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Bliv medlem af kroen
DET PERSONLIGE MEDLEMSKONTINGENT
350 kr. pr. år - og 150 kr. for unge
(under 30) under uddannelse.
Forældres medlemsskab omfatter
børn under 18.
ÅRSKORT TIL KULTUREN
800 kr. pr. år kun for medlemmer af kroen.
Samlet løssalgspris ca. 3.600 kr.
Medlemsskab oprettes via hjemmesiden
www.noedebo-kro.dk

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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Tak for i år - fiskeørn!
Fiskeørne-afspærringen ved Vandmosen/lille Gribsø er blevet ophævet, og ørnene er startet den lange tur til
Afrika. Først fløj hunnen og kort tid senere fulgte hannen efter. Det fortæller Luise Ekberg fra DOF, som med
glæde beretter om Fiskeørnene i Gribskov. Luise er redekoordinator i DOF og bestyrer en gruppe på Facebook
(FB) som hedder ” Fiskeørneparret i Vandmosen Grib Skov (DOF)”. Måske ved du også, at man kan følge fiskeørnene på Naturstyrelsens webcam? Linket ligger på naturstyrelsens hjemmeside og på FB-gruppen. Vi har
en masse spørgsmål vi gerne vil stille.

Hvorfor yngle i Gribskov?
Luise, hvorfor har fiskeørnen valgt at
yngle i Gribskov?
Det er der flere grunde til. Der er
nogle kriterier der skal være opfyldt.
Fiskeørnen yngler et sted hvor 1) der
er føde (de lever udelukkende af fisk),
så Gribskov er et godt område, hvor
de kan hente fisk fra Strødam Engsø,
Solbjerg Engsø, Arresø og Esrum Sø.
2) Der skal være redemuligheder. De
bygger deres reder i flade trækroner, fx et fladt fyrretræ eller et topknækket træ. I Gribskov var der oprindeligt et topknækket træ som de
brugte til deres første rede. Men i en
storm væltede træet, så naturstyrelsen måtte ud og hjælpe med at topkappe et andet træ, som fiskeørnen
heldigvis valgte at godtage som et nyt
redested. 3) Der skal være lysåbent
omkring reden med døde ”sidde- og
ædetræer”. 4) Derudover skal der
være forstyrrelsesfrit. Det er grunden til at reden bliver afspærret i en
radius af 250-300 m. for mennesker.
Fiskeørnen er også følsomme overfor at blive forstyrret af andre fugle.
Havørnen for eksempel, den ligger på
lur når fiskeørnen fanger fisk til hunnen og til ungerne. Når fiskeørnen så
er på vej tilbage til reden, så presser

havørnen fiskeørnen op, indtil den
slipper sin fisk, så havørnen kan overtage den. På den måde bliver det meget svært for fiskeørnehannen, at forsørge sin hun og på sigt ungerne, når
æggene er klækkede.

ikke en trussel.
Har de andre fjender?
Ja, fiskeørnens vigtigste fjender er
krager og ravne, som tager æg og de
helt små unger og så duehøgen, som
også truer de lidt større unger.

Hvorfor er det vigtigt at give dem plads
i Gribskov? Kan de ikke bare yngle et andet sted?
Vi har ikke så mange områder i
Danmark, som opfylder ovenstående krav og fiskeørnen er en art, som
vi i de danske Natura 2000 områder
har forpligtet os overfor EU til at beskytte, da den er truet på europæisk
plan. Gribskov er et sådant Natura
2000 område.

Vil der kunne være flere ynglende fiskeørne i nærheden af hinanden?
Ja, fiskeørne kan yngle med få kilometers afstand, hvis der er føde nok
i området og de øvrige krav også er
opfyldt. Men hvis det ikke er tilfældet,
så kan de faktisk genere hinanden og
i visse tilfælde også fortrænge hinanden, som vi også har set det tidligere
i Gribskov, hvor den ene part er blevet udskiftet. Hvert år kommer der
jævnligt fremmede fiskeørne forbi,
hvor man så kan opleve ejerparret
forsvare reden.

Fjender
Vi så et natugle-angreb på webcam´et.
Er natuglen en typisk fjende, og tager
de ungerne, hvis de kan komme til det?
Nej, faktisk så handler natuglens angreb alene om territorie. Natuglen
bruger måske webcam´et som sin
udkigs- og jagtpost og er standfugl,
så den vil derfor ikke finde sig i at fiskeørnen indtager den store rede i
sommerhalvåret. Men natuglen er
ikke interesseret i hverken æggene
eller fiskeørneungerne. Natuglen er
alene en irritation for fiskeørnen og

Foto: Per Ekberg
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Familier
Hvor mange unger får de typisk?
De lægger 2-3 æg, men de springer af
forskellige grunde år over, og det er
kun sket en gang tidligere, at alle 3 æg
er klækket og der kom 3 flyvefærdige
unger – det var i 2019. I år klækkede 2 æg. Faktisk lagde de 3 æg, men
som man kan se på webcam´et, trillede det ene æg (efter et natugle-angreb) ud i kanten af reden, og hvor
hunnen derfor ikke ruger på det i ca.
5 timer. Det er formentlig årsagen til,
at det sidste æg ikke resulterede i en
unge, så der altså kun kom to unger
ud af de tre æg i år.
Er det typisk hunnen, der er hos ungerne
og hannen, der henter mad?
Ja. Når hunnen har lagt æg, så ruger
hun det meste af tiden. Hannen overtager kun, når han har leveret fisk til
hunnen, som hun så flyver væk for at
æde i nærheden. Rugetiden er ca. 37
dage og ungerne er flyvefærdige når
de er omkring 52 dage gamle, men de
bliver fodret på reden i yderligere ca.
1 måned. Ungerne lærer ikke at fiske
af de voksne, den kompetence ligger
i generne, og de må selv finde ud af
det under trækket.

Forlader hannen og hunnen reden samtidig, når ungerne er store nok til at kunne klare sig selv?
Nej, når ungerne selv kan flyve med
den leverede fisk og forsvare sig mod
fjender, så forlader hunnen reden og
flyver direkte sydpå. Typisk til Afrika,
syd for Sahara. Men på grund af klimaforandringerne og de dermed
mildere vintre, har vi set, at en del fiskeørne nu overvintrer i Sydeuropa.
Hannen bliver ved reden og leverer
fortsat fisk til ungerne og først når
ungerne er gamle nok til også at kunne flyve det lange træk, så vil han og
ungerne tilsvarende trække sydpå,
men hver for sig. De mødes ikke med
hunnen og ses heller ikke med hinanden mere.

Træk og territorie
Hvornår trækker de væk?
Sidste år trak hunnen sydover 5.
august, men i år har det først været
omkring d. 26. august. Hannen og ungerne er typisk klar til at trække sydpå
omkring 14 dage efter hunnen.
Bliver ungerne sammen?
Nej det gør de ikke. Når ungerne skal
tilbage for selv at yngle ca. 3 år gamle,

så er de heller ikke velkomne i forældrenes territorie. Ungerne skal selv
ud og finde et nyt territorie. Det er
formentlig også en årsag til, at vi i sin
tid fik fiskeørne til Gribskov. Unger
af fugle fra Tyskland og Sverige, som
skulle ud og finde nye territorier, er
formentlig endt hos os.
Er det den samme han og hun der kommer næste år? Og holder hannen og
hunnen sammen i mange år?
For mange år siden troede man, at
hannen og hunnen holdt sammen
som et par, men det har vist sig, at
de faktisk ikke er knyttet til hinanden
som par, men at de begge hver især
er knyttede til reden og derfor begge vender tilbage til samme rede og
danner par.
Lidt klogere på fiskeørnen og lidt
fascineret af hele den historie som
knytter sig til skovens fiskeørne-par,
siger vi tusinde tak til Luise og glæder
os til at følge med i, om de nu også
begge kommer tilbage til reden til
næste år.
Ea Dehn
Luise Ekberg,
Formand for Dansk Ornitologisk
Forening Nordsjælland
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Rekord mange ansøgninger til
Skovskolens uddannelser

Nyt fra Nødebo Vandværk

Flere unge mennesker søger mod grønne uddannelser. Tidsånden blandt unge kombineret med en generel stigning på grund af manglende rejsemuligheder i et sabbatår, har givet rekordmange ansøgninger til
Skovskolens videregående uddannelser.

Hele 75% steg søgningen til uddannelsen til skov- og landskabsingeniør, en af Skovskolens tre videregående uddannelser. Det er den største
stigning for en enkelt uddannelse på

hele Københavns Universitet, som
Skovskolen hører under.
S ø g n i n ge n f l u g te r go d t m e d
tidsånden hos de unge, mener
Thomas Færgeman, forstander på
Skovskolerne i Nødebo og i Auning
på Djursland. ”Når man er ung og
vokset op i en tid, hvor klimaudfordringerne er altoverskyggende, kan
man næsten blive apatisk over, hvad
man skal gøre. Men det at kunne gøre
noget konkret, ved at plante skov og
forvalte naturområder, tror jeg, taler
til mange,” siger han.

Som noget nyt kan man også læse
til skov- og landskabsingeniør på
Skovskolens afdeling på Djursland,
men den store stigning er for uddannelsen i Nødebo alene.
Uddannelsen til urban landskabsingeniør steg med 30% og til natur- og
kulturformidler med 46%.
Mange fik afslag, for der er et begrænset antal studiepladser. I alt 130
nye studerende på de tre uddannelser er startet 1. september.
Anette Ketler, Skovskolen

Maleriudstilling på Kroen

4

både sten, træ, lærred og silke – endog i tredimensionelt format. I mange år arbejdede George primært med
akrylmaling, men blev for ca. 10 år siden inspireret til at forsøge en spændende teknik med oliemaling, der på
engelsk kaldes for wet-on-wet. En teknik som gør, at han tilfører oliemaling
lag på lag, mens malingen stadig er
våd. Teknikken gør, at han er i stand
til at færdiggøre et mindre maleri på
2-3 timer.
George bruger hovedsalig brede
pensler (5cm og 2½cm) og paletknive, men dog også meget fine pensler,
når de små finesser skal på lærredet.

eventuelle brud på jordledninger (kan
være omtalt som stikledning), da et
akut opstået brud kan blive dyrt at
reparere.
Vores fælles vandværkskontor er ved
at være oppe i fulde omdrejninger.
Alle henvendelser mht. aflæsninger,
spørgsmål til regninger, fraflytning
eller tilflytning bedes rettes til denne email adresse: kontor@noedebovandvaerk.dk, den sender mailen

direkte til vores vandværkskontor
med cc til kasserer og formand.
Sidst men ikke mindst har bestyrelsen besluttet at renovere den ene
halvdel af Baunevænget, arbejdet er
blevet iværksat her midt i september og forventes afsluttet i løbet af
de kommende 3 måneder. Mere om
det i næste nummer af Kirke og Kro.
Bestyrelsen

Livestream af forelæsninger fra AU

Den amerikanske kunstner George R. Miller udstiller på Nødebo Kro frem til nytår 2021.
George R. Miller er født i Idaho og
opvokset i Californien, USA, men kan
dog alligevel betragtes som en lokal
kunstner her i Nordsjælland, da han
har boet i Lynge siden 1995.
George har malet siden han var ganske ung. Han blev grebet af kunsten,
da han som dreng var på besøg hos
sin nabo. Naboen havde mange malerier, som hun selv havde malet, og
da George så dem, ville han også lære
at male. Og det gjorde han!!
Gennem årene har han eksperimenteret med mange former for kunstmalerier - på mange typer materialer. George har således malet på

I den forløbne periode har der kun
været minimale driftsforstyrrelser,
overordnet set har vandværket kørt
uden større problemer.
Vi har derimod oplevet brud på jordledninger. Jordledningen er det stykke vandrør, der leder vandet fra skel
til huset, og det er brugerens ansvar
at dække eventuelle udgifter til brud
på jordledningen. Det er vigtigt at
sikre sig, at ens forsikring dækker

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

Hvis du gerne vil se flere af Georges
malerier, kan du gå ind på hans hjemmeside på www.millerdesign.dk.
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Her i efteråret bliver der mulighed for
at opleve fire af disse foredrag i fælleshuset på Egebakken 11 i Nødebo.
Det foregår på tirsdage med ankomst
kl. 18.30-18.45, hvor man kan købe
drikkevarer, introduktion til foredraget kl. 18.45 og livestreaming kl.
19.00-21.00. Der vil være mulighed
for via sms at stille spørgsmål til foredragsholderne. Der er gratis adgang,
men begrænset plads, så vi beder alle
om at reservere plads i forvejen. Læs
mere om foredragene og tilmeld dig
på www.egebakken.dk.

Foredragskalender
Tang - 27. okt.
Seniorforsker Annette Bruhn fortæller om de spektakulære undersøiske
skove, som er vigtige for klimaet på
kloden.
Smagen af Øl - 10. nov.
Brygmester Zoran Gojkovic og Erik
Lund fra Carlsberg Laboratorium
fortæller om øl, og der er smagsprøver (der opkræves 30 kr. for
smagsprøverne).

Tilblivelsen af det moderne menneske - 17. nov.
Med professor i DNA forskning Eske
Willerslev.
Grønlands indlandsis - 24. nov.
Professor Nicolaj Krog Larsen og proferssor David Lundbek Egholm fortæller bl.a. om den globale opvarmnings påvirkning af indlandsisen.
Knud Ebbesen
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Bestyrelsesarbejdet i efteråret 2020
Efter sommerferie og coronanedlukning er der igen kommet liv på kroen
Banko kom godt i gang, men desværre har det vist sig nødvendigt at lukke banko ned igen - vi håber det er
kortvarigt. Kulturen har sammensat et tæt flot program for efteråret, ligesom medlemsudvalget er i gang
med planlægning af familieaktiviteter. Bestyrelsen har afholdt første bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse.

Workshop på Kroen
I efteråret planlægger bestyrelsen
at afholde en workshop omhandlende kroens fremtid. Der er behov for
nogle langsigtede perspektiver og
mål for, hvordan kroen kan se ud om
5 år, 10 år, og at nye og yngre kræfter
træder til, hvis vi fortsat vil have et
velfungerende forsamlings- og kulturtilbud i Nødebo.

Derfor skal en workshop bidrage
med forslag til, hvordan der kan udvikles nye tiltag, som kan iværksættes
samtidig med at der skal være plads
til alle de gode aktiviteter vi kender i
dag. Vi forventer at workshoppen vil
finde sted en søndag i efteråret, så
hold øje med Facebook og hjemmesiden, hvor datoen vil blive annonceret.

Vi passer på pengene – og
på hinanden
En anden udfordring er, at det skal
hænge sammen økonomisk. Det er et
stort hus, der kræver megen løbende vedligeholdelse, idet de mange

brugere og udlejning slider på det
hele. Og på trods af, at en stor del
af vedligeholdelsen udføres af frivillige og Jack, som den eneste lønnede medarbejder, koster materialerne
penge. Ud over nye tiltag vil bestyrelsen fortsat have fokus på, at de aktiviteter der er godt etablerede kan fortsætte, blandt andet for at sikre gode
indtægter til kroens drift.
Bestyrelsen og udvalgene holder
hele tiden øje med udmeldinger om
corona situationen, og eventuelle ændringer af reglerne for forsamlinger,
så det er trygt at komme på kroen.
Hanne Toke,
Formand for Nødebo Kro

Info fra generalforsamlingen

Nye bestyrelsesmedlemmer
Ann Ulrich
Jeg har boet i Nødebo i godt 13 år og har 3 børn som alle har gået på Nødebo skole.
I fritiden ror jeg kajak i kajakklubben KKES og er aktiv i den lokale Naturfitnessgruppe. Jeg
startede som frivillig i Kroens Fredagscafé og er efterfølgende gået ind i bestyrelsen, hvor
jeg nu er i gang med mit 2. år. Jeg er i år blevet formand for informationsudvalget og håber
på at kunne bidrage til, at kroen får en mere aktiv profil på de sociale medier, for at prøve
at aktivere de yngre og nytilflyttede Nødeboere.
Britt Isabell Olsen
Jeg har boet i Skovhusene (lidt udenfor Nødebo) 1 1/2 år på et skønt landsted sammen med
mine islandske heste. Jeg er erhvervsfotograf og har som hobby lidt turridning for de mindste på mine heste. Jeg er gået ind i bestyrelsen, for at støtte og udvikle kroen med alle de
skønne ressourcer som Kroen indeholder.
Charlotte Dam
Jeg flyttede til Nødebo i august 2018 sammen med min mand og (dengang) hundehvalp, Tøffe.
Nødebo Kro (forsamlingshus) er et privilegium som Nødebo har, og noget som Nødebo godt
kan være stolte over at have. Et sted hvor byen kan samles om sociale aktiviteter, som byens
egne borgere står bag, og er drivkraften i. Mit fokus er på foreningslivet, og for at videreudvikle kroens aktiviteter både for lokalområdets unge og for familierne i byen.
Knud Ebbesen
Jeg har boet i Nødebo i nøjagtig 50 år den dag Kirke & Kro udkommer, og jeg har været med
som frivillig i før kroen blev købt. Jeg var den første formand for informationsudvalget og
startede bl.a. Kirke & Kro. Den sidste halve snes år har jeg været medlem af kulturudvalget,
hvor jeg især tager mig af klassiske musikarrangementer og i øvrigt står for markedsføring.
Jeg er gået ind i bestyrelsen, fordi jeg mener det er vigtigt, at forsamlingshuset hele tiden
udvikler sig, så det kan rumme projekter og aktiviteter, som medlemmer og nødeboere har
behov for, med respekt husets opbygning og drift.
Erik Wedø
Jeg har været kasserer for kroen siden 2018 og har nu overtaget posten som formand for
økonomiudvalget efter Ib Østlund, som har haft den i 20 år. Jeg har tidligere været økonomiansvarlig hos De Gule Spejdere i Danmark.

• Kroens økonomi har foreløbig klaret forårets tab,
men nedgangen kan naturligvis blive kritisk på et senere tidspunkt.
• Medlemskontingentet er
uændret – se forrest i bladet
• Valget af medlemmer til
bestyrelsen ses på Kroens
hjemmeside.

Tilde Gylling
Jeg har været aktiv på Kroen i de sidste 10 år. Jeg har bl. a. lavet mad til Loppemarkedet og
arrangeret fester. Jeg har før haft en periode i bestyrelsen og nu vil jeg gerne igen være med
til at præge Kroens fremtid. Jeg er trådt ind som næstformand.
Bagerst: Jan Kongerslev, Mogens Bastrup, Erik Wedø, Bruno bjerre, Jens Lassen
Forrest: Hanne Toke, Kirsten Aunstrup, Britt Isabell Olsen, Charlotte Dam og Ann Ulrich
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Gadevang Skole

Et godt sted at være – et godt sted at lære
Gadevang skole er en ældre dame,
men efter et ansigtsløft i sommerferien skinner hun nu på ny og kan
for alvor leve op til skolens motto: ”Et
godt sted at være – et godt sted at
lære.”
Skolen vægter kreativitet, fordybelse,
alsidighed og nærvær og et læringsmiljø, hvor børnene
er trygge og kan udvikle deres potentiale optimalt. For
at sætte handling
bag ordene har skolen gennemgået en
grundig oprydning,
og der er indkøbt nyt
interiør for ganske få
midler – men af stor
betydning.
Allerede da eleverne trådte ind ad døren første skoledag
den 10. august var
det nye pust ikke til
at overse. Nymalede
vægge, grønne planter og ny udsmykning. Jo-tak, skolens
nye lærere havde de
sidste dage af ferien haft travlt med
at skabe det bedste
rum for læring, vi forældre kunne ønske for vores børn.
Og det er ikke bare for, at det skal
se flot ud på overfladen, for forvandlingen har stor betydning for,
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hvordan eleverne oplever det at gå
i skole. Det nye lærerteam bestående af Kathrine Sara Munch-Hansen
og Maja Haugsted Kragh har sammen med 0. klasses lærer Peter Juul

Petersen indrettet skolen med forskellige læringsrum, der tilgodeser
børnenes forskellige læringsstile. Der
er etableret en hyggekrog med mulighed for ro og fordybelse, et krearum

med højt til loftet og blik for æstetik.
Et grupperum med plads til samarbejde, diskussion og udvikling, fleksible
klasserum og udearealer der appellerer til både leg og læring. – Og så er
der naturen omkring Gadevang,
som selv følgelig
også bliver brugt
i undervisningen.
Det lyder næsten
for godt til at være
sandt – som et lille eventyr om en
lille skole i skoven,
hvor glade børn
hver morgen bliver mødt af imødekommende og
smilende lærere,
inden de tager hul
på ”Stjernestund”
og morgensamling på tværs af
klasserne. Børn
der leger, lærer
og bliver klædt
på til en dag at
drage ud i verden
med egenskaber
som fællesskab,
rummelighed og
faglighed. Det er
ikke et event yr,
men vores børns
hverdag. Skolen er både unik og
bevaringsværdig.

Indkaldelse til generalforsamling
Torsdag d. 22. oktober kl. 19.30 i Gadevang forsamlingshus
Vi vover os ud i at indkalde til
Jordnærs årlige generalforsamling som skulle have været i april.
Generalforsamlingen afholdes naturligvis kun, hvis vi kan leve op til Covidforsamlingsregler til oktober.
Man har stemmeret, hvis man har et
aktivt 2020 medlemsskab. Regnskab
og beretning for 2019 er udsendt til
aktive medlemsskaber.
Alle - uanset støtte - er dog meget
velkomne til at deltage!

Hvis du tænker, hmm jeg vil da også gerne have indflydelse
på Jordnærs fremtid, så kan du opnå stemmeret således:
Støt Jordnær med et medlemsskab. 500 kr. for en husstand
og 250 kr. for enkeltpersoner - skriv blot til
mail@koebmandjordnaer.dk og modtag tilmeldingslink.

Tina Storgaard Støttrup
Forælder og medl. af skolebestyrelsen

44. ÅRGANG #2 2020

9

Bliv frivillig træner

Naturtræning og fællesskab for mænd
over 60 år

Nyt Mandehold starter i Nødebo, tirsdag d. 27. oktober kl. 10.00-11.30
DGI Nordsjælland, Frivilligcenter
Hillerød og Hillerød Kommune
vil sammen gøre en ekstraordinær indsats for at få flere mænd
til at blive aktive og deltage i
fællesskaber.

Bliv træner på
Mandeholdet
Få et kursus i naturtræning og vær med til at motivere og træne mænd
på 60 år og derover.
Vi leder efter mænd, der vil tage et naturtræningskursus,
så de kan indgå som trænere på Mandeholdet og være
med til at træne og motivere mænd til aktive
fællesskaber i naturen.
Det får du:
Gratis naturtræningskursus med diplom
En træningsmakker, så I er to til at stå for træningen
og den sociale værtsrolle på holdet
Netværk/fællesskab med andre naturtrænere
Craft træningstøj
Medlemskab af DGI’s instruktørkorps
Mulighed for løbende efteruddannelse
Glæden ved at hjælpe andre og se dem komme i
gang og i godt humør

Det forventer vi af dig:
Gennemførelse af naturtræningskurset (varer 10 timer)
Træning af to mandehold sammen med
træningsmakker (12 ugers forløb med en ugentlig
træningsdag)
Rekruttering af deltagere i samarbejde med
frivilligcentret, kommunen og foreninger
En positiv tilgang til at få andre med
Deltagelse i et årligt instruktørmøde
Deltagelse i en årlig vidensdag
Deltagelse og bidrag til projektets udvikling og læring
Mere information: Lea Falkenstrøm, tlf. 21314006,
lea.falkenstroem@dgi.dk

Læs mere om Mandeholdet på www.dgi.dk/mandeholdet

Andelen af ældre i Danmark er stigende. Det samme er andelen af
ensomme ældre. Også i Hillerød
Kommune. Det vil DGI Nordsjælland,
Frivilligcenter Hillerød og Hillerød
Kommune gøre noget ved i et nyt flerårigt projekt med titlen ’Naturtræning
og fællesskab for mænd’ eller populært kaldet for ’Mandeholdet’. Kernen
er at skabe aktive fællesskaber for
mænd rundt om i Hillerød Kommune.
Et projekt som Sundhedsstyrelsen
har støttet med knap en halv million
kroner.
Projektets formål er at styrke den fysiske og mentale sundhed hos mænd
over 60 år for at forebygge mistrivsel og ensomhed. Det skal ske via en
unik kombination af motion, naturtræning og etablering af mandefællesskaber. Naturtræningen bygger
på DGI og Center for Sund Aldrings
træningskoncept ’Hold Hjernen Frisk
Naturtræning’.

dgi.dk

Kom med på Mandeholdet
De første Mandehold har trænet tre
forskellige steder i Hillerød hen over
sommerferien, og de fortsætter nu
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på eget initiativ. Nu er turen kommet
til Nødebo, hvor Nødebo Kro bliver
udgangspunktet for Mandeholdets
aktiviteter.
I første omgang skal der findes
to trænere og sociale vær ter i
Mandeholdets aldersgruppe – nemlig 60 år og derover. Deres opgave er
at understøtte rekruttering, træning,
sammenhold og ikke mindst at motivere de mænd, der starter på holdet,
til at fortsætte deres fællesskab efter
projektforløbet på 12 uger.
Kontakt Lea Falkenstrøm på lea.falkenstroem@dgi.dk, hvis du er interesseret i at blive træner på holdet.
Du vil derefter modtage en bekræftelse og en invitation til naturtræningskursus i uge 41.
Dernæst skal vi finde deltagere til
Mandeholdet. Mandeholdet mødes
hver tirsdag kl. 10.00 på Nødebo Kro.
Herfra går holdet ud i byens skønne
natur og træner i en times tid. Og fra

kl. 11.00-11.30 er der te/kaffe og hyggeligt socialt samvær på kroen. Det
er gratis at deltage i de 12 ugers projektforløb. Og alle mænd i Hillerød
Kommune over 60 år er velkomne til
at melde sig til holdet.
Kontakt Tine Liisberg på tl@frivilligcenter-hillerod.dk eller telefon 27
50 80 37, hvis du gerne vil med på
Mandeholdet i Nødebo. Så bliver du
skrevet på deltagerlisten og får flere
informationer om holdstart.
Vi glæder os til at byde deltagere og
trænere velkommen på Mandeholdet
i Nødebo.

Yderligere information
Peter Bennett, projektleder, DGI
Nordsjælland, telefon: 24 97 53 42,
peter.bennett@dgi.dk
Læs mere om projektet på www.dgi.
dk/mandeholdet
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Tirsdagstræf
Sørup og Nødebos blege- og vaskerier
Tirsdagstræf i præstegården 20. oktober kl. 14 – 16
Sørup og Nødebo var tidligere kendt
i Danmark som landsbyer, hvor
blegning og vask af linned beskæftigede størstedelen af landsbybeboerne. Alle var beskæftiget med
dette erhverv enten som hoved- eller bibeskæftigelse.
Tidligere arkivchef i Banedanmark,
Peter Heiberg, vil give en historisk beskrivelse af det hårde arbejde, som
stod på i flere hundrede år.

Det var især Sørup, som var kendt
for vaskerierne, og blandt historierne fortælles om en politi- og retssag
om miljøproblemer i Sørup i midten
af 1800 tallet.
Foredraget ledsages af gengivelser af
samtidige malerier udført af malerne
Hans Ole Brasen og Peder Mønsted
m.fl. samt fotos.

Torsdagsklubben

Nyt fodboldhold

I Torsdagsklubben er de fleste af os seniorer, der mødes hver 14. dag og spiser frokost sammen. En gang om måneden arrangerer vi en tur, som man kan
deltage i, hvis man har lyst. Torsdagsklubben har følgende aktiviteter i andet
halvår af 2020:

NIF har udvidet med et ekstra nyopstartet fodboldhold, UngeSenior
holdet, for herrer i aldersgruppen
17 – 21 år. UngeSenior holdet træner
mandage kl. 20:00. Der er lige nu ca.
20 tilmeldte og flere er velkomne.

Uge
42
44
46
48
50

Fri entré, kaffe og kage koster 20 kr.

Et liv med sang i operaens mangfoldige
verden set fra korsangerens plads

Dato
15.10
29.10
12.11
26.11
10.12

Aktivitet
Hjemmedag
Søfartsmuseet
Risø
Lions Club
Juleafslutning

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

Holdet spiller træningskampe i efteråret 2020 og starter på turneringskampe i DBU Sjællands serierække i
foråret 2021.

Vil du have en bod til
Julestuen?

Kom til Bankospil på
Kroen

Fredagscafeen holder
åbent igen
Husk at byens hyggeligste Fredagscafé nu igen har åbent på Kroen!
Hver fredag fra 15.30 til 17.30.
Tag ungerne og din nabo med.

Tirsdagstræf i præstegården 20. oktober kl. 14 – 16
Operasanger Gunver Nielsen fortæller om sit liv med sang og musik, fra
den første musikalske vækkelse til livet på operascenerne fra Bayreuth til
Det kgl. Teater. Oplevelser og anekdoter om livet på de skrå brædder
krydres undervejs med fællessang,
hvor alle inviteres til at synge med
på nogle af de smukkeste melodier
kendt fra operaer af bl.a. Verdi og
Bizet. Organist Torben H. S. Svendsen
sidder ved flyglet og kan måske ikke
helt holde sin mund….

Lige nu er der pause pga. Coronarestriktioner, men vi håber det er
kortvarigt. Vi spiller hver tirsdag kl
18.50. Der er gratis kaffe og hjemmebag og Corona-sikkerheden kommer
i første række.

1.søndag i advent er der traditionen
tro julestue på Kroen. Hvis du ønsker en bod, skal du snarest muligt
henvende dig til Jane Walter Hansen
på jane@walterhansen.dk eller
20420308 (helst mail).

Bestyrelsesmøder
Kroen: d. 5.10 og d. 2.11. Begge dage kl. 19.30 med spørgetid det første kvarter.
Lokalrådet: Hold øje med Lokalrådets Facebook-side.

Fri entré, kaffe og kage koster 20 kr.
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Man kan tilmelde sig på nif.dk, kontakte træner/holdleder: Albert på
53707023 eller formanden: Henrik
på 30186513.
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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

Efterårets kulturoplevelser på Kroen
Så er kultursæsonen skudt i gang, og publikum har fået de første oplevelser. Nøddeknækkerne startede med
folkedans sidste fredag i september, der var jazz-koncert med Jan Harbeck Quartet i søndags, fredag var der
mad & musik med Katja & Katjazzerne og her på udgivelsesdagen for Kirke & Kro er der klassisk koncert, hvor
stjernetenoren Stig Fogh Andersen fejrer Beethoven, der fylder 250 år i december.

Covid-19

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

•
•
•
•
•

Akupunktur
NADA
Øreakupunktur
Cupping
Japansk ansigtslift

Ingen kemi, ingen nåle
- bare velvære

Sådan foregår det

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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Som på alle andre spillesteder er afviklingen af arrangementerne præget
af forholdsregler, som skal forhindre
smitte med covid-19. Vi skal passe på
hinanden, og det betyder ændringer
både for os frivillige i kulturudvalget
og i caféen og for jer som publikum.
Vi skal alle følge de generelle retningslinjer fra myndighederne: Bliv
hjemme, hvis du føler dig syg og har
selv milde symptomer på covid-19.
Hold afstand og nys i ærmet. Lad
være med at give håndtryk eller kram,
og bed andre tage hensyn, hvis der er
behov for det.
Der må højst være 90 siddende publikummer i salen. Det betyder, at der
nemt kan blive udsolgt, så det er
bedst at sikre sig en billet i forsalg.
Det gælder også jer med årskort. De
af jer der mødes jævnligt til daglig, må
gerne sidde sammen, men ellers skal
der være en tom stol imellem.
Ved arrangementer med dans reduceres antallet i salen yderligere, og
ved arrangementer med spisning
kan der kun sælges 56 spisebilletter.
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Vi har indtil videre valgt at håndtere
kravene således til vores koncerter
og foredrag:
I vil få kontrolleret jeres billetter ved
hovedindgangen. Vi vil bede de der
gerne vil og må sidde sammen om at

Sunding & Vinding fortolker Carl Nielsen igennem jazzen søndag d. 22. november.
ankomme samtidig. Mangler der nogen, må I vente udenfor, indtil alle er
kommet. Har I billet i forvejen, bliver
I vist direkte ind i salen, hvor I lægger
et reserveret-kort på den plads, I gerne vil sidde på, og et rødt afstandskort på stolen ved siden af. De af jer
der ikke har billet i forvejen, bliver vist
hen til billetsalget, hvis der stadig er
ledige pladser, og får her udleveret
reservationskort og rødt afstandskort. Når I har fundet jeres pladser,
kan I gå i caféen og nyde udsigten og
en kop kaffe.
Der er ikke åbent i garderoben, så lad
stort overtøj blive i hjemme eller i bilen. Eller brug de tomme sæder i

salen til at lægge det på.
Vi frivillige fra kulturudvalget skal nok
være der og vejlede, og I vil møde os
med mundbind eller visir, så vi ikke
kommer til at smitte nogen. Vi passer
godt på hinanden.

Spændende oplevelser
Så der er ingen grund til at holde sig
tilbage. Nu kan vi endelig igen høre
god musik og spændende foredrag
på Kroen. På de følgende sider finder I de kommende måneders oplevelser. Køb årskort eller billetter på
hjemmesiden og nyd det.
Kulturudvalget
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Ad hippieruten til Østen

Hyldest til Tony Vejslev og Frank Jæger

Onsdag den 7. oktober kl. 19.30 (udsat fra 18. marts)

Søndag den 25. oktober kl. 16.00

For 40 år siden var det helt almin-

bog ”Gensyn med Hippieruten”.

deligt, at unge mennesker rejste til
Østen for at opleve Indiens mystik.
Det gjorde Thomas Ubbesen også,
og i 2017 gentog han rejsen med den
modne mands erfaringer og interessante betragtninger om verden
dengang og nu som grundlag for sin

Hør Thomas Ubbesen selv fortælle om rejserne, bogen og den store
verden.
Billetterne til foredraget koster 100
kr. ved indgangen og 90 kr. i forsalg
på www.noedebo-kro.dk. Gratis adgang med årskort.

Tom Frederiksen, Finn Olafsson &
Torsten Olafsson har sammen markeret sig vidt omkring med deres nutidige fortolkninger af Tony Vejslev
og Frank Jægers bedste sange. Ved
koncerten er de elektriske instrumenter lagt på hylden til fordel for
de akustiske guitarer, den akustiske

Jane & Shane

Nøddeknækkerne

Søndag den 11. oktober kl. 16.00 (udsat fra 3. april)

Fredag 30. oktober kl. 19.00

En koncert med den engelsk/irske
duo Jane & Shane er en ekstraordinær musikalsk oplevelse. Duoen er
begavede musikere og spillemænd,
der med medrivende energi skaber
magiske øjeblikke, når de bringer deres forførende britiske folkemusik på
scenen.Jane & Shane har meget at

Nøddeknækkerne holder åben folkemusikaften og der kan som sædvanlig spises middag på Kroen før musikken starter. Der serveres en ret 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 på

www.noedebo-kro.dk senest onsdag
den 28. oktober kl. 12. Når musikken
starter kl. 19 vil der blive spillet op til
dans. Der vil udelukkende blive pardanse (og ingen kædedanse), og man
skal holde sig til den samme partner
aftenen igennem. Der er plads til ca.
40 på dansegulvet ad gangen.

Forfatterdebutant gæster Nødebo Kro

Den nye højskolesangbog

Onsdag den 21. oktober kl. 19.30

Onsdag den 4. november kl. 19.30

Mød forfatteren Sarah Skyt Persson
og hør hende fortælle om tankerne
og skriveprocessen bag debutromanen ”Sku’ det være en anden gang”.
Om hovedpersonen i bogen siger
forfatteren: ” Der er et stykke af mig
selv i alle mine karakterer. Maria er
ikke mig – hun har andre drømme og
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byde på, og deres koncerter er en
oplevelse ud over det sædvanlige.
Det ved vi også i Nødebo, hvor de
optrådte første gang for to år siden.
Billetter til musikken koster 200 kr.
ved indgangen og 190 kr. i forsalg på
www.noedebo-kro.dk. Gratis adgang
med årskort.

bas og brødrenes to korstemmer,
som klinger smukt sammen med
Tom Frederiksens vokal. Trioen spiller både kendte og mindre kendte sange. Billetter til koncerten koster 150 kr. ved indgangen og 140
kr. i forsalg på www.noedebo-kro.dk.
Gratis med årskort.

karaktertræk – men jeg genkender
det med at føle, at man er faret vild
i sit liv”.
Billetterne til foredraget koster 100
kr. ved indgangen og 90 kr. i forsalg
på forsamlingshusets hjemmeside
www.noedebo-kro.dk. Gratis adgang
med årskort.
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Højskolesangbogen udkommer i
en ny 19. udgave den 12. november
med ca. 100 nye sange. Vi tager forskud og vil i fællesskab lære et udvalg af de nye sange at kende med
introduktion og under instruktion af
forfatteren, sangeren og guitaristen
Anders Greis og med Stig Kaufmanas

ved klaveret. Vi vil også synge nogle
af de mange gode gamle sange, der
stadig er i sangbogen. Billetterne til
fællessangen koster 100 kr. ved indgangen og 90 kr. i forsalg på forsamlingshusets hjemmeside www.noedebo-kro.dk. Gratis adgang med
årskort.
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Little Havana Band

Carl Nielsen med jazz-feeling

Fredag den 6. november kl. 21.00

Søndag den 22. november kl. 16.00

Et vaskeægte salsa-party-orkester
fra Aarhus bestående af en flok glade og energifyldte musikere. Stilen
breder sig fra tilbagelænet traditionel cubansk ”son” til hypermoderne
salsa/ timba-numre inspireret af vor
tids Cuba. Billetter til musikken koster 150 kr. ved indgangen og 140

Michael Sundings nænsomt krydrede arrangementer kombinerer Carl
Nielsens musikalske poesi med jazzens små skæve vinkler og frække
fantasier. Det er klassisk klangfuld og
hjertevarm musik med højt til himlen
og rødderne dybt plantet i den skandinaviske muld. Med sig har han den

Sjællands Klaverkvartet

Nøddeknækkerne

Søndag den 8. november kl 16.00

Fredag 27. november kl. 19.00

I februar 2019 debuterede Sjællands
Klaverk var tet med s tor succes
i Kammermusik salen i Berliner
Philharmonien. Men selv om ensemblet er nyt, er det nogle garvede musikere, der har fundet sammen og nu
kommer til Nødebo. Bl.a. spiller violinisten Maria Rabenberg og

bratschisten Bernd Rinne begge i
Copenhagen Phil. Ved koncerten vil
de spille værker af Beethoven, Fauré
og Mahler. Billetterne til koncerten
koster 150 kr. ved indgangen og 140
kr. i forsalg på forsamlingshusets
hjemmeside. Gratis med årskort.

Nøddeknækkerne holder åben folkemusikaften og der kan som sædvanlig spises middag på Kroen før musikken starter. Der serveres en ret 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 på

Musik på hjernen

Julemarked i Nødebo

Onsdag den 18. november kl. 19.30

Søndag den 29. november kl. 11-16

Peter Vuust er jazzmusiker og samtidig hjerneforsker i verdensklasse. I
dette tankevækkende foredrag tager
han afsæt i sin karriere som jazzmusiker og forklarer, hvordan hjernen
bearbejder musik og om forskellen
på musikeres og ikke-musikeres
hjerner. Hvad sker der i hjernen,
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kr. i forsalg på www.noedebo-kro.dk.
Gratis med årskort. Man kan spise middag kl. 19 med en to-retters
menu for kun 160 kr. (135 kr. for
medlemmer af Forsamlingshusets
Venner). Spisebilletter købes i forsalg
på forsamlingshusets hjemmeside
senest ons. den 4. november kl. 12.

når vi ly tter til og udøver musik?
Og Hvorfor får du gåsehud af din
yndlingsmusik? Det er nogle af de
spørgsmål Peter Vuust søger svar
på. Billetterne til foredraget koster
100 kr. ved indgangen og 90 kr. i forsalg på forsamlingshusets hjemmeside. Gratis adgang med årskort.
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Den 1. søndag i advent er der julemarkedet på Nødebo Kro. Dørene
åbnes kl. 11, og fra ca. 30 boder sælges der hjemmelavede sager af alle
slags. Der vil være dekorationer, pileflet, smykker, kunst, godter, nisser,
filt og meget mere. Kroen vil dufte af
jul og hygge, og der vil være pyntet

legendariske bassist Mads Vinding.
Billetter til koncerten koster 150 kr.
ved indgangen og 140 kr. i forsalg på
www.noedebo-kro.dk. Gratis med
årskort.

www.noedebo-kro.dk senest onsdag
den 28. oktober kl. 12. Når musikken
starter kl. 19 vil der blive spillet op til
dans. Der vil udelukkende blive pardanse (og ingen kædedanse), og man
skal holde sig til den samme partner
aftenen igennem. Der er plads til ca.
40 på dansegulvet ad gangen.

med lys og gran. I forsamlingshusets
café bydes på glühwein, æbleskiver
og burgere. Desuden sælges de sædvanlige helt skønne vafler med flødeskum og syltetøj. Nøddeknækkerne
spiller, og futklubben kører med togene i kælderen. Boder og café lukker igen kl. 16. Adgang er gratis.
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Allehelgensaften Vi mindes vores døde

Nyt fra organisten
Beethoven, basuner, gæstemusikere og et piano på kirkegården

Skumringsgudstjeneste på kirkegården, navneoplæsning, varm suppe
og lystænding
Allehelgensdag mindes vi vores døde. Hvor vi plejer at
mødes til gudstjeneste i Nødebo kirke, må vi på grund
af corona-restriktioner flytte vores gudstjeneste udenfor på kirkegården.
Men vi vil gøre det samme, som vi plejer. Vi vil høre et
trøstens ord, vi vil synge salmer sammen, vi vil læse
navnene op på alle dem, som er døde, bisat eller

begravet i vores to sogne, siden sidste Allehelgens dag.
Vi bliver på kirkegården og spiser den varme suppe,
mens vi ser på alle lysene, der lyser for vores døde.
Organist Torben H.S.Svendsen sørger for musikken
sammen med vores kirkers Kantori og Keld Jørgensen
på basun.

Coronasituationen har g jor t det
svært med mange ting, afstand ved
sang og forsamlingsbegrænsninger
i både kirker og præstegård, så derfor at det været lidt småt med musikalske tilbud i år. Men det gør vi nu
noget ved og vi vil indenfor gældende rammer gerne præsentere alle for
noget mere musik. Dette gør vi både
i almindelige højmesser hvor vi i oktober og november vil have fokus på
at markere Ludwig van Beethovens
250 års dag. Bl.a. planlægger organist
og sanger at præsentere Beethovens
Geistliche Lieder.
Ved aftengudstjenesterne i Gadevang
i oktober, november og december vil
den musikalske side blive krydret
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med deltagelse af gæstemusiker.
Således vil fløjtenisten Maria Steinaa
forgylde vores tjeneste den 8. oktober med de smukkeste fløjtetoner, og
den 12. november har vi fornøjelsen
af Andreas Brochs varme celloklang.
Søndag den 1. november vil alle
helgens guds tjenes ten grundet
forsamlingsbegrænsningerne blive
afholdt på selv Nødebo kirkegård.
Organisten tager sit Stage piano
med udenfor og Keld Jørgensen
vil lade sin bløde basunklang sætte stemningen for dagen. NødeboGadevang Kantori deltager også, i
den stemningsfulde aftentjeneste,
hvor vi i skumringen mindes de
efterladte.
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Kirken byder på...
Himmel & Jordnær

Salmer & Spaghetti

Gudstjeneste med kirkekaffe på Café Jordnær

Børnekirke hver den sidste torsdag i måneden
Hver den sidste torsdag i måneden inviterer kirkerne til
en kort børnegudstjeneste med efterfølgende fællesspisning i præstegården. Børnefamilier i Gadevang er meget
velkomne til at komme og være med.

Lad os fejre søndag sammen med hovedet i himlen og begge ben på jorden.
Vi mødes kl.10.30 i Gadevang kirke og fortsætter samværet og samtalen
omkring langbordene og stempelkaffen på vores lokale cafe.
Man behøver ikke melde sig til. Tag naboen under armen, inviter en ven,
ryst børnene ud af fjerene – eller kom alene. Vi glæder os til at se dig.

Målet er at gøre børnene fortrolige med kirkens rum og
dens ritualer. Gennem fortælling og samtale får børnene
mulighed for at reflektere over vigtige temaer og værdier
i den kristne grundfortælling. Samtidig vil vi gerne give
børnefamilierne en aften med plads til ro og eftertanke
og et veltillavet måltid mad midt i en travl hverdag.

Tid: Kl. 10.30 i kirken
Sted: Gadevang kirke og Café Jordnær
Datoer: 25. okt. - 22. nov. - 13. dec.

Aftenkirke i Gadevang
Tid til ro og eftertanke

Det er gratis, men vi samler ind til forskellige formål.
Tilmelding helst dagen før til præstesekretær Allan Høier
på email alho@km.dk. NB! På grund af corona-restriktioner må vi kun være 48 i præstegården – derfor er det
vigtigt med tilmelding.

Vi finder fred i kirken
et sted der ånder roligt uden grænser
hvor livets lys er tændt og brænder stille
for alle os der falder
for alle os der kalder

I Gadevang kirke bevæger himlen sig helt ind i rummet
gennem de store vinduer og en altertavle, der rækker ud
mod skoven udenfor. Det gør denne kirke til noget særligt.
Aftenkirke i Gadevang indbyder til en stille stund i en travl
tid med fokus på troen, musikken og gode ord til eftertanke. I efteråret vil aftenkirken få besøg af en række gæstemusikere, så der er noget at glæde sig til. Aftenkirke
den 8. oktober er med Maria Steinaa på fløjte og den 12.
november med Andreas Broch på cello.

Tid: Kl. 19.30
Sted: Gadevang Kirke
Datoer: 8. okt. - 12. nov. - 10. dec.
22
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Tid: Kl. 17
Sted: Nødebo Kirke og Præstegård
Datoer: 29. okt. - 26. nov.

Morgenbrød & Morgensang
Kom og syng med! Eller - kom og hør med!
Begynd dagen med en sang og en friskbagt bolle!
Der er ingen tilmelding, man kommer bare.
På grund af corona-restriktioner, sidder vi med behørig
afstand. Og bliver vi mange, nøjes vi med at lytte til melodien. Men intet skal afholde os fra at mødes til en hyggelig
formiddagstime i godt selskab.

Tid: Kl. 10
Sted: Nødebo Præstegård
Datoer: 9. okt. - 30. okt. - 13. nov
23

VedelByg

Din lokale tømrermester siden 2002

Nødebo Skole og HFO

A lt tømre r- o g s n e d k e r a r b e j d e u d f øres e fter bed s te hån d væ rkertrad i t ion

Rasmus Vedel
Tømrermester
&
Bygningsingeniør

+45 26 11 48 48

Nødebovej 13
vedelbyg@gmail.com

•

HOVEDENTREPRISER

•

NYBYGNINGER, TILBYGNINER

•

RENOVERINGER

•

UDSKIFTNING AF TAGE

•

UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE

•

REPARATIONER

•

KØKKENER

•

TERRASSER

WWW.VEDELBYG.DK

Projekt omkring fodbold

Første skoledag

Vi har i øjeblikket et åbent skoleprojekt med FC Helsingør, det er et
samarbejde som startede for ca. 2
år siden og som skal få børnene til
at få inspiration til at røre sig noget
mere i dagligdagen. Der er forsket en
del i at når børn bevæger sig i f.eks.
pauserne så er de mere modtagelige for undervisning. Trænerne fra FC
Helsingør giver børnene nogle fodboldopgaver de skal løse, eksempelvis at spille sammen som et hold eller
score mål, løse forskellige forhindringer via motorisk kunnen samt arbejde
på at bruge f.eks. mindre matematiske opgaver ind i træningen.

Børnenes første skoledag var mandag d. 10. august, der var gensynsglæde blandt børnene og det er altid dejligt at opleve at børnene har
savnet hinanden i sommerferien. 0.
klasse som i år er på 28 børn havde første skoledag tirsdag d. 11.8.
Distriktsskoleleder Anja Athar bød
børn og forældre velkomne og resten af skolebørnene lavede en lang
flagallé, det er jo en festdag at starte
i skole. Børnene har i perioden 1. maj
til 7. august gået i Tidlig HFO, så børnene har været vant til skolen, legepladsen, gårdvagterne og børnenes
børnehaveklasseleder Sibel.

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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Den læring og de øvelser, der bliver
lavet bliver pindet ud i samarbejde.
Her er børnene med til at ”oversætte” de øvelser som de har lært på banen til noget de kender og er vant til.
Socialt arbejdes der også med trivsel, samarbejde, kommunikation mm.
Og det er ting som vi også på skolen
arbejder meget med. Projektet kører
over 5 uger og alle børn glæder sig.

Ny legeplads
Vores gamle legeplads trængte i den
grad til at blive skiftet, vi har i foråret
fået en dejlig ny store legeplads. Vi
har fået en balancebane, en pylonkarrusel, en supernova, tre små trampoliner, en stor scene, et par hængekøjer mm. Vi har også for et par uger
siden fået sat en udendørs bordfodbold og et bordtennisbord op. Vores
skolegård har fået optegnet en bane
til spillet ”ost”, der er optegnet bogstaver og geometriske former som
kan bruges i undervisningen. Vi er rigtig glade for den nye legeplads, bordfodbold og bordtennisbord. Alt bruges flittigt både i skole og i HFO tiden.

Børnene trives rigtig godt i skolen nu
hvor skoledagen er blevet hverdag.

Claudia Lehmann
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Filmoptagelser i Nødebo

”Vincent” er en film om mobning, med premiere til sommer
I juli måned 2020 myldrer det pludselig med sjove campingvogne, nye
og gamle biler og en masse mennesker, som alle holder til ved det
samme hus på Baunevænget. Det
skaber selvfølgelig interesse og
interessen er ikke mindre, da det
viser sig at vi har en vaskeægte
filminstruktør og manuskript forfatter boende i vores by og at han,
David Noel Bourke faktisk er i gang
med at optage sin næste film her
i området.

Om Vincent
Filmen er Davids fjerde film og den
lyder sjov, selv om den handler om
noget, som er vigtigt og alvorligt.
Filmen har arbejdstitlen ”Vincent”.
Vincent er en voksen ”mystery man”
(spilles af Mikkel Vadsholt) som sælger is og som er ven med drengen
Viggo (spilles af Joachim Knop´s søn
Herman Haugen Knop ). Viggos forældre er ved at blive skilt og alkoholisme
er også et issue, og som om det ikke
er nok, så bliver Viggo også mobbet i
skolen. Så livet er ikke let for Viggo og
en del spænding bygges op. Og netop
mobning er et vigtigt emne i filmen.
David Noel Bourke vælger at trække
på sin yndlingsgenre og beskæftige
sig med et svært emne som mobning,
ved at trække på elementer af fantasy. På den måde ønsker han at fortælle en vigtig historie på en spændende
måde hvor budskabet bliver lettere
at fordøje og hvor mobningens konsekvenser bliver lettere at tage ind.
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Med andre ord prøver han at skabe
et lettere møde med et svært emne.
Filmen Vincent er en 90 minutter
lang spillefilm, som optages i to blokke, hvoraf første blok blev optaget i
juli 2020 og anden blok skal optages
i foråret 2021. Her håber David at få
lov til at optage lidt oppe fra Nødebo
Skole og ved Esrum Sø.

den campingvogn som indgår og de
har doneret is til de mange skuespillere og statister og Skovgrillen har ligeledes sponseret mad til holdet. Som
uafhængig filmproducent er man for
evigt på jagt efter investorer og/eller
sponsorer.

Filmens vilkår
Når man ik ke hedder Steven
Spielberg, indbefatter det at skrive,
instruere, optage og få vist en film
også en del andet benarbejde. F.eks.
arbejder flere af skuespillerne frivilligt og mange kreative tiltag baner vejen for at få økonomien til at hænge
sammen. Nogle af optagelserne er lavet i Gilleleje, så et stykke tid før havde David en annonce i avisen hvori
han søgte efter frivillige statister. 100
ansøgte og 15 af disse indgår i filmen.
Hansens Is har hjulpet med at skaffe

Mikkel Vadsholt tv og Joachim Knop th
ved Skovgrillen
Personligt glæder jeg mig til at se
”Vincent” når den har premiere til
sommer. Og hvem ved, måske kan
vi endda se den sammen til en filmaften på kroen? Hermed er ideen
i hvert fald givet videre til Kroens
kulturudvalg.
Ea Dehn

Filmoptagelse i Gribskov

David Noel Bourke
David Noel Bourke er født i Irland og har boet 15 år med
sin familie i Danmark. Han har udgivet tre film. Den sidste film ”Bakerman” havde premiere på Danmarks største filmfestival CPH:PIX i 2016 og udover at blive vist på
adskillige filmfestivals, vandt hovedrolleindehaveren i
”Bakerman”, Mikkel Vadsholt, prisen for bedste mandlige
skuespiller ved Nordic International Film Festival i New
York.  Mikkel Vadsholt har ligeledes hovedrollen i den
kommende film «Vincent».
Optagelse fra Gilleleje – Veststrand

44. ÅRGANG #2 2020

27

Mtb Bike Shop
Den lokale c y kelforretning

Kroens fællesspisning
– oplæg til ny aktivitet

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

Vi er en gruppe medlemmer der ønsker at starte en ny aktivitet på Nødebo Kro. At etablere fællesspisning,
er blevet en populær og voksende bevægelse mange steder i landet. Forsamlingshus og fællesspisning hører sammen, så det ligger egentlig lige for at tage ideen op og føre den ud i livet. Glæd jer – det bliver så godt,
men lige nu er vi desværre nødt til at udskyde det.

Kontakt 23301029
info@mtbbikeshop.dk
Kaj Andersen

Plads i Kroens driftsudvalg
Vi skal skaffe friske kræfter til at løfte den nye aktivitet.
Vi håber imidlertid at vi kan trække på den store erfaring
der er i driftsudvalget under etableringen.

Mere info

www.mtbbikeshop.dk

ORBEA · ROTWILD

Unik Optik .... Din lokale optiker!
Helsingørsgade 1
3400 Hillerød
48 24 04 01
hillerod@unikoptik.dk

Hvem bliver de ansvarlige?
Erna har påtaget sig at være leder af fællesspisningens
kokkehold (deltager på Nøddeknækkernes kokkehold).
Tilde og Hanne er med på hendes hold. Kirsten (aktiv
buffist) vil styre buffeten fra kl. 17.00. Vi får brug for en
opvasker. Vi får måske brug for hjælp til indkøb.

Målgrupper
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Hvor skal der spises?
Krostuen. Hvis der melder sig flere, end der er plads til,
ønsker vi at bruge Driverhuset. På langt sigt kan det måske blive aktuelt at overveje at bruge salen, hvis den er
ledig. Her kan der dækkes ved langborde, hvilket passer
godt til dette koncept.

Aftalt på mødet 19. august 2020
Deltagere: Hanne Toke, Erna Vang, Kirsten Vesterager,
Tilde Gylling og Helle Vind.

Fællesspisningen skal være for alle. Priserne skal differentieres, således at Kroens medlemmer har en fordel.
Vi håber at den nye aktivitet vil kunne tiltrække nye medlemmer. Der vil blive lavet god, sund mad, som både børn
og voksne kan spise.

Hvornår?
Kroen bliver brugt de fleste af ugens dage, men det ser
ud til at der er én ledig onsdag om måneden, hvor der er
plads til den nye aktivitet.
Vores plan er at begynde KROENS FÆLLESSPISNING
lige så snart det er forsvarligt med hensyn til
Corona-smitten.
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Pris 80 kr. for medlemmer og 100 kr. for ikke medlemmer.
Børn spiser gratis til de er 6. Derefter betales der ½ pris
indtil de er 13 år.

Sommeraften på Kroen
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Vi vil etablere en insekt-oase

Bed om flere fartkontroller

Nødebo Lokalråd har søgt og fået kr. 20.000 fra forskønnelsespuljen til at etablere en levende insekt oase
midt i Nødebo. Oasen skal tjene som en hjælpende hånd til byens biodiversitet, til læring i skole og børnehaverne, samt give Nødebovej lidt mere ”VI bor her” stemning, så det ikke bare har karakter af en landevej.

Farten på Nødebovej er høj, og vi får lige nu et utal af klager over farten. Mens vi venter på at kommunen kan
lave test for forskellige typer bump, så vil vi gerne have at politiet kommer ud og hjælper os med at sikre at
der ikke bare er frit spil til at køre det man vil. Det er der stort set i dag!

Hvor skal den ligge?

...og mennesker

Vi er pt i dialog med kommunen om
hvor Oasen kan ligge, men vores prioritet 1 er på græstrekanten overfor
Netto eller ved Gadekæret, alle er
meget velkomne til at give deres besyv med til både beliggenhed og udformning, samt til aktivt at deltage i
projektet. Billedet er en principskitse.

Vi ønsker at oasen kan benyttes af
de borgere der gerne vil tage et kort
ophold for at nyde solen og biernes
brummen, men også for at Nødebo
Skole og de to børnehaver kan benytte oasen. Alle er således velkomne til
at benytte oasen, og da den vil være
placeret der hvor der kommer flest
forbi, vil flest muligt få ”visuel” glæde
af oasen.

Bier og blomster
Oasen/bedet skal tjene som ”spisekammer” for et insekthotel bagerst i
bedet. Foran vil vi lave en skøn siddeplads med to simple træbænke.
Formålet er primært at lokke sommerfugle og vilde bier til bedet.
Oasen skal have løgblomster til glæde for bier og mennesker om foråret,
og så sættes der lave stauder, der efterfølgende blomstrer hen til frosten
sætter ind. Det er vigtigt at oasen
blomstrer fra tidlig forår til sen efterår, for netop at sikre at flest muligt
insekter får glæde af oasen.
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Meld ind til noedebo.lokalraad@
gmail.com emne Oasen og meld dig
på projektet med hvad du gerne ville
byde ind med
Tovholder Lene Thorsen

Politiet var ude med deres ATK vogn
i februar 2019, og igen først her 1½
år efter, den 8. sept. 2020. Her valgte
de at placere sig midt i byen, nemlig
ved Nøddehegnet lige mellem de to
lyssignal, om morgenen, hvor der ikke
bliver kørt voldsomt for hurtigt grundet svinget efter Kærvej og den megen trafik – det vises også tydeligt af
de meget få de blitzede den dag. Det
vurderer vi ikke som værende retvisende for hastigheden i Nødebo.
Politiet henviser til at de skal bruge
100 meter lige strækning samt et sted

at parkerer deres vogn, så vi vil gerne opfordre alle jer der bor ud mod
Nødebovej om at skrive til NSJ@politi.dk og tilbyde jeres rabat eller indkørsel såfremt den ligger et egnet
sted. Skriv også gerne hvordan du
oplever trafikken der hvor du bor,
og hvilke tider den er værst. Der er
stadig store problemer med lastbiler
der kører meget stærkt om natten,
og derfor vækker folk, samt høj hastighed fra biler og lastbiler uden for
myldretiden.
Vi er simpelthen nødt til at stå

sammen og blive ved med at bede
om fartkontroller, der må ikke gå 1½
år mellem hver kontrol på en skolevej
der også er en trafikvej med så mange biler og lastbiler som Nødebovej.
Derfor opfordres ALLE der oplever
at fart er et problem på Nødebovej
også at skrive ind til politiet og bede
om fartkontrol på den strækning de
er bekymret for.
Lokalrådet er også stadig i dialog med
både forvaltningen og ABT-udvalget.
Nødebo Lokalråd

Tidsplan
Vi vil gerne etablere oasen i foråret
2021 og derfor skal vi planlægge og
indkøbe her i vinterperioden.

Hjælp
Vi mangler ekspertise!. Både dem der
er kloge på insekter og planter, dem
der kan bidrage økonomisk og dem
der vil hjælpe med at planlægge og
bygge.

En ide er også at udvide Oasen med
to flotte byportsbede i samme stil, i
hver ende af byen, så det er tydeligt
man nu kommer ind i en by…det bliver trin to.
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Tidsrejsen - Nødebo i 2040
- fra vision til fremtid

Køb lokalt i Nødebo
I næste eller efterfølgende nummer af ”Kirke og Kro”, planlægger vi at udgive en ”hvem, hvad,
hvor” liste over hvad vi kan købe lokalt af hinanden.
Hvis du for eksempel sælger æg, honning, sæbe, olie, hjemmestrik, marmelade, vin, tilbyder skovfitness,
cykelreparation, slagtervarer, bøger eller andet godt og du har lyst til at blive nævnt på en liste (ganske
gratis), så skriv gerne en mail til os på: noedebolisten@gmail.com.
Vi optager alle, som sælger varer eller ydelser, der leveres ud fra Nødebo. Det vil sige, har du en butik i
f.eks. Hillerød, men tilbyder afhentning/levering (privat) i Nødebo*, kan du optages på listen. Eller har
du en bibeskæftigelse hvor du f.eks. slynger honning og sælger ved vejen, så vil vi meget gerne skrive
dig på listen, hvis du ønsker det.
Ea Dehn

*gælder med andre ord ikke for netkøb der leveres i pakkeboks! Så bliver listen uendelig :-)

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.

Vil du med Nødebo Bæredygtigt! på tidsrejse? Rejsens destination er Nødebo i 2040. Undervejs på rejsen er
der et par stop, hvor vi på workshops skal udforske temaer, som kan være afgørende for, hvordan vi lever og
bor i Nødebo i 2040.

Vi lægger ud med en workshop
søndag d. 17. januar 2021. Den
kommer til at handle om fællesskaber og alt det, de kan. Sæt kryds i kalenderen til nogle spændende timer
mellem kl. 11 og 15. Hele familien er
velkommen.

Fællesskab gør stærk

Fantasien kommer i spil

I løbet af workshoppen kommer vi
sammen med bud på, hvilke fællesskaber der er opstået undervejs mod
2040 og har skabt forudsætninger for
en bæredygtig udvikling.

Vi skal give fantasien frit spil. Hvordan
ser vores huse ud og hvor mange permahaver har vi til den tid. Har vi etableret varmepumpelaug, og er vi begyndt at dyrke vin i haven?

Vi ser frem til både at mødes med jer,
der i forvejen er med i fællesskaber
og har gjort jeres erfaringer omkring
en fælles interesse, sport eller hobby og jer, som er nysgerrige og har
ideer til, hvad fællesskaber kan gøre
for grøn omstilling af et lokalsamfund
som vores i 2040.

Fællesskaberne kan f.eks. have betydet, at vi bruger mindre tid på transport, at vi har indset, at vores relationer, både de nære - familien og
vennerne - og dem i fællesskaberne,
giver langt større værdi og mere livskvalitet end materielle goder. Vores
tidsrejse vil vise os, hvad nye fællesskaber har betydet i hverdagen, og
hvordan det har forandret opfattelsen af, hvad et godt liv er.

Har vi fundet nye boformer, indrettet
kontorfællesskaber, skabt nye former
for naboskab, og er børnenes skoledag og læring forandret i takt med
omstillingen og en større forbundethed med naturen omkring os?
Vi kan ikke vide det. Men der er uendelige muligheder for i fællesskab at
skabe værdi og livskvalitet og en sund
udvikling, der flytter os fra visionen til
fremtiden - til glæde for alle i Nødebo.

Kom til workshop med
Nødebo Bæredygtigt! søndag
den 17. januar 2021 fra kl. 11-15.

Læs mere på www.gribskovtrop.dk
Annonce KogK Feb 2018.indd 1

32

01/01/2019 19.22
44. ÅRGANG #2 2020

33

Nødebo Vikingerne - 10 år på bagen
Når Nødebo Vikingerne indleder vinterbadesæsonen d. 3. oktober, er det
også starten på deres 10 års jubilæumssæson. Jørn Aagaard var initiativtager til klubben, og på den stiftende generalforsamling d. 14. oktober
2010, blev han valgt som formand
for klubben Nødebo Vikingerne.
Størstedelen af den nystartede klubs
medlemmer kom fra Nødebo, men
der kom da også nogle stykker
fra Hillerød og Nødebos
øvrige opland; langt de
fleste, som var med
fra starten, er stadig medlemmer,
og mange flere er
kommet til.
De første år var
præget af en pionerånd, for alt
hvad vi lavede,
gjorde vi for første
gang. Vi lærte hinanden at kende på
søens bred og i saunaen, men når folk fik
tøj og briller på, kunne det
indimellem være lidt svært
at genkende hinanden. Det kom
en gang til udtryk på biblioteket i
Hillerød. En kvindelig vinterbader
var dernede og gik lidt rundt, da der
pludselig var en mand, som virkede
bekendt. Hun havde svært ved at
genkende ham, og det virkede som
om, han havde det på samme måde.

34

Pludselig slog det hende, hvem han
var, og i sin begejstring udbrød hun
højlydt tværs over biblioteksgangen:
”Jamen, det er jo dig, Mogens, jeg ku’
jo slet ikke genkende dig med tøj på!”
Navnet er opdigtet, men historien er
sand.

I de første år var vi begunstiget med
isvintre og hård frost, og efterhånden
udviklede vi vores kompetencer inden for etablering af ishuller, så vi
til sidst formåede at lave mindre

bassiner, hvor vi kunne svømme
rundt - endda flere ad gangen.

Udflugter, rejser og
mesterskaber
Allerede fra starten var vi et udfarende folkefærd, og vi drog til nære
og fjerne steder, hvor man kunne
komme til at svømme i koldt
vand. Vores før s te udflugt gik til den allerførste vinterbaderfestival
i Danmark , Skagen
Vinterbaderfestival
med 80 deltagere,
hvoraf ni kom fra
Nødebo. Det gav
blod på tanden,
så da vi i 2013 fik
en invitation til en
vinterbaderfestival
i Kolobrzeg i Polen,
slog vi straks til, og
fem vikinger drog mod
øst og deltog i festivalen sammen med knap 600
polakker og 2 tyskere. Ud over
at det var en festlig og interessant
oplevelse, blev det også en skelsættende begivenhed. Vores møde med
de to tyske deltagere, Birgit og Wulff
førte til, at Nødebo Vikingerne året
efter deltog i VM i vintersvømning i
Rovaniemi på Polarcirklen og to år
senere i Tallinn i Estland. Vi var også
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med til at skrive danmarkshistorie, da
vi deltog i det første DM i issvømning
i Gilleleje i januar måned i år, hvor vi
høstede flere guld- og sølvmedaljer.

Internationale venskaber
Mødet med Birgit og Wulff i Kolobrzeg
førte også til et besøg til deres vinterbadeklub Die Eisheiligen i byen
Bernau bei Berlin. Vi kvitterede med
en invitation til Nødebo, og siden er
det gået slag i slag med at mødes en
gang om året. Der er knyttet stærke
bånd mellem de to klubber og medlemmerne, og weekenden sammen
med Die Eisheiligen hører til et af
årets absolutte højdepunkter.

Sæson 2020-2021
Den kommende sæson vil nok blive
meget anderledes, end hvad vi hidtil har oplevet. I skrivende stund er
der lukket for omklædning og sauna
i klubhuset på Krostien, så medlemmerne skal nok belave sig på ”hardcore” vinterbadning a la Skagen, hvor
omklædningen foregår på stranden
oftest i strid blæst. Der er noget at
se frem til, og som nogle af og til siger: ”You’ve got to be Nuts to be a
Nødebo Viking!”
Helle Barker

Læs evt. mere om Nødebovikingerne på nbovikingerne.dk
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Foreninger
NØDEBO-GADEVANGS

NØDEBO VANDVÆRKET

NØDEBO IDRÆTSFORENING

MENIGHEDSRÅD

www.nødebovand.dk

www.nif.dk

Formand
Henrik Agersø
4848 4090
formand@noedebovandvaerk.dk
Driftsforstyrrelser
Peter Tvilling
4090 6402
Vandværksbestyrer
Peter Tvilling
4090 6402
Kasserer
Frederic Klockars-Jensen
2614 4700
fredklockars@hotmail.com

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

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
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

Jespervej 54
3400 Hillerød

Eva Majvig Andersen
Statsaut. Fysioterapeut

Telefon

72 312 123
Vi sælger også

Italiensk IS
&
Vine fra
Vinhuset Stolz

Nødebo Fysioterapi
Træning & Velvære
Tidsbestilling
Ring eller SMS 20 47 00 49

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

26. november

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
NB! Nødebo Bæredygtigt!

Milnersvej 39 | Hillerød
royalstage.dk
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4848 3238
9136 6302

2447 3004

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

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

5141 6429
4848 2597

”NØDEBO KRO”

VIKINGERNE

www.Noedebo-kro.dk
kro@noedebo-kro.dk
Formand
Hanne Toke
5277 1871
Næstformand
Tilde Gylling
2070 2930
Sekretær
Jens Lassen.
2113 0847
Kasserer
Erik Wedø
4010 3288
Medlemsudvalget
Britt Isabell Olsen
3141 0740
Bankoudvalget
Mogens Bastrup
2129 9369
Driftsudvalget
Jan Kongerslev
2333 6647
Ejendomsudvalget
Bruno Bjerre
2014 1617
Informationsudvalget
Ann Ulrich
2945 9149
Kulturudvalget
Erik Wedø
4010 3288
Økonomiudvalget
Ib Østlund
2297 1498
(Se i øvrigt hjemmesiden for den komplette kontakteliste)

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

NØDEBO BRIDGEKLUB
www.NødeboBridgeklub.dk

Anne Lise Kristensen

Formand
Hans Kloch
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3018 6513

FORSAMLINGSHUSET

STYRK DIN KROP I NØDEBO
4295 8207

4848 2804

VINTERBADEKLUBBEN NØDEBO

Søren Sigsgaard
6126 4411
soeren.sigsgaard@gmail.com

Kirsten Vesterager
Kirsten.vesterager@mail.dk

4848 3150

48471250
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Gudstjenester
Oktober og November

Oktober

Nødebo

Gadevang

8. oktober
11. oktober
18. oktober
25. oktober
29. oktober

--9.00
10.30
9.00
17.00 Salmer & Spaghetti

19.30 Aftenkirke
10.30
--10.30
---

EHL
EHL
EHL
MIH
EHL

1. november
8. november
12. november
15. november
22. november
26. november

16.00 Allehelgen
9.00
--10.30
9.00
17.00 Salmer & Spaghetti

--10.30
19.30 Aftenkirke
--10.30
---

MIH/EHL
EHL
EHL
EHL
MIH
EHL

29. november

16.15 Ni læsninger

14.00 Ni læsninger

MIH

November

Vejviser for kirkerne
Nødebo og Gadevang
Sognepræst: Eva Holmegaard Larsen
Nødebo Præstegård, Nødebovej 24.
Tlf.: 4848 0719 - mail: ehl@km.dk
Træffes bedst: ons., tor. og fre. kl. 10-11,
tir. kl. 16-18. Træffes ikke mandag.
Sognepræst: Mona Irene Høgh
Tlf.: 2025 1051 - mail: moih@km.dk
Træffes ikke mandag.
Præstesekretær: Allan Høier
Tlf.: 4848 0719 - mail: alho@km.dk
Træffes i præstegården: tir. kl. 9-15.
Kirke- og kulturmedarbejder: Julie Berggren
Tlf.: 4020 4441

Kirketjenere: Gunver Nielsen
Tlf.:2946 0937
Angela Grum-Schwensen
Tlf.: 2736 5659
Organist: Torben H.S. Svendsen
Tlf.: 2897 5897
Kirkesanger: Søren Hossy
Tlf.: 2844 9596
Graver: Al henvendelse til leder af Den
Fælles Kirkegårdsdrift Tina Albrechtsen
Tlf.: 3031 8983 - mail: tinal@km.dk
Se mere på noedebogadevangkirker.dk

