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Chris Minh Doky

Søndag den 22. oktober kl. 16
Jazzmusikeren Chris Minh Dokys vilde livshistorie har lært ham, hvordan
man ved at sætte sig selv på spil, turde give slip og lave fejl, kan blive bedre til at være til stede i nuet og opnå
større nærvær i alle aspekter af livet.
Han fortæller om sex, drugs og jazz
og de mange spændende møder, musikertilværelsen har ført med sig – fra
Miles Davis og Bill Clinton til NielsHenning Ørsted Pedersen og Sanne
Salomonsen.
Undervejs beskriver han indgående
sit forhold til musikken og fortæller
om den metode, han har udviklet til
ægte musikalsk sammenspil. Og han
vil selvfølgelig slutte eftermiddagen
af med at spille et par numre på sin
kontrabas.
Billetter koster 150 kr. ved indgangen
og 140 kr. i forsalg på
www.noedebo-kro.dk.
Gratis med årskort.
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Festival åbner i Nødebo

I

år bliver det Nødebo Kro, der åbner Hillerød Musik
og Teater Festival med et brag af en koncert onsdag den 1. november kl. 20. Nødebo Kro har i alt
fire koncerter med blandt festivalens 23 arrangementer og er dermed en af de store bidragydere.
Åbningskoncerten er med den svensk/danske gruppe
Dreamers’ Circus, som spiller fængende moderne nordisk
folkemusik i deres helt egen stil. Blandt de tre muntre musikanter er topviolinisten Rune Tonsgaard Sørensen, der
er med i Den Danske Strygekvartet, som har hele verden
som deres scene. De to andre er Ale Carr fra Sverige og
Nikolaj Busk fra Danmark. Det er ikke så tit gruppen kan
samles, så der bliver hurtigt udsolgt til deres koncerter.
Efter Dreamers’ Circus kommer bluessangerinden Miriam
Mandipira den 3. november kl. 21, og hun har tre musikere
med: Kjeld Lauritsen på hammondorgel, Per gade på guitar og Søren Frost på trommer. Man kan begynde denne
fredagsaften med at spise en toretters menu på Kroen kl.
19. Man skal blot købe spisebilletterne i forsalg senest den
1. november kl. 12.
Midt under festivalen byder vi på en klassisk koncert

søndag den 12. november med to af musikerne fra Trio
Vitruvi, nemlig violinisten Niklas Walentin og pianisten
Alexander McKenzie. Koncerten er først kl. 20 og ikke kl.
16, som der står i kulturkalenderen. Det skyldes at Niklas
Walentin skal modtage en pris fra Vatikanet i Rom dagen
før, og han kan ikke nå frem til kl. 16.
Den sidste koncert er med jazz søndag den 19. november
kl. 16, hvor Snorre Kirk Quintet kommer til Nødebo.
Det er tredje gang musikarrangørerne i Hillerød går sammen om Hillerød Musik og Teater Festival. Denne gang
er vi otte arrangører, som ud over Nødebo Kro omfatter
Hillerød Musik og Teater, Slotsbio, Klaverfabrikken, Hillerød
Bibliotek, Frederiksborg Slotskirke, Grundtvigs Højskole og
Frederiksborgcentret.
Se hele programmet på www.hillerodfestival.dk. Billetter til
arrangementerne på Nødebo Kro kan købes på forsamlingshusets hjemmeside www.noedebo-kro.dk. Og der er
selvfølgelig gratis adgang for medlemmer med årskort til
kulturarrangementerne.
Kulturudvalget

Dreamers’ Circus

Onsdag den 1. november kl. 20
Det er folkemusik på meget højt plan,
når den dansk/svenske trio giver
koncert. Ale Carr fra Sverige, Nikolaj
Busk og Rune Tonsgaard Sørensen fra
Danmark har spillet over hele verden
med Dreamers’ Circus.
Af alle de talentfulde unge bands er
der næppe noget så betagende som
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Dreamers’ Circus. De tre musikere
mødtes tilfældigt i København i 2009.
Ale og Rune stod i et hjørne i en café
og jammede nogle melodier, da Nikolaj
kom ind og satte sig ved klaveret og
spillede med. De spillede sammen hele
natten, og siden har de dannet gruppe.
Koncerten åbner Hillerød Musik og
Teater Festival 2017.

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

Fredag 27. oktober og 24. november kl. 19.00
Nøddeknækkerne holder åbent hus
den sidste fredag i måneden. Den første time fra kl. 19 er der traditionelle
nordiske fællesdanse, kredsdanse mv,
under letfattelig og sjov instruktion, så
alle kan være med. Hvis der er et gæsteorkester, starter de med at spille
til dans fra kl. 20, og senere på aftenen spiller Nøddeknækkerne sammen
med gæsteorkestret eller alene.

Der er gratis adgang til musikken kl. 19.
Man kan spise 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 om onsdagen kl. 12.

Halloween Fest

Lørdag 28. oktober fra kl. 17.30
Festen begynder med en Halloween
gudstjeneste i Nødebo kirke kl.17.00.
Halloween er fest og udklædning for
hele familien. Der er gratis adgang for
alle, og musikken til dansen hentes fra
en ipod. Kroens café er åben allerede fra kl. 17.30, så de mindste også
kan være med, og der er mulighed
for at købe pølsehorn, pizzastykker,

is og drikkevarer. Der er spøgelseshus for børnene og præmier for de
bedste udklædninger. Vi bliver ved til
midnat, hvis der er stemning for det.
En inspirerende og hyggelig aften
for hele familien, hvor både børn og
voksne kan mødes med deres venner. En aften man bare må med til!
Der er gratis adgang.

Miriam Mandipira

Fredag den 3. november kl. 21 (med spisning kl. 19)
Copenhagen Blues Festival gav i 2016
Miriam Mandipira prisen som årets
blues navn på grund af hendes talent,
stærke vokal og store alsidighed, der
spænder fra ren blues til soul, gospel
og jazz. Med sig har hun tre af landets
bedste jazzmusikere: Kjeld Lauritsen
på hammondorgel, Per Gade på guitar og Søren Frost på trommer. Det
bliver en koncert i absolut topklasse,
og den er med i Hillerød Musik og
Teater festival 2017.

Billetter til musikken koster 150 kr.
ved indgangen og 140 kr. i forsalg på
www.noedebo-kro.dk. Gratis med
årskort.
Før koncerten kan man spise middag
kl. 19 med en to-retters menu for
kun 150 kr. (rabat for medlemmer af
Kroen). Spisebilletter købes i forsalg
på www.noedebo-kro.dk senest onsdag den 1. november kl. 12.

Ny medlemsfordel!!!
Der er i denne sæson medlemsrabat på 20% ved køb af enkeltbilletter til kulturudvalgets arrangementer.
Rabatten gives til medlemmer af Forsamlingshusets Venner, der har betalt kontingent for 2017. Hvis
man regner med at komme til mere end 6 arrangementer kan det stadig bedre betale sig at købe et
årskort. Medlemsbilletter skal købes i forsalg på Kroens hjemmeside senest en uge før arrangementet.
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Jorden rundt med violin og klaver
Søndag den 12. november kl. 20

Violinisten Niklas Walentin og pianisten
Alexander McKenzie tager publikum
med på en rejse Jorden rundt med
musik af bl.a. Jacob Gade, Brahms,
Kreisler, Tchaikovsky, Franz Drdla,
Jenö Hubay, Riccardo Drigo, Gershwin,
Elgar, Vittorio Monti og Debussy.
De to unge musikere har optrådt på
Nødebo Kro tidligere som medlemmer
af Trio Vitruvi, og nu har de slået sig

sammen i en duo og tager publikum
på en sjælden rejse med nogle af de
største komponister og deres fantastiske musik. Koncerten indgår i Hillerød
Musik og Teater festival 2017.
Billetter til koncerten koster 150 kr.
ved indgangen og 140 kr. i forsalg på
www.noedebo-kro.dk. Gratis med
årskort.

Foredrag: Jens Christian Grøndahl
Onsdag den 15. november kl. 19.30

Forfatteren Jens Christian Grøndahl
regnes i dag som en af de vigtigste
nyere danske prosaister. Han fik sit
store gennembrud til et bredere publikum med romanen “Lucca” fra 1998,
som blev belønnet med De Gyldne
Laurbær. Hans romaner er udkommet
i over 30 lande og optræder på kritiker- og bestsellerlister verden over.
Vi er gåder for hinanden og for os selv,

siger Jens Christian Grøndahl, som
især er kendt for at skildre afstanden i
det moderne kærlighedsforhold, men
også den konstante længsel efter at
nå og møde den anden. Mød forfatteren på Nødebo Kro
Billetter til 100 kr. kan købes ved indgangen eller i forsalg på www.noedebo-kro.dk Gratis med årskort.

Snorre Kirk Qvintet

Søndag den 19. november kl. 16
Den unge trommeslager Snorre Kirk
har i mange år været en fast gæst
på de internationale jazzklubber og
festivaler, hvor han har gjort sig bemærket som sidemand til nogle af
de mest prominente jazzartister fra
Skandinavien og med internationale
navne som Diane Schuur, Stephen
Riley og Eric Reed. Nu kommer han
til Nødebo med sin egen gruppe, der

består af Jan Harbeck på tenorsaxofon, Tobias Wiklund på kornet, Lasse
Mørck på bas og Magnus Hjorth på
piano. Koncerten indgår i Hillerød
Musik og Teater festival 2017.
Billetter koster 150 kr. ved indgangen
og 140 kr. i forsalg på www.noedebo-kro.dk. Gratis med årskort.

Kys, Krav og Kommunikation
Onsdag den 22. november kl. 19.30

Lise Egholms valgsprog er Kys, Krav og
Kommunikation. Og så enkelt er det
faktisk. Som leder af Rådmandsgades
Skole på Nørrebro med elever fra 38
forskellige lande fik hun lært at sige
tingene ligeud - nogle gange uden at
være særlig politisk korrekt, for hun
er ikke bange for at træde andre over
tæerne, hvis det er nødvendigt.
Kom og hør hendes provokerende,
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men også kærlige synspunkter om
den måde, vi behandler vores børn
og unge på i dag. Selvom Lise Egholm
i dag er pensionist, er hendes stemme og erfaring stadig en vigtig del af
debatten om, hvordan man bedst integrerer nye medborgere.
Billetter koster 100 kr. ved indgangen
og 90 kr. i forsalg på www.noedebo-kro.dk. Gratis med årskort.
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Kroens bestyrelsesmøder
6-11 og 4-12. Begge dage kl. 19.30,
der er spørgetid det første kvarter.

Lokalrådets bestyrelsesmøder i år
24-10, 14-11, 12-12. Det foregår på
Kroen og starter kl. 19.30. Der er
spørgetid det første kvarter.

Julestue på Nødebo
kro

Kræmmermarked
i Gadevang – kom
og gør et kup

Så er det igen muligt at reservere en
stand på Kroens julestue den 3.12
kl. 11-16. På julestuen sælges der
udelukkende hjemmelavede sager.
Standen består af bord (80 x180) og
nødvendige stole. Pris: 20 % af omsætning , der afregnes umiddelbart
efter lukketid.
Henvendelse kan ske til Jane Walter
Hansen 20420308 eller bedre på mail:
jane@walterhansen.dk

Fredagscafeen
Kom op og start weekenden på Kroen.
Der er åbent i Fredagscafeen hver
fredag mellem 15.30 og 17.30.
Alle er velkomne!

Hiphop dans
Hver mandag fra klokken 5 -7 på
Nødebo skole. Nødebo Idrætsforenings Gymnastikafdeling prøver
noget nyt. Hiphop dans for alderen
0. klasse til og med 6. klasse.
Kom og prøv! Yderligere oplysninger
på NIFs hjemmeside www.nif.dk

Der er banko
på Nødebo Kro
Hver eneste tirsdag kl. 18.50. Måske
ikke det største – bare det bedste.
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Eller lad os sælge dine kvalitets lopper.

Vil du være med til
at lave kroens eget
folk-rock band?
Spiller du eller har du spillet et instrument og har lyst til at være med i et
band som øver på kroen, så ring eller
skriv til undertegnede.
I første omgang er det ambitionen at
bandet spiller cover numre af fx Bob
Dylan, Credence Clearwater, Clapton,
Lou Reed, Beatles, Doors, Fairport
Convention, Animals, Sort Sol, Gnags,
Kim Larsen, Shu-bi-dua osv.
Det er først og fremmest kærligheden
til musikken, der er vigtig. Så ring eller
skriv uanset din alder - også selvom
du ikke er virtuos eller er blevet lidt
rusten på dit instrument.
Vi søger:
Trommeslager - perkussion, bassist,
guitarist lead - rytme, keyboard, forsanger, (tvær)fløjte, saxofon og???
Vi mødes første gang på kroen onsdag d. 22/11 kl. 19.00.

Så er der atter Kræmmermarked i
Gadevang forsamlingshus – kig forbi
og gør et godt fund.
Søndag den 5 november fyldes forsamlingshuset med 30 glade kræmmere, der sælger ud af mange fine, sjove og gamle ting. Kræmmermarkedet
er en tradition gennem mange år og
har alle årene nydt godt af stor opbakning. Cafeen vil være åben og der
er mulighed for at nyde en kop kaffe
eller få lidt at spise, mens man gør et
godt kup.
Som noget nyt i år kan man indleverer sine ting til kræmmerbestyrelsen,
telefon nr. 25701686 eller 30235930,
som så sælger tingene for dig. Tingene
skal have en værdi på mindst 500 kr.
og ved salget går 25 % til forsamlingshuset. Har du ikke mulighed for selv
at bringe tingene til huset, henter vi
gerne for dig. Henvendelse inden 2/11.
Fri entre.
Kræmmermarkedet i Gadevang forsamlingshus Gadevangsvej 145 i
Hillerød har åbent fra klokken 10 -15

Ring eller skriv til:
Dan Toke
51941871/dan.toke@gmail.com
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Glad aften i en sur
tid i Gadevang
En ’Glad aften i en sur tid’ lørdag den
4. november er årets bedste, sjoveste
og mest underholdende musikalske
begivenhed. Her mødes Gadevangs
musikalske talenter i Gadevang
Forsamlingshus for at give os alle en
festlig aften. Baren har festlige bartendere og gode priser. Dørene åbnes klokken 19.30 og der kan købes
billetter i døren.

Gadevang banko
Gadevang forsamlingshus afholder
Banko i forsamlingshus, søndag den
19. november kl. 14.00. Kom og vind
flotte præmier. Der vil være mulighed
for, at købe gløgg og hjemmelavede
æbleskiver

GADEVANG LOKALRÅD PRÆSENETERER

EN AFTEN HVOR LOKALE KUNSTERNE GIVER SMAGSPRØVER PÅ
DERES STORE TALENT OG KUNNEN. SGARANTI FOR STORE OPLEVELSER FOR ENHVER SMAG OG ALDER. FØRST HYGGE OG SÅ DANSANT.

LØRDAG DEN
4/11 KL. 20
I GADEVANG
FORSAMLINGSHUS KUN 50
KRONER
.

dørene åbnes kl. 19.30

Valgaften i Asylet
Hvem vil du stemme på til kommunalvalget den 21. november? Den 1. november. Kl. 19.30-21-30 er der vælgermøde i Gadevang Asyl, hvor du kan få
kommunalpolitikerne i tale.
Få politikernes svar på, hvad de vil
gøre for at udvikle kommunens landsbysamfund – og snak med dem om
trafik, institutioner, skoler, lokalplaner,
Kongernes Nordsjælland, bæredygtighed, busdrift, fibernet og hvad der ellers er vigtigt for dig!
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Juletræstænding
i Gadevang
Som sædvanlig er der juletræstænding 1. søndag i advendt, søndag
den 3. december klokken 16. Vi mødes på hjørnet af Gadevangsvej og
Gadeledsvej og tænder juletræet,
synger julen ind. Gloende gløgg og
kogende kakao.

Nytårsaften i
Gadevang
forsamlingshus
den 31. december
Gadevang startede en tradition sidste
år med at holde nytårsaften i forsamlingshuset. Det var en stor succes, så
den gentager vi igen i år. Så sæt kryds
i kalenderen. Når markedsføringen
starter er der plads til en del spisende – og andre kan komme til og skåle
nytåret ind og danse natten lang med
gadevængerne og deres gæster.
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foto Jens Ole Andersen

Samtale med skovrider

Jens Bjerregaard Christensen
Jeg er sammen med fotograf Ib Andersen taget ud til
Ostrupgård på Gillelejevejen, som både lægger huse til
Naturstyrelsen Nordsjællands kontorer og til skovriderboligen.
Skovrider Jens Bjerregaard er forstkandidat fra Københavns
Universitet (Landbohøjskolen) og fungerede dér som forsker
og lektor i nogle år. Han svor, at han ikke skulle ansættes i
statsskovbruget, men nogen gange viser fordommene sig ikke
at leve op til virkeligheden og Jens Bjerregaard har altid været
meget optaget af og godt tilfreds med at være skovrider – og jo
dermed ansat i Statsskovbruget, nu Naturstyrelsen – det har
han været i snart 40 år.
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N

ordsjællands skovdistrikt dækker
5 kommuner: Helsingør, Gribskov,
Halsnæs, Frederikssund og Hillerød
og her er Jens øverst ansvarlig som
skovrider og dermed ansvarlig for
forvaltningen af de statslige arealer.
Skovdistrikterne er blevet færre og
større , end de var for 30-40 år siden.
I dag er der 6 skovdistrikter øst for
Storebælt, hvor Jens er chef for det
ene. Før var både Ostrupgård og den
nuværende Skovskole skovriderboliger for hver deres skovdistrikt, men
sådan er det ikke mere.

område, - arbejder sammen i teams
og er funktionsopdelt i modsætning
til i gamle dage, da de hver havde
ansvaret for alle opgaverne i ét område. Der er én skovfoged der har
med søerne at gøre, én med løvtræ,
én med publikums-samarbejde, osv.
Det betyder, at hvis vi, der bruger skoven og søen, har et spørgsmål, går vi
ikke over til vores lokale skovfoged
mere, men kontakter Naturstyrelsen
Nordsjælland (mail: NSJ@nst.dk).
Skovfogederne er uddannede skovog landskabsingeniører. De fleste af
dem bor i et af skovens huse..

Skovrider-opgaver

De daglige arbejdsopgaver er stadig væk delt mellem skov fogeder
og skovløbere/skovarbejdere og
skovhjælpere.
Området omfatter 23000 hektar og
administreres centralt fra Ostrupgård,
hvor der er 9 skovfogeder. De er
hver især faglige eksperter på deres
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Ikke flere hundeskove

Mht. hundeskove, bliver der hverken
flere eller færre, - der har lige været
en ret ”livlig” hunde-Gate i Humlebæk,
med en konflikt omkring hundeinteresser. Det var lærerigt, og egentlig
kører ordningen som regel upåklageligt. Men der laves mindre hegninger, hvor hunde kan boltre sig, og på
Pipersletten må hundene også løbe
fra november til april, hvis de er under kontrol, ligesom der er hundeskov
i Nødebo Holt i den nordvestlige del.

I 1963 blev Pibergården bygget og blev
skovriderbolig, og Skovskolen overtog
den tidligere bolig. Jens Bjerregaard
boede først på Pibergården, så havde
han og familien nogle år i Jylland, derefter vendte han tilbage og flyttede
ind på Ostrupgård.

Som Skovrider er han øverste leder
i skovdistriktet og han tager sig af de
store linjer i området. Lige nu er det
mange møder om Nationalparken
Kongernes Nordsjælland. Gribskov
blev i 2015 en del af Unescos verdensarv projekt ligesom store områder er
udlagt som Natura2000 beskyttelsesområder, og alle disse planer og
projekter ser Jens Bjerregaard som
en meget positiv udvikling for skoven.
Der er blevet øget fokus og øget betydningsfuldhed om området, hvilket
gør det nemmere at få forståelse for
drift, udvikling , vedligehold og økonomi. Af mere lokale opgaver lige nu er
der feks. forhandlinger om genopretningen af Søborg sø, forberedelser til
udlægning af biodiversitetsskov, etablering af mountainbikespor i Tisvilde
og mange flere af den slags projekter.

affald med sig ”Når de kan bære det
derud, kan de også bære det hjem
igen” og affaldstømning er dyrt, men
der ligger selvfølgelig skrald af og til,
og Jens Bjerregaard er meget glad for
al den hjælp, skoven får af publikum
til at holde skoven ren. Så publikum
kan anmelde skovsvineri, men vi kan
også fortælle om oplevede mangler.
Der kan være en stor gren, der spærrer en sti, en bænk, der er faldet sammen og flere af den slags hændelser.
(mail til NSJ@NST.dk)

Skovløberne bor også i Skovens huse.
De udfører mange af de planlagte arbejdsopgaver og har ligesom skovfogederne en opsynspligt i skoven. De
påtaler bl.a., hvis de møder skovgæster med hunde uden snor, hvis folk
kører i bil i skoven, hvis de oplever
skovsvineri. De har mulighed for at
anmelde overtrædelsen til politiet,
så der kan udstedes en bøde.
Der er blevet meget færre skovarbejdere og skovfogeder og derfor er der
blevet solgt ca 30 af skovens huse,
men der er stadigvæk mere end 30
tilbage.

Mennesker i skoven

Som regel opleves folks brug af skoven som uproblematisk, der er få
konflikter, men de forekommer selvfølgelig. Der er episoder med løse
hunde, voldsomme moutain-bikere,
biler uden tilladelse, affald og meget
andet. I vores skove har man fornuftigvis valgt, at folk selv skal tage deres

Jens Bjerregaard mener ikke, at publikums brug af skoven generer naturen generelt. Orienteringsløberne er
hurtigt væk igen, mountainbikerne
har deres stier, og folk færdes for
det meste kun på veje og stier. Det
er mest de lokale svampejægere mm,
der finder ind i krattene. Gribskov er
fugle-beskyttelsesområde, og det
vil være de fleste bekendt, at vi har
spærret af, for at give fiskeørnen fred,
og at vi gerne vil give isfuglene og andre arter fred til at ruge.
En stor del af arbejdet i skoven er stadigvæk træfældning. Der er en produktion og træet giver indtægter, som
er med til at give flere midler til natur
og friluftstiltag. Nu om dage har man
store maskiner til arbejdet, og de skal
helst være i arbejde hele året, så der
fældes nærmest på alle årstider, dog
prøver man at undgå sårbare områder i ynglesæsonen mest muligt og
der er et fint samarbejde med ornitologerne omkring udpegning/sikring af redetræer mm. Da Gribskov er
Natura2000 område med bla. særligt
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foto Angela Grum-Schwensen

fokus på bøgeskoven, vil der på længere sigt komme mere løvtræ på bekostning af nåletræet.

Naturbeskyttelse naturbenyttelse

Naturstyrelsen har 2 fokusområder:
naturbeskyttelse og naturbenyttelse. - der er mere end 2000 organiserede arrangementer årligt, der gives tilladelse til (se www.udinaturen.
dk) – og naturbeskyttelsen kan f.eks
være genskabelse af vådområder og
græsningsarealer. Det er et stort ønske at få flere åbne græsningsarealer
i skoven for at øge bio-diversiteten og
få flere arter i skoven. Derfor er der
græssende heste og køer og af og til
får. Som mange vil vide, lavede man
et område klar ved Dronningens Bøge
til at tage imod eghjorte-biller, men
der er endnu ikke udsat nogen hos
os, kun i Dyrehaven i Klampenborg.
Der er dog mange andre dyr, der er
glade for det lysåbne område med
den store mængde dødt ved og de
sprængte træer, man lavede til eghjortene. Bæverne har man genindført for at få ”rodet lidt op i det hele
” – skabt lidt mere naturlig dynamik
i naturen, som Jens siger. Der skulle
10

være nye udfordringer til naturen og
vi har jo haft bævere før, men det er
ikke sådan, at man ellers tænker på
at reintroducere nye dyrearter, - det
skulle da lige være odderen!.
En stor opgave er det også at vedligeholde de mange parkeringspladser og
flere hundrede kilometer veje og stier
der er i skoven. Gruset er af vekslende kvalitet. Nogle steder er der det
fine lergrus, som kørestole/rulleski
kan køre på, og som cyklisterne også
nyder at køre på, men andre steder
må vi nøjes med simplere veje med
stabilgrus. Der er mere end 5000
”røde dele”, som er bomme, kæder,
skiltestolper og meget mere, de skal
skiftes og males regelmæssigt og det
tager også meget af skovarbejdernes
arbejdstid . Mange steder bliver de
dyre bomme skiftet til et par stolper
med kæde.

Ammunitionsbunkerne

I skoven har der også siden 1950’erne
og den kolde krig ligget knap 140
ammunitionsbunkere. Alle vest
for Gillelejevejen er nu fjernet, og
asfaltvejene er nedlag t. Øst for
Gillelejevejen er der stadig ca 50

tilbage, som Forsvaret er i gang med
at rive ned. Det er et besværligt arbejde for indvendigt skal den miljøfarlige
maling først fjernes før man kan rive
resten ned og materialerne genbruges. Man regner med at være færdig
om et par år, - så vil der være en halv
snes stykker tilbage, som politiet og
forsvaret stadig har brug for. Èn skal
også gerne bruges til en udstilling om
bunkernes historie, hvis der kan blive
penge til det.

Bijob?

Til slut er det da også værd at nævne, at Jens Bjerregaard er k gl.
Jægermester og står for tilrettelæggelsen af alle Kongehusets jagter i
statsskovene, men det er en helt anden historie, som vi måske får en anden gang. Jens Bjerregaard har i hvert
fald ikke tænkt sig at holde op med at
arbejde, og der er meget, vi ikke har
fået snakket om.
Jens Bjerregaard Christensen
Lisbeth Larsen
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Restaurant

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

17.00 22.00

Tirsdag til lørdag 17.00 22.00
Køkkenet lukker 1 time før

VI HOLDER FERIELUKKET
FRA 18. OKTOBER TIL 3. NOVEMBER
Mail og telefon besvares i ferieperioden!

Går du i salgstanker?
Så ring til os på 48 24 21 11
Søderberg / Nielsen aps.

Ejendomsmæglere, MDE · danbolig.dk
Frederiksværksgade 7, 3400 Hillerød · Tlf. 4824 2111 · hilleroed@danbolig.dk

4. KVARTAL 2017 		
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Jespervej 54
3400 Hillerød
Telefon

72 312 123
Vi sælger også

Italiensk IS
&
Vine fra
Vinhuset Stolz

AUGUST JØRG ENSEN
A D V O KAT E R

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

Du kan kontakte din lokale advokat Martin Utiger (møderet for Højesteret) på:
Tlf.: 48 24 79 20 eller mail: mu@augustj.dk
Martin Utiger er ekspert i retssystemet og dens kompleksitet.
Du kan se mere om advokatfirmaets arbejdsområder på: www.augustj.dk
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Nødebo Kulturnat 2018
Nyhedsbrev nr. 1
Kære foreninger, institutioner
mv. i Nødebo. Velkommen
tilbage efter en forhåbentlig
god sommer. Nu er tiden så
kommet, hvor vi skal begynde
at planlægge mere konkrete
aktiviteter til Nødebo
Kulturnat 2018.
Kontaktgruppen har d. 6.9.17 holdt
sit første møde efter ferien. Kontaktgruppen består af Margit Vester,
Kirsten Aunstrup, Ulla Bønsøe og
Bodil Davidsen.
Dato: Ved informationsmødet d. 16 maj
blev det besluttet af Kulturnatten afholdes fredag d. 1. juni 2018 kl. 17 - 22
Aktører: Vi har indtil nu omtalt de deltagende som institutioner, foreninger
mv. Fremover vil alle blive omtalt som
aktører. Til dato har 27 aktører tilkendegivet, at de ønsker at deltage. 14
har ikke meldt tilbage eller overvejer
evt. deltagelse, mens 4 har meldt fra.
Listen over inviterede vedlægges. Skulle
vi have glemt nogle, skyldes det på ingen måde uvilje, men enten manglende kendskab eller glemsomhed, hvilket
vi naturligvis beklager. Nogle har givet
udtryk for, at de kun ønsker at deltage,

hvis Kroen deltager. Hertil kan oplyses,
at Kroen og Kirken er initiativtagerne, så
Kroen og mange af dens grupper deltager, jvf. listen
Udgifter: Ved info-mødet blev det
aftalt, at alle aktører selv afholder
evt. udgifter i forbindelse med deres
aktiviteter, mens kontaktgruppen vil
forsøge at skaffe penge til de overordnede udgifter f.eks. PR (plakater,
pjecer), til en festlig åbning, evt. fakler,
fyrværkeri mv.
Små erhvervsdrivende: Kan vi finde
adresser på lokale små erhvervsdrivende, som kan opstille boder med
deres tilbud/arbejde?
Nødebo Bæredygtigt har fremsendt
en mail med mange spændende
forslag. Dels forslag til aktiviteter,
som de selv kan lave, men også andre forslag eks. Mountainbike løb,
naturmeditation.
Polititilladelser er vi i gang med at
undersøge (gerne lukning for biler på
Nødebovej (realistisk ??) eller nedsættelse af hastighed, evt. optog, fyrværkeri mv)

Kirke&Kro skal bruges aktivt til PR
Hjemmeside, facebook, logo skal laves. Er der nogle, som kan lave noget
af det – eller kender nogle, som kender nogle ….
Aktiviteter for børn: Spejderne, HipHop, børnespiseklubben, skolen,
HFO mv
Aktiviteter for unge: Vi skal være
opmærksomme på, at der også bliver nogle arrangementer for disse.
Forslag?
Næste møde for aktørerne og andre interesserede torsdag d. 9 november kl. 19.30 i Præstegården.
Nærmere information kommer senere, men reserver allerede nu dagen.
Kontak tadresse: Bodil Davidsen
msdk@get2net.dk, tlf. 40 87 36 52,
Sportsvej 9
Mange hilsener på Kontaktgruppens
vegne
Margit, Ulla, Kirsten og Bodil

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

www.rbb-el.dk

RBB Electric - Frydenborgvej 27 G - 3400 Hillerød
Tlf.: 32 177 000 - Mobil: 41 269 269 - E-mail: rene@rbb-el.dk
4. KVARTAL 2017 		
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Nødebo Vandværk
Renoveringer gennemført
I hele august måned og de to første
uger af september har vandværket
været lukket ned, da der er gennemført omfattende renoveringer. I denne
periode blev nødforsyningen leveret
fra Stenholt Vandværk. Desværre
svigtede forsyningen til Nødebo i
kortere perioder, da hovedledningen
fra Stenholt Vandværk til Hillerød var
sprunget, hvilket medførte et tab på
200 m3 i timen.

De gennemførte renoveringer er:
Hele RÅVANDSLEDNINGSNETTET er
blevet renset for at sikre en bedre
gennemstrømning
Den gamle UDPUMPNINGSSTATION
er blevet udskiftet med en ny og tidssvarende. Der er monteret nye rentvandspumper, som er udført i rustfri
stål.
Det gamle STYRESYSTEM er udskiftet,
hvilket giver meget bedre muligheder
for at overvåge driften af vandværket.

Bestyrelsen har bedt vort rådgivende ingeniørfirma om at udarbejde et
forslag til sidste etape af Nødebovej
syd del 2. Hvis økonomien er til det
udføres arbejdet i 2018 ellers udskydes det til 2019.
Nødebo oktober 2017.
Bestyrelsen

THE WHITNEY HOUSTON SHOW
GREATEST
LOVE OF ALL

VedelByg
Tømrer- og snedkerarbejde
udføres efter god håndværkertradition
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Rasmus Vedel
Tømrermester og Bygningsingeniør
Mobil: 2611 4848

11. november kl. 20

Nødebovej 13
Mail: vedelbyg@gmail.com

Nyd en dejlig middag inden
koncerten i Restaurant F...
4820 9120
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frederiksborgcentret.dk

FrederiksborgCentret
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Nyt fra Nødebo Lokalråd
Kommunalvalg 21. november 2017 !
Tirsdag den 21. november
afholdes kommunalvalg i
Danmark.
Lokalrådet er et upolitisk talerør
for Nødebo, men vi har de senere år set, hvad en lokal stemme fra
Nødebo rent faktisk kan udrette. Vi
skal derfor opfordre alle til at gå op
på Nødebo Skole d. 21. november og
stemme til valget.
Kan du ikke den dag, kan du brevstemme i perioden tirsdag d, 10.
oktober til fredag d.17. november kl.
16.00. Du kan finde mere herom på
kommunens hjemmeside.
Fra Nødebo er der – os bekendt
– fire borgere der stiller op til
valget (i tilfældig rækkefølge):
• Michael Bo Andersen (Venstre)
• Poul R. Nielsen (Konservative)
•	Christina Thorholm og Karsten Bille
(Radikale Venstre)
• Søren P. Østergaard (Venstre)
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I anledning af valget, afholder dit
Lokalråd et borgermøde torsdag
d. 26. oktober, hvor alle partier der
stiller op til kommunalvalget vil være
repræsenteret med to kandidater.
Du har her mulighed for at komme
i direkte kontakt med de som måske
kommer til at bestemme hvad der
skal ske med Nødebo og i Hillerød
Kommune i de næste 4 år.

Programmet for aftenen er:

19.30 - 19.45: Velkomst ved Nødebo
Lokalråd.
19.45 - 21.00: Hvert parti har 5 min.
til præsentation af partiets politik og
mærkesager, gerne med hovedvægten lagt på lokale forhold i Nødebo.
21.00 - 21.30: Pause – der kan købes
øl/vand på Kroen.
21.30 - 22.30: Debat med spørgsmål
fra salen (m. ordstyrer).

Siden sidst

Har Lokalrådet bl.a.

• Indsendt høringssvar til Hillerød
Kommunes Lokalplan 2017. Vi
har i særlig grad koncentreret os
om Trafiksituationen i Nødebo,
Sommerhusområdet, udvikling
af områderne ved Idrætspladsen
og Gadekæret samt behovet for
en helhedsplan for Nødebo under inddragelse af os som bor her.
Vedtagelsen af Kommunalplan 2017
forventes at ske i december i år.
• Indsendt høringssvar til Hillerød
Kommunes budget 2018 – 2021.
• Indsendt høringssvar vedr. indledende høring til Hillerødmotorvejen.
• Været til møde d. 12. oktober med
kommunen vedr. status på cykelstien
til Grønnevang Skole.
Næste møde i lokalrådet er
tirsdag d. 14. november på Kroen,
hvor du er velkommen til at komme
forbi i spørgetiden fra kl. 19.30.
Søren P. Østergaard
Formand, Nødebo Lokalråd
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Vejbelysning
Nødebo Borgerforening har siden
starten i 1945 arbejdet for at passe
på og forbedre byen.
Nu hedder det Nødebo Lokalråd,
men opgaven er den samme.
Nødebo Borgerforening stiftedes
på befrielsesdagen d. 5-5-45, og
startede med et par festlige sammenkomster og et ”Andespil”, som
man ansøgte den daværende
kommunalbestyrelse –
Sognerådet – om.
De sagde
Ja.

Men ret hurtigt meldte behovet
sig for at arbejde for forbedringer
i byen, og af de gamle notater ser
det ud til, at der var velvilje hos de
bevilligende myndigheder, og optimismen blomstrede sikkert også her
lige efter Krigen.
Borgerforeningen var meget aktive i
arbejdet med at organisere forbedring af kloakeringen, en ny losseplads, et vandværk, bedre veje og et
par år senere oprettelse af gadelys.
D. 25. oktober 1949 indviede man
gadebelysningen i Nødebo by. Der
var ansøgt hos Sognerådet for
Esbønderup-Nødebo kommune,
som gav tilsagn, hvis byens borgere selv ville samle penge ind til oprettelsen.
Det blev gjort og

Teksten i brevet lyder:
Nødebo 22. Sep 1945
Til Sogneraadet!
Nødebo Borgerforening
ansøger herved det ærede
Sogneraad om Tilladelse
til at afholde festlig
Sammenkomst – og Bal
– i Anledning af Kongens
75 Års Fødselsdag d. 26.
September d. aa. Paa
Nødebo Kro.
(Bevillingen blev givet og
overskuddet gik til
opsparing til vejbelysning)
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Borgerforeningen lagde 5000 kr. på
bordet, som supplerede de 1600 kr.,
der allerede var bevilget.
For 6600 kr. blev der anskaffet 32
armaturer der blev sat op på den
eksisterende elforsyning. Vi nyder
stadigvæk godt belysningen som
den oprindeligt blev lavet, selv om
flere af de oprindelige lygtepæle nok
er væltet i stormvejr i mellemtiden.
Dengang købte man lygtepæle i
Sverige, og den imprægnering, de
fik, ville få enhver miljøaktivist til at
korse sig i dag. Der var tale om masser af kraftige giftstoffer for at øge
holdbarheden, nok kun overgået af
jernbane-sveller, som mange husker
stadig blev brugt som terrasser og
børnehave-sandkasser i -70’erne.
Det var dengang.
I hvert fald har vi stadigvæk mange
af de gamle lygtepæle, men nu er
det snart slut.
Lyset på cykelstien og lyset i byen
Det nye lys på cykelstien gennem
skoven har måske undret mange.
Men for at tage hensyn til dyrelivet i
skoven, er de nye lygtepæle blevet
højere og fået en anden
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retning, så lyset lyser på vejen og
ikke lyser op ind i skoven, hvor det
ville genere dyrene. Udformningen
er begrundet i kompromiser og
forhandlinger.
Nu er turen kommet til Nødebo by,
hvor det vil være den samme type
lysstandere der rejses. I første omgang sker dette i et begrænset omfang, hvor man starter med at skifte
lyset omkring vejkrydset Nødebovej/
Kildeportvej. Dernæst skiftes lyset
nordpå til gadekæret, hvorefter lyset skiftes sydpå efter Kirken.
De nye lysstandere bliver naturligvis med nye LED pærer, så man
undgår luftledningerne, og med de
nye lamper vil lyset være langt mere
målrettet og lyse vej og fortov op i
stedet for at lyset spredes over et
større areal.
Byen har da i tidens løb fået flere
end de oprindelige 32 – faktisk har
vi pt 83 -, men man er nødt til at udskifte dem lidt efter lidt. Der startes
med den mest befærdede strækning, hvor kørende og gående har
størst risiko for kollisioner, resten
må vente.
Lisbeth Larsen
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Den 3. oktober 2017 havde Gadevang
Asyl 125 års jubilæum. Asylets historie
er lang og glorværdig og går helt tilbage til 1892, hvor ’Asylforeningen’ blev
stiftet på initiativ af C.F. Tietgen, der
havde sommerresidens på Strødam i
Gadevang, og teglværksejer Clausen
fra Teglgården i Gadevang. Der er dog
nok ingen tvivl om, at de to herrers
bedre halvdele – Fru Tietgen og Fru
Clausen – har spillet en stor rolle i stiftelsen af Asylforeningen.

i forhold til retten til selv at bestemme,
fx i forbindelse med selvforvaltning.
Laura Tietgen, som hele sit liv havde et
stort hjerte for Gadevangs børn, døde i
1917. Det viste sig, at hun havde testamenteret 44.000 kr. til Asylet, og fundatsen blev derfor fornyet i 1921 (denne
gang forseglet af Christian den 10.) og det
nye legat tilføjet. I 1949 blev fundatsen
igen fornyet og gjort mere tidssvarende.

Gadevang
Asyl
125 års Jubilæum 1892-2017
D

er skulle dog gå næsten to år,
før A sylet blev rig tig t indviet.
Det gamle asyl lå i begyndelsen på
Gadeledsvej (nr. 23), men i 1904 blev
det nuværende Asyl og Gadevang
Kirke, som lå på Strødams grund, indviet. Dengang – og langt ind i 1900-tallet – var hovedparten af Gadevangs
bebeboere meget fattige og eftersom deres mødre var nødt til at arbejde (bl.a. på teglværket) var børnene i byen ofte overladt til sig selv og
hinanden.
Da C. F. Tietgen døde gav hans enke
’geheimekonferensraadinde’ Laura
Tietgen grunden, som Asylet ligger på,
til Asylbestyrelsen, men først i 1909
fik Gadevang Asyl sin første fundats,
kongeligt forseglet af Frederik den 8.
Heri står der bl. a: ”Forbydende alle
og enhver imod det, som foreskrevet
står, hinder at gøre.” , og selvom fundatsen har mange år på bagen, har
bestyrelsen bl.a. brugt formuleringen
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Stadig stolt og selvejende

Gadevang Asyl er også i dag en stolt
og selvejende daginstitution, med omkring 200 børn i alderen 0-18 år, hvilket
er enestående i Hillerød Kommune.
Siden det ”Gamle Asyl” blev opført er
Asylet løbende blevet udvidet, først i
1970-erne, dernæst i 1997 og senest i
2010. I skrivende stund tyder alt på, at
Hillerød Kommune giver Asylet en bevilling til endnu en udvidelse på grund
af det stadig stigende børnetal.
Da Asylet fyldte 100 år i 1992, blev der
udarbejdet et jubilæumsskrift, som
kan læses på asylets hjemmeside:
www.gadevangasyl.dk. I forbindelse
med dette års jubilæum er der ligeledes blevet udgivet et jubilæumsskrift,
som især lægger vægt på udviklingen
og historien de seneste 25 år.
Af Birthe Rathsach
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Tryllekunst, takketaler og
trefoldigt leve i Gadevang Asyl
Gadevang Asyls 125 års fødselsdag blev
fejret med et brag af en fødselsdagsfest. Masser af både tidligere og nuværende asylbørn og deres forældre var
mødt op for at fejre Gadevangs gamle
dame, der den 3. oktober kunne fejre
125 år som omdrejningspunkt for børn
og unge i Gadevang. Kessers Hus var
pyntet op med billeder og fortællinger
fra Asylets lange historie, og de mange
fremmødte børn og voksne kunne stifte
bekendtskab både med nutidig tryllekunst og historisk leg og underholdning.
Og så blev der selvfølgelig også sunget
fødselsdagssang og råbt en masse hurra’er for den gamle dame.

Laura Tietgen-legatet uddelt
for første gang

Mikkel Thorsen, Valdemar Dal
Bertram og Casper Royal Rasmussen
fik tildelt Laura Tietgen-legatet 2017.
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Fødselsdagen var anledning til den første uddeling af Laura Tietgen-legatet,
og med yderligere støtte fra Spar
Nord-fonden havde legatbestyrelsen
valgt at hædre ikke bare ét, men to
unge mennesker, der begge har gjort
en kæmpe indsats for andre unge.
Mikkel Thorsen blev hædret med
5000 kr. for sin indsats i Hillerød

Håndboldklub, hvor han har været en
af drivkræfterne bag herreafdelingens
store fremgang de seneste år. Casper
Royal Rasmussen blev ligeledes hædret med 5000 kr. for den frivillige indsats, han har lagt med bl.a. at arrangere
rollespil for Asylets børn. Borgmester
Dorte Meldgaard overrakte de to legater og lagde i begge hæderstaler vægt
på, at både Mikkel og Casper med deres
aktiviteter rammer lige ind i legatets formål, nemlig at hylde unge mennesker,
der igennem initiativer skaber fællesskab, udviser selvstændighed og stikker positivt ud fra mængden.
Tanterne i Gadevang Asyl havde indstillet Valdemar Dal Bertram til Asyllegatet, der gives til et eller flere børn
i Gadevang Asyl, der i særlig grad udlever Asylets værdier. Valdemar blev
hædret for sin store hjælpsomhed
– han stiller sig altid til rådighed for
fællesskabet og hjælper med sin tekniske og praktiske viden til alle steder
i Asylets hverdag.

41. ÅRGANG #2

Udbygning på vej

125 år er ingen alder, når man til daglig
har hjerterum nok til at rumme mere
end 100 børn i alderen fra 0 til 18 år.
Husrummet er det dog begyndt at knibe lidt mere med. Derfor har bestyrelsen søgt om tilladelse til at udbygge
de fysiske rammer, så der bliver plads
til flere børn. Det endelige budget for
2018 er endnu ikke helt færdigbehandlet, men det ser ud til, at byrådet vil godkende udbygningen. Hvis alt går efter
planen, kan der derfor forhåbentlig bydes velkommen til endnu flere nye små
asylbørn i løbet af de kommende år.

Fantastisk festfyrværkeri

Den skønneste fødselsdagsfest blev
rundet af med et brag af et festfyrværkeri, som sjældent er set smukkere i Gadevang. Dermed blev der sat
et fantastisk punktum for en virkelig
festlig dag. Vi glæder os allerede til
150 års-dagen.

4. KVARTAL 2017 		
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Karin Marcher (med blomster), da skolen i
april fik 20.000 kr. fra Grethe Christiansens
Fond til etablering af læsehytter i
skolehaven.
Arbejdsdag

Nødebo Skole
Nyt fra forældrerådet
I Nødebo har vi en af de
bedste folkeskoler i Hillerød
Kommune. I august begyndte
den første 5. klasse i nyere tid
på skolen, efter en benhård
kamp for først at få skolen
bevaret og dernæst få den
udvidet til 5. klasse. Mange i
Nødebo har været engageret
i sagen, og med god grund.
For uden skole ingen by, for
nu at udtrykke det kort.
Den nye Nødebo Skole med
skolegang til 5. klasse blev
markeret med maner d. 11.
august, i ugen for skoleårets
begyndelse, som nævnt i
sidste nummer af K&K.
Det er nu også lykkedes at få en
lokal ledelse på skolen i form af
Indskolingsleder Karin Marcher, og
ikke nok med det, skolen er også
blevet en afdeling i sig selv, på lige
fod med indskolingen på Jespervej og
udskolings-afdelingen på Østervang.
Vi kan næsten ikke få armene ned!
I forbindelse med udvidelsen af skolen,
er også lærerstaben blevet udvidet og
styrket med flere faglærte lærere.

Lokalt engagement

Lørdag d. 23. september samledes
mange af forældrene til elever på

Skolen og en del elever, i skolegården. Forældrerådet havde i samarbejde med skolens ledelse arrangeret en ”arbejdslørdag” på skolen, for
en skole der bruges, slides også. Man
kunne måske hævde, at det er kommunens opgave at gøre hovedrent
og vedligeholde vores skole, men
vi syntes altså, at vi gerne ville give
en hånd med – og det blev der så
sandelig gjort. I forældrerådet er vi
ret sikre på, at et lokalt engagement
også vil sende et ubetaleligt signal til
kommunen om, at vi gerne vil vores
skole i Nødebo.

Elevråd
Der er nu etableret et elevråd på
Nødebo Skole, hvori alle klassetrin
(undtaget 0. klasse) er repræsenteret.

Indskrivning til næste skoleår

Toiletforhold

Hvis du har et barn, der skal starte i
skole til august 2018, har du fået et
brev og en vejledning i din e-boks.
Den digitale indskrivningsportal er
åben fra den 9. oktober til og med
21. januar 2018. I denne periode skal
dit barn indskrives på www.indskrivning.dk.

Svømning

Ikke mange skoler tilbyder svømmeunder visning , men det gør
Grønnevang Skole, og dermed også
Nødebo. Det er vi rigtigt glade for i
Forældrerådet.

Trafik
Skolens ledelse arbejder, som
Lokalrådet, på at bedre de trafikale
forhold i tilknytning til skolen, således
skolevejen kan blive sikker for alle
elever. Nogle har spurgt os, hvorfor
vi ikke har en skolepatrulje i Nødebo?
Svaret er ganske enkelt: Det er kun
elever fra 6. klasse og op efter der
kan indgå i en skolepatruljeordning.

I en del år, har der hvert år været afsat penge til renovering af toiletterne
på skolen, i særlig grad de to toiletter der er adgang til fra skolegården.
Toiletterne er dog aldrig blevet sat i
stand og fremstår ikke just indbydende. Det gør Forældrerådet nu noget
ved. I skrivende stund har kommunens økonomiudvalg lovet at tage sagen på dagsordenen til næste møde.
Med venlig hilsen

Søren P. Østergaard
På vegne af Forældrerådet
på Nødebo Skole – En del af
Grønnevang Skole

Lyd
Sjove og mærkelige lyde i Troldehøjen

I

uge 37 o g 3 8 a r b ej d e d e h e l e
Troldehøjen med emnet lyd. Børn
og voksne fordybede sig i musik,
frembringelse af lyd, toner, lyd og bevægelse og meget andet. Børnenes
nysgerrighed er blevet vækket, af alle
de muligheder der er for at udtrykke
sig via lyd.
Vi har lavet maracas, med bjælder, ris
og perler, så vi kunne høre forskellen
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på lydene når vi brugte forskellige materialer. Vi har undret os over at lyde
kan bevæge sig, selvom man ikke kan
se dem. Vi har hvisket og talt højt, så vi
kunne tale om- at afstanden til lydens
oprindelsespunkt har en betydning.
Vuggestuen har danset, trommet, og
leget lyd-gemmeleg, hvor man skulle
finde en bamse, der kunne kalde på
børnene.

Vi har spillet på træstubbe, madkasser, flasker med væske, kokosnøddeskaller, lavet lyduroer og meget andet.
Børnenes begejstring for at eksperimentere med lyd, har fyldt både børn
og voksne med glæde i hele forløbet.
Det har været en meget spændende
proces, og vores opmærksomhed på,og forståelse af lyd er blevet skærpet.
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Nødebo Bæredygtigt!
På tur med Nødebo Hjulspin
En udvalgt skovsti vil torsdag d.
26. oktober lægge grus til Nødebo
Hjulspins næste cykeltur. På turen,
som starter kl. 16 fra Kroen og varer
et par timer, kan du få luftet dit hoved og samtidig gøre dig nogle tanker
om, hvilke spørgsmål du vil stille til de

lokalpolitikere, der om aftenen stiller
op til paneldebat på Kroen.
Turen foregår i roligt tempo. Alle er
velkomne, uanset om de kører på
rugbrødsmotor eller elcykel. Husk tøj
efter vejret samt lidt at drikke undervejs. Tilmelding er ikke nødvendig.

stadet, men de løsslupne bier afholdt
ikke folk fra at besøge standen, hvor
der bl.a. var lækre smagsprøver på
mange forskellige slags honning.
Derudover var der mulighed for at
høre om bier og biavl og hvilke planter, der er gavnlige for bierne. På vores hylder i reolen i Kroens café kan
du finde foldere om biavl.

Kesser bidrog til den gode stemning
med sang, musik og løgnehistorier, som tiltrak både børn og voksne, mens vores reparatør Niels fik
gjort flere nysgerrige på, hvordan
de med små reparationer måske kan
redde deres defekte apparater fra
skrotbunken.

Naturen Dag
Vejret var smukt og publikum mødt talstærkt op på Skovskolen, hvor Nødebo
Bæredygtigt! for tredje år i træk deltog
på Naturens Dag d. 10. september.
Som noget ny t havde Nødebo
Bæredygtigt! allieret sig med nogle
biavlere, og en af dem medbragte et
demonstrationsstade. Desværre slap
nogle af bierne ved et uheld ud af

Niels fortæller om reparationers mysterier

Kesser tegner og fortæller løgnehistorier

Kirsten og kunde

for børnene
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Kernegruppen
Kernegruppen i Nødebo Bæredygtigt
udgøres af lokale ildsjæle med initiativ
og lyst til at fremme bæredygtighed
lokalt. Siden initiativets start i begyndelsen af 2014, har et par medlemmer forladt kernegruppen, og nye er
kommet til.

QUIZ

For at opdatere kernegruppebilledet
blev der i sommer indkaldt til fotosession med tidligere kernegruppemedlem Ole Christoffersen bag
kameraet.

➎ Jeg vil gerne afprøve viljen til at vælge både nemme og svære løsninger

❶ Det uoverskuelige som enkeltperson, bliver nemmere i et fællesskab.
➋ Jeg vil gøre mit til at mine børne-, olde- og tipoldebørn også kan opleve sne.
➌ Jeg deltager gerne i meningsfyldte arbejdsfællesskaber til glæde for
lokalsamfundet.

➍ Jeg håber, at vores initiativer kan skabe nye fællesskaber og sprede sig
som ringe i vandet.
i bæredygtigt byggeri.

➏ Jeg vil gerne være med til at gøre tankerne bag idégrundlaget til handling.
➐ Jeg vil gerne ruske op i indgroede vaner og gøre Nødebo mere
bæredygtigt.

➑ Jeg ser gerne, at mine erfaringer med bæredygtigt byggeri gør nytte i

Men hvad er det,
der driver dem?

QUIZ - Kan du gætte hvem der har
sagt hvad? Vi trækker lod om en flaske rødvin blandt dem, der har flest
rigtige!

lokalsamfundet.

➒ Det er vigtigt at tænke globalt, men lægge sine kræfter i lokalsamfundet.
Send dit svar fra hjemmesidens kontaktformular på
www.nødebobæredygtigt.dk

Foto: Ole Christoffersen
Kernegruppen juni 2017. Fra venstre ses Erik Nymark, John Jensen, Helle Barker, Knud Jensen, Karina Nymark,
Stephen Wessels, Annette Munk Sørensen, Christian Wolfhagen og Kirsten Vesterager.
4. KVARTAL 2017 		
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Nødebo
Fodklinik
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

TØMRER & SNEDKER

PETER
TOFT

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

KVALITET TIL TIDEN

2441 6270

Kærvej 3 | Nødebo | 3480 Fredensborg
nts.toft@gmail.com

DIN LOKALE TRÆMAND
Arborist Jørn Skov
Træfældning, Træbeskæring, Flishugning
Stubfræsning & Rådgivning
Uforpligtende tilbud gives

skov@treecare.dk • www.treecare.dk
Nødebovej 36A, Nødebo Tlf.: 40872626
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Nødebo Vikingerne
tager fat på en ny sæson
Så er starten gået på en
ny og aldeles spændende
sæson for vinterbaderne i
Nødebo Vikingerne.
Forude venter forhåbentlig en lang kold vinter med
masser af frost og is på
Esrum Sø, så økse, hakke
og havegreb kan komme
i sving … og skaffe adgang
til det kolde element.

I

gennem vinterbadersæsonen, som
varer fra 1. oktober til 1. april, foregår
der et væld af aktiviteter, der er med
til at styrke det helt unikke fællesskab,
der er mellem Nødebos vinterbadere.
Første lørdag i måneden er der brunch,
som indtages i klubhuset efter badningen; langt de fleste af vinterbaderne er
i søen to til tre gange hver bademorgen. Jul og nytår bliver fejret med et
glas champagne på søbredden, hvor
alle er iført hatte og håndklæder; det
kan være ganske spektakulært.

I internationalt farvand

Ud over de hjemlige vinterbadersysler har vikingerne tradition for at tage
på tur. Turene går både til vinterbadervenskabsklubberne i Hornbæk og
i Bernau bei Berlin i det tidligere DDR.
Den årlige vinterbaderfestival i Skagen
i januar måned er en fast tradition og
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et af sæsonens højdepunkter for flere
Nødebo Vikinger.
Denne sæson overgås Skagen
Vinterbaderfestival imidlertid af VM i
vintersvømning, som foregår i starten
af marts måned i Tallinn i Estland.
Omkring 15 vikinger fra Nødebo drager af sted for at deltage i nogle af de
forskellige discipliner. Sidste gang vikingerne var til VM i vintersvømning
var i 2014 i Rovaniemi på Polarcirklen,
hvor de svømmede både 25 og 50
meter - i 0°C-vand i Kemi-floden.
I løbet af efteråret har vi lavet en lille videofilm, som både viser klip fra
vores konkurrence i Rovaniemi og
samtidig giver et billede af, hvordan
det er at være vinterbader i Nødebo
Vikingerne. Filmen kan ses på klubbens
hjemmeside www.nbovikingerne.dk

Prøvedyp

Man er altid velkommen til at få et
”prøvedyp”, hvis man overvejer at
blive vinterbader. Kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne for en aftale.
På hjemmesiden kan du udover kontaktoplysninger til bestyrelsen finde
oplysning om badetider, få gode råd
om badesikkerhed og se billeder fra
rejser, begivenheder og meget andet.
www.nbovikingerne.dk
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8
Åbne værksteder i Kunsthus 8
Lørdag d. 25. November
kl. 12-17 åbner lokale
kunstnere fra Gadevang,
Nødebo og Hillerød dørene
til julehygge, kunst og
kreative workshops
i værkstedet på
Smørkildevej 8 i Hillerød

L

ise Munksgaard fra Gadevang siger
om formålet med de åbne døre:

”Det er vigtigt for os, at vi ikke lukker
os om os selv som kunstnere, men
rækker ud og deler vores arbejde
med alle, som er interesserede. Flere
af os deltager jævnligt i censurerede
udstillinger, men ved at åbne dørene
til vores værksted, kan vi mere direkte
byde velkommen og give vores publikum en mulighed for at komme i dialog med den enkelte kunstner og få
et indblik i de kreative processer og
ideer, som hele tiden udvikles”.
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Kunsthus 8 udlejes af Hillerød
Kommune og giver udøvende kunstnere mulighed og plads til at arbejde
med deres kunsteriske udtryk i store, rå lokaler i det tidligere fjerkræsslagteri på Smørkildevej i udkanten af
Hillerød (overfor Favrholm, lige ved
Kræmmermarkedspladsen).
Til de åbne værksteder vil de besøgende kunne møde/opleve en række
forskellige kunstere og kunstnereiske udtryk, deltage i kreative juleworkshops og varme sig på gløgg
og æbleskiver.
Læs mere om værkstedet på hjemmesiden www.kunsthus8.dk eller på
Facebook/Kunsthus8
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Dagen gryr over
Hillerød Sejlklub
Ny bro, nyt materiel, nye medlemmer, nye aktiviteter

N

år dette læses, er sejlsæson 2017
næsten forbi. Broen er taget op,
og bådene er taget på land. Efteråret
har g jort det mindre attraktiv t at
være på vandet, men klubben kan se
tilbage på en kort, men særdeles aktiv sæson.
Vi har fået en ny bro, en ny Laserjolle,
og nye sejl til både Laserjoller,
Wayfarer-jolle og til vores Lynæs 14
kølbåde. Vi har sejlet på Slotssøen i
Hillerød, vi har sejlet på Isefjorden,
og vi har sejlet en masse på Esrum
Sø. Helt slut med sejlads i 2017 er det
imidlertid ikke. Som noget nyt prøver
vi at etablere en vinterbro i samarbejde med vinterbaderne. Broen består
af et enkelt fag, men med så meget
vand for enden af broen, at man kan
sætte en jolle i vandet, og vinterbaderne kan få dyppet sig, hvis de lyster.
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Klubben har haft god tilgang af nye
medlemmer, og vi er ved at have styr
på, hvad der skal til for at få lov til at
sejle alene i klubbens både. Så allerede nu ser vi frem til sæson 2018 med
endnu flere medlemmer, endnu mere
aktivitet. Hen over vinteren vil vi inviterer til klubaftener, hvor vi bl.a. vil
drøfte sikkerhed til søs, færdselsregler til søs (søvejsregler), trim af sejl og
kapsejladsregler.

i seniorsejlads om eftermiddagen. Det
er helt sikkert noget, der kommer op
at stå i 2018.
Sejlklubben kan se tilbage på en sæson, der fandt løsninger på mange opgaver, men også en sæson der lagde
op til nye opgaver og aktiviteter. 2017
var en god og spændende sæson,
men der er lagt i støbeskeen til, at
sæson 2018 bliver endnu mere spændende og med helt nye aktiviteter.

Juniorerne har hygget og sejlet i
Optimistjolle under ledelse af vores
kyndige instruktører, som de har
gjort de sidste par år, men i år er der
så småt kommer gang i vores fem
Laserjoller og enlige Fevajolle. Noget
som vi forventer os meget mere af i
2018. Seniorerne har i stor udstrækning brugt vores tre Lynæs 14 kølbåde, og der var lige ved at komme gang

29

2017
Loppemarked

K

lokken nærmer sig 10 søndag den
27. august. Solen er netop brudt
igennem og har gjort DMIs forudsigelser til skamme. Nøddeknækkerne
spiller i gården. Grillen er tændt og
duften af de første pølser spreder
sig ud over den forventningsfulde
flok, som har samlet sig uden for afspærringen og som for den beskedne sum af 20 kr. snart får adgang til
dagens Mekka - Nødebo Kros årlige
loppemarked.
Igennem det sidste halve - for nogen
vedkommende endda hele - år, er der
blevet samlet effekter og gjort klar til
dagen. 150 par frivillige hænder har
rejst telte, pakket ud, sorteret og kasseret, stillet frem, hængt op - klar til
at tage imod og til at sælge sko, bøger,
motionscykler, festkjoler, vinylplader,
burgere, italiensk is og meget meget
mere til de mennesker, der har fundet
vej til Nødebo i dag.
Klokken 14 er det hele forbi (næsten et par enkelte gæster var lidt længere
om at finde ud af at vi var færdige) .
Telte pakkes sammen, overskydende
effekter afleveres til Røde Kors, eller gemmes til næste år. Resultatet
kan gøres op og ved den afsluttende
loppemiddag kan det konstateres at
resultatet blev lidt ringere end sidste
år, nok hovedsageligt på grund af færre gæster, men dog alligevel ganske
pænt: 222.700 kr.

Resultat
Auktion
Sandwich
Grill
Is i baggården
Galleriet
Bookmaker
Møbler
Øl + burger
Hus og have
El-artikler
Muntre Køkken
Grønt/bagværk
Tøj
Burger (se øl)
Sport/Fritid
Isenkram/Porcelæn
Buffet
Bøger
Nips/Brugskunst
Entrè
Legetøj
Vafler
Linned
Flødebollekast
Lamper
MobilePay uden nummer
Ialt
Antal gæster
Omsætning pr. gæst

2017
14.715,00
1.385,00
4.338,50
3.210,00
5.679,00
2.949,00
21.328,50
9.140,00
18.705,50
9.866,00
1.042,00
5.589,50
10.221,50
0,00
9.171,50
16.421,50
11.629,50
19.093,50
11.535,75
22.286,00
9.018,50
4.628,50
5.326,50
840,00
4.595,00
0,00

2016
13.603,00
0,00
7.860,00
1.364,00
6.527,25
3.510,00
25.773,00
7.516,00
15.204,50
10.248,50
1.041,50
6.684,00
10.548,00
4.891,00
7.306,50
20.775,00
13.098,50
17.475,00
15.093,50
29.419,00
10.880,25
6.681,00
7.078,00
506,00
5.560,00
2.715,00

222.715,75
1114
200

251.358,50
1471
171

Tak til alle gæster, tak til alle lopper,
store som små. Vi ses igen næste år.
Christian Wolfhagen
Loppegeneral
PS. Følgende gevinster på indgangsbilletten kan afhentes på kontoret:
nr. 109, 255, 676, 913 og 1078.
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Højmesse som
på Luthers tid

Vi sætter os ind i tidsmaskinen og rejser tilbage til reformationstiden
Søndag d.19. november kl.10.30 i Nødebo Kirke

I

anledning af Reformationsjubilæet afholdes søndag d.19.
november en gudstjeneste, som den kunne have set ud
på Martin Luthers tid. Luther reformerede også gudstjenesten og vi vil prøve at finde tilbage til den stemning

både prædikenmæssigt, liturgisk og musikalsk, som det
kunne have lydt i 1500-tallet. Musikken fyldte meget for
Luther. Derfor vil Nødebo-Gadevang Kantori medvirke under ledelse af organist Torben Svendsen.

Børnekirke i Nødebo og Gadevang
Salmer og Spaghetti

Hver den sidste torsdag i måneden
Næste gang: 26. oktober og 30. november, begge dage kl. 17
Efter en kort, børnevenlig gudstjeneste går vi i præstegården og spiser
sammen. Formålet er at gøre børnene fortrolige med kirken og dens fortællinger, på en sjov og varm måde.
Og med kristendommens mange væsentlige temaer inspirere dem til selv
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at tænke over livet og verden og deres
egen rolle i den.
Sted: Nødebo kirke og præstegård
Tilmelding: til præstesekretær Allan
Høier på mail Alho@km.dk, helst dagen før. Pris: Gratis. For hvem: Alle
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Hvert år på den dato
der tilfældigvis blev din fødselsdag
tager vi toget til Århus
for at besøge din grav
som nu engang er det sted her i verden
hvor du ikke er.
På turen gennem byen køber vi blomster
og taler som på enhver anden dag
indtil vi står foran stenen.
Og på vej tilbage regner det altid.
Eftersom intet af dette giver mening
og alligevel finder sted
må det være af største betydning.
(Søren Ulrik Thomsen)

Allehelgen
Søndag d.5. november kl.16 i Nødebo kirke og præstegård
Den kristne kirke har fejret Allehelgen siden middelalderen. Dengang var der
både en Allehelgen og en Allesjæles dag. I dag er de to dage slået sammen til
én dag, for vi mindes vores døde som dem, der blev helgener i vores liv på den
ene eller den anden måde.
Søren Kierkegaard siger, at den største kærlighed er kærligheden til en afdød.
For de døde kan ikke elske os igen. Men vi kan bære de døde med os i vores
hjerte, og vi kan gøre os umage med at huske, hvad de betød for os og hvem
de var. Det er måske mindre hårdt at tænke på, at vi skal dø fra hinanden, hvis
vi ved at vores kære vil blive ved med at huske os og samles for at mindes alt
det vi havde sammen. Det giver vores liv en større dybde og mening, at vi får
lov at få en betydning der rækker ud over vores liv her på denne jord.
Vi fejrer Allehelgen i kirken med en fælles gudstjeneste . Derefter går vi ud på
kirkegården og sætter lys på gravene. Efter gudstjenesten byder vi på suppe
og vin i præstegården, og et oplæg til snak om at miste og være i sorg.

Aftenens gæst er Rita Nielsen
Forfatter og hospicesygeplejerske
Hvad er sorg?
● Er der forskel på sorg og savn?
● Hvordan kan man leve med sorgen?
●	Hvordan får man modet og livsglæden igen?
● Hvad kan jeg selv gøre, når jeg er i sorg?
● Hvad kan jeg gøre, når andre er i sorg?
●
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Hun har arbejdet i næsten tyve år blandt alvorligt syge og døende på Sankt Lukasog Diakonissestiftelsens Hospice. Hun holder mange foredrag og har udgivet flere
bøger om sjælesorg og hospiceomsorg. Rita har en uddannelse som samtaleterapeut og en master i etik- og religionsfilosofi med speciale i åndelig omsorg fra
Københavns universitet. Denne aften vil hun dele ud af sine mange erfaringer i
et oplæg med titlen: Livsmod i sorgen- at være forladt og leve videre
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Halloween i Gadevang kirke
Tirsdag d.31. oktober kl.17

Den sidste dag i oktober er der
UHYGGE fest på Gadevang asyl. Det
er halloween og det fejres med hekse
og trolde og zombier og edderkopper
og det hele.
Men i kirken fejrer vi også Allehelgen,
og det gør vi ved at tænde lys for alle
vores døde – som vi ikke tror går igen
eller er hvileløse eller hjemløse eller

ulykkelige på nogen anden måde, men
i Guds hånd.
Traditionen tro ender Halloweenfesten i kirken, hvor vi skal synge en
salme og bede en bøn for vores kære
og sætte lys på kirkegården.
Alle er hjerteligt velkomne – store som
små, hekse og trolde som ganske almindelige børn

Gospel gudstjeneste

Gadevang kirke 12. november kl.10.30
Med gospelkoret
MY MERRY MONDAY CHOIR
Under ledelse af Helene Dahl
Gadevang kirke har nu igennem flere
år haft et samarbejde med gospelkoret My Merry Monday Choir – også
kaldet MMMC.

Sammen har vi udviklet en gudstjeneste, der får taget til at løfte sig.
Vi indbyder til en gudstjeneste, hvor
man ikke kan sidde stille, og hvor du
bliver inddraget med hele din krop,
sjæl og sind. En varm gudstjeneste i
en kold tid.

Samtalesalon i præstegården

Torsdag d.16. november kl.19.30-21.30
Et samarbejde mellem kirken og Nødebo Bæredygtigt!
En samtalesalon vil fremme den gode
samtale. I modsætning til en diskussion, hvor det ofte handler om at ændre den andens synspunkt og flytte holdninger hos hinanden, så har
samtalen mere fokus på, at man er
nysgerrig, lyttende og åben overfor
den man taler med. Den gode samtale giver indsigt i, hvad der rører sig i
andre liv, og man bliver udfordret på
sine egne værdier og prioriteringer.

Når man bliver klog på andre mennesker, bliver man også klogere på sig
selv. Aftenens temaer: Udseende
og Drømme. Man skal bare møde op
i præstegården, og gerne tage en ven
eller nabo under armen. Vi har te og
kaffe og et godt glas vin til at varme
sjælen og stemmerne op. Vel mødt!
Kirsten Vesterager, Helle Barker og
Eva Holmegaard Larsen

Tirsdagstræf i præstegården
d.21. november kl.14-16

”Luthers greatest hits” – nedslag
I de mest centrale aspek ter af
Reformationen 1517, krydret med nye
og gamle Luther salmer.
Ved organist Torben Svendsen og
sognepræst Eva Holmegaard Larsen
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Mit hjerte er uroligt, indtil det
finder hvile hos dig, o Gud.
(Fra Augustins ”Bekendelser”)

Giv dig selv tid
GADEVANG KIRKE
Den anden torsdag
i måneden kl.19.30
Ro og eftertanke
En smuk salme
Dejlig musik
Et ord at gå på
Et rum med højt til loftet

Næste gang: TORSDAG D. 9. november
Aftenandagterne er en indbydelse til at tilbringe en lille time
i Gadevang kirkes smukke kirkerum, en lille stund med både
gamle og nye salmer, bønner, læsninger fra Bibelen og små
prædiken refleksioner. Men mest af alt handler det om at
blive ladet åndeligt op, give sig selv tid til at tænke efter og
nyde, at inde under de høje hvælvinger kan vi sænke skuldrene og øve os i at overgive os til den sandhed, at vi ikke
skal bære hele meningen selv.

Frokost i præstegården
Søndag d.29.oktober kl.12

Hvad bruger vi pengene til?
Hvilke planer har vi for fremtiden?
Menighedsrådet inviterer til
en snak og en bid brød efter
gudstjenesten i Nødebo kirke
kl.10.30
Hvert år skal menighedsråd landet
over holde et offentlig møde, hvor
regnskaber og visioner lægges frem
for kirkens medlemmer. Det har vi
valgt at gøre til en hyggelig kirkefrokost efter gudstjenesten i Nødebo
kirke kl.10.30.
Man kan møde kirkens personale og
menighedsrødderne. Vi vil fortælle
om, hvad vi arbejder efter og hvordan
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vi har valgt at lægge budget.
Der er nyt fra kirkegården, hvis drift har
været under en gevaldig omlægning.
Vi vil også rigtig gerne høre, hvad ideer
og tanker om kirken og dens arbejde,
der eventuelt kunne være blandt alle
jer, der bor i Gadevang og Nødebo.
Mødet er også en mulighed for at komme med gode indspark, opfordringer,
klager, spørgsmål, undren, glæde?
Alle er velkomne og man skal tilmelde sig frokosten til præstesekretær
ALLAN HØIER på mail: alho@km.dk
Vel mødt
Nødebo-Gadevang Menighedsråd
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Vejviser for kirkerne
i Nødebo og Gadevang
www.noedebosogn.dk

Sognepræst: Eva Holmegaard Larsen,
Nødebo Præstegård, Nødebovej 24, Nødebo.
Telf.: 48 48 07 19 - mail: ehl@km.dk
Træffes bedst: onsdag, torsdag og fredag kl.
10-11, tirsdag kl. 16-18. Træffes ikke mandag
Præstesekretær: Allan Høier.
Telf.: 48 48 07 19 - mail: alho@km.dk.
Træffes som regel i præstegården tirsdag
kl. 9-15

Kirke- og kulturmedarbejder/kirketjener:
Marlene Wind Netteberg. Telf.: 41 28 66 61,
mail: marlenewindjob@gmail.com
Gravermedhjælper/kirketjener: Ann Grove.
Telf.: 20 47 68 67 - mail: graver@live.dk
Organist: Torben Svendsen. Telf.: 28 97 58 97
mail: torben.h.s.svendsen@gmail.com
Kirkesanger: Søren Hossy. Telf.: 28 44 95 96
mail: s-hossy@mail.dk

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

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

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

Formand,
referent

53655424

june@lekfeldt.dk

Xenia Buus Hermann
Mosekrogen 1, Gadevang, 3400 Hillerød

Næstformand

26391387

xeniabuus@gmail.com

Ole Strand, Gadevangsvej 120
Gadevang, 3400 Hillerød

Kasserer

40379045

ols@ca.dk

Christine Fossing, Sportsvej 37, Nødebo,
3480 Fredensborg

Personale
-kontakt

35149652

chrisfos@hotmail.com

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

Sekretær

48482287

Caspar Bartholin, Gadeledsvej 10C,
Gadevang, 3400 Hillerød

Stedfortræder

28701041

bartholin@os.dk

Gertrud Andersen, Gribskovvænget 13,
Gadevang, 3400 Hillerød

24264386

gertrud.andersen1957@gmail.
com

Helene Armfelt, Skovgærdet 8
Nødebo, 3480 Fredensborg

23462767

ulbo@privat.dk

Kirsten Aunstrup, Søparken 7, Nødebo,
3480 Fredensborg
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kirsten@aunstrup.com
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Praktisk om Nødebo Kro
UDLEJNING AF LOKALER

FACILITETER

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

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

På www.noedebo-kro.dk kan du finde oplysninger om
udlejningen, og en oversigt over, hvilke dage lokalerne
er reserverede.

Krostue 5 borde 8 pers., 2 borde 4 pers., 1 bord 6 pers.
Musikanlæg (CD og bånd).

Mødelokalerne på 1. sal: Nødebogrupper og -foreninger kan
gratis benytte de to lokaler (sø- og sydværelset) til møder og
andre ikke kommercielle formål fra mandag til torsdag, forudsat at de ikke er optaget af andre arrangementer, og at evt.
drikkevarer købes i buffeten. Husk at reservere på kontoret.
Pris for andre grupper og foreninger: 450 kr.

Sal 20 borde 6 pers. Musikanlæg (CD og bånd).
Sceneelementer som man selv skal stille op og tage ned
igen. Sort flygel (koncertflygel) kan ikke lejes
Runde borde Koster 50 kr pr. bord, gratis for medlemmer.
Rullebar Fadølsanlæg med 2 taphaner kan lejes for 500 kr.
Hestelængen 11 borde 6 pers., musikanlæg.

Selskabslokaler: Et lejemål til private fester omfatter køkken, garderobe og toiletfaciliteter. Alle priser omfatter
rengøring og moms. Der er prisgaranti i ét år fra lejemålets indgåelse.

PRISER

Lokale

Fordele for medlemmer af kroen: ( se også side xx)
Til arrangementer i dit hjem kan du leje borde og stole
billigt: Grå AJ stole, 6 stk. for 25 kr. - Klapborde 50 kr. pr.
stk. Kroens trailer for 50 kr. pr. dag.

Personer

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

54
120
54
120
50

Basis
Pris kr.

1 Rabat
Pris kr.

2 Rabatter
Pris kr.

8.600
10.900
10.900
12.000
3.950

6.100
8.400
8.400
9.500
1.450

3.600
5.900
5.900
7.000
-

Priserne kan ændres uden varsel. Se kroens hjemmeside.

Bliv medlem af kroen
DET PERSONLIGE
MEDLEMSKONTINGENT
350 kr pr år - og 150 kr for unge
(under 30) under uddannelse.
Forældres medlemsskab omfatter
børn under 18.
Medlemsskab oprettes via vores
hjemmeside www.noedebo-kro.dk
ÅRSKORT TIL KULTUREN
800 kr. pr. år kun for medlemmer af
kroen. Samlet løssalgspris ca. 3.450 kr.

MEDLEMSRABAT
Medlemmer, der ønsker at leje selskabslokaler på
Nødebo Kro, kan 2 gange om året få en rabat på lejen.
Det ene lejemål skal være Hestelængen. Forudsætningen
for rabatten er, at man har været medlem i minimum
2 år, når lejekontrakten underskrives. Medlemskabet
regnes fra den dag, hvor man første gang har indbetalt
medlemskontingent. Denne information findes i kroens
medlemssystem.
Højest 2 medlemmer kan få rabat ved samme udlejning.
Rabatten gives kun, når det drejer sig om medlemmers
personlige arrangementer, fx bryllupper, fødselsdage,
jubilæer, konfirmationer mm. Det betyder, at man gerne
må leje kroen til en god vens arrangement, men der
gives ikke rabat.
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Foreninger
GRIB SKOV TROP

FOLKEMUSIKGRUPPEN

NØDEBO IDRÆTSFORENING

www.gribskovtrop.dk

NØDDEKNÆKKERNE

www.nif.dk

www.nodeknek.dk
Formand

Formand:
Lisbeth Steinmann

6133 4106

formand-gst@gribskovtrop.dk

Gyvelvej 19, Nødebo

Ulveleder

soeren.sigsgaard@gmail.com

Bente Wilcke

4055 4742

Spejderl.
Pernille Christensen

4848 0747

Kasserer
Kasper Andersen

VIKINGERNE

Mosedraget 24

www.nbovikingerne.dk

Sekretær
Margit Vester

4848 5099

73026 3231

4848 3150

Baunevænget 38

848 2804

Mail: moeller.jytte@gmail.com
Fodbold Henrik Løber

Kasserer
4159 1076

Else Jensen
Baunevænget 13

bhpost@mail.dk

Baunevænget 36

Stephen Wessels

www.nødebovand.dk

Kirstinehøj 23, Nødebo

9955 4956

2253 4009
Gymnastik Lillian Dale

Sekretær
VANDVÆRKET

Søvej 14

4848 3238

4913 5215
Tennis Jørgen Fonnes

Klubhus: Krostien 11, Nødebo

Søparken 8

Formand:

9136 6302

STYRK DIN KROP I NØDEBO

Ole H. Olesen
Sportsvej 35, Nødebo

4848 5584

Badminton Svend M. Andersen,

Jytte Møller
Pile Alle

Hyttevagt:
Brian Hørup

4848 3150

Forkvinde

Forældrefore.
Jørgen Andersen

Krohaven 7

VINTERBADEKLUBBEN NØDEBO

2331 4655

Roverleder
Ole Lumholt

6126 4411

4848 0128

Stifinderleder
Lars Kvisgaard

Henning Vester

Søren Sigsgaard

HILLERØD SEJLKLUB

4848 3819
2141 0004

Anne Lise Kristensen,

4848 3240

NØDEBO LOKALRÅD

4295 8207

www.hillerodsejl.dk

Vandværksbestyrer:
Ib Andersen

Ole Christoffersen
Sportsvej 49

Søvej 14

2447 3004

ia.privat@gmail.com
GOSPELKORET

Formand

My Merry Monday Choir

Søren Østergaard

gospel@mmmc.dk,

Næstformand

www.mmmc.dk

Michael Bo Andersen

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

www.kkes.dk

6094 2477

Pia Gulstad

Sekretær
Lorna Rudd

Korleder
Helene Dahl

2346 2767

Gadevangsvej 89

Kasserer/Webansvarshavende
Birgit Madsen

22394900

BESTYRELSEN

Klubhus: Krostien 11 Nødebo
Medlem

Formand
Anne Hansen

4848 4196

Helle Barker

5091 1439

Nødebo Stavgang

Tilde Gylling

2070 2930

www.nodebostavgang.dk

Lene Thorsen

2448 2448

Kirsten Poulsen

5190 0453

Solveig Nordlunde

4826 2446

Christina Nyander Ottesen

6165 1688

Formand

Eva Breill Petersen

5170 2501

Gitte S. Bendsen

5137 2460

Sven H. Nielsen

Dorthe Sofia Halling

2028 9536

Sus Bigom

2683 7081

Kasserer

Gitte Kruchov

4841 4364

Knud Ingolf Jensen

2348 3229

Biger Brandis

Lis Aas

4847 1412

Byrådsmedlem
Christina Thorholm

NØDEBO BRIDGEKLUB

Tilforordnet

www.NødeboBridgeklub.dk

Eva Holmegaard Larsen
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4848 0672
4848 2597

Sekretær
6070 3380
4848 0719

Aase Nielsen

4848 1742

Inger Petersen

2896 8430

Anne-Marie Falkenberg

4825 0706

Mailadresse noedebo.lokalraad@gmail.com

Formand
Hans Kloch

4011 1139

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

48471250

Se flere oplysninger på www.nødebo.dk
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Gudstjenester
Oktober og November

Oktober
22. oktober
26. oktober
28. oktober
29. oktober
31. oktober

Nødebo

Gadevang

9.00
17.00 Salmer og Spaghetti
17.00 Halloween
10.30
---

10.30
------17.00 Halloween

EHL
Ida Secher
EHL
EHL
EHL

16.00 Allehelgen
--9.00
10.30 Reformationsgudstjen.
9.00
17.00 Salmer og Spaghetti

--19.30 Aftengudstjen.
10.30 Gospel
--10.30
---

EHL
EHL
EHL
EHL
Anne Boye
EHL

November
5. november
9. november
12. november
19. november
26. november
30. november

