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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 væ-
ret medlem i minimum 2 år, når lejekontrakten un-
derskrives. 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 ud-
lejning. Rabatten gives kun, når det drejer sig om 
medlemmers personlige arrangementer, fx bryl-
lupper, fødselsdage, jubilæer, konfirmationer mm.  
Det betyder, at man gerne må leje kroen til en god 
vens arrangement, men der gives ikke rabat.

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.

Medlemsfordel!!!
Der er medlemsrabat på 20% ved køb af enkeltbilletter til kulturudvalgets arrangementer. Rabatten 
gives til medlemmer af Forsamlingshusets Venner, der har betalt kontingent for 2018. 
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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Af Eva Holmegaard Larsen
Sognepræst

Den lange fredag
”I mennesket er den dybeste af-
grund og den højeste himmel”. 
Sådan sagde den tyske filosof 
Friedrich Schelling. Og måske er 
der ikke noget sted, den dobbelt-
hed bliver mere synlig end lang-
fredag for foden af Jesu kors. 

Den dybeste afgrund og den høje-
ste himmel. Hadet og kærligheden, 
sorgen og glæden. Blindheden og 
klarsynet. Frygten og håbet. Det 
er her, det hele. Hele tilværelsens 
båndbredde, højden og dybden, 
lyset og mørket.

Det ligger også i de forskellige nav-
ne, vi har givet dagen hvor Jesus 
bliver korsfæstet. Vi kalder den 
langfredag, fordi tiden går lang-
somt, når man er i smerte og sorg. 
Navnet ”langfredag” understreger 

dagens dysterhed og mørke, og 
den hårde afsløring af, hvor meget 
lidelse vi er i stand til at påføre vo-
res medmenneske. Eller, hvor me-
get lidelse vi er i stand til at være 
vidne til og affinde os med. Som 
tilskuere til ondskaben.

Der var jo mange mennesker om-
kring korsfæstelsen dengang. En 
hel by. Det var en spektakulær 
begivenhed. Nogen så med på af-
stand, som man altid følger med 
og er lidt nysgerrig, når mange 
mennesker stimler sammen. Der 
er givetvis også nogen, der valg-
te at blive hjemme og lukke den 
grimme verden ude og sige: det 
har ikke noget med os at gøre, 
det her. 

Og så var der alle de aktive delta-
gere i begivenheden, der hidsede 
hinanden op og råbte skældsord 
til Jesus, hånede ham, spyttede 
på ham og kom af med alle deres 

egne aggressioner. Der er ikke no-
get så forløsende som at samles 
omkring en fælles syndebuk. 

Det er grimt, det der foregår lang-
fredag. Som det er grimt, hver gang 
det bliver langfredag i menneskers 
liv. Hver gang nogen lider, hånes, 
ydmyges, bliver misforstået, over-
set og uretfærdigt behandlet. 

Den gode fredag
Men langfredag kaldes i den en-
gelsksprogede verden også Good 
Friday. Som om der i dette frygte-
lige sceneri, dette absolutte nul-
punkt, kan opstå noget godt. Som 
om lyset kan skinne over denne 
mørke dag. Men det gør det. 

 Men hen over stenbro og 
mure, og sort mod hvert 
eneste hus, gled skyggen 
af drømmens konturer, en 

Når drøm bliver til virkelighed eller 
hvordan Langfredag bliver til Good Friday
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BØRNEKIRKE PALMESØNDAG 
14. april kl. 10.30 i Nødebo Kirke
Tag hele familien med i kirke og oplev 
påsken fortalt af mini- konfirmander.

SKÆRTORSDAG 
18. april kl.17.00 i Nødebo kirke 
MIDDAG I PR ÆSTEGÅRDEN 
BAGEFTER 
Jesus samlede sine nærmeste den 
sidste aften. Han samlede dem til et 
måltid, der skulle blive hans sidste. 
Her indstiftedes det kærlighedsmål-
tid, som vi stadig mindes og delta-
ger i, når vi holder nadver sammen. 
Nadveren minder os om, at vi 
hører sammen i et større fælles-
skab, også derude i hverdagen. 
Det markere vi ved at invitere til 
fællesspisning i præstegården ef-
ter gudstjenesten. Vi steger et lam 
og skænker vin i glassene

Pris: 50 kr. for voksne, 25. kr. for 
børn. Tilmelding til præstesekretær 
Allan Høier på mail alho@km.dk el-
ler tlf.48480719 tirs. mellem 9-15.

LANGFREDAG 
19.	april	kl.	15.00	i	Gadevang	kirke
”THE CRUCIFIXION” af John Stainer
Liturgisk gudstjeneste, hvor de 
stærke læsninger til denne dag 
bindes sammen af salmesang og 
uddrag af det smukke passions-
værk ”The Crucifixion”. 

Medvirkende: Nødebo-Gadevang 
Kantori, akkompagneret af orga-
nist Jørgen Ellegård Frederiksen 
og under ledelse af Torben 
H.S.Svendsen Solister: Søren 
Hos s y ( tenor)  og Torben 
H.S.Svendsen (bas) 

PÅSKEDAG 
21.	april	kl.9.00	i	Nødebo	kirke	
og kl. 10.30 i Gadevang kirke
Påskegudstjeneste så englene 
synger og graven slår revner. 
Med Jesper Sode på trompet

2. PÅSKEDAG 
22. april kl. 10.30 i Nødebo kirke
Gudstjeneste med mere påske, 
flere smukke salmer, mere forår, 
mere opstandelse!

PÅSKEKONCERT 
2. PÅSKEDAGS EFTERMIDDAG
Kl. 16.00 i Gadevang kirke 
”MESSIAS” 
I Danmark forbinder man Händels 
”Messias” med julen, men Händel 
selv uropførte sit værk i påsken 
1742. Det begynder i julens pro-
fetier om den kommende messi-
as, men fortsætter i påskefortæl-
lingen og ender i håbet om det 
evige liv. 

Koncerten giver uddrag af vær-
kets 2. og 3. del. Kor: Nødebo-
Gadevang Kantori Med Venner 
Solister: Anne Due Nørgaard (so-
pran), Marie Højlund (alt) og Søren 
Hossy (tenor) Orkester: musi-
kere fra DR Symfoniorkesteret. 
Dirigent: Torben H.S.Svendsen

Det er påske – og alting springer ud!
Påske i kirkerne

vingeskudt fugl gennem grus. 
Sådan lyder det i en salme af 
Lisbeth Smedegaard Andersen. 
Drømmens konturer ser vi, da 
Jesus vakler afsted mod døden, 
som en vingeskudt fugl. 

Hvad er det for en drøm? Det er 
måske den drøm, Gud havde om 
det sande menneske. Det men-
neske der blev skabt i Guds bil-
lede. Drømmen brast med den 
gamle Adam. Men den opfyldes 
med den nye, der hænger som en 
vingeskudte fugl på korset. 

Hvordan kan nogen drøm opfyl-
des ved synet af det nedbrud-
te menneske, der hænger dér? 
Korsfæstet, pint og plaget? Fordi 
korset er det sted, hvor det men-
neskelige ansigt viste sig midt i 

umenneskeligheden. 
”Fader, tilgiv dem, for de ved ikke 
hvad de gør”, sagde Jesus. At pla-
ges af sine bødler, og samtidig 
tilgive dem – det er så urimeligt. 
Det er en større kærlighed, end 
vi kan forestille os. Det forvand-
ler korset. Dødens sted blive til 
velsignelse. 

Med udbredte arme hænger 
han dér og tager imod os alle 
sammen. Kom alle jer, der bæ-
rer trætte byrder! Det havde 
han også sagt engang. Og det 
var ikke bare almindelig træt-
hed og hverdagens problemer, 
det handlede om. Men byrden 
af os selv. Byrden af de lidel-
ser, v i ikke kan forhindre og 
den magtesløshed, der giver 
volden frit spil. 

Guds drøm
Tilgivelsen gør alting nyt. Det er 
Guds drøm med menneskehe-
den, der opfyldes. Her tilbydes 
vi en ny begyndelse. Vi tilbydes 
at begynde et liv i kærlighed og 
i forsvar for det enkelte menne-
ske. Vi tilbydes et liv, hvor vi lever 
med åbne øjne, der ikke vender 
ryggen til lidelsen, ondskaben og 
uretfærdigheden.  

Her på korset starter et nyt liv. 
Tavlen vaskes ren. Vi kan nå det 
endnu. Vi kan åbne vores øjne. 
Kærligheden kan sejre over ond-
skaben. Den højeste himmel kan 
løfte sig over den dybeste afgrund. 

Det kan blive Good Friday.
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Man kan måske ikke bestemme alt selv  
- men det meste
Samtale med Lucas, der gerne vil 
fortælle lidt om at være beboer og 
elev på Nødebogård.

Lucas er vokset op i Næstved, 
men har boet de sidste 3 år på 
Nødebogård. Her bor han sammen 
med 7 andre i ”Udsigten”, som er en 
af Nødebogårds afdelinger. Lucas er 
16 år og skal til sommer op i 3 prø-
ver til folkeskolens afgangseksamen. 
Det er planen, at han vil tage resten 
til næste år. Han synes det er ok at 
gå i skole. Det er sjældent han be-
høver at læse lektier, og der er flere 
valgfag, som han er rigtig god til. 

Lucas er glad for, at man kan 
være med til at bestemme, både 

fagene i skolen, hvilken mad der 
skal serveres, og hvordan livet 
ellers leves i ”Udsigten”. I ”hånd-
værk og design” har han lavet to 
bænke. Den ene er en ”Time-out 
bænk” til hans meget livlige lil-
lesøster. Den står hos familien i 
Næstved. Han er nu i gang med 
en blomsterkasse til familien. 

I fritiden er det hans store interes-
se at spille. Han spiller tit compu-
terspil, men han spiller også kort-
spil som 500, poker, fisk, masser af 
brætspil, Backgammon og mange 
flere, og der er næsten altid nogen, 
der har lyst til at spille i ”Udsigten”. 
Han tager det ikke særligt tungt, 
når han ind imellem taber. 
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Samtale med Tine Stryhn, der blev ansat som ny for-
stander af Nødebogård d. 1. november 2018.

Nødebogård ligger i et smukt grønt område op til 
skoven på Kildeportvej. Det blev bygget i 1873 af den 
velhavende enkebaronesse Wedell-Wedellsborg, og 
fungerede som hovedbygning til gården Baunebjerg. 
Omkring århundredeskiftet blev hovedbygningen 
solgt fra til Grosserer Dahl, den har senere haft nav-
net Nødebogård, og han brugte det store hus som 
sommerbolig. Resten af avlsgården fungerer også 
i dag som bedrift og har navnet Baunebjerggaard. 

Grosserer Dahl solgte stedet, som derefter i nogle år 
fungerede som kostskole. I 1958 var der mange nye 
tanker om at hjælpe psykisk belastede børn meget 
mere, børnepsykiatrien fik vind i sejlene og der op-
rettedes flere behandlingshjem, bl. a. Nødebogård. 

Siden da har stedet været en stor og velfungerende 
institution for normalt-begavede børn med psykiske 
vanskeligheder.

I tresserne boede de fleste børn på Nødebogård, i dag 
er en del af børnene hjemmeboende og nyder så godt af 
skolens dagbehandlingstilbud. Der er i dag 18 børn, der 
bor på stedet, og i alt 24 børn i skolen. Der er tilknyttet 
3 satellit-institutioner til unge og voksne:  to i Bagsværd 
og en i Hillerød. Flere af de unge tilbydes efter 9. kl. STU 
(særlig tilrettelagt uddannelse), der kan skrues sammen 
præcist efter de ressourcer, den enkelte unge har. 

Samlet set er Nødebogård en af Nødebos største ar-
bejdspladser. Her er i alt 120 fastansatte fuldtidsarbej-
dende, som for manges vedkommende også arbejder 
om aftenen og natten. De er fordelt på mange fag-
grupper. Her er socialpædagoger, lærere, psykologer, 
socialrådgivere og teknisk-administrativt personale. 

I mange år havde Nødebogård driftsoverenskomst 
med Københavns Amt, men da Amterne blev ned-
lagt overgik den til Region Hovedstaden, Den Sociale 
Virksomhed. Efter kommunesammenlægningen i -07, 
tog kommunerne mange af de mest udfordrede børn 
hjem i nærmiljøet og lavede selv specialundervisning 
og døgninstitutioner, men der er forsat en gruppe 
børn, som absolut har det bedst i et specialiseret 
miljø som Nødebogårds. Før -07 var der flere be-
handlingshjem rundt omkring i Nordsjælland, men 
nu er Nødebogård et af de eneste, der har tilbud for 
psykisk sårbare børn, unge og voksne.

”Hvis	medarbejderne	har	ild	i	øjnene	og	brænder	
for deres opgaver, lykkes det hele”

D. 1-11-18 blev Tine Stryhn ansat som ny forstander 
af stedet og jeg har sat hende stævne en januar dag, 
hvor stedet godt nok ikke tager sig smukkest ud, men 
den gamle hovedbygning ejer stadigvæk en del char-
me, selv om den kunne trænge til en kærlig hånd. Det 
er vigtigt for Tine, at stedet byder velkommen inden-
for, og viser noget af den sjæl, der er i et så gammelt 
hus. ”Tænk hvis vi kunne få tårn på igen! Det havde 
huset i gamle dage, og de smukke sildebens-parket-
gulve burde også restaureres”. 

Tine Stryhn blev uddannet socialpædagog i firserne, 
hun har siden arbejdet med børn og unge med psy-
kiske problemer og med familiebehandling. Hun star-
tede som praktikant i Maria-tjenesten i København, 
men har i øvrigt haft institutions- og skolelederstillin-
ger i ca. 25 år. Privat har hun selv gået på den davæ-
rende Kulsvierskole med Nødebobørn og boet 20 år i 
Gadevang, så hun er næsten kommet hjem. Tine har i 8 
år været leder på en institution med 72 ansatte, så den-
ne her er noget større, men hun har på Nødebogård 7 
dygtige afdelingsledere, som hun deler ansvaret med. 

Vi skal da ha´ tårn på Nødebogård igen
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Hvem	kan	mon	tegne	et	nyt	tårn?
Pensioneret Arkitekt eller Ingeniør søges.

Er der én eller to, der kunne have lyst til at give 
nogle frivillige timer, så vi kunne få genskabt 
tårnet på hovedbygningen. Vi har 60 års jubi-
læum i år, det er ikke sikkert det kan nås dertil. 
Men det kunne være sjovt at få det reetableret.

Henvendelse til tine.stryhn@regionh.dk 

”Det vigtigste er at have medarbejdere, der oplever, at 
deres arbejde nytter, at de har relevante opgaver, og 
at de på den måde får arbejdsglæde. Arbejdsglæde 
giver accept af børnene og forståelse for deres behov 
og vanskeligheder, og hvis medarbejderne brænder 
for deres opgaver, lykkes det hele. 

”Arbejdet her kræver også et stort samarbejde 
med kommunerne. Det er vigtigt, at vi får informe-
ret om, hvad vi kan, og i øvrigt også at vi kan tilpas-
se os kommunernes behov, der skifter over tid. ” 

Derudover skal medarbejderne hele tiden uddannes 
til de nye opgaver vi får, hvilket vi bl.a. gør med tema-
dage, hvoraf den næste handler om spiseforstyrrelser, 
som er en udfordring for mange af vores børn og unge.

Nødebogårds børn er ikke de mest udadvendte. 
Mange har autistiske vanskeligheder, og det kræver 
stor viden og accept at prøve at hjælpe dem til større 
glæde ved deres dagligdag og at finde de ressourcer 
frem, som de indeholder. Børnene og de unge færdes 
måske ikke så meget i Nødebo, men de går i Netto og 
handler, og Tine roser Nettos personale for en altid 
venlig og imødekommende opførsel over for både 
børn og voksne. De har også glæde af at komme i 
kirken ved juletid og i forbindelse med konfirmations-
forberedelse, og selvfølgelig er naturen meget vigtig 
for alle. Skoven bliver brugt til at gå, løbe og cykle i. 

For Tine er det vigtigt, at være det bedste tilbud til børn 
og unge, der er særligt psykisk udfordret ved at samar-
bejde med deres familier og kommunerne, så vi ruster 
dem til livet og de får mest muligt livskvalitet. 
LL



L A N G F R E D A G
G U D S TJ E N E S T E
19. APRIL KL. 15.00
GADEVANG KIRKE

Th e  C r u c i f i x i o n
af  John  Sta iner

Uddrag  f ra  orator iet

S ø re n  H o ssy,  te n o r

N ø d e b o - G a d eva n g  K a n to r i 

Torben H.S.  Svendsen,  bas og dir igent

J ø r g e n  E l l e g å r d  Fre d e r i k s e n ,  o r g a n i s t
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Så	kom	de	igennem!	De	kære	
unge mennesker, der et helt år 
er mødt op i præstegården for 
at blive mere fortrolige med kri-
stendommen og forberede sig 
på at skulle sige bekræfte deres 
dåb med et JA TAK i kirken. 

Det kan godt være, de undervejs 
har spurgt sig selv, hvad de dog 
skal bruge alt det her til? Hvad skal 
vi med tro og kirke? Hvad skal vi 
med kristendom? Ændrer det vo-
res liv? Bliver vi lykkeligere af det?

Men det er ikke alt, vi kan vurde-
re efter, om vi kan bruge det til 
noget. Man kan f.eks. ikke spør-
ge, hvad man skal bruge en sol-
opgang til. Den er der bare, hver 
vidunderlig sommermorgen, vi 
står op. Vi står ikke og beundrer 
den røde skive stige op af ha-
vet, mens vi spørger: hvad skal 
vi bruge den til?

Hvis min elskede siger til mig, at 
han elsker mig, så spørger jeg hel-
ler ikke: hvad skal jeg bruge det til? 
Og hvis jeg gjorde, ville det forhold 
snart være forbi. For det er ikke 
sådan, vi møder kærligheden. Den 
møder vi med taknemmelighed og 
ikke med et krav om brugbarhed. 
Tænk hvis forældre spurgte: hvad 
skal vi bruge vores børn til? Kan det 
betale sig med de børn? Det er jo 
dyrt, og de er så pokkers besvær-
lige. De gør sjældent, hvad man 
siger de skal, og man kan ikke en-
gang regne med, at de vil passe os, 
når vi bliver gamle. 

Man spørger ikke, hvad man 
skal bruge børn til. Eller kærlig-
heden. Eller mælkebøtten. Eller 
solopgangen. 

Kan man spørge, hvad man skal 
bruge troen til? Egentlig ikke. Det 
er med Gudstro som med solop-
gangen. Gudstro er noget, der er. 
Ligesom solopgangen. Og må-
ske kan jeg se det smukke i det. 
Måske ikke. 

Alligevel vil jeg prøve at svare de 
unge mennesker og sige: ja, man 
kan godt ”bruge” troen til noget. 
At tro på Gud giver mod til at 
være den, man er. At tro på Gud 
åbner for mere glæde i livet, mod 
til at leve og et håb at trække på. 
Gudstro lærer dig også at tro på 
dig selv. 

Hvem kender ikke til – især hvis du 
er teenager – at stå og se fortvivlet 
ind i spejlet og spørge: hvem er jeg 
egentlig? Er jeg god nok, smuk nok, 
dygtig nok? Kan jeg bruges til noget?

Om kun et par år skal konfirman-
derne ud og træffe nogle vigtige 
valg, der har med deres fremtid 
at gøre. De bliver kastet ind i ræ-
set om at ”blive til noget”. De unge 
i dag presses fra mange sider. Vi 
stiller meget høje forventninger til 
dem, og de stiller meget høje for-
ventninger til sig selv. 

Men hvorfor skal jeg absolut blive 
en succes? Hvad hvis jeg ikke har 
lyst til det? Og hvis jeg ikke bliver en 
succes, hvad er jeg så?

I det gamle testamente kan man se, 
at allerede for mange tusind år si-
den tumlede mennesker med nøj-
agtig de samme spørgsmål? Hvem 
er jeg, hvis jeg ikke bliver noget stort? 
Betyder jeg overhovedet noget?

KONFIRMATION	2019

Store Bededag 17. maj 
konfirmeres i Gadevang 
(BEHO)
Kl. 10.00
Sophie Marschall Augustesen
Fillipa Havn Müller
Olivia Clara Assum Franck 
Amalie Breivik
Julie Strøyer
Karl Adser Virkus
Emil Adser Virkus

Kl. 11.15
Thea Malé Bachdal Tønder
Ida Oya Eskimergen Nielsen
Christin Juel Hannibal Jensen
Simon Theilgård Maribo
Frederik Gustav Lind Philipson
Gustav Dybeck Imingen

Kristi	Himmelfarts	dag	30.	maj	
konfirmeres	i	Nødebo	(EHL)
Kl. 10.00
Nanna Kaufmann Stenberg
Katrina Arhipenko Pyndt Veibel
Cecilie Blichfeldt Ryving
Ditlev Kragh Faurholdt
Kasper Lillelund
Mikkel Kjær Olrik

Kl. 11.15
Alma Seeberg
Frederik Skjold Kølbek
Karla Bjergager Steensberg
Laura Schulian
Alexander Svanebjerg

Søndag 2. juni 
konfirmeres	i	Nødebo	(EHL)
Kl. 10.30
Freja Høyerup Knudsen
Julie Sommer
Madeline Viuf Christensen
Marie Qiau Ulrich Nielsen
Alexander Wind

Til lykke til årets konfirmander 
- Men hvad skal vi bruge Gud til?
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KONFIRMATION 2020
Der er indskrivning til konfirmationsforberedelse 
torsdag 20. juni 2019. 

Alle sjette klasse, der går på Hillerødsholm 
skolen eller på Grønnevang skole får tilsendt 
en indbydelse med posten. Har man børn i 
privatskole, som gerne vil følge konfirmand-
undervisningen i Nødebo-Gadevang og kon-
firmeres ved vores kirker, henvender man sig 
til en af præsterne. 

Konfirmation i Gadevang 2020: 
Str. Bededag 8. maj og søn. 10. maj
Konfirmation i Nødebo 2020: 
Kristi Himmelfarts dag 21. maj og søn. 24. maj

I Salmernes Bog undrer digteren sig 
over, hvorfor Gud har skabt os, bitte 
små mennesker: ”Hvad er et men-
neske, at du husker på det, et men-
neskebarn, at du tager dig af det?” 
Og svaret ligger i den store, fanta-
stisk verden, omgivet af sol, måne og 
stjerne så langt øjet rækker. Den ver-
den, som vi er skabt til at leve i, som 
en betydningsfuld del af kunstvær-
ket. Gud skabte mennesket, står der. 
Og han så, at det var godt. 

Så, kære unge mennesker. Du skal 
ikke starte forfra. Der er noget før 
dig. Du skal heller ikke få det hele til 
at give mening. Meningen er der. Og 
du skal ikke til at skabe dig selv. For du 
er skabt. Og Gud så, at det var godt. 

Det er ikke fordi, det ikke betyder no-
get, om man får succes i livet eller ej. 
Man skal da stræbe højt og drømme 
vildt. Og hvis man når det, man ger-
ne vil i livet, er det fantastisk. 

Men det er bare vigtigt at sige, at 
det ikke er sådan, at man ingen-
ting er, hvis man ikke får det, man 

gerne vil. Og ikke bliver til det, 
man troede man skulle være. Det 
er ikke sådan, at man ikke er noget, 
selvom man aldrig får en strålende 
karriere eller et vellykket, lykkeligt, 
beundringsværdigt superliv. 

Tro på den dybe sammenhæng, 
som du og jeg indgår i. Her er den 
enkeltes succes kun krusninger på 
overfladen. Det virkelige ligger i at 
kende sig selv som en skabning, et 
kunstværk af Guds hånd. Et ene-
stående væsen, skabt til at være 
lige præcis sådan, som jeg er. 

Er de unge snart voksne? Hvad vil 
det sige at være voksen? Voksen er 
man, når man vokser sammen med 
sig selv. Når man tør se sig selv ind i 
spejlet og være glad for det, man ser. 
Voksen har ikke noget at gøre med 
alder. Voksen er, at man vokser sam-
men med sig selv. Og det er egentlig 
den største opgave her i livet. 

Det store i livet er ikke at vise, hvor 
meget du kan klare, og hvor mange 
mennesker, du kan få til at beundre 

dig for alt det du kan. Det største i 
livet er det, vi har fælles med alle 
andre mennesker: at vi hver især er 
noget i os selv. 

Og det særlige i mig er samtidig det 
særlige ved alle andre mennesker.  
Det kan man bruge troen til. Til at 
fortælle dig det, som der er glæde 
ved. Det kan godt være, de unge 
mennesker – årets konfirmander – 
ikke kan se det lige nu. Men jeg hå-
ber, at de alligevel har fornemmet, 
hvad det er, de har i ryggen. De har 
Gud i ryggen. Gud er rygdækning. 
Hvis det en dag bliver nødvendigt 
at række ud efter trøst og hjælp. 

Jeg håber, de ved – at skulle de en 
dag komme i nød. Så ved de, at de 
her i kirken kan finde en rigdom af 
gode ord, der vil dem noget godt.
Ord som siger, at der er noget stør-
re og højere og dybere i livet, som vi 
er en del af.  Af hjertet til lykke med 
årets konfirmander.

Eva Holmegaard Larsen
sognepræst
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KONCERTEN	GIVER	UDDRAG	
AF	VÆRKETS	2.	OG	3.	DEL	
Kor: Nødebo-Gadevang Kantori Med Venner 
Solister: Anne Due Nørgaard (sopran), 
Marie Højlund (alt) og Søren Hossy (tenor) 
Orkester: musikere fra DR Symfoniorkesteret 
Dirigent: Torben H.S.Svendsen

”MESSIAS”
PÅSKEKONCERT 

2. PÅSKEDAGS EFTERMIDDAG
Mandag d. 22. april

Kl. 16.00 i Gadevang kirke
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Generalforsamling på Kroen

Ny bestyrelsesformand Nødebo Kro
I  vedtæg terne beskr i ves formålet med 
Forsamlingshuset Nødebo Kro som: ”At skabe åbne 
rammer for kulturelle aktiviteter og beboernes trivsel 
i det nære miljø”.

For mig er det spændende at kunne medvirke til oven-
stående, da det i høj grad også er hvad der rører sig i 
samfundet i øvrigt. Her drøftes ivrigt, hvordan frivillige 
kan bidrage til åbne fællesskaber og kulturelle aktivi-
teter. Man må sige at Nødebo Kro har været foran sin 
tid, hvad angår aktivering af frivillige, og kulturelle ak-
tiviteter. Denne positive udvikling vil jeg støtte op om, 
samtidig med at vi hele tiden skal være opmærksom 
på, at frivillige også kan ”blive trætte” så der fortsat skal 

arbejdes på at skaffe nye frivillige og nye aktiviteter det 
matcher befolkningens ønsker og behov i lokalområdet.

Jeg vil arbejde på at støtte op om alle de mange aktivi-
teter der foregår på kroen og samtidig give plads til nye 
tiltag i samarbejde med bestyrelsen og andre aktører. 
Det er også vigtigt for mig at skabe gode rammer og til-
bud, så endnu flere får lyst til at benytte kroens faciliteter.

Det er vigtigt for mig at der kan være åbne og konstruk-
tive dialoger i bestyrelsen for at sikre at kroens fremtidi-
ge aktiviteter er attraktive for lokalsamfundet. Desuden 
håber jeg på lokalsamfundets opbakning og støtte.
HT

Tanker efter Kroens generalforsamling
Alle udvalgsformændene fremlagde deres beretnin-
ger. Gennemgående træk var rigtig pæne resultater alle 
vegne. Fint salg i baren, Banko har i årets første må-
neder en fremgang, ejendommen er fint vedligeholdt, 
Loppemarkedet gav godt, vi får højeste tilskud fra kom-
munen, kulturen har overskud – flot! Vi har penge i 
banken, og vi har generelt gjort det rigtig, rigtig godt. 

Alligevel er fremtiden usikker. Camilla har startet et 
generations-skifte, og i hendes 4 formandsår har hun 
koncentreret sig om at give børnefamilierne interes-
sante aktiviteter og at give stafetten videre, men ar-
bejdet er kun lige begyndt, og alle områder gav udtryk 
for, at vi mangler  frivillige. I driften vil de lave et ekstra 
buffisthold, der skal kunne træde til på vagter, der er 
svære at besætte – god ide!  Banko arbejder hårdt 
for at besætte alle poster og stort set alle områder 
mangler folk.

Nu er der kommet nye kræfter, og det bliver spænden-
de at følge hvad året bringer. Bestyrelsens data kan I 
se på Kroens hjemmeside. Første bestyrelsesmøde er 
6-5 kl 19.30. Husk, der er spørgetid det første kvarter.                                                                                                            
LL

Nederst: Frank Holst Andersen, Ib Østlund
2. række:  Ann Ulrich, Kirsten Aunstrup, Hanne Toke
3. række: Lene Thorsen, Bruno Bjerre, Ann-Britt 
Thorndahl. Bagest: Erik Wedø, Mogens Bastrup, Jan 
Kongerslev. Fraværende: Claus Wad, Iben Bækgaard, 
(én plads ubesat). 

Hanne Toke
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Ny kultur-
sæson på vej
De sidste kulturoplevelser i sæson 
2018-19 er her i april måned, men for-
tvivl ikke - der er en ny sæson på vej.

Kulturudvalget er lige ved at fær-
diggøre planlægningen, og hele 
programmet præsenteres i næ-
ste nummer af Kirke & Kro, hvor 
også kulturkalenderen kommer 
rundt til alle husstande i Nødebo 
og Gadevang. Og vi kan allerede 
nu løfte sløret for nogle af ting 
man kan opleve i sæson 2019-20.

Det er 125 år siden Poul 
Henningsen blev født og vi fej-
rer ham ved efterårets første ar-
rangement den 29. september, 
hvor Margrete Grarup og Michael 
Sunding fører de gamle viser frem 
til nutiden med kærlige smil, føl-
somhed og finesse. Og der kom-
mer flere sangere i løbet af sæso-
nen, hvor vi bl.a. vil præsentere 
Kaya Brüel, Rasmus Lyberth og 
Sinne Eeg. Der er mere jazz på 

programmet med Mads Vindings 
Trio i efteråret, mens Paul Banks 
kommer sammen med Kristian 
Jørgensen i foråret 2020. Vi får 
også besøg af den unikke gruppe 
”The Latin Clásico”.

Vi har engageret en af tidens hot-
teste danske musical sangerin-
der Camille-Cathrine Rommedahl, 
og ved vores klassiske koncerter 
kan man desuden møde en helt 
ny strygekvintet, der kalder sig 
”Quintessens”. Ensemblet er nyt, 
men nogle af musikerne har spil-
let på Kroen før. Bl.a. Anne Marie 
Kjærulf, der er en af de tre piger 
i Wienertrioen, som spiller til nyt-
årsgallafesten i januar. Vi får også 
besøg af Eskær Trioen, og cellisten 
Andreas Brantelid kommer igen, og 
denne gang sammen med den nor-
ske pianist Christian Ihle Hadland. 

Billy Cross holder fast i traditionen 
med en fredagsaften i januar, hvor 
man kan starte aftenen med en 
god middag på Kroen, inden mu-
sikken starter. Andre ”mad & mu-
sik”-aftener bliver med salsa-grup-
pen ”Son Putillas”, den færøske 

”Dánjal á Neystabø” kommer med 
sit internordiske band, Ken Lending 
kommer med sit Blues Band, Elvis 
Presley ørehængere præsenteres af 
gruppen ”Elvis On My Mind”, og så 
har vi inviteret folkemusikerne ”Jane 
& Shane” til at komme igen med de-
res fantastisk svingende musik. 

Der kommer selvfølgelig også fore-
drag i den kommende sæson. Bl.a. 
kommer forfatterne Søren Ulrich 
Thomsen og Maria Helleberg. 
Dorthe Futtrup kommer med sin 
fortælleforestilling om C. F. Tietgen, 
og Thomas Ubbesen tager os med 
ud på en tur langs ”hippieruten” 40 
år efter, han oplevede den første 
gang. Nøddeknækkerne fortsætter 
deres fællesaftener den sidste fre-
dag i måneden, og der bliver pop/
rock jam-session arrangementer i 
den kommende sæson. 

Hold øje med Kroens hjemmeside, 
hvor der i juni vil komme mere ud-
førlige beskrivelser af de enkelte 
arrangementer, og hvor man sam-
tidig kan købe billetter og årskort.

Kulturudvalget



  Flygel indvielseskoncert i præstegården

28.	maj	kl.	19.30
Præstegårdens konfirmandlænge 
har fået et flygel! Det skal naturlig-
vis indvies med manér og det gør 
vi med en klaverkoncert. 

Vi skal opleve en demonstration 
af vores nye Yamaha flygels for-
måen, dels som soloinstrument 
men også som akkompagnements 
instrument. 

Medvirkende: 
Jørgen Ellegård Frederiksen, pianist 
og organist ved Bagsværd kirke.

Søren Hossy, operasanger ved det 
Kongelige Teater, kirkesanger ved 
vores kirker.

13

  Nøddeknækkerne

Fredag	26.	april	kl.	19.00	
(spisning kl. 18.00)
Det er efterhånden en fast tradi-
tion at Frejas Fioler kommer på 
besøg hos Nøddeknækkerne den 
sidste fredag i april og de beskri-
ver sig selv således: Freja, kærlig-
hedens gudinde, sidder i Valhalla 
(nærmere bestemt Valhalsgade 4, 
som er hjemmeadressen). Det ved 
vi i dette orkester, hvor der mandag 

efter mandag er et engagement 
og en kærlighed til nordisk spille-
mandsmusik. Der er gratis adgang 
til musikken fra kl. 19.00 og Frejas 
Fioler spiller fra kl. 20.00. 

Der er fredagsspisning for børn 
og voksne kl. 18, og spisebilletter 
købes på www.noedebo-kro.dk se-
nest onsdag den 24. april kl. 12.00..

  AmadeusEnsemblet

Søndag den 7. april kl. 16.00
Mozarts Gran Partita i B-dur for 
13 blæsere er et storslået og iøre-
faldende værk, som har inspireret 
AmadeusEnsemblet til deres navn. 
Det bliver koncertens hovedværk 
og spilles efter pausen. I første 
afdeling kan man opleve ”Wiener 
Philharmoniker Fanfare” af Richard 

Strauss, 1. sats af Haydns symfoni 
nr. 99, ”Maurerische Trauermarch” 
af Mozart og 2 slaviske danse af 
Dvorak.

Billetter koster 150 kr. ved indgan-
gen og 140 kr. i forsalg på www.no-
edebo-kro.dk. Gratis med årskort.

  Pop/rock Jam-session

Fredag	den	12.	april	kl.	19.30
Gik du glip af vores forrygende Jam-
session i marts og november sidste 
år, hvor Nikolaj Blochs jam-band fik 
amatør musikere og solister til at 
lyde som verdensstjerner, så får du 
chancen igen. Kom og prøv kræfter 
med de professionelle musikere.

I samarbejde med Klaverfabrikken 
arrangerer Nødebo Kro igen til 

jam-session, hvor professionel-
le musikere inviterer talenter fra 
Nødebo og omegn til at spille pop 
og rock sammen. Arrangementet 
er for musikere på alle niveauer, 
og de vil blive skruet sammen, 
så det også er en oplevelse for 
publikum. 

Billetprisen for alle er 20 kr., som 
opkræves ved indgangen.



 Syng med aften i præstegården

Tirsdag	d.	4.	juni	kl.	19.30
Det største afsnit i Højskole-
sangbogen er afsnittet med for-
års og sommersange. Det er der 
ikke noget at sige til. For hvad kan 
inspirere en digter mere, endgnår 
der er fuld knald på naturen?
Dørene til præstegården åbnes 
for en musikalsk aften fuld af sang. 

Organist Torben H.S.Svendsen 
sidder vil flyglet og leder aftenen, 
men der vil også være mulighed 
for at få sangønsker opfyldt. 
Undervejs vil der være lidt til at 
smøre halsen med. 

Kom og syng med! Man bliver så 
glad – og alle er meget velkomne

 En koncert om kærlighed 
Sommerkoncert med Nødebo-Gadevang Kantori

Gadevang	kirke	18.	juni	kl.	19.30
På kanten af sommerferien og 
når bøgen er grønnest, byder 
vores kirkers dejlige kor igen på 
sommerkoncert.
Årets tema er kærlighed, og det lø-
ber som en rød tråd gennem kon-
certens forskellige satser. 

Musikken vil være lige så forskel-
lig og varieret som kærligheden 
er det. 

Koret dirigeres af organist Torben 
H.S.Svendsen

Mtb Bike Shop
Den lokale cykelforretning

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

Kontakt 23301029 
info@mtbbikeshop.dk
Kaj Andersen

Mere info
www.mtbbikeshop.dk

ORBEA · ROTWILD
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  Sankt Hans på kroen

Traditionen tro bliver der fejret 
Sankt Hans aften på Kroen med 
grill og bål for både store og små. 
Det store bål tændes kl. 21.30 og 
tidligere på aftenen bliver der bål 
for børnefamilierne. Tag madkur-
ven med og nyd fællesskabet og 
udsigten over Esrum Sø.

Detaljerne i programmet var ikke 
klar da Kirke & Kro gik i trykken, så 
se nærmere om tider m.v. i opslag 
på Kroen og på Facebook.



Kirke & Kro 
udgivelsesdatoer
Vi har holdt redaktionsmøde og 
fastsat de næste udgivelsesdatoer 

Nr. 1, årgang 43: 
udkommer 18/8-19
deadline for indkommet stof: 28/7

Nr. 2, årgang 43: 
udkommer 6/10-19
deadline for indkommet stof: 15/9

Nr. 3, årgang 43: 
udkommer 24/11-19
deadline for indkommet stof: 3/11

Nr. 4, årgang 43: 
udkommer 16/2-20
deadline for indkommet stof: 26/1

Nr. 5, årgang 43: 
udkommer 3/5-20
deadline for indkommet stof: 14/4

NYE UDDELERE
Nødebos fodbold-drenge har på-
taget sig opgaven med at uddele 
”Kirke & Kro” sammen med deres 
træner. De sparer sammen til en 
træningstur. 

God arbejdslyst 

Fredags-cafe
Så er kaffen klar!
Hver fredag uden for skoleferierne 
er der kaffe og hjemmmebag på 
Kroen fra kl. 15.30 til 17.30

Vigtige møder:
Kroens nye bestyrelse 
holder 1. møde d. 6 maj kl. 19.30, 
spørgetid det første kvarter

Lokalrådets nye bestyrelse 
holder 1. møde d. 9 april kl. 19.30 
på Kroen, spørgetid 30 min. 
 
OBS OBS: Der kommer endnu et 
borgermøde afholdt af Hillerød 
kommune i April. Hold øje med 
tidspunktet

Stafet for livet
Vi får “Stafet for livet” igen i år. 
Det bliver d. 18. august 19. ” 
Se mere på hjemmesiden”

Kreativ og kunst 
aften på Kroen
TORSDAG d. 20. februar 2020 
Kl.	19.00	-	22.00

Sæt din kreativitet og ideer på 
prøve. Kom og sælg din hjemme-
lavede kunst på Kroen. 

Vis din hobby og del dine ideer og 
interesser med andre. Du kan evt. 
lave et levende værksted som en 
del af din bod. Boder kan lejes for 
50 kr. 10% af omsætning går til 
Nødebo Kro.

Hvis du er interesseret i at deltage, 
så kontakt Bente Petersen på 
tlf: 25336285 eller 
bente@nodderne.dk 

Banko
Der er banko på Nødebo Kro 
hver tirsdag kl. 18.50
Ikke det største – bare det bedste
Lækre hjemmelavede specialiteter 
og flotte præmier.

Brug Kroens 
hjemmeside 
www.noedebo-kro.dk 
Nødebo Kro har en opdateret og 
yderst nyttig hjemmeside, hvor 
du kan hente en masse aktuelle  
informationer, plus en hel masse 
historie. 
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Som det fremgår af Niels 
Lillemose’s debatindlæg i Kirke og 
kro d. 4. februar, stilles der skarpt 
på et af kroens største og mest 
aktuelle problemer samt konse-
kvensen, hvis det ikke bliver løst.

Det er et meget kærkomment og 
yderst relevant indlæg, og som 
daglig leder af kroens bankospil, 
kan jeg sagtens nikke genkenden-
de til problemstillingen og des-
værre også det scenarie som Niels 
stiller i udsigt.

Bankospillet er for de f leste 
Nødeboer ret anonymt, men det 
er kroens største aktivitet og den 
der bidrager mest til kroens øko-
nomi.  Udover indtægten på selve 
bankospillet, sørger vores fanta-
stiske ”bollehold” i køkkenet for 
en stor del af buffetens totale 
drift indtægter. Ved siden af det 
har vores mange spilleaftner en 
ret stor andel i de midler kroen 
får som kulturstøtte af Hillerød 
kommune. Da gennemsnitsalde-
ren på holdene er et pænt stykke 
over 70 og støt stigende, fornem-
mer man en begyndende ”metal-
træthed”, selv om alle er engage-
rede og dybt loyale 

Det siger sig selv det er uholdbart 
og livstruende, samt understreger 
behovet af flere og nye kræfter.

Som bekendt ligger løsningen på 
fornyelse ikke lige for. Det er et 
langt sejt træk, men det er i høj 
grad os ældre, der skal gå forrest 
og løse problemet. 

Fornyelsen starter med os selv. 
Det er os, der skal fortælle kroens 
historie, om den betydning kroen 
har for byen, og om hele det net-
værk man bliver en del af. Det er 
os der skal fortælle om alle de mu-
ligheder og bekendtskaber kroen 
er med til at give os, vi skal give 
plads og være fleksible  - ikke kun 
i ord men også i handling.

Vi er mange der gerne vil have nye 
og yngre ind og være aktive, men 
det nytter ikke noget, hvis vi ikke 
samtidig kikker indad og er omstil-
lingsparate. Vi skal være indstillet 
på at bryde med vores cirkler og 
vaner. Vi skal lytte og være åbne 
for de ønsker og ideer man kom-
mer med, samt give plads til dem, 
også selv om det nogle gange kol-
lidere med egne interesser. Vi skal 
acceptere, at tiderne skifter og nye 
tanker kommer til. Vi kan kun håbe 
på den gamle ånd bliver respekte-
ret, værdsat og bevaret. 

Det er et kollektivt ansvar, som 
ingen, der holder af vores dejlige 
kro, kan sige sig fri fra at tage del i.
Ingen kan være bekendt at have 

en holdning der siger, det er de 
andres problem - ikke mit.

Et eksempel  på cirkler og vaner der 
kunne brydes,  er  den mad klub jeg 
selv er med i om torsdagen. Den 
har eksisteret i snart 30 år

Stort set alle har gennem tiden del-
taget meget aktivt på kroen. Mange 
af os har haft virkelig tunge poster, 
og nogle har det stadig. Men der er 
også flere der har sagt fra, og flere 
er begyndt at tale om det.

Skal vi blive ved med at have mono-
pol på køkkenet torsdag aften, og 
dermed stå i vejen for fornyelse?   
-  SELVFØLGELIG IKKE

Vi kunne sagtens med lidt vilje, flek-
sibilitet og imødekommenhed give 
plads til endnu en spiseklub, som 
dem der deler køkkenet om manda-
gen. Skulle der være unge børnefa-
milier der har lyst til at danne deres 
egen spiseklub, kunne der her være 
her være en oplagt mulighed.

Det hele drejer sig om den hårfine 
balance mellem at give plads uden 
at føle sig - eller blive - skubbet ud.
Det er det jeg mener med at bryde 
cirkler og vaner.

Den tidligere formand Camilla 
Svanebjerg udførte et kæmpestort 

Fornyelsen starter hos os selv
Debat
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og rigtig godt arbejde for fornyel-
ser og for at få flere medlemmer. 
Hun havde en lang og sej kamp op 
ad bakke, for at få os ældre over-
bevist om sine ideer og tiltag. Ret 
ofte løb hun panden mod muren. 

Aktiviteterne som arbejdsgruppen 
for medlemsfornyelse ( senere om-
dannet til medlemsudvalget) arbej-
dede med i sin tid, var der en ud-
bredt skepsis over for. Hvad  skulle 
vi med den gruppe, når vi havde 
et kulturudvalg? Det var bare en af 
holdningerne vi hørte om.

Da gruppen forsøgsvis startede 
fredags cafeen som en åben cafe, 
uden påkrævet medlemskab, ud-
løste  det mange diskussioner og 
modstand rundt omkring,  for kro-
en var kun for medlemmer. Kun 
få havde forståelse for, det var en 
medlemshvervende aktivitet.  

Fredagscafeen blev og er en suc-
ces, flere af de gæster der kom i 
starten står i dag bag disken og 
er medlemmer. De gør det rigtig 
godt i fredagscafeen.

Børnespiseklubberne er et andet 
godt eksempel på fornyelse, men 
dem var der også udbredt skep-
sis over for, blandt andet fordi 
mange cirkler og vaner blev ud-
fordret. Det er den slags holdnin-
ger og barrierer, der forhindrer 
fornyelsen på kroen, og som vi 
bare ikke kan tillade os at have, 
hvis vi virkelig ønsker at få nye og 
yngre med.

Heldigvis ser vi ved det årlige lop-
pemarked at rigtig mange unge 
og børn deltager aktivt i fælles-
skabet. Det er utroligt glædeligt, 
og det tyder trods alt på, vi er på 
vej med fornyelsen.

Jeg er udmærket klar over at mit 
indlæg skyder med spredehagl 
og mange gør en stor indsats for 
fornyelsen, jeg tror bare man har 
svært ved at sænke paraderne 
når ens egne cirkler og vaner bli-
ver udfordret.

Der er bare ingen vej udenom, 
hvis vi skal undgå at havne i det  
krystal klare scenarie som Niels 
Lillemose stiller op. 

Flemming Jørgensen

PS. Hvis du vil høre mere om hvad 
din og bankos betydning har for 
kroen, og kan du afse en enkelt 
tirsdag om måneden, enten til 
køkkenet eller selve bankospillet 
er min mail flemming@herluf.net
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Efter to år på formandspo-
sten i Gadevang Asyl giver Sara 
Franck stafetten videre til Claes 
Braagaard	–	og	han	har	Asyl-
værdierne i fokus. Frihed under 
ansvar og normer fremfor reg-
ler, er fortsat mottoet for frem-
tidens Asyl.

Claes Braagaard kom fra Malmø til 
Gadevang. I Sverige kaldes pædago-
gerne frøkener og i Gadevang Asyl 
hedder de tanter. I Sverige stod 
frøknerne i gule veste og vidste 
præcis, hvor hans tre børn var, og 
hvad de havde lavet, når han hente-
de dem. Nana er her, Gustav er der 
og Emil der. Første gang han skul-
le hente børnene i Asylet ledte han 
efter den ene dreng i en halv time 
– indtil han så en sms om, at Emil 
var taget med en ny ven hjem. For 
her giver tanterne børnene frihed.

Det er jo vildt det med, at der ikke 
er nogen indhegning her i Asylet. 
Her udvikles stærke og selvstændige 
børn, der får muligheder – fremfor 
begrænsninger. Her tages det som en 
selvfølge, at alle børn er forskellige, 
siger Claes Braagaard, der har sid-
det i Asylets bestyrelse i to år og 
nu er nyudnævnt formand.

Han afløser Sara Franck, der som 
formand for Asylets bestyrelse 
har siddet ved roret i to år ud af 
hendes otte år i bestyrelsen. Som 
formand har hun blandt andet ført 
Asylet igennem et 125 års jubilæ-
um, været en af hovedarkitekterne 

Ny formand med    Asyl-værdierne i fokus

Sara Franck giver formandskasket-
ten for Gadevang Asyl videre til Claes 
Braagaard – de er begge enige om, at 
styrken ved Asylet er værdierne og in-
stitutionens position i lokalsamfundet.
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Ny formand med    Asyl-værdierne i fokus
bag Laura Tietgen Legatet, den 
politiske godkendelse af en ud-
videlse af vuggestuen med 12 
børn og en politisk kamp for at 
beholde det pædagogiske lege-
redskab og et vartegn for Asylet, 
Bolderen på legepladsen. Den er 
kernen i Asylets filosofi om bør-
nenes selvstændighed – hvor de 
langsomt udvikler sig ud fra de-
res formåen. Muligheder fremfor 
begrænsninger.

Asylets værdier bærende for alt
Sara Franck er stolt over, at i de to 
år, hun har været formand i Asylet, 
så har Asylets værdier været bæ-
rende for alle beslutninger. Hun 
ved, at Claes Braagaard også bæ-
rer Asylets værdier i hjertet. 

Ligesom sin forgænger vil Claes 
Braagaard gerne være med til at 
gøre Gadevang Asyl til en større 
del af Gadevang. Asylet skaber 
god sammenhængskraft i byen 
sammen med sportsklubber, for-
samlingshuset, Jordnær og skolen. 

Når jeg skal se fremad vil jeg have 
styrket samarbejdet og sammen-
hængskraften til skolen endnu mere. 
Gadevang Skole bør være endnu 
mere central for Gadevang. Hvorfor 
er skolen ikke åben til Gadevang 
Byfest? Skolen og Asylet skal åbne 
op, så også folk udenfor Gadevang 
vælger os til. Hvis gadevængerne væl-
ger skolen fra, så kan scenariet være, 
at der ikke er nogen skole, ikke noget 
Kessers Hus og ingen ungdomsklub. 

Gadevang er Gadevang blandt an-
det på grund af Asylet og skolen, og 
det skal der sættes en tyk streg un-
der, siger den nye formand, der til 
daglig er nordisk ansvarlig for me-
dieindkøb Omnicom Media Group.

Samarbejde med politikerne
Især igennem arbejdet med Laura 
Tietgen Legatet, hvor flere politi-
kere deltog i processen med at 
udvikle det, har Asylet fået et godt 
samarbejde med politikere og 
embedsfolk i Hillerød Kommune. 
Gadevang Asyl er sat på dagsor-
denen i Hillerød.

Sara har været skarp til at sam-
arbejde med politikerne om at 
skabe de bedste vilkår for børn 
i Gadevang Asyl. Jeg skal fort-
sætte med at skabe relationer til 
både politikere og forvaltningen 
i Hillerød Kommune, pointerer 
Claes Braagaard.

Andre vigtige punkter på Claes 
Braagaards dagsorden som for-
mand for Gadevang Asyl er, at vi 
fastholder fokus på de fornyelser 
der hele tiden skal til for at have 
et attraktiv og spændende klubtil-
bud for unge mennesker, både for 
drenge og piger. I dag er ungdoms-
klubben allerede et fantastisk sted 
med LAN-aftener, live rollespil og 
meget mere, men vi skal hele tiden 
have øje for at løfte baren med at 
finde flere spændende tilbud, som 
kan lokke de unge mennesker til, 
både pigerne og drengene. 

Derudover vil han arbejde på, at 
Mere Gadevang-arrangementer 
som filmaftener skal genoplives.

Fedeste sted at være barn 
og tante
Sara Franck siger det meget klart. 
Gadevang Asyl er det fedeste 
sted at være barn. Men som for-
mand er det også vigtigt at have 
fokus på pædagogernes trivsel og 
arbejdsglæde.

Det skal jo også være det fedeste sted 
at være tante. Derfor skal vi tage det 
alvorligt også at gøre Asylet til et fred-
helligt sted for voksne, siger hun.

For Claes Braagaard symbolise-
rer Asylet Gadevang. Her er høj 
til loftet, børnene pakkes ikke ind 
i vat – de får mulighed for at udvik-
le sig som selvstændige individer. 
Den spændende og risikobetone-
de leg skaber selvstændige børn. 
Her støttes børn. Der bliver ikke 
sagt, at de ikke må klatre i træer. I 
Asylsprog er det: Hold nu godt fast! 
Der bliver ikke sagt: Pas nu på. 

Børnene lærer gennem den risiko-
betonede og udfordrende leg at 
styrke sig selv. De bliver for eksem-
pel klar til at rykke fra reden og 
ind på Hillerødsholmskolen og få 
udvidet deres verden, siger Claes 
Braagaard.



 
Går du i salgstanker?

Så ring til os på tlf. 48 24 21 11.

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

9. NOVEMBER 

THE SHOW  A TRIBUTE TO ABBA

Start aftenen med en lækker menu i Restaurant F...

4820 9120 w frederiksborgcentret.dk FrederiksborgCentret

ANDERS BLICHFELDT SOLO

8. MAJ 
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Af Søren Skals, 
skoleleder 

Sammen med Gadevang Asyl, 
Jordnær, Gadevang kirke, Gadevang 
IF, Gadevang Lokalråd o.a. for-
eninger skaber Gadevang skole 
sammenhængskraft i Gadevang.

Gadevang skole er også med til 
at skabe sammenhængskraft 
i Hillerødsholmskolens skole-
distrikt. Det betyder meget for 
Hillerødsholmskolen, at borgerne i 
Gadevang bakker op om Gadevang 
skole, da det er med til, at vi kan fast-
holde Hillerødsholmskolen som en 
skole, der afspejler det danske sam-
fund. En skole med et bredt socialt 
klientel med en overvægt af familier 
og børn, der har overskud til at være 
med til at skabe en god skole.

13 børn i kommende 0. klasse
Vi er glade for, at 13 forældrepar 
har valgt, at deres barn skal star-
te på Gadevang skole d. 1. august 
og samtidig starter de i Gadevang 
Asyl i tidlig HFO pr. 1. maj.
D. 24. april kl. 17 har vi fælles la-
sagnemøde i Gadevang Asyl for de 
kommende skolebørn. 

Fælles musikarrangement i 
Gadevang
Torsdag d. 14. marts havde vi 
et fælles musikarrangement i 
Gadevang Asyl for de kommende 
og de nuværende skolebørn med 
Copenhagen Phil. Det var en stor 
succes, og det var utroligt at ople-
ve, hvor koncentrerede børnene 
kunne være, når de skulle høre på 
musik, de formentlig ikke hører i 
hverdagen.

En spændende fremtid
Gadevangsrådet på skolen og sko-
lebestyrelsen har alle muligheder 
for sammen med medarbejder-
ne at fortsætte udviklingen af 
Gadevang skole og skolens sam-
arbejde med resten af Gadevang.

Vi	håber	på,	at	alle	i	Gadevang	
vil stå sammen med os, om at 
udvikle og fastholde skolen til 
gavn for børnene og Gadevang 
som lokalsamfund.

Politikerne i Hillerød byråd har gjort 
deres til at støtte udviklingen ved at 
bevilge 800.000 kr. ekstra om året 
i årene fremover, så de små skoler 
kan stabilisere sig og udvikle sig.

Gadevang Skole 
skaber sammenhængskraft

Koncentrerede børn til koncert 
med Copenhagen Phils

Nyt fra Gadevang Vandværk
Gadevang Vandværk har fået en hjemmeside www. gadevangvand.dk.
På hjemmesiden kan man finde informationer om vandværket og 
kontaktoplysninger til vandværkets bestyrelse og ansatte. Hvis man 
ønsker at modtage informationer fra vandværket, kan man tilmelde 
sig på hjemmesiden.

Med venlig hilsen,
Hans Chr. Hede Jensen - Mail: hanschrhede@gmail.com

www. gadevangvand.dk
21
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Skal vi droppe alle rejser til fjerne 
destinationer hvis vi vil redde klimaet? 

af Stephen Wessels og Anne-Marie Bech, Nødebo 

Vi ville afprøve mulighederne for at rejse bæredyg-
tigt og klimavenligt indenfor Europa. I september 
2018 ville vi til Norditalien i 2 uger og ville med tog 
til Milano - og ikke med fly. En søgning på internet-
tet efter togforbindelser Hillerød-Milano bragte ikke 
meget, så ringede vi til DSB Udland (tlf. 7013 1418). 
På ca. 30 sekunder, mens vi hang i røret, havde de 
et forslag, som vi så tog imod. I al væsentlighed kom 
rejsen til at se sådan ud:

•  afgang fra Hillerød midt på eftermiddagen nattog igen-
nem Tyskland og formiddags-tog igennem Alperne

•  rejsetid, hver vej: ca. 24 timer

•  Da vi begge er fyldt 60, gav Interrail-Senior-passet 
os hver 15 dages rejse for kr. 1840, t/r. 

•  Med pladsbilletter og liggevogn hver vej blev det i 
alt kr. 2600 per person, t/r. 

•  Denne pris er faktisk identisk med prisen for fly 
med SAS fra Kastrup til Milano, t/r.

•  Udledning af kuldioxid (antal kg), pr. person, t/r: 
 -  med tog ca. 40 kg t/r  

(Se https://www.carbonfootprint.com) 
 -  med fly ca. 500 kg t/r 

(Se https://www.myclimate.org/)

Toget vandt - fordelene opvejer ulemperne
Under selve rejse fortalte vi hinanden et par gange, 
at ”Nej. I fremtiden flyver vi. Dette er lidt for træls.” 
Men efter endt rejse har vi alligevel besluttet, at til 
samme destination vil vi også i fremtiden tage toget.
Under vores togrejse noterede vi fordelene og ulem-
perne ved oplevelsen. Her er de vigtigste af dem.

Til rejser indenfor Europa kan man vælge bl.a. tog og fly. 
Der er fordele og ulemper ved begge.

Fordele ved tog
•  Rejs med god samvittighed
•  Meget mindre CO2-udledning
•  Man kan møde op umiddelbart før togafgang
•  Drikkevarer og kosmetik kan medtages
•  Endda tilladt at medbringe al egen forplejning
•  Ved evt. forsinkelser er der flere muligheder for en 

ny, videre-forbindelse uden ekstra udgift
•  Mulighed for at gå omkring og evt. til spisevogn
•  Mulighed for interessante samtaler med andre rejsende
•  Landskabet kan nydes
•  Man får sjælen med, jf. H.C. Andersen

Ulemper ved tog
•  Lang rejsetid, fx 24 timer
•  Flere togskift, evt. om natten ved dårlige forbindelser
•  Ikke alle togforbindelser er tilgængelige for os for-

brugere på nettet
•  Måltider må nødvendigvis indtages på tidspunkter, 

der passer med togdriften 

Fordele ved fly
•  Selve rejsen tager kort tid
•  Langt færre uventede hændelser
•  Man behøver ikke at miste nattesøvn
•  Alm. turist-flyrejser er stadig (primo 2019) billigere 

end togrejser 2. klasse, inkl. liggevogn
•  Rejseforbindelser er lette selv at finde og købe på nettet

Ulemper ved fly
•  Rejs med dårlig samvittighed
•  Stor CO2-udledning
•  2 timers fremmøde før flyafgang, og så indtil 1 time 

ved bagage¬udlevering
•  Nogle flyrejser starter meget tidligt om morgenen, 

fx kl. 07. Fremmøde kl. 05
•  Besvær ved indcheckning og security
•  Megen lufthavns-ventetid ved flyskift
•  Kedelig mad
•  Dårlig luft i flyet, tørre slimhinder og propper i ørerne
•  Lang transport til og fra lufthavne

At rejse klimavenligt



NB!
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Danmarks 
lækreste 
rugbrødsmad
Få inspiration til madpakken, når 
Nødebos børnekokkehold dyster 
om at lave den lækreste og mest 
velsmagende rugbrødsmad med 
grønt pålæg.

Konkurrencen foregår på Kroen 
onsdag d. 15. maj kl. 18.30
Børnene præsenterer deres for-
slag til en ”grøn rugbrødsmad”i 
krosalen, hvor der er plads til 
både heppende forældre og an-
dre nysgerrige nødeboere. Der vil 
også være mulighed for at få en 
lille smagsprøve på lækkerierne. 

Dommerkomitéen består bl.a. af 
ernæringsfaglærer Gitte Apel fra 
Esnord, som er konsulent på de 
grønne ingredienser,, og medlem-
mer af Vegetarspiseklubben og 
Nødebo Bæredygtigt! Kom og se 
hvad de unge kokke duer til!

Helle Barker

Følstrup og 
Regnbuen 
opgraderet 
på elcykler
Følstrup har anskaffet flere el-
cykler tilpasset borgernes behov. 
Nogle vil gerne - og kan sagtens - 
træde i pedalerne, andre har ikke 
kræfter til det, men de synes alle 
det er skønt at komme på skovtur. 
Nogle kan nu nyde skoven fra et 
topersoners sæde foran piloten 
assisteret af elkraft, andre fra en 
elcykel hvor passagerpladsen er 
tilpasset kørestolsbrugere.

Forårets cykelture sammen med 
Nødebo Hjulspin er aftalt til ons-
dag d. 3. april, tirsdag d. 7. maj og 
mandag d. 3. juni. Turene starter fra 
Regnbuen, Nødebovej 38, kl. 9.30 
og slutter samme sted ca. 11.30. 
Nødebo Hjulspin har to ”udlærte” 
piloter, og flere må gerne melde sig. 
Turene er åbne for alle der holder af 
at cykle i skoven. Ruterne holder sig 
på de brede grusstier uden udfor-
drende bakker. Vi kan garantere et 
par glade timer.

Nødebo	Hjulspin	cykler	også	ad	
snørklede, ukendte stier
Vores tur-manager Helle har 
lagt mange dejlige ruter. To af 
de smukkeste går til Ulvedalen/
Sandskredssøen og Solbjerg Engsø. 
De er begge på programmet dette 
forår. Vi har i nogle år mest cyklet 
hverdagsformiddage. Nu vil vi forsø-
ge at lokke flere med i cykelfælles-
skabet med en sen eftermiddagstur 
og weekendture midt på dagen:

Tirsdag	d.	16.	april	kl.	17-19
Søndag d. 26. maj kl. 10-12 
Lørdag d. 22. juni kl. 11-14
med frokostpause

Vi mødes foran Nødebo Kro. Husk 
lidt frugt og drikkelse til pausen og 
påklædning efter vejret. Tjek ka-
lenderen på www.nødebobære-
dygtigt.dk og facebook-gruppen 
Nødebo Hjulspin, hvor det afslø-
res, hvor turen går hen. Tilmelding 
er ikke nødvendig. Mød bare op!



Kære alle gæve børn 
i Nødebo og omegn
Skal du starte i 1. klasse efter 
sommerferien og har du lyst til 
at blive spejder?
Så kom og vær med d. 2 maj
hvor vi holder et helt specielt møde for dig. 
Her	vil	du	møde	andre	ulve	samt	dagens	
hemmelige gæst.

Mødested: Bassebjerg, Jagtstien 3, Nødebo
Vi mødes kl. 18.30 ved Bålhytten! 
Husk!! passende udendørstøj til dagen.
Hvis du har spørgsmål så kontakt 
gerne Akela på tlf. 30316909

Jespervej 54
3400 Hillerød

Telefon

72 312 123
Vi sælger også

Italiensk IS 
& 

Vine fra  
Vinhuset Stolz
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Din lokale EL installatør

RBB Electric - 
Tlf.: 32 177 000 - Mobil: 41 269 269 - E-mail: rene@rbb-el.dk 

Frydenborgvej 27 G - 3400 Hillerød 

www.rbb-el.dk

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

Kontakt os for et uforpligtende tilbud
Døgnvagt
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Nyt fra Nødebo Skole
Åben-skoleprojekt
Vi er på alle skoler i kommunen 
og således også på Grønnevang 
Skole en del af åben-skole, hvor 
vi inviterer andre faggrupper ind i 
skolen. Her på Nødebo Skole har 
vi etableret et samarbejde med 
Helsingør FC. Dette samarbejde 
er hjulpet på vej af Nødebo IF.

Konkret betyder det, at alle klas-
ser har en time med fodbold om 
ugen i en 5-ugers periode. Her 
er der to dygtige trænere fra FC 
Helsingør, som står for samar-
bejdsøvelser, diverse fodboldlege 
og fodboldspil. Det er lagt an, så 
alle børn kan deltage, også selv-
om man ikke er vant til at spille 
fodbold. Børnene er meget be-
gejstrede og engagerede i det, 
og oplever nye sider af sig selv, 
og finder på nye måder at lege på, 
som de også kan bruge til deres 
frikvarterslege.

Besøg	fra	CPH	Phil	hele	
Sjællands Symfoniorkester
Vi havde torsdag d. 14/3 besøg af 
CPH Phil, som gav koncert for hele 
Nødebo Skole. Borgmester Kirsten 
Jensen var også til stede og opleve-
de sammen med alle os andre et 
meget veloplagt orkester. Der var 
fokus på læring om lyd og musiko-
plevelser. To børn var også oppe og 
dirigere det 6 mand store orkester. 
Ved fællessangen kunne man vir-
kelig mærke, at vores ugentlige 
morgensamling med et fast ind-
slag med sang, har båret frugt. 
Alle sang så taget lettede.

I den kommende tid 
D. 12 april tager hele afde-
ling Nødebo Skole til afdeling 
Jespervej, hvor årets forårskon-
cert for Grønnevang Skole - ind-
skolingen afholdes. Både 3N og 
5N skal optræde. Dette glæder 
vi os meget til at høre og opleve. 

Forårskoncerten er en årligt til-
bagevendende begivenhed på 
Grønnevang Skole, hvor klasser 
optræder, og hvor vi samler ind 
til IBIS’s projekt – alle børn i skole. 

1. maj starter de nye børn i tidlig 
HFO, vi glæder os til at møde dem.

Midt i maj tager vores 5N på lejrs-
kole med de tre 5.klasser fra 
Jespervej. Her er samarbejde, læ-
ring og gode oplevelser i fokus. I 
begyndelsen af juni laver vi flag-al-
lé og sender 5.N godt afsted til vo-
res afdeling på Østervang, hvor 
hele 5. årgang sammensættes 
i nye klasser, som skal gå i skole 
sammen i de kommende år. 

Det er endnu et spændende og 
lærerigt forår, der venter os her 
på Nødebo Skole.

Mette Schmidt, Afdelingsleder



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

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
Nødebovej 13
Mail: vedelbyg@gmail.com

Ring for aftale: 
Tlf.:  31 44 27 31
Sportsvej 47, Nødebo

Statsaut. fodterapeut Kirsten Lumholt

• Hård hud og ligtorne fjernes
• Klip, fræs og oprens af negle
• Bøjler påsættes
• Skoindlæg fremstilles

Nødebo
Fodklinik
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Loppemarked

Fra den 13. maj og 
frem til loppemarkedet 
den 25. august holder 
loppeladen åbent hver 
lørdag mellem 10 og 12
- og vi bliver meget 
glade for at modtage 
dine effekter.
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Den 21. mar t s af holdt Nødebo 
Vandværk sin årlige generalforsam-
ling, hvor formanden Ole Olesen i sin 
beretning kunne konkludere, at 2018 
havde været et godt år.  Vandkvaliteten 
havde været meget tilfredsstillende, 
de planlagte investeringer var gen-
nemført og den daglige drif t havde 
været stabil.

Der er i 2018 udpumpet 104.324 m3 
men kun 87.571 m3 blev faktureret, 
de resterende kubikmeter er bl.a. 
brugt til skylning af den nye hoved-
forsyningsledning på Nødebovej samt 
ledningsbrud i sommerhusområdet. 
Bestyrelsen har derfor fået udarbejdet 
et projekt for udskiftning af forsynings-
ledning på Mosedraget i 2019.

Hillerød kommune har været på det årlige 
lovpligtige eftersyn af både vandværk og 
boringer. Eftersynet gav en meget fin rap-
port uden anmærkninger. Der er kommet 
nye regler for prøvetagning af drikkevand, 
dvs. at der skal tages dobbelt så mange 
prøver om året, hvilket kun kan være til-
fredsstillende for alle parter.

Vandværkets økonomi er tilfredsstillende 
og tillader bestyrelsen løbende at vedli-
geholde og forny de forskellige systemer. 
Formandens beretning og regnskabet for 
2018 kan ses på vandværkets hjemmeside.
Lis Aas (kasserer) og Peter Stoustrup (be-
styrelsesmedlem) og Frederic Klockars-
Jensen blev genvalgt og Tina Pedersen 
(Baunevænget) blev valgt som suppleant.
Nødebo Vandværk – marts 2019.

LOPPEMARKED 2019
Fra midten af maj kører vi ud og 
henter loppeeffekter onsdage 
og lørdage efter aftale. SMS, ring 
eller mail til Jytte Møller på tlf. 
3026 3231 eller moeller.jytte@
gmail.com og lav en aftale om 
afhentning.

Hvis du ikke kan komme forbi 
om lørdagen så kan vicevært Jack 
åbne laden - ring på 4848 2593 
i træffetiden mandag 17-19, 
tirsdag og fredag 9-12. 
Eller ring til Ole Brauer 
på 2970 3119.

Vi modtager møbler, porce-
læn, bestik, legetøj, tasker, sko 
kondicykler, tøj, nips, elektro-
nik, cykelhjelme værktøj, have-
møbler, billeder, malerier spejle, 
stof, puder, løbecykler, smykker, 

julepynt, cykler, barnevogne, bø-
ger og meget, meget mere. Dog 
tager vi ikke imod hårde hvide-
varer og gammeldags fjernsyn 
med billedrør. Selv den mest 
trætte cykel kan vores cykelme-
kaniker få køreklar igen.

Skulle du selv have lyst til at give 
en hånd med til loppemarkedet, 

i køkkenet, bag baren eller som 
skarp sælger af nye brugte 
brugsgenstande og rariteter, så 
giv besked til undertegnede.
Tak for alle bidrag - store som små.

Christian Wolfhagen,
Loppegeneral
christian@wolfhagen.name 
eller tlf. 2176 7113

Nødebo Vandværk 
Formanden var tilfreds med 2018



Arkitekt Povl Petersen 

Energisyn  
Huseftersyn 
Før syn  
Køberådgivning  
Konvertering 
af sommerhus  
til helsårsbolig 
Ombyg og tilbyg 
Byggetilladelser 
Arkitekt Povl Petersen , cand.arch. og tømrer 
Beskikket byggesagkyndig, Energikonsulent  
udføres i samarbejde med anerkendt firma. 
Nødebo Skovvænge 1, 3480 Fredensborg  
Mail: povlpetersen@gmail.com     Mobil 2757 9442 

Kender af lokale forhold i Nødebo  

Sus Bigom
Tlf. 2683 7081

Ved Skoven 33, Nødebo • 3480 Fredensborg

akupunktursus@gmail.com • akupunktursus.dk

• Akupunktur

• NADA

• Øreakupunktur

• Cupping 

• Japansk ansigtslift
 Ingen kemi, ingen nåle
     - bare velvære

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

N Ø D E B O

Z O N E T E R A P I
& f y s i u r g i s k  m a s s a g e

v/Anette Plum

Zo n e te ra p i  g ø r  e n  fo r s ke l  –  Ko m  o g  b l i v  g l a d

Ring eller skriv for at bestille tid

Tlf: 40 18 86 11

G I V  D I T  L I V  E T  B O O S T

Fysioterapi & Massage
30 min. behandling: 225 kr

Tidsbestilling
Ring eller SMS 20 47 00 49

Nødebo Fysioterapi
Træning & Velvære

Eva Majvig Andersen
Statsaut. Fysioterapeut

28 42. ÅRGANG  #5  2019



Fodboldsæsonen 
starter igen….

Så er der heldigvis ikke længe til 
at Nødebos fodboldspillere igen 
rykker på græs i Nødebo. Vi har 
passet godt på græstæppet i vin-
tersæsonen og trænet inden-
dørs og på kunstgræs i Hillerød, 
men vi glæder os alle til igen at 
spille på græsset i Nødebo.

Vi håber, at se endnu f lere 
Nødebobørn når vi starter op 
mandag den 8. april - vi har 
hold for alle børn der er født i 
årgangene 2007-2014. 

Der er mange gode grunde til at 
gå til fodbold i Nødebo. Fodbold 
styrker motorikken for de mind-
ste, det giver nye kammeratska-
ber, børnene lærer at indgå i et 
fællesskab også er fodbolden 
bare verdens bedste legetøj.

Hvis dit barn har lyst til at prøve 
fodbolden så meld din ankomst 
på vores hjemmeside http://nif.
dk/fod/kontingent.php eller skriv 
til fodbold_formand@nif.dk
Vi glæder os til at byde dig og dit 
barn velkommen til fodbold.
Fodboldhilsner 
Nødebo IF

Street fodbold i Nødebo

Har du lyst til engang imellem 
at spille fodbold med kammera-
terne, så tilbyder Nødebo IF nu 
Street fodbold.

Det betyder, at der hver tors-
dag mellem kl. 16.30 og 18.00 
på Nødebo Stadion vil være en 
fodboldbane, mål, bold og over-
trækstrøjer. Første gang er 
torsdag	den	11.	april	2019.

Så tag dine venner med, del nog-
le hold og spil. Street fodbold i 
Nødebo henvender sig primært 
til børn i alderen fra 12 til 17, der 
elsker fodbold, men ikke har tid 
eller lyst til at spille fodbold i klub.

Genopbygningen af Klubhuset 
går planmæssigt efter skader-
ne, der opstod som følge af den 
påsatte brand. Kommunen gør 
et stort arbejde for, at klubhuset, 
bliver mindst lige så godt, som 
det var inden branden. Vi glæder 

Fodbold i Nødebo

Nyt fra Hillerød Sejlklub

Hvis du vil se, hvad vi ellers 
har planlagt i den nye sæson, 
se aktivitetskalenderen på 
www.hillerodsejl.dk

os meget til, at vi kan tage loka-
lerne i brug igen. Det kan være, at 
det ikke bliver helt klar inden stan-
derhejsningen og isætning af bro-
en, men så må vi forsøge at klare 
os uden vores klublokale i en for-
håbentlig kort overgang.

Udfordringerne med klubhuset 
skal ikke sætte en stopper for 
de planlagte aktiviteter. Vi plan-
lægger en rigtig aktiv sæson for 
både juniorer og seniorer. 

Er du mellem 10 og 90, og kun-
ne du tænke dig at komme ud og 
sejle på den smukke Esrum Sø. 
Så kik ned i sejlklubben tirsda-
ge eller torsdage, hvor vi sejler 
fra klokken 17.00 og et par ti-
mer frem. Klubben råder over 
både, der dækker behovet for 
både kapsejlads og for tursejlads.

Vores	træningstider	er:
Årgang 2014 Onsdag kl. 16.30-17.30

Årgang 2012-2013 Onsdag kl. 16.30-17.30 & Lørdag kl. 10.00-11.00

Årgang 2010-2011 Tirsdag & Onsdag kl. 16.30-17.30

Årgang 2007-2009 Mandag & Torsdag kl. 16.15-17.45
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www.noedebogadevangkirker.dk
& IGEN EFTER SOMMERFERIEN: TORSDAG 29. AUGUST

TORSDAG 28. APRIL

TORSDAG 23. MAJ

Kl. 17.00 Kort børnegudstjeneste i Nødebo Kirke
Kl. 17.45 Vi spiser pasta m. kødsovs i præstegården

SALMER & SPAGHETTI
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H ØJ S KO L E DAG E  I  N Ø D E B O  P R Æ ST EG Å R D
7.-8. SEPTEMBER 2019

MADEN, KROPPEN & DET HELLIGE

www.noedebogadevangk i rker.dk  

Anden Pinsedag 10. juni 

Pinsen handler om fællesskab. Om den ånd, der bin-
der os sammen, både med hinanden og med Gud. 

Der er mange måder at fejre pinse på. En af dem er 
at tage på en vandring sammen, gennem den for-
årsgrønne skov. 

Du kan godt blive erstattet på dit arbejde, men 
ikke på din vandring. For dybest set er det at 
leve noget, ingen andre kan gøre for os. Derfor 
skal du ud at gå. 
(Frederic Groes i bogen ”Gå”) 

Men en pilgrimsvandring handler ikke kun om at fin-
de sig selv, men om at finde Gud. De to ting er dybt 
forbundet. Finder du den ene, finder du den anden.

Tag med på en meditativ vandring. Vi begynder med 
morgensang i den ene kirke og ender med frokost og 
en lille musikandagt i den anden. 

PROGRAM
8.30 Morgensang i Nødebo kirke
9.00 Vandring gennem skoven til     
Gadevang (ca.5 km)
11.00 Musikandagt i Gadevang kirke
11.30 Frokost på græsset ved kirken

NB! Husk madpakke!
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Pilgrimsvandring i Pinsen

HØJSKOLEDAGE	I	NØDEBO	PRÆSTEGÅRD
7.-8.	SEPTEMBER	2019

www.noedebogadevangkirker.dk



7.	maj	kl.	19.30	i	præstegården	

Tro og videnskab betragtes ofte 
som modsætninger, der gensidigt 
udelukker hinanden. Den opfattel-
se stiller os i en position, hvor vi er 
nødt til at vælge enten-eller. 

Heldigvis findes der også mere 
nuancerede bud på forholdet mel-
lem tro og videnskab.

Tre forskere lægger op til debat og 
vi håber på en spændende, åben 
og beringende aften, der vil gøre 
os alle klogere. 

HANS FYNBO mener, at religi-
on handler om, hvordan vi som 
mennesker kan forstå og tolke os 
selv, hinanden, og vores plads i 
universet. Han mener religion 
kan danne ramme om nogle be-
rigende menneskelige fælles-
skaber, men også være kilden til 
splittelse. Han håber derfor på 
et fremtidigt, inkluderende fæl-
lesskab, som ikke er baseret på 
religiøse dogmer. 

JOHAN FYNBO vil forsvare det 
synspunkt, at tro og videnskab kan 
komme i konflikt, men kun når den 
ene eller begge forvrænges og gør 
krav på at være en fyldestgøren-
de redegørelse for virkeligheden. 
Når f.eks. troen mener at kunne 
udtale sig autoritativt om faktuel-
len spørgsmål som jordens alder. 
Eller når videnskaben udtaler sig 
bombastisk om f.eks. livets me-
ning eller universets oprindelse. 

NIELS HENRIK GREGERSEN opfat-
ter både tro og videnskab som to 
måder at udforske tilværelsen på, 
der supplerer hinanden. Begge 
baserer sig på forundring og nys-
gerrighed, men benytter forskelli-
ge tilgange. I troen forsøger vi at 
afklare tilværelsens ufremkomme-
ligheder, mens videnskaben søger 
at forklare strukturer i tilværelsen, 
som vi ikke kan komme udenom. 
Tilværelsen har simpelthen en 
større båndbredde, end vi kan 
kontrollere med vores viden. Men 
vi er ikke tvunget til at tro på Gud. 
Hvorfor gør vi det så?

I PANELET: 

Johan Fynbo, 
professor i astrofysik 
Hans	Fynbo,	
lektor i moderne kernefysik 
Niels	Henrik	Gregersen,	
professor i samtidsteologi
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I Gadevang kirke bevæger himlen 
sig helt ind i rummet gennem de 
store vinduer og en altertavle, der 
rækker ud mod skoven udenfor. Det 
gør denne kirke til noget helt særligt.

Aftenkirke i Gadevang indbyder til 
en stille stund i en travl tid med 
fokus på roen, musikken, ord til 
eftertanke – og en gang imellem 
holder vi også nadver.

Aftenkirke i Gadevang
HVER	DEN	ANDEN	TORSDAG	I	MÅNEDEN	KL.	17.30

11. april    •				9.	maj				•    13. juni

Tid til ro og eftertanke.
I en tid med støj og uro og en verden i højt tempo

er der brug for åndehuller

Aftenrøde over tage.
Lys og mørke skifter sted.
Nu går en af jordens dage
atter ind i evighed.

Det er tiden til at glemme
det, der kom min dag på tværs,
og at huske, jeg har hjemme
i Guds eget univers.

(Lars Busk Sørensen, 1991)



Kalevalalandet Finland
Ved Lars Thorkild Bjørn

Tirsdag	d.	9.april	kl.	14.00-16.00
Republikken Finlands 101-årige historie rækker fra borgerkrig og kaos 
til en moderne velfærdsstat. 
Finland er sisu, sauna og Sibelius, Nokia og nordlys, Marimekko og 
Mumitrolle.

Tidl. højskolelærer Lars Thorkild Bjørn har siden olympiaden i 1952 
fulgt udviklingen i Finland og vil fortælle om, hvordan han selv var 
med da Sovjet i 1956 forlod Porkala. Siden har han været rejseleder 
i landet og gæstelærer på finske og finlandssvenske folkehøjskoler. 
Med baggrund i egne oplevelser beretter han om landets kultur og 
livet som nabo til Sovjetunionen. Dygtigt diplomati, fremragende vir-
kelyst og sammenhold har skabt et moderne Finland - i det yderste 
hjørne af Europa.

Tirsdagstræf

www.nodebogadevangkirker.dk

TIRSDAGSTRÆFS
SOMMERUDFLUGT 2019

Tirsdag 21.  maj
k l .  8 . 3 0 - 1 8 . 0 0I år går sommerudflugten til Filadelfia 

v. Dianalund og til Sorø. 

Vi skal besøge Filadelfias museum - 
en rundtur på området - buffet - guidet 
rundtur på Sorø Akademi og sejltur med 
”Lille Claus” på Sorø sø.

Pris: Kr. 225,-  ekskl. drikkevarer

Betaling sker ved tilmelding senest 7. maj:
Allan Høier, T: 4848 0719, alho@km.dk

For mere info se andetsteds i Kirke & Kro
w w w . n o d e b o g a d e v a n g k i r k e r . d k

www.nodebogadevangkirker.dk

TIRSDAGSTRÆFS
SOMMERUDFLUGT 2019

Tirsdag 21.  maj
k l .  8 . 3 0 - 1 8 . 0 0I år går sommerudflugten til Filadelfia 

v. Dianalund og til Sorø. 

Vi skal besøge Filadelfias museum - 
en rundtur på området - buffet - guidet 
rundtur på Sorø Akademi og sejltur med 
”Lille Claus” på Sorø sø.

Pris: Kr. 225,-  ekskl. drikkevarer

Betaling sker ved tilmelding senest 7. maj:
Allan Høier, T: 4848 0719, alho@km.dk

For mere info se andetsteds i Kirke & Kro
w w w . n o d e b o g a d e v a n g k i r k e r . d k

Tirsdagstræfs sommerudflugt
Tirsdag	d.	21	maj	2019
I år går sommerudflugten til 
Filadelfia v. Dianalund og Sorø. 
Filadelfia blev i 1897 oprettet som 
et hospital for personer med epi-
lepsi og psykiske sygdomme. Vi 
skal besøge Filadelfias museum, 
som giver et fint indblik i nogle af 
de fremskridt, der er sket på det 
medicinske område gennem tider-
ne. Efter en rundtur på området 
står en lille buffet klar. Efter fro-
kosten går turen videre til en me-
get interessant guidet rundtur på 

Sorø Akademi, som blev grundlagt 
i 1586. Vi skal høre om Absalons, 
Holbergs og Ingemanns betydning 
for stedet. Klosterkirken er pt. 
lukket p.gr.af restaurering. Turen 
slutter med en skøn sejltur med 
”Lille Claus” på Sorø sø. 

Program: 
Kl. 8.30 Afgang fra Nødebo kirke
kl  8.45 Afgang fra Gadevang kirke
Ca. kl. 18.00 forventet hjemkomst
Husk varm trøje til sejlturen.

Tilmelding til præstesekretær 
Allan Høier på tlf. 48 48 07 19 eller 
alho@km senest 7. maj. Allan træf-
fes som udgangspunkt på kontoret 
tirsdage 9.00-16.00. 

Pris kr. 225 eksl. drikkevarer.

Betaling skal ske samtidig med til-
meldingen til Handelsbanken reg. 
6300 konto 15 24 765. Husk at 
angive navn, telefonnummer og 
”udflugt”.
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Hjælp!

Jeg er i færd med at udarbejde en 
oversigt over historierne bag de 
gamle gravsten på Nødebo kirke-
gård, den vil til sin tid komme på 
sognets hjemmeside og måske bli-
ve trykt. Det er et større detekti-
varbejde at finde disse oplysnin-
ger og somme tider sidder jeg fast. 

Hvis nogen af jer har interessan-
te oplysninger om de afdøde, som 
egner sig til offentliggørelse, så vil 
jeg være meget glad for lidt hjælp.
I øjeblikket savner jeg oplysninger 
om de tre sten, som er afbilledet her.

• Rutebilejer Karl H. Jensen Esrum 
• Skomager J. P. Jensen 
•  Du som kalken for os drak… 
(hvad er historien bag denne sten)

Knud Aunstrup 
Søparken 7
61386274 
knud@aunstrup.com
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HVEM	VIL	VÆRE	VORES	NYE	MEDARBEJDER?

Nødebo og Gadevang kirker har 
en stilling som kirke- og kultur-
medarbejder ledig til besættelse 
1. august 2019.

Stillingen er på 17 timer om ugen, 
med udsigt til en opnormering til 
20 timer om ugen. 

Vi søger et venligt og udadvendt 
menneske, der har en interesse i 
det kirkelige arbejde, og som kan 
arbejde selvstændigt, men sam-
tidig er villig til at indgå i et kre-
ativt team.

Sådan ser kirke- og kulturmed-
arbejderens arbejdsopgaver ud: 

• Kreativ medarbejder og sparrings 
partner til præsterne i forbindelse 
med konfirmandundervisning. 

• Undervisning af minikonfirman-
der i samarbejde med præsterne.

• Lede, organisere og inspirere 
de frivillige medarbejdere ved 
kirkerne.

• Organisere og lede kirkernes 
arbejde med børn og ældre.

• Praktisk koordinator i forbindel-
se med kirkens mange forskelli-
ge arrangementer som f.eks. 
højskoledage, sogneaftener og 
fællesspisning i præstegården.

• Overordnet ansvarlig for at 
mødelokaler, kontor og køkken 
fremstår rene og præsentable

• Ansvar for udlån af vores loka-
ler ved begravelser og bisættelse

• Deltage i planlægningsmøder 
og menighedsrådsmøder og ind-
gå i aktivitetsudvalget. 

Hvis det er noget for dig, så skriv 
en ansøgning og send/email den 
til menighedsrådets kontaktper-
son Kirsten Aunstrup, Søparken 
7, Nødebo. E-mail: kirsten@
aunstrup.com

Ansøgningsfrist er d. 15. april.

Kirkerne søger ny kirke- 
og kulturmedarbejder

Vejviser for kirkerne Nødebo og Gadevang

Sognepræst: Eva	Holmegaard	Larsen 
Nødebo Præstegård, Nødebovej 24.  
Tlf.: 4848 0719 - mail: ehl@km.dk 
Træffes bedst: ons., tor. og fre. kl. 10-11, 
tir. kl. 16-18. Træffes ikke mandag.
Sognepræst: Bettina	Hovgaard-Schulze
Tlf.: 4016 0730 - mail: beho@km.dk
Træffes ikke mandag.

Præstesekretær: Allan	Høier 
Tlf.: 4848 0719 - mail: alho@km.dk 
Træffes i præstegården: tir. kl. 9-15.

Graver: Michael Müller. 
Kirkegårdskontor, Nødebovej 16. 
Tlf.: 2047 6867 - mail: graver@live.dk. 
Træffes hverdage i dagtimerne

Se flere oplysninger på Kirkens hjemmeside:  www.noedebogadevangkirker.dk

36 42. ÅRGANG  #5  2019



37

Foreninger

NØDEBO-GADEVANGS 
MENIGHEDSRÅD
www.noedebosogn.dk

Formand / Referent
June Lekfeldt 5365 5424
june@lekfeldt.dk
Næstformandt
Xenia Buus Hermann 2639 1387
xeniabuus@gmail.com
Kasserer
Ole Strand 4037 9045
ols@ca.dk
Personalekontakt
Kirsten Aunstrup 48485874
Sekretær
Ulla Bønsøe 4848 2287
Stedfortræder
Caspar Bartholin 2870 1041
bartholin@os.dk
Formand for aktivitetsudvalget
Gertrud Andersen 24264386
gertrud.andersen1957@gmail.com
Helene Armfelt 23462767
Kirsten Aunstrup 48485874
Bodil Davidsen 40873652

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
Tilde Gylling 2070 2930
Lene Thorsen 2448 2448
Christina Nyander Ottesen  6165 1688
Gitte S. Bendsen  5137 2460
Sus Bigom 2683 7081
Knud Ingolf Jensen 2348 3229
Jannick Engel Alstoft 

Tilforordnet
Christina Thorholm  6070 3380 
Søren P. Østergaard 2094 8976 
Eva Holmegaard Larsen  4848 0719

Mail: noedebo.lokalraad@gmail.com

NB! Nødebo Bæredygtigt!
 
Kirsten Vesterager
Kirsten.vesterager@mail.dk

STYRK DIN KROP I NØDEBO

Anne Lise Kristensen 4295 8207

 
VANDVÆRKET 
www.nødebovand.dk

Formand 
Ole H. Olesen 4848 3819
Driftsforstyrrelser 2141 0004
Vandværksbestyrer
Peter Tvilling  4090 6402
Kasserer
Lis Aas  2331 4542

GRIB SKOV TROP
www.gribskovtrop.dk

Formand 
Lars Olsen  3075 7362
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

VINTERBADEKLUBBEN NØDEBO 
VIKINGERNE 
www.nbovikingerne.dk

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

FOLKEMUSIKGRUPPEN 
NØDDEKNÆKKERNE  
www.nodeknek.dk

Søren Sigsgaard 6126 4411 
soeren.sigsgaard@gmail.com

NØDEBO BRIDGEKLUB
www.NødeboBridgeklub.dk
 
Formand
Hans Kloch  48471250

NØDEBO IDRÆTSFORENING 
www.nif.dk

Formand
Henning Vester 4848 3150
Badminton 
Sven M. Andersen  4848 2804
Fodbold 
Henrik Løber  30186513
Gymnastik 
Lillian Dale 4848 3238
Tennis 
Jørgen Fonnes 9136 6302

HILLERØD SEJLKLUB 
www.hillerodsejl.dk

Ib Andersen 2447 3004
ia.privat@gmail.com
Klubhus: Krostien 11 Nødebo

KAJAKKLUBBEN ESRUM SØ 
www.kkes.dk

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

NØDEBO STAVGANG 
www.nodebostavgang.dk

Formand 
Sven Høegh Nielsen 4848 0672
Kasserer
Birger Brandis 4848 2597
Sekretær
Anne-Marie Falkenberg 4825 0706 
Inger Petersen 2896 8430 
Ulla Hansen  2346 3425   

FORSAMLINGSHUSET 
”NØDEBO KRO”
www.Noedebo-kro.dk
kro@noedebo-kro.dk

Formand
Hanne Toke 5577 1871
Bankoudvalget
Mogens Bastrup 2129 9369
Driftsudvalget
Jan Kongerslev  2333 6647
Ejendomsudvalget
Bruno Bjerre 20141617
Info-udvalget
Ann-Britt Thorndahl 3023 4929
Kulturudvalget
Kirsten Aunstrup 5189 5494
Medlemsudvalget
Iben Bækgaard 2246 7094
Økonomiudvalget
Ib Østlund 2297 1498



Gudstjenester 
April, Maj, Juni, Juli og August

April Nødebo Gadevang

 7. april 9.00 10.30 BEHO
11. april --- 17.30 Aftenandagt EHL
14. april Palmesøndag 10.30 Børnekirke --- EHL
18. april Skærtorsdag 17.00 Med middag --- BEHO
19. april Langfredag --- 15.00 Musikgudstj. BEHO
21. april Påskedag 9.00 Festgudstj. 10.30 Festgudstj. EHL
22. april 2. påskedag 10.30 --- EHL
25. april 17.00 Salmer og spa. --- BEHO
28. april 10.30 --- BEHO

Maj

 5. maj 9.00 10.30 EHL
 9. maj --- 17.30 Aftenandagt EHL
12. maj 10.30 --- EHL
17. maj St. Bededag --- 10.00 og 11.15 Konf. BEHO
19. maj 9.00 10.30 BEHO
23. maj 17.00 Salmer og spa. --- BEHO
26. maj 10.30 --- BEHO
30. maj Kr.Himmelf. 10.00 og 11.15 Konf --- EHL

Juni

 2. juni 10.30 Konfirmation --- EHL
 9. juni Pinsedag 9.00 10.30 EHL
10. juni 2. pinsedag 8.30 Pilgrimsvandring 11.00 Musikandagt EHL
13. juni --- 17.30 Aftenandagt BEHO
16. juni 10.30 --- BEHO
23. juni 9.00 10.30 EHL
30. juni 10.30 --- BEHO

Juli

 7. juli --- 10.30 BEHO
14. juli 10.30 --- BEHO
21. juli --- 10.30 EHL
28. juli 10.30 --- EHL

August

 4. august 9.00 10.30 EHL
11. august 10.30 --- BEHO
18. august 9.00 10.30 BEHO
25. august 10.30 --- EHL
29. august 17.00 Salmer og spa. --- EHL


