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Bliv medlem af kroen

Rabat på leje af Nødebo Kro

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

Medlemmer, der ønsker at leje selskabslokaler på Nødebo Kro,

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

Denne information findes i kroens medlemssystem. Højest to med-

Medlemskab oprettes via hjemmesiden
www.noedebo-kro.dk

kan to gange om året få rabat på lejen. Det ene lejemål skal være
Hestelængen. Forudsætningen for rabatten er, at man har været
medlem i min. to år, når lejekontrakten underskrives. Medlemskabet
regnes fra den dag, hvor man første gang har indbetalt kontingent.
lemmer kan få rabat ved samme udlejning.
Rabatten gives kun, når det drejer sig om medlemmers personlige
arrangementer, fx bryllupper, fødselsdage, konfirmationer mm. Man
må gerne leje kroen til en god vens arrangement, men der gives ikke
rabat.
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Flere aktiviteter for børn
Nye bestyrelsesmedlemmer
Nødebo Skole - O.N.
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Til ejere af Gadevang Vandværk: Vand er vigtigt!
Gadevang skole
Hjælp med at stable et valgmøde på benene i Gadevang
Nøddehegnet for 40 år siden
Kulturkalenderen - mange oplevelser på vej!
Det bedste loppemarked nogensinde!
Lopperegnskab
Vælgermøde i Nødebo
Køb lokalt
NB! Vores børn er det kæreste, vi har!
NB! Fra FN’s verdensmål til doughnut-økonomi
Nyt fra Nødebo Vandværk
Stort & Småt
Tirsdagstræf
Kirken byder på...
Foreninger
Gudstjenester / Vejviser for kirkerne

Temaet var Ånd

Dejlige højskoledage i præstegården
Jespervej 54
3400 Hillerød
Telefon

72 312 123

Eva Majvig Andersen
Statsaut. Fysioterapeut

Septembers himmel var blå, da halvfjerds højskoledeltagere samledes i
Nødebo præstegård til to dage med
foredrag og koncert og en festaften
med sang og god mad.

Temaet var ”Ånd” og ånden fløj højt
og bredt og dybt. Vi hørte forrygende oplæg om, hvad helligånden er, og
hvem bestemmer tidsånden, og hvad
er det, der samler os sammen som
folk og nation?

Debatten gik lystigt, latteren hang
løst og vi glæder os allerede til næste års højskoledage, som kommer til at ligge i weekenden 3.-4.
september 2022.

Nødebo Fysioterapi
Træning & Velvære

Vi sælger også

Italiensk IS
&
Vine fra
Vinhuset Stolz

Tidsbestilling
Ring eller SMS 20 47 00 49

royalstage.dk
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De hvide dåbsklude

Tillykke til årets konfirmander

Der har været gang i døbefonten denne sommer
Jeg ved ikke, om vandværket har
bemærket et ekstra stort vandforbrug i vores kirker denne sommer?
Men vi har døbt og døbt og døbt.
Mange dejlige børn er blevet båret til kirken og er blevet døbt ind i
den store historie til et liv med tro,
håb og kærlighed.
Og når de små har fået hældt dåbens
vand over deres hoved, tørrer vi vandet af med en af de fine hjemmestrikkede dåbsklude.
Der sidder flittige mennesker her i
Nødebo og Gadevang og strikker hvide klude med kristne symboler, som
børnene får tørret dåbsvandet af
med og som de får med hjem – både

Fejret med fyldt kirke

som et minde og fordi sådan en dejlig
bomuldsklud er god at have.
Den der absolut leverer flest dåbsklude er Helle Christensen fra Nødebo.
Hun er meget dygtig til sit håndværk
og kaster sig ud i de mest indviklede,
kunstneriske strikkeprojekter. Men
ind imellem får hun også tid til at producere de hvide klude til vores kirker.
TAK til Helle.
Hvis der er flere, der har lyst til at
strikke en klud eller to, kan man
henvende sig til kirkekontoret på
48480719 eller på sognepræstens
email ehl@km.dk.
Nødebo-Gadevang kirker

Tak til Helle, og alle andre der har
strikket, for alle de fine dåbsklude

Den 28. august, på den smukkeste
sensommerdag, kunne vi endelig
holde konfirmation i Gadevang og
Nødebo.
Det hele var blevet udskudt på grund
af de corona-restriktioner, der både
gjorde det svært at samles i kirkerne
og til fest derhjemme.
Det var også svært at samles i konfirmandstuen til undervisning! Men

lige netop i år var der to meget små
hold, så konfirmanderne blev delt op
i små hold med fire ad gangen og vi
kunne mødes, uden at overskride de
fem personer, vi måtte være.
Alligevel blev det jo ikke det samme,
som det plejer. Det er der ikke noget,
der blev. Men da jeg foreslog, at de
unge mennesker bare kunne gå til
præst et år mere, var der ingen der
reagerede :-)

Helena, Christian, Christoffer, Derrick og Malou fra Nødebo.
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Vi holdt vejret lige til det sidste.
Kirkerne var de sidste, der fik ophævet restriktionerne! Det var på det
nærmeste i sidste øjeblik, vi kunne
invitere stort ind til konfirmationsfest
i kirkerne. HURRA at det blev sådan
en skøn dag.
Tillykke til dem alle sammen
fra alle os ved
Nødebo og Gadevang kirker!

William, Nana og Aron fra Gadevang..
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Vi ønsker nye aktive krofolk

Flere aktiviteter for børn

Beretning fra generalforsamlingen den 9. august

Beretningerne var præget af, at der
har været corona-nedlukning med
deraf meget begrænset aktivitet.
Men det der fyldte allermest var den
generelle situation med stor mangel
på frivillige og mangel på nye aktiviteter, der især henvender sig til det
yngre publikum på Nødebo Kro.
B e s t y re l s e n s æ n dr ing s fo r slag
hvor ”Medlemsudvalget ” skif ter
navn til ”Ak tivitetsudvalget ”, og

præcisering af arbejdsfordelingen
mellem de to udvalg blev godkendt
af generalforsamlingen.
Efter beretningerne kom der flere
konstruktive forslag fra salen til, hvordan man kan invitere nye medlemmer
ind, så de får lyst til at yde en frivillig
indsats. Bestyrelsen blev opfordret til
at arbejde videre med ideerne og arbejde på at der kommer nye aktiviteter, som overvejende henvender sig
til yngre og børnefamilier.
Bestyrelsen blev også opfordret til at
se på, om det vil være muligt at ændre på brugen af lokalerne, så der
kommer en bedre fleksibilitet og alle
muligheder udnyttes.
Der var stor ros til ejendomsudvalget og Jack for at benytte corona

Det nye aktivitetsudvalg vil lave flere aktiviteter - specielt for børn

nedlukningen til at forskønne hele
kroen, blandt andet med renovering
af toiletterne.
På bestyrelsesmødet var der ikke
nogen kandidat til formandsposten
for aktivitetsudvalget. Bestyrelsen
fik af generalforsamlingen bemyndigelse til at udpege en egnet formand
efterfølgende.
Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer Frank Holst Andersen og
Tilde Gylling.
Velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer Vanessa Poulsen og
Carsten Krogsgaard Thomsen og til
ny formand for aktivitetsudvalget
Line Alstoft.
Hanne Toke,
Formand

Jeg hedder Line Alstoft, og vi er nogle
stykker der er gået sammen og har
meldt os ind i aktivitetsudvalget, i håb
om at få lidt flere aktiviteter, specielt
for børn på kroen.
Vi er i gang med at starte dans op for
børn om fredagen, og håber at dette
vil smitte af på fredagscaféen. Her har
vi også planer om at lave nogle specielle arrangementer en fredag om
måneden, samt kreaværksted mm.
Herudover er vi i gang med at planlægge Halloween fest lørdag d. 30.
oktober, samt en julefest søndag d.
5. december, så her må I gerne sætte
kryds i kalenderen.

Sæt kryds i kalenderen!

Halloweenfest
Lørdag den 30. oktober

Julefest

Søndag den 5. december

Nye bestyrelsesmedlemmer

Vanessa Poulsen
Jeg går til jobbet med åbent sind og
finder ud af, hvad jeg bedst kan bidrage med.
Nødebo kros bestyrelse minus en.
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Carsten Krogsgaard Thomsen
Jeg har i mange år beskæftiget mig
med økonomi, og jeg håber, jeg kan
bidrage med ideer til dette område.

Line Alstoft
Jeg er trådt ind i bestyrelsen med
interesse for at foreslå relevante
nyskabelser for alle,og dermed også
for børnefamilierne.
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Nødebo Skole - O.N.

Kunst på kroen

Vi lærer bedst - når vi har det godt!
Jeg hedder Sibel
og er Børnehaveklasseleder på
Nødebo Skole.
Jeg har arbejdet her i 4 år og
er SÅ glad for
det. Jeg er 38 år gammel og bor i
Hillerød sammen med min mand og
to drenge. Jeg er uddannet pædagog med linjefag i sundhed, krop og
bevægelse og har tidligere arbejdet
på en skole, hvor jeg underviste fra
0.-3. klasse i b.la. dansk, matematik,
idræt, kristendom og understøttende
undervisning.
Som Børnehaveklasseleder er jeg
særligt opmærksom på trivsel i klassen og at tilpasse undervisningen til
det enkelte elev og klassen.

Trivsel i klassen
I 0.N arbejder vi ugentlig med ”gode
venner” (fri for mobberi). Vi har fokus på de fire værdier; Mod, Omsorg,
Respekt og Tolerance. Både i forhold
til i leg og relationer samt læring.
Derudover har vi ”den gode stol”.
Formålet med den gode stol er, at få
fokus på alle de ting det enkelte barn
er god til. Det gøres ved, at alle børn i
klassen igennem en periode skiftes til
at sidde på den gode stol, hvor de øvrige børn i klassen bliver bedt om at
rette blikket og tankerne mod barnet
som er i centrum. De skal så sige en
positiv ting om barnet. Derefter udarbejdes der plancher, hvor vi hænger
det op i klassen.
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Vi har ”legegrupper”, så alle børn
kommer til at lære hinanden bedre
at kende og legerelationerne styrkes.
Formålet med legegrupper er;
- At alle børn er med og vante legemønstre brydes.
- At piger og drenge leger sammen.
- At sammenholdet styrkes og tolerancen vokser.
- At børnene oplever hinandens hjem
og leger med andre.
- At børnene opdager, at det (også)
kan være sjovt at lege med andre, end
man plejer mm.
Når vi er i skolen, leger vi alle med
hinanden. Hvis man vil lege en leg, er
man velkommen. Hver dag evaluerer
vi, hvordan frikvartererne er gået. Her
taler vi om det, der har været godt og
mindre godt.
I løbet af skoleåret arbejder vi ud fra
de 6. kompetencemål:
• Sprog
• Matematisk opmærksomhed
• Naturlige fænomener
• Kreative og musiske udtryksformer
• Krop og bevægelse
• Engagement og fællesskaber
Når vi arbejder med de 6 kompetencemål, arbejder vi dels i relevante
bøger, dels med aktiviteter / bevægelse som understøtter kompetencemålene. Her benytter vi os meget af
skolens område såsom: skoven, fodboldbanen, legepladsen, salen, skolegården mm.
Vi har erfaring med, at de fleste elever kan læse lydrette bøger omkring

Ny maleriudstilling på Nødebo Kro i oktober-december
påske og de kan tallene 1-20, plus-minus, talrækken, lige og ulige tal mm.

Bevægelse
I 0.N har vi meget fokus på bevægelse og aktiviteter. Dette tænker vi ind
som et middel til at nå målet. Når vi
bevæger os, har vi b.la. fokus på:
• Bruge kroppen varieret
• Bevægelsesaktiviteter som dækker
barnets generelle udvikling. (Fysisk,
psykisk, socialt og kognitivt)
• Idrætsundervisning en gang om
ugen og bevægelse i timerne.
• Basal personlige hygiejne og viden
om bakterier og hygiejneregler
• Sammensætte et sundt måltid og
viden om kostråd
• Kan færdes sikkert på skolens område, regler og fysiske rammer
• Kan begå sig i trafikken og viden om
enkle trafikregler

Suzanne Aaboe udstiller malerier på kroen i efteråret. Kom
og kig på de ekspressive og farverige malerier i den mørke
tid og sæt fantasien i gang. Interessen hos Suzanne Aaboe
ligger i udforskningen af farvens ekspressive kvaliteter sat
ind i en ofte magisk naturopfattelse. Fokus ligger i en undersøgelse af naturen og specielt skovens og træernes forskellige og fantasifulde udtryk, som omsættes til naturabstraktioner. Og - motiverne ligger jo lige uden for døren i
bl.a Gribskov.
Suzanne Aaboe er cand.mag i fransk og dansk og har arbejdet som gymnasielærer. Hun har altid interesseret sig
for billedkunst og kunsthistorie og har de sidste 10 år arbejdet aktivt med maleriet. Formaterne er store og materialet er akryl.
Der er fernisering på Kroen den 7. november fra 15 til 17.

DANSEGLADE DRENGE OG PIGER
Fra 1. oktober kan du gå til HipHop-undervisning på Nødebo kro.
Vi danser og har det sjovt!

Test i 0.klasse
For at hjælpe de enkelte elever og
klassen som helhed tager vi tests i
0.klasse.
• Én sprogvurderingstest i samarbejde med læsevejlederen (kommunal
bestemt).
• Bogstavprøve fra Hogrefe
• DLB (dansk, lyd og bogstav). En i efteråret og en til foråret.
• Matematiktest i maj/juni måned.

Mange hilsner Sibel Güler,
Børnehaveklasseleder i 0.N.
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DU KAN VÆLGE MELLEM 2 HOLD
Hold 1 for 3–5 årige: Fredage kl. 15.45 – 16.30
Hold 2 for 0. – 3. Klasse: Fredage kl. 16.30 – 17.15

PRIS OG TILMELDING
Sæsonen løber fra 1/10/21 til 1/4/22, med mulighed
for forlængelse afhængig af antal tilmeldinger.

FRE

DAG
HAR SCAFE
ÅBE EN
HVE
N
FRA R FRED
15.3
AG
0-17
.30

Prisen er 400 kr. + et medlemskab af kroen.
For tilmelding samt yderligere info, skriv til Danspaakroen@gmail.com
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Masser af krydser
til kalenderen
Så skal vi da lige love for at Jordnær
er på banen igen!
Glæd dig til et dejligt efterår i Jordnær
med koncerter, fællesspisning, kirkekaffe, loppemarked, formiddagskaffe,
børnearrangementer og to borgmesterkandidater på valg-vagt i Jordnær.
Alle er velkomne til Jordnærs arrangementer. Man behøver ikke at være
medlem eller frivillig, men blot have
lyst til at deltage. Nogle arrangementer kræver dog tilmelding.

10. oktober kl. 14-18: Åben generalforsamling for Jordnær i
forsamlingshuset i Gadevang.
Dagsorden med dertilhørende stemmeret udsendes til medlemmer via
Foreningslet.
27/9: Pappas Pizza
Så går mændene i Pappas Pizzaholdet igen til aktion efter 1,5 års
pause, og serverer lækre og sprøde pizzaer fra kl 17:15 – ca 19:00 i
Jordnær. Så nyd at det er mandag,
og at du ingen aftensmad behøver at
lave. Pappas Pizza-holdet vil søge at
finde løsninger for at undgå trængsel.
Interesseret i at være med på holdet?
Så skriv til Otto.Skogland@gmail.com.
Vi er cirka 12 på holdet og man kan
være med til at arrangere de gange/
dage man har tid og lyst til. Vi hygger
og forbereder pizzadej og ingredienser om søndagen.
2/10: Loppemarked
Det er planen at der skal være loppemarked i Jordnær sådan cirka hver
den første lørdag i måneden.Hvis du
vil også gerne vil have en stand, så tilmeld dig til Leela på 61381291.
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29/10 kl. 18: Scary Friday
Fællesspisning med halloween-tema: Spaghetti græskar og uhyggelige
drinks. Mest for voksne. Tilmelding
nødvendig på christina@helvad.dk
1/11: Formiddagskaffe kl. 10
Så tages hverdagene i brug i Jordnær
med formiddagskaffe med hygge og
snak: ”Vi kan snakke om bøger, vi har
læst. Planlægge aktiviteter, lige som
vi har haft tidligere. Ture i naturen.
Oplæg til samtale. Ture til de vilde
haver i Gadevang. Kom og lad fantasien blomstre”.
6/11: Loppemarked
Samme koncept som d. 2/10
6/11: Vegetar, Vin og Vinyl
Før corona gennemførte vi et arrangement: Vildt, Vin og Vinyl, hvor vi
brugte et helt dådyr fra de svenske
skove til at lave en masse retter med.
Hertil var der vinsmagning ved Ole fra
Emilie vin. I dagens anledning blev der
indkøbt en grammofon. Mange deltagere medbragte vinyl fra gemmerne. Det blev en sjov aften. Men uden
mange grøntsager. Det vil vi råde bod
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på. Så ved næste arrangement erstatter vi ”Vildt” med ”Vegetar”, men fastholder resten af konceptet, cirka otte
Vegetar serveringer med god Vin og
anekdoter fra Emilie Vin og Vinyler fra
gemmerne.
Tilmelding til Thorbjørn på chefen@
kodefabrikken.dk eller tlf. 4025 7775.
Skriv eller ring også, hvis du har lyst til
at stå for en vegetar ret eller hjælpe til.

9/11: Formiddagskaffe kl. 10
Samme koncept som d. 1/11
17/11: Formiddagskaffe kl. 10
Samme koncept som d. 1/11

Der er mange flere arrangementer på
vej. Hold øje på Facebook eller i nyhedsbrevet for detaljer, nyheder og
andet godt.
Christina Helvad

22/11: Pappas Pizza
Samme koncept som d. 27/9

Facebook
Jordnær–Gadevangs Købmandscafé

25/11: Formiddagskaffe kl. 10
Samme koncept som d. 1/11

Kontakt Jordnær
Vil du støtte Jordnær med et medlemskab
(og dermed også opnå stemmeret på generalforsamlingen)?
Vil du være frivillig i Jordnær?
Vil du modtage Jordnærs nyhedsbrev?
Så skriv til kontakt@koebmandjordnaer.dk
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Til ejere af Gadevang Vandværk:
Vand er vigtigt!
Kære ejer af Gadevang Vandværk –
ja, det er sådan set alle os der bor i
Gadevang og som får vand ud af hanerne.
Gadevang Vandværk er et mere end 70 år
gammelt andelsselskab, som vi ejer i fællesskab. Det er de færreste af os der
tænker over det i det daglige, så længe
der er vand i hanen. Det skulle der jo
helst gerne blive ved med at være,
men det kræver en indsats af
alle os i Gadevang – på forskellige måder.
For det første, så består
bestyrelsen af frivillige. Vi
gør det til hver en tid
så godt vi kan, og
vi er heldige at
have posterne
besat med fagligt kompetente folk , men
vi er stadigv æk f r i v illi ge – og for få.
Det kniber det
lidt med opbakning og interesse
for vandværket,
hvilket ses af deltagerantallet i generalforsamlingen og
ivrigheden for at deltage
i opgaverne i bestyrelse mv.
For det andet, så er vandværk og ledningsnet ikke længere det nyeste materiel og det
giver bøvl i tide og utide. Det er vigtigt at forstå, at der ikke er hjælp at hente, når vi har
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problemer, forstået sådan at Gadevang ikke
har forbindelse til andet vand end vores eget.
Vi er dog så småt i gang med at etablere en
nødforbindelse til Hillerød Forsyning.
For det tredje er der udfordringer med vores to nuværende boringer, og det kalder på
lidt forståelse og samfundssind, specielt i tørre perioder med stort forbrug.

Så hvad er det vi gerne vil
bede dig om?

Gadevang skole

Et godt sted at være, et godt sted at lære
Det går rigtig godt på Gadevang skolen, og vi er kommet godt i gang med
skoleåret. I år har vi budt velkommen
til 19 børn i børnehaveklassen, og interessen for skolen vokser fortsat.
Gadev ang skolen lever op til
Hillerødsholmskolens motto ”et godt
sted at være, et godt sted at lære.”
Der er fokus på elevernes trivsel på
kryds og tværs af klasserne, og der

et højt niveau af undervisningsdifferentiering: alle børnene udfordres
lidt hver dag, så alle kan følge med
og samtidig stå lidt på tæerne. Målet
er, at alle børnene lærer og kan blive
så dygtige, som de kan.

arbejdes med fælles samlinger, plads
til alle og stærke fællesskaber. I forhold til det faglige arbejdes der med

interesserede til informationsmøde på Gadevang skole tirsdag
den 12.oktober kl. 17.30 til 19. På

Indskrivning for de kommende
skolebørn sker i løbet af efteråret, og vi vil gerne invitere alle

mødet vil vi informere om Gadevang
skolens profil og dagligdag, samt proceduren ift. indskrivning i 0.klasse til
skoleåret 2022-2023.
Vi er rigtig glade for gadevængernes store opbakning til Gadevang
skole, og vi håber at se mange forældre til kommende skolebørn til
informationsmødet.
Mange hilsner,
Muriel Nielsen
Distriktsskoleleder

• Vi ser gerne, at du interesserer dig
for vores fælles vandforsyning og støtter op om vores arbejde med at sikre vand
i hanenerne, også i fremtiden.
• Hold øje med din måler og dit forbrug, så vi kan fange vandspild.
• Giv Vandværket besked, hvis du har
et ekstraordinært forbrug i en periode – fx fylder havebassin eller lignende.
Skriv til formand@gadevangvand.dk.
• Lad være med at bruge sprøjtemidler i haverne – der kommer snart en
kampagne herfor. Gadevang er tvangsindlagt til at deltage, da vi er berørt af rester
af sprøjtemidler allerede.

På forhånd tak,
Gadevang Vandværks bestyrelse
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Kongernes Heste

Oplev Gribskov på en helt anden måde
Bella og Fabiola er klar til at bringe dig og
din familie eller venner ud på en vidunderlig
skovtur i hestevognen.
Vi kører også til bryllupper, konfirmationer og
andre særlige lejligheder. Her kører vi med
en fin gammel hestevogn.
Husk at vi kører hele året rundt.

Hjælp med at stable et valgmøde på
benene i Gadevang
Der er kommunalvalg 16. november 2021 og det kunne være spændende igen at holde valgmøde i
Gadevang Forsamlingshus.

Kontakt Helle Barker

Vil du være med til at få stablet et
valgmøde på benene?

Mobil: 50911439
Mail: Helle.barker@kongernesheste.dk
Web: www.kongernesheste.dk

Har du måske en ide til en alternativ
dialog?
Skal vi have fat i de yngre kandidaterne fra de lokale valglister?
Måske skal det arrangeres af unge
mennesker i gymnasiet?
Eller af dem med små børn i byen?

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

Eller skal vi finde en form, hvor vi går
i dybden med de temaer, som fylder
for gadevængerne - det kunne for eksempel være trafik, landsbyudvikling,
grønne tiltag eller klima?
Synes du det kunne være sjov
at være med i planlægningen
af et gadevangsk valgmøde, så
henvend dig til tovholdere fra
Gadevang Lokalråd:
Niels Henrik Meedom
meedom73@gmail.com
Julie Tange
julietange@gmail.com

Nødebovej 36A, Nødebo Tlf.: 40872626
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Er det for voldsomt at invitere alle
partier med?
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Nøddehegnet for 40 år siden

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

piger har fulgt hinanden igennem alle
år indtil den dag i dag.
Nøddehegnet var dengang, og er forhåbentlig stadigvæk, også et meget
musikalsk sted. Adskillige lærere spillede guitar og sang. Hartvig-Olsen
drengene spillede på tromme og saxofon så hele nabolaget kunne nyde
med. Børnene fik musikundervisning,
og så var der selvfølgelig Nødebo’s og
Nøddehegnet’s stolthed: Michala og
hendes familie. Som vi ved, rakte deres musik langt ud over hegnet.

Michala Petri, Eva Legêne og Astrid Andersson er ”Trio Nøddehegnet”.
Midt i august var der en spændende
og velbesøgt koncert på Kroen. Tre
blokfløjtenister på internationalt niveau havde foræret forsamlingshuset
en koncert som tak for de mange gode
år, de havde i Nødebo. Til koncerten
kaldte de sig ”Trio Nøddehegnet”, og
de tre musikere var Michala Petri,
Eva Legêne og Astrid Andersson. Eva
Legêne fortalte som indledning til
koncerten om livet på Nøddehegnet
dengang. Vi har fået lov til at bringe
et uddrag:

Særlige beboere
”Da vi flyttede ind i nummer 26 , hørte vi blokfløjtespil i nabohuset, og ifølge min mand Steen sagde jeg: ”det er
ikke en amatør som spiller”. Jeg havde
læst at Michala boede i Nord-Sjælland,
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og vi slog op i telefonbogen for at se,
om det var hende, og det var det!
Dengang var hun endnu en lille pige.
Michala og mine 2 døtre voksede op i
Nøddehegnet og Nøddehegnet var et
meget specielt sted.

Aktive beboere
Vejen var fuld af beboere, hvis job det
var at vise omsorg for andre og det
prægede i høj grad miljøet. Der var
vejfester, om eftermiddagen for børn
og om aften for de voksne, der var
madklub, og så var der børnene. På
et tidspunkt var der 23 børn på vejen.
Vor datter Åse blev født i de samme
sommermåneder som hele 4 andre
piger på Nøddehegnet: tvillingerne
Mette og Sidsel, Michala’s nabo Gitte,
og Nete rundt om hjørnet. Disse 5

Mange oplevelser på vej!
Efteråret byder på flere kulturarrangementer på kroen end normalt, for
vi har måttet flytte en del koncerter
og foredrag fra foråret, hvor der jo
var corona-lukket. Det er dejligt, at
alle restriktioner nu er væk, så vi igen
kan mødes på Kroen.

Initiativrige beboere

Mathias Hammer som
fortæller

Mange beboere på Nøddehegnet var
med til at tage initiativ til at forvandle
den gamle Nødebo kro til forsamlingshus. Det er en fryd at se hvor meget
Nødebo Kro bidrager til kulturlivet. Vi
takker alle, som har ofret deres tid og
kræfter til at bestyre kroen igennem
disse mange år, og takker kulturudvalget for at gøre denne, for os tre, meget
specielle koncert, muligt.”

Vi kender ham som den mest vindende holdleder i musikquizzen på DR2,
og Mathias Hammer er også blændende til at fortælle om musikken.
Det gør han søndag den 10. oktober,
når Nana Bugge Rasmussen og Tejt
Kanstrup akkompagneret af Louise
Schrøder opfører Italienisches
Liederbuch af Hugo Wolf. Det er en
samling af små sange, skrevet som

en slags dialog mellem en lidt enfoldig mand og en frigjort kvinde. Det
er raffineret og let musik, som beskriver forholdet mellem to elskende. Ironisk og vittig – og samtidig
smertefuld og dramatisk.

Spis god mad og hør
musik bagefter
Der er tre fredage med koncerter
kl. 21 og mulighed for at spise en
god middag kl. 19. Den 8. oktober
spiller saxofonisten Mads Mathias
med sin kvartet, 5. november er der
salsa med Little Havana Band og 3.
december kommer Moussa Diallo,
Mikkel Nordsø og Marco Diallo. Vil
man spise skal der købes spisebilletter på Kroens hjemmeside senest
kl. 12 onsdagen før.

Oktoberfest
Det er ikke oktoberfest i traditionel
forstand, men fredag den 15. oktober er der ølsmagning med Carsten
Berthelsen efterfulgt af middag og
koncert med den nye danske pop/
rockgruppe LASMA & THE LEMONS
med L asma V i tolina og Peter
”Bacardi” Olufsen, sang, Jens ”Lemon”
Andersen, bas, guitar & sang, Kenn
Lending, guitar, Mogens Papsøe,
keyboards og Carsten Berthelsen ved
trommerne. Billetter til det samlede
arrangement skal købes senest onsdag den 13. oktober kl. 12.
Der er meget, meget mere på programmet af både koncerter og foredrag. Læs om alle de mange muligheder i efteråret på de følgende sider og
på hjemmesiden.
Kulturudvalget

Det er os, der takker. Det var en helt speciel eftermiddag, nok særligt for den ’erfarne’ del af Nøddehegnets beboere, men
også for alle gæsterne. Det er en meget
smuk gestus fra alle tre kunstnere, og vi
er dybt taknemmelige.
Billetindtægten fra koncerten på 20.750
kr. går ubeskåret til at sætte kulturaktiviteter i gang på Kroen efter corona nedlukningen. Det er mere, end vi får i årlig
støtte fra kulturministeriet og vi siger tusind tak til de tre musikere.
Kulturudvalget
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Mathias Hammer. Foto Agnete Schlichtkrull.

Mads Mathias. Foto Karolina Zapolska.
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Ølsmagning, middag og musik

Hvad der kan tænkes, kan tegnes

Fredag den 15. oktober kl. 18.00  

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

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

Olufsen, Kenn Lending, Mogens
Papsøe og Carsten Ber thelsen.
Billetterne sælges kun i forsalg indtil
13. okt. kl. 12 og kun som en samlet
pakke til hele arrangementet. Prisen
inkl. smagsprøver, en to-retters menu
og koncert er 350 kr. Der er 20% rabat
for medlemmer af Forsamlingshusets
Venner, så prisen bliver 280 kr.

Mads Mathias Kvartet

Dansk kulturpolitik - hvorfor den altid mangler

Fredag den 8. oktober kl. 21 med mulighed for spisning kl. 19

Onsdag den 27. oktober kl. 19.30

Den danske jazzstjerne Mads Mathias
er en sanger, sangskriver og saxofonist, der har erobret hjerterne af
musikelskere med sin karismatiske
optræden, levende personlighed og
kreative originale sange. Han kommer til Nødebo med sin kvartet, der
har Peter Rosendal på piano, Morten
Ankarfeldt på bas og Esben Laub von

Georg Metz, tidligere chefredaktør, tidligere tv-medarbejder, tidligere Statens Filmkonsulent, tidligere forfatterformand, formand for
Den2radio, forfatter, billedkunstner,
kolumnist og foredragsholder giver
sit syn på dansk kulturliv netop nu.
Der ligger en lang historie bag manglen på dansk kulturpolitik. Engang

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

Fredag 29. oktober kl. 19.00 – med mulighed for spisning kl. 18

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

havde Socialdemokratiet flere aktive kulturpolitikere og opfandt
Kulturministeriet. I dag er kunsten
kun lige tålt af en socialdemokratisk
minister, der fralægger sig ansvaret.
Billetter til foredraget koster 100 kr. ved
indgangen og 90 kr. i forsalg. Gratis
med årskort.

Nøddeknækkerne

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

Nøddeknækkerne holder åben folkemusikaften den sidste fredag i september, og der kan som sædvanlig
spises middag på Kroen før musikken
starter. Der serveres en ret varm mad
kl. 18, og det koster 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn. (der er rabat
for medlemmer af Forsamlingshusets
Venner) Spisebilletter skal købes

senest onsdag den 27. oktober kl. 12.
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
spiller Nøddeknækkerne op til mere
udfordrende folkedans. Der er gratis
adgang til musikken.

Dissing & Las spiller Bob Dylan

Overvågningens historie

Søndag den 31. oktober kl. 16

Onsdag den 13. oktober kl. 19.30
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Nødebo Kro indbyder til smagning af
ustyrligt gode øl fra Mellemeuropa
arrangeret af øl-specialisten Carsten
Berthelsen. Efter øl-smagningen serveres der en glimrende to-retters
menu, og arrangementet slutter
med musik af den nye danske pop/
rock-gruppe ”Lasma & The Lemons”
med Lasma Vitolina, Peter ”Barcardi

Der hænger snart overvågningskameraer overalt inde og ude. ”Hvis
man ikke gør noget forkert, er der
ikke noget at være bange for”, er det
almindelige forsvar. Men er det svar
godt nok? Andreas Marklund er hi-

periode til i dag som sit speciale. Han
er tilknyttet ENIGMA – Museum for
post, tele og kommunikation og forsker og underviser ved Københavns
Universitet.
Billetter koster 100 kr. ved indgangen

storiker med nordisk politisk og kulturel historie fra den tidligmoderne

og 90 kr. i forsalg. Gratis adgang med
årskort.
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Den amerikanske sanger Bob Dylan
var i begyndelsen af 60’erne en af de
førende kunstnere inden for den nye
folkemusik. Hans 80 års fødselsdag
bliver fejret over hele Verden og også
på Nødebo Kro, hvor Dissing og Las
spiller Bob Dylan. Rasmus og Jonas
Dissing er sammen med Las Nissen
en unik enhed, der med præcision
Billetter købes i forsalg på www.noedebo-kro.dk

og ekstrem samhørighed har fundet
deres helt egen lyd og musikalske
univers. De tre vokaler giver Dylans
sange den variation, de kræver, og
trioens sammenspil formår at følge
dem til dørs. Billetter til koncerten koste 200 kr. ved indgangen og 190 kr. i
forsalg. Gratis med årskort. Der er nummererede pladser.
19

Little Havana Band

Nøddeknækkerne

Fredag den 5. november kl. 21 med mulighed for spisning kl. 19

Fredag 26. november kl. 19.00 – med mulighed for spisning kl. 18

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. Orkestret spiller op til fest for
det danseglade publikum med mange
dansevenlige numre og god energi.

Nøddeknækkerne holder åben folkemusikaften den sidste fredag i september, og der kan som sædvanlig
spises middag på Kroen før musikken
starter. Der serveres en ret varm mad
kl. 18, og det koster 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn. (der er rabat
for medlemmer af Forsamlingshusets
Venner) Spisebilletter skal købes

Inden musikken starter, kan man
spise middag kl. 19 med en to-retters menu for kun 160 kr. (135 kr. for
medlemmer af Forsamlingshusets
Venner). Spisebilletter købes i forsalg senest onsdag den 3. november
kl. 12. Billetter til musikken koster 150
kr. ved indgangen og 140 kr. i forsalg.
Gratis med årskort.

Julemarked på Nødebo Kro

Tom Buk-Swienty og Karen Blixen

Søndag den 28. november kl. 11-16

Onsdag den 10. november kl. 19.30
Med sin roman “Den afrikanske farm”
slog Karen Blixen for alvor sit navn
fast som internationalt kendt forfatter. Men selv om hendes bog har
mange selvbiografiske elementer, er
der tale om en roman. Store dele af
bogen – og næsten alt i den Oscarbelønnede spillefilm “Out of Africa” –
er fiktion. Men hvad er den virkelige

historie om Karen Blixen i Afrika? Det
fortæller Tom Buk-Swienty om med
udgangspunkt i sin seneste store biografi “Løvinden” - en bog om Blixens
liv i Afrika baseret på mange års research og rejser i hendes fodspor i
Kenya. Billetter til foredraget koster
100 kr. ved indgangen og 90 kr. i forsalg. Gratis med årskort.

på piano og keyboard det harmoniske
og rytmiske grundlag for de melodiske tråde fra Morten Carlsens saxofon og Pierre Dørges guitar.
Billetter til koncerten koster 150 kr. ved
indgangen og 140 kr. i forsalg. Gratis
med årskort.

”I litteraturen er du aldrig alene,” siger Mette Steenberg, som er forsker
på Institut for Kultur og Samfund på
Aarhus Universitet. Hun fortæller om
sin forskning og om litteraturens betydning for den mentale sundhed.
Dette spændende forskningsarbejde har som nogle af sine mål at bringe litteraturen ud, hvor den hjælper

mennesker, skaber fællesskaber i alle
livssituationer og på tværs af sociale lag. Mette Steenberg er leder af
Læseforeningen, der er en almennyttig forening, hvis formål det er at bringe litteraturen ud, hvor den gør gavn.
Billetter til foredraget koster 100 kr. ved
indgangen og 90 kr. i forsalg. Gratis
med årskort.

Diallo, Nordsø, Diallo

Søren Kristiansen Trio

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

Søndag den 21. november kl. 16  
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hygge, og der vil være pyntet med lys
og gran. Caféen byder på glühwein,
æbleskiver og burgere. Desuden
sælges de sædvanlige helt skønne
vafler med flødeskum og syltetøj.
Nøddeknækkerne giver en minikoncert kl. 14-15, og modeljernbaneklubben FUT byder velkommen kl. 12-14.
Det er gratis at komme ind.

Onsdag den 1. december kl. 19.30

Søndag den 14. november kl. 16

Søren Kristiansen har akkompagneret stribevis af store amerikanske
musikere og regnes i dag for en af de
betydeligste danske jazzmusikere.
Han er fra før den tid, hvor jazzmusikere var noget, man producerede
på en uddannelsesinstitution med
blankpolerede flygler. I stedet har
han som alle store musikere stået i

Den 1. søndag i advent er også den
dag julen gør sit indtog i forsamlingshuset Nødebo Kro, som fyldes med
julestemning. På det traditionelle julemarked sælges der hjemmelavede
sager af alle slags fra ca. 30 boder.
Der vil være dekorationer, pileflet,
smykker, kunst, godter, nisser, filt og
meget mere. Kroen vil dufte af jul og

Skønlitteraturens helbredende kraft

Dørge Becker Carlsen Trio
Trioens rødder går tilbage til 70’erne,
hvor de tre musikere sammen med
trommeslageren H.C. Mogensen
dannede den legendariske gruppe
”Thermænius” og som de første introducerede en blanding af jazz, rock,
klassisk og etnisk musik på den danske musikscene. Irene Becker skaber

senest onsdag den 24. november
kl. 12. 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
spiller Nøddeknækkerne op til mere
udfordrende folkedans. Der er gratis
adgang til musikken.

mesterlære på jazzklubberne hos
dem, som kom før ham. Sidst, Søren
Kristiansen spillede på Nødebo Kro,
var det som medlem af Danish Jazz
Quartet i december 2017, men denne
gang kommer han med sin egen trio.
Billetter til koncerten koster 150 kr. ved
indgangen og 140 kr. i forsalg. Gratis
med årskort.
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Moussa Diallo, Mikkel Nordsø og
Marco Diallo vil give os musik, der
sprudler af energi og danseinspirerende rytmer. Musikken er rock, blues og fusion - inspireret af de afrikanske rytmer som Moussa Diallo
har båret med sig fra Mali. Trioen
består af Moussa Diallo på bass
og vokal, Mikkel Nordsø på guitar
Billetter købes i forsalg på www.noedebo-kro.dk

og Marco Diallo ved trommerne.
Inden musikken kan man spise middag kl. 19 med en to-retters menu
for kun 160 kr. (135 kr. for medlemmer af Forsamlingshusets Venner).
Spisebilletter købes i forsalg senest
ons. d. 1. dec. kl. 12. Billetter til musikken koster 150 kr. ved indgangen og 140
kr. i forsalg. Gratis med årskort.
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Det bedste loppemarked nogensinde!
Hvis man blot kigger på omsætningen, så er overskriften ikke helt dækkende, også selvom 211.000 (plus det
løse som der er blevet solgt for fra lageret) er et ganske godt resultat.
Når jeg alligevel vover den olympiske reference, så er det på grund af
alt det andet som loppemarkedet
også giver - stemningen, travlheden,
sammenhold og samarbejde, og ikke
mindst følelsen af endelig at være
kommet igang igen oven på nedlukninger og restriktioner. De mange besøgende - ca. 1.100 betalende plus en
masse børn - havde lidt af samme fornemmelse: Endelig!
At vejret så artede sig som bestilt,
gjorde det jo ikke ringere.

Var der ikke noget der kunne være
gjort bedre - utvivlsomt. Men der
var også meget, der gik godt. Mest
betydningsfuldt at nye direktører er
trådt til og er med til at bære faklen
videre - for nu at blive i de olympiske
talemåder.
En enkelt ting ærgrer mig dog specielt
- vi havde lavet en aftale Med Røde
Kors Flygtningecenter Sandholm om
at aflevere det tøj og legetøj, som blev
til overs. Men på grund af den danske
befolknings mange donationer, måtte
Røde Kors desværre (eller lykkeligvis,
hvis man vender det om) melde at de
ikke var i stand til at modtage mere. Vi
er derfor strandet med en hel del tøj
og legetøj, som vi ikke kan komme af

med, men som det skær i hjertet bare
at skulle kassere. I skrivende stund er
jeg i kontakt med Lumi Genbrug, Blå
Kors og Mødrehjælpen om at de kan
tage imod, men skulle der være nogen blandt læserne, der har kontakt
til mulige aftagere, vil jeg meget gerne
høre om det.
Det tager lang tid at forberede loppemarkedet - i år blev det nok noget forhastet og improviseret - og det er min
ambition, at det kommer til at glide
lidt bedre næste år, forhåbentlig med
hjælp fra en loppe-løjtnant.
Vi ses igen til næste år,
Generalen

Tak til alle lopper - store som små, unge som gamle,
til alle der donerede effekter til salg og til alle der købte.
Uden jer var de ikke noget loppemarked!

Lopperegnskab
2021		2019		2018
Auktion
Bookmaker
Buffet
Bøger
El-artikler
Entre
Flødebollekast
Galleri
Grill
Grønt og bagværk
Hus og have
Isenkram/porcelæn
Is i baggården
Lamper
Legetøj
Linned
Møbler
Muntre køkken
Nips og brugskunst
Sport/fritid
Tøj
Vafler
Øl og burgere
I alt

15.812		
11.225
18.737
2.623
3.478
3.060
10.955
9.039
12.960
14.428		19.365		18.735
11.516		14.603		14.567
23.405		18.723		29.127
603,50
400
729
4.625
6.952
6.058
8.895
8.075
8.753
5.706
5.392
5.692
16.702		
12.076		
20.706
14.449		 14.392		18.370
0
981
2.620
4.352		
4.190
5.595
8.516		 9.909		11.998
4.074		
4.615
6.438
18.434		 15.248		18.145
0		
0
1.141
9.689		 7.571		12.602
7.840		 7.974		10.751
10.369		 10.799		10.556
6.923		
5.381
7.558
8.720		
9.230
7.192
211.455		

218.989

254.933

Loppemarkedet 2022
bliver søndag den 28. august
22

45. ÅRGANG #2 2021

23

Lokalrådet inviterer til politisk
vælgermøde på Nødebo Kro
Spar på vandet – FN’s Verdensmål nr. 6: Rent vand og sanitet

Mandag den 25. oktober kl. 19.30-22.00
Fra Lokalrådet har vi følgende emner parat til debat
og stillingtagen:
• Trafikforhold, herunder hastighed, støj og færdiggørelse af trafiksaneringsprojektet.
• Skolen – vi er bekendt med budgetteksten i år,
hvor man vil indarbejde en ud-og ombygning af skolen i budget 2022, men hvad sker der i mellemtiden?
• Idrætsfaciliteter i Nødebo
• Fjernvarme i Nødebo? Nødebo er et naturgasområde, og naturgassen skal jo slutte om ca. 10 år
i henhold til Folketingets handlingsplan.
• Naturnationalparken – belastning af Kildeportvej/
Stenholtvej i forbindelse hermed.

Andre debatemner er velkomne.
Vi har inviteret 2 personer fra hver af de 8 partier
til at sidde i det politiske panel.
Vi håber, at mange har lyst til at deltage, så vi kan
få en god og livlig debat.
Velmødt til et godt gammeldags vælgermøde
Hilsen Nødebo Lokalråd

Køb lokalt
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, zoneterapi, 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: kirkeogkro@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.
Bedste hilsner
Lisbeth
*gælder med andre ord ikke for netkøb, der leveres i
pakkeboks! Så bliver listen uendelig.
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Vores børn er det kæreste, vi har!
Kære alle forældre og bedsteforældre, grønne idealister, klimahelte
og miljøentusiaster!

Vi skal tale om balancen mellem det
personlige ansvar og den strukturelle
nødvendighed.

Som forældre og bedsteforældre vil
vi gøre alt for, at sikre deres ve og vel.
Men kan vi egentlig se vores børn i
øjnene og forsikre dem om, at vi har
gjort os nok umage for at sikre dem
en bæredygtig verden at vokse op i?
Og er det overhovedet vores ansvar?

Den bæredygtige familiefortælling.
Naturen i mennesket og mennesket
i naturen.

Hvad vil vi gerne kunne sige til vores
børn og endnu vigtigere; hvordan kan
vi skabe handling bag ordene?
Jeg vil sammen med Nødebo
Bæredygtigt! invitere dig til en
aften med oplæg og samtale om
det klimabevidste (bedste)forældreskab. Datoen er 17. november,
stedet Nødebo Kro.

Jeg vil endvidere oplyse om relevant
børnelitteratur om klima- og miljøbevidsthed, idet det er min erfaring,
at en hyggelig læsestund, kan hjælpe
samtalen med vores børn på vej.
Kærlig hilsen
Sandra Mortensen

I oplægget vil jeg introducere dig for
sociologiske perspektiver på vores
forestillinger og fortællinger om familieliv, forældrerolle, forbrug og fællesskab. Jeg vil herunder dele pointer fra
klimabevidste forældre, jeg har interviewet ifm. mit speciale, samt omtale
egne erfaringer.
Medbring dine gode idéer, dine bekymringer og vigtigst af alt dit ønske
om, med fællesskabet i ryggen, at
skabe en øget bæredygtig dannelse
hos og omkring vores børn.

Følg Nødebo Bæredygtigt!
på facebook-gruppen
Nødebo Bæredygtigt –
gør en forskel

Fra FN’s verdensmål til
doughnut-økonomi
Modellen
viser at når
menneskehedens aktivitet og
behovsopfyldelse
foregår i balance med
ressourcer,
energi og
beskyttelse
af miljøet,
udfordres
planetens
grænser
mindst
muligt.

Tilbage i november 2018 havde
Nødebo Bæredygtigt! fået Emma
Byrne fra Globalt Fokus til at fortælle
om FN’s verdensmål for bæredygtig
udvikling. Arrangementet faldt tilfældigvis sammen med en forelæsning
på Københavns Universitet, hvor
økonomen Kate Raworth forklarede
sin økonomiske model, Doughnutøkonomien. Hende måt te Helle
Barker og jeg bare ind at høre, så vi
kom halsende tilbage til Nødebo i sidste øjeblik til vores eget arrangement
om verdensmålene.

Uddannet som økonom i
Oxford
Kate Raworth søgte efter endt uddannelse til FN’s udviklingsprogram,
UNDP, og arbejdede 10 år i Oxfam.
Der fik hun øjnene op for hvor uretfærdigt det økonomiske system er, og
hvordan det truer bæredygtigheden
i fattige samfund. Hun måtte udfordre de herskende økonomiske modeller. Foreslå noget helt nyt, altså en
model der gjorde den eksisterende
model overflødig. Hun ville udskifte
BNP-målet for økonomisk omsætning i samfundet, hvis grænseløse
vækst er blevet idealet for økonomisk politik. Hendes model fik navnet
doughnut-økonomi, fordi den ligner
en bagel eller brødkrans.

Billedet fortæller en
historie
Selve kransen illustrerer ”menneskehedens sikre og retfærdige råderum”.
Uden om kransen er truslerne: klimaforandringer, ferskvandsforbrug,
kvælstof- og fosforkredsløb, forsuring
af havene, kemisk forurening, luftforurening, udtynding af ozonlaget,
tab af biodiversitet, ændret brug af
landjorden. Inde i kransen er menneskers behov: mad, vand, netværk, indkomst, uddannelse, bolig, fred, indflydelse, energi, social lighed, ligestilling,
sundhed.

Er du blevet nysgerrig?
Hvis du har lyst til at høre en ekspert
gå mere i dybden med denne alternative økonomi, skal du følge med
på vores facebook-gruppe Nødebo
Bæredygtigt – gør en forskel. Vi vil
forsøge at få en fagligt funderet foredragsholder til Nødebo i oktober eller
november.
Måske så du Anders Morgenthalers
gennemgang af doughnut-modellen i
Politiken i efteråret 2019. Han kalder
den donut-modellen. Han sad forresten på rækken foran Helle og mig til
forelæsningen med Kate Raworth i november 2018.
Kirsten Vesterager
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Nyt fra Nødebo Vandværk

Nødebo Vandværk har også i den
forløbne periode leveret vand af høj
kvalitet til borgerne i byen, alle analyseresultater bliver løbende publiceret på vores hjemmeside hvis man
ønsker at studere dem nærmere (noedebovandvaerk.dk). På vores hjemmeside kan man også finde underskrevet årsrapport for 2020 samt

referat fra generalforsamling 2021
I den forløbne periode har vi haft lidt
problemer med vandledningerne på
Pilealle, hvilket uheldigvis har medført at vi i flere omgange har været
nødsaget til at lukke for vandet i korte perioder. Det er ikke første gang
vi har oplevet at vandledningerne
ikke er placeret hensigtsmæssigt

og indimellem bærer præg af
knopskydning.
I den kommende periode vil vi starte renoveringen af den sidste del af
Baunevænget, det vil også kunne
medføre korte afbrydelser af vandet.
Arbejdet på Baunevænget forventes
at være afsluttet slut november.
Bestyrelsen

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

vandmåler
før nytår!

Møder i Kroens bestyrelse

Hvorfor ikke begynde weekenden
med en hyggesnak på Kroen blandt
gode naboer? Der er hjemmelavet
kage og kaffe, øl og vand til hele familien. Vi har åbent fra 15.30 til 17.30.

Banko er i fuld gang igen. Kom og spil
med hver tirsdag fra klokken 18.50.

Bestyrelsesmøder afholdes den første mandag i hver måned undtagen
i juli måned. Møderne afholdes på
1. sal i Sydværelset på Nødebo Kro
kl. 19:30. Der er spørgetid det første
kvarter.

Vil du have en bod til
julemarked d. 28. nov.?

Torsdagsklubben har følgende aktiviteter i efteråret:

Yderligere information og tilmelding
til: Jane Walter Hansen, 20420308,
jane@walterhansen.dk

Se spillene på Kroens hjemmeside.

Uge

Dato

Aktivitet

36

9. september

Opstart

38

23. september

Egebakken/Stengårdsalle

40

7. oktober

Papiruldsfabrikken

42

21. oktober

Hjemmedag

44

4. november

Rockmuseet

46

18. november

Hjemmedag

48

2. december

Utzonmuseet

50

16. december

Juleafslutning

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.
Mail: p.rudbeck@mail.dk.

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

Banko

Det er ved at være den tid, hvor man
skal overveje, om man vil bestille en
bod på Kroen til salg af sine hjemmelavede ting og sager.
Markedet har åbent kl. 11-16
Prisen er 20% af omsætningen, dog
højest 400 kr for 1 bord.

Bliv spejder i Grib Skov Trop
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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

Tirsdagstræf
Et liv i kongens klæ’r - Fra Nødebo til
Afghanistan
Tirsdagstræf i præstegården 26. oktober kl. 14-16
Major Søren P. Østergaard fortæller
om sit liv i det danske forsvar fra kold
krig med nationalforsvar til udsendelser i krig på Balkan og til Helmand,
Afghanistan. Han har under sine
mere end 30 år i Forsvaret oplevet
konsekvenserne af Danmarks aktivistiske udenrigspolitik og har som
“Kontaktofficer” været en af de officerer, der skulle overbringe budskab
til pårørende om døde og sårede soldater og efterfølgende tage hånd om
de pårørende.

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

Ring eller skriv for at bestille tid

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

Fri entré, kaffe og kage koster 20 kr.

Om livet som sognepræst

NADA

Tirsdagstræf i præstegården d. 16. november kl. 14-16

Øreakupunktur
Cupping
Japansk ansigtslift

Ingen kemi, ingen nåle
- bare velvære

v/Anette Plum

Tlf: 40 18 86 11

I dag er Søren adjudant for Hendes
Majes tæt Dronningen ef ter at
have været chef for Den Kongelige
Livgardes Vagtkompagni i 8 år.
Ved siden af dette har Søren haft
mange tillidshverv i Nødebo, og i 2017
blev han valgt ind i Hillerød Byråd.

Sus Bigom

Sognepræst Eva Holmegaard Larsen
har skrevet en bog om at være præst.
Den hedder ”På indersiden” og er en
personlig bog om det at være præst.

Eva fortæller om at leve i en præstegård uden fast arbejdstid og med flydende grænser mellem arbejdsliv og
privatliv. Men også om hvad der driver hende, og hvad hun forstår ved
ordet ”kald” i dag. Og hvordan er man
præst både for dem, der kommer i
kirken, og dem for hvem kristendommen ikke er en selvfølgelighed.

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

Fri entré, kaffe og kage koster 20 kr.

Zoneterapi gør en forskel – Kom og bliv glad
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Kirken byder på...
Salmer & Spaghetti

Aftenkirke i Gadevang
Efterårsprogram med spændende solister

Kirke med masser af ketchup - hver den sidste torsdag i måneden

Nu starter en ny sæson med aftenkirke i Gadevang hver
den anden torsdag i måneden.
Efteråret byder på en række musikalske aftenandagter,
hvor ord og toner spiller sammen om at skabe plads til
eftertanke og fordybelse.
Du kan møde Nødebo-Gadevang Kantori, Anne Lindeskov
på bratsch og Emily Fowler på violin.

Det bliver mørkere og nu tænder
vi de levende lys i præstegården
og inviterer alle børnefamilier i
Gadevang og Nødebo til fællesspisning og hygge.
Vi begynder med en kort, børnevenlig gudstjeneste og går i
præstegården, hvor der er dækket op til en gang pasta med både
kødsovs og vegetarsovs.

14. oktober: Nødebo-Gadevang Kantori medvirker med
stemningsfuld aftenmusik

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

Tid: Kl. 17.00 Sted: Nødebo Kirke og Præstegård Datoer: 28. okt. - 25. nov.

Morgenmad og morgensang
Hyggeligt hverdagstræf i præstegården
11. november: Bratschist og Kgl. Kapelmusiker Anne
Lindeskov kommer med sin Viola d’Amore og lader
dens bløde toner understrege aftenens ro og andagt.

9. december: Violinist og koncertmester Emily Fowler lader
sig inspirere af adventstidens helt særlige forventningsfulde
stemning.

Tid: Kl. 19.30
32

Sted: Gadevang Kirke

Datoer: 14.okt. – 11. nov. – 9. dec.
45. ÅRGANG #2 2021

Der er ikke noget som at synge sammen. Vi mødes fredag formiddag
og synger fra både salmebog og
højskolesangbog.
Det er for alle, unge og gamle. Alle
der har tid og lyst til at gøre et lille
stop fredag formiddag – midt i fridagen, som afrunding på gåturen, et afbræk på hjemmearbejdsdagen, eller
bare fordi man trænger til at ses med
nogle søde mennesker og synge fra
den danske sangskat.

Når vi har sunget os sultne og tørstige, er der hjemmebagte boller og kaffe.
Det er ganske gratis
og tag gerne naboen
med!

Tid: Kl. 10 Sted: Nødebo Præstegård Datoer: 8. + 22. okt. - 5. + 19. nov. - 3. dec.
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Kirken byder på...
Himmel og Jordnær

Kirken tager kun en time…men vi vil så gerne have du bliver lidt længere!
Lad os fejre søndag sammen med hovedet i himlen og
begge ben på jorden.

Allehelgen - vi mindes vores døde

Skumringsgudstjeneste, navneoplæsning, lystænding og varm suppe
Allehelgens søndag mindes vi vores døde. Det gør vi ved
en skumringsgudstjeneste, hvor navnene på alle dem
vi har mistet og bisat eller begravet i Nødebo og
Gadevang siden sidste år, vil blive læst op i kirken.
Efter gudstjenesten bærer vi lys ud på gravene
og samles i præstegården til en tallerken varm
suppe og et glas god vin.
Det er sådan en god tradition, og alle er meget velkomne til at deltage både i kirke og
præstegård. Vi vil efter suppen fortsætte
med at synge sammen og tale sammen, og
lytte til et udvalg af smukke tekster om den
skrøbelige kærlighed og om at miste dem,
vi elsker.
Af praktiske grunde må man gerne melde sig
til suppen, så vi ved, hvor mange vi skal koge til.

Gadevang kirke vil gerne invitere til gudstjeneste og
kirkekaffe på Jordnær.
Vi begynder i kirken kl.10.30 og fortsætter
samværet og samtalen omkring langbordene og stempelkaffen på vores lokale cafe.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Tag naboen under armen, inviter en ven,
ryst børnene ud af fjerene – eller kom
alene.
Vi glæder os til at se dig!

Tilmelding senest dagen før til Allan Høier på
e-mail alho@km.dk.

Tid: Kl. 10.30
34

Sted: Gadevang Kirke og Café Jordnær

Datoer: 10. okt. - 19. dec.
45. ÅRGANG #2 2021

Tid: Kl. 16.00

Sted: Nødebo Kirke og Præstegård

Dato: 7. november
35

Foreninger

Indsigt i lokalområdet
giver udsigt til en tryg
bolighandel.

Vil du være med?
Har du lyst til at være med til at
finde og formidle alle de interessante historier fra Nødebo og
Gadevang, så kom med på holdet
bag Kirke & Kro.
Du kan bidrage med en enkelt
historie, eller du kan blive en
fast del af redaktionen - alt efter
hvad der passer dig bedst.
Er du interesseret, så skriv eller
ring til redaktør Lisbeth Larsen.
Mail: kirkeogkro@gmail.com
Telefon: 23421537

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

VedelByg

Din lokale tømrermester siden 2002

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

NØDEBO-GADEVANGS

GRIB SKOV TROP

HILLERØD SEJLKLUB

MENIGHEDSRÅD

www.gribskovtrop.dk

www.hillerodsejl.dk

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

Ib Andersen
ia.privat@gmail.com

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

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

NØDEBO LOKALRÅD
www.nødebo.dk
Formand
Maria S. Brendstrup
4171 8439
Næstformand og kasserer
Birgit Madsen
22394900
Medlem
Michael Bo Andersen
2211 5770
Helle Barker
5091 1439
Lene Thorsen
2448 2448
Gitte S. Bendsen
5137 2460
Sus Bigom
2683 7081
Knud Ingolf Jensen
2348 3229
Jannick Engel Alstoft
2175 4821
Jørgen Bang
2335 1220
Oliver Kauffmann
9350 8040
Tilforordnet
Christina Thorholm
6070 3380
Søren P. Østergaard
2094 8976
Eva Holmegaard Larsen
4848 0719
Webansvarlig
Christina N. Ottosen
6165 1688
Mail: noedebo.lokalraad@gmail.com

Rasmus Vedel
Tømrermester
&
Bygningsingeniør

•
•

NYBYGNINGER, TILBYGNINER

•

RENOVERINGER

STYRK DIN KROP I NØDEBO

•

UDSKIFTNING AF TAGE

Anne Lise Kristensen

•

UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE

NØDEBO VANDVÆRKET

REPARATIONER

•

KØKKENER

•

TERRASSER

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

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

NØDEBO KRO

VIKINGERNE

www.Noedebo-kro.dk
kro@noedebo-kro.dk
Formand
Hanne Toke
Næstformand
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

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

Formand

www.nødebovand.dk

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

5141 6429
4848 2597

FORSAMLINGSHUSET

www.NødeboBridgeklub.dk

4295 8207

KAJAKKLUBBEN ESRUM SØ
www.kkes.dk

VINTERBADEKLUBBEN NØDEBO

NØDEBO BRIDGEKLUB

Kirsten Vesterager
Kirsten.vesterager@mail.dk

•

+45 26 11 48 48

NB! Nødebo Bæredygtigt!

HOVEDENTREPRISER

2447 3004

Hans Kloch

48471250

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

5277 1871
40343531
2113 0847
4010 3288
2365 0926
2129 9369
2333 6647
2014 1617
2945 9149
4848 5874
4010 3288

(Se i øvrigt hjemmesiden for den komplette kontaktliste)

4848 3150
4848 2804
3018 6513
4848 3238
9136 6302

37

Gudstjenester
Oktober og november

Oktober

Nødebo

Gadevang

Præst

3. oktober
10. oktober
14. oktober
17. oktober

10.30
9.00
--10.30

--10.30
19.30 Aftenkirke
---

EHL
EHL
EHL
Birgitte Grøn

24. oktober

9.00

10.30

Per Bohlbro

28. oktober

17.00 Salmer & Spaghetti

---

EHL

31. oktober

10.30

---

EHL

16.00 Allehelgen
--9.00
10.30
17.00 Salmer & Spaghetti

--19.30 Aftenkirke
10.30
-----

EHL
EHL
EHL
Henrik Winther
EHL

November
7. november
11. november
14. november
21. november
25. november

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

Kirke- og kulturmedarbejder
Vakant
Tlf.: 4020 4441

Kirkesanger
Søren Hossy  
Tlf.: 2844 9596

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

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

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

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

Se mere
noedebogadevangkirker.dk

