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Kontorets åbningstid
Mandag og torsdag 17 -19 samt onsdag og fredag 9-12. 
Du kan ringe på tlf. 48 48 07 46 og tale med Jens Lassen eller 
sende en E-mail til kro@noedebo-kro.dk.

Udlejning af lokaler
Leje af selskabslokaler eller mødelokaler på kroen sker ved 
henvendelse til kontoret. På www.noedebo-kro.dk kan du finde 
oplysninger om udlejningen, og en oversigt over, hvilke dage 
lokalerne er reserverede.
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.
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.

Lokale personer pris kr

Krostuen 54 8.600
Sal og krostue 120 10.900
Krostue og driverhus 54 10.900
Sal. krostue. driverhus 120 12.000
Hestelængen  50 3.950

  Priserne kan ændres uden varsel. Se kroens hjemmeside.

Faciliteter:
Driverhus: Bar med 9 høje stole og 2 høje borde, 4 små borde 4 
pers., 
5 borde 4 pers., 4 borde 2 pers., 1 bord 6 pers.
Et hvidt klaver, som kan flyttes mellem de forskellige lokaler.
Krostue: 5 borde 8 pers., 2 borde 4 pers., 1 bord 6 pers.
Musikanlæg (CD og bånd).
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 for ikke medlemmer, gratis 
for medlemmer.
Rullebar: Fadølsanlæg med 2 taphaner kan lejes for 500 kr.
Hestelængen: 11 borde 6 pers., musikanlæg.
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Oplev irsk musik og dans smelte sammen til et forrygende show, når Trad Lads og Green 
Steps præsenterer irske melodier, sange og riverdance med den livsglæde og intensitet, der er så 
kendetegnende for den irske kultur.

Trad Lads og Green Steps har skabt deres egen stil inden for kombinationen af irsk stepdans og 
musik, hvor henholdsvis dansernes og musikernes kærlighed og lidenskab for kulturen forenes og 
danner rammen om en oplevelse for både øjne og ører. Gruppen var bl.a. de første i Danmark til 
at udvikle et spændende a cappella nummer med step og bodhrán, et rytmisk musikstykke helt i 
top.

Siden 2003 har Trad Lads og Green Steps optrådt sammen i talrige kulturhuse landet over og på 
musikfestivaler i ind- og udland. Fredag den 11. maj kan man opleve dem på Nødebo Kro, hvor 
de spiller og danser fra kl. 21. Man kan spise på Kroen, inden musikken starter. Der serveres en to 
retters menu kl. 19.

Entré 100 kr. eller abonnement.

Entrébilletter sælges ved indgangen og kan købes online indtil 24 timer før arrangementets start.

Spisebilletter koster 125 kr. per kuvert, og skal købes online senest onsdag den 9. maj kl. 12.

Der kan ikke købes billetter eller bestilles mad pr. telefon.

Irsk folkemusik og dans

Fredag den 11. maj kl. 21



Unik Optik · Susanne Yde
Helsingørsgade 10-14
3400 Hillerød 
Tlf. 4824 0401

UNIK når det gælder.... briller •  linser •  solbriller
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Sankt Hans Aften fejres på Nødebo Kro                         
lørdag den 23. juni, hvor bålet tændes kl. 22. 

Kroen er imidlertid åben allerede fra kl. 19, så tag endelig 
madkurven med og nyd den sammen med venner og 
bekendte, mens I venter på at det bliver mørkt.

Hvis vejret er til det vil kroens grill være tændt og parat til 
brug kl. 19, og buffeten er selvfølgelig åben for salg af det 
righoldige sortiment af drikkevarer hele aftenen. Skulle det 
mod forventning være for koldt eller for vådt, så er der god 
plads til alle de spisende indenfor.

Under bålet vil vi traditionen tro synge midsommervisen og 
andre gode danske sange.

Sankt Hans bål 

på Nødebo Kro



Vandretur til en by i skoven
Onsdag den 16. maj kl. 18.00

 Der har engang været 20 gårde og landsbyer i Gribskov. Sporene efter 
disse bebyggelser kan stadig ses i skovbunden. Trustrup var en af de sidste 
bebyggelser som blev nedlagt. Det skete i slutningen af 1700 tallet. Byens 
sidste indbyggere var et par gamle koner, der oplevede hvorledes deres by 
langsomt forsvandt i skoven. Byens huse er i dag små høje af mursten, og 
brøndene er runde huller i skovbunden. Byens marker får skovbunden til at ligne bølgerne på 
havet eller et stort vaskebræt og man kan se, hvorledes de har pløjet uden om oldtidsminderne, 
som man også finder der, hvor landsbyen Trustrup lå.

Det vil Carsten Carstensen fortælle om på forårets skovtur. Vi mødes ved Kagerup station.

Gratis
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Igen i år inviterer vi i samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland til en inspirerende morgentur 
i Gribskov med skovfoged Svend Løw. Denne gang går turen rundt om Buresø Mose, og vi mødes 
på parkeringspladsen ved Storkevadsvej ca. 200 meter nord for skovridergården på Gillelejevej.

Turen slutter med kaffe og friskt morgenbrød på Kroen.

Gratis (der betales for morgenkaffen)

Morgenvandring

Søndag den 10. juni kl. 7.30



Økologisk extra jomfru oliven-
olie fra vores egen olivenlund i 

det sydlige Grækenland

Vores priser:
5 l dunke til 350 kr 

750 ml flaske til 70 kr.  
500 ml. til 50 kr. 

Tilbud: 
1 kasse med 12 flasker a 500 ml.
500 kr med levering. Spar 100 kr.

Kontakt os på: gaganiaoil@me.com
eller på 28916029

Venlig hilsen Christos og Stine

Tlf: 2726 5691 

Nødebovej 45, Nødebo
3480 Fredensborg

ONLINE BOOKING!!
www.saloncnødebo.dk

mail: salonc@hotmail.dk

     ÅBNINGSTIDER:

Man.� kl. 9.00-17.00
Tirs.� kl. 9.00-17.00
Ons.� kl. 9.00-21.00
Tors.� kl. 9.00-17.00
Fre.� kl. 9.00-17.00
Lør.� Efter aftale

SALON C
frisør & velvære

 Kun for medlemmer af kroen
Til private arrangementer i dit hjem
kan du leje borde og stole billigt:
Kroens grå AJ stole, 6 stk for 25 kr
Hestelængens klapborde 50 kr pr stk
Kroens trailer for 50 kr pr dag.
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I disse tider hvor det ikke er helt så let at få et job, er det vigtigt, at man kan møde op med et godt 
CV, når man er til jobsamtale. Når alt andet er lige ved sammenligning af ansøgere, er en af de 
ting, som tæller positivt, at man på sit CV kan berette, at man deltager i ulønnet frivilligt arbejde. 
Og det er her Nødebo Kro kommer ind i billedet. Vi ved fra flere, at de har fået jobbet, fordi de 
har fortalt, at de var med til at yde en indsats på Nødebo Kro.

Vi tilbyder også dig denne mulighed. Kroens eksistens er baseret på, at der ydes en frivillig indsats 
af byens borgere. Samtid med, at du deltager i arbejdet på kroen, får du også adgang til et stort 
netværk af engagerede mennesker, som du måske også kan benytte i en senere jobsituation.

Så hold dig ikke tilbage. Vi kan tilbyde mange former for frivilligt arbejde. Det letteste er at 
begynde med at deltage på et buffisthold, hvor du skal passe buffeten ca. 3-4 timer hver 5. uge. 
Eller kan du lide at lave mad, er der også mulighed for at deltage på et vores kokkehold, der laver 
mad et par gange om året i forbindelse med arrangementer på kroen. Eller hvad med at hjælpe til 
ved det årlige loppemarked, som finder sted sidst i august, og som er en væsentlig indtægtskilde 
for kroen. Du må også meget gerne tage din ægtefælle med ! 

En anden indtægtskilde er det ugentlige bankospil, hvor der også er behov for en hel del frivillige 
til at afvikle spillene om tirsdagen. Du har typisk vagt fra 18.30 til 22.30 en gang pr. måned. Det 
er sjovt at være med til at afvikle spillet og ”hygge” om vores ca. 120 trofaste gæster.

Vi håber, du kan se muligheder i det, vi tilbyder, og har lyst til at være med. Vi lover, at tager 
pænt imod dig, når du melder dig. Og skulle det vise sig, at det ikke rigtig lever op til dine 
forventninger, kan du selvfølgelig sige fra.

Vil du vide lidt mere, kan du kontakte undertegnede, der er formand for bestyrelsen, så skal jeg 
personligt sørge for, at du får en god introduktion til mulighederne på Nødebo Kro.

P.b.v. Niels Lillemose, niels.lillemose@gmail.com    

Vi kan tilbyde 

at forbedre 

dit CV !



Du får altid de nyeste oplysninger om aktiviteterne på 
Nødebo Kro på vores hjemmeside:

www.noedebo-kro.dk

Nørregadens Slagter
v/ Morten Duelund, Nørregade 14, 3300 Frederiksværk, Tlf. 4772 0061

Nørregadens Slagter ejes af Morten Duelund som bor I Nødebo.

Jeg tilbyder nu alle borgere i Nødebo og Gadevang, alt fra butikken leveret gratis på adressen.

Levering vil være onsdag og torsdag, samt efter aftale.

Jeg har det meste inden for fersk kød, hjemmelavet pålæg, røgvarer,

ugepakker, 14 dages pakker og månedspakker.

Samt mad ud af huset menuer.

Se meget mere på min hjemmeside ! 

www.slagterduelund.dk
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Kirke & Kro udkommer på følgende datoer:

12. august med deadline 3. august 
7. oktober med deadline  23. september

25. november med deadline 11. november 
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Nøddeknækkerne

Kom og vær med til en sjov og glad fællesaften med Nøddeknækkerne. 

Den første time fra kl. 19.30 er for hele familien med sang- og danselege i alle afskygninger. 
Senere fra kl. 20.30 er der folkedans for de voksne. Børnene kan selvfølgelig også være med her, 
hvis de har lyst. 

Man kan spise middag på Kroen, før musikken starter. Det koster 80 kr. og maden serveres kl. 
18.30. Børn under 12 år betaler 40 kr. Middagen skal bestilles i forvejen ved at købe spisebilletter 
på forsamlingshusets hjemmeside www.noedebo-kro.dk senest kl. 12.00 onsdag den 22. februar. 

Der er gratis adgang til musikken og dansen

Fredag den 27. april
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Sommertango 

på Nødebo Kro

Fredag den 22. juni 

kl. 21:00

Det argentinske tangoorkester ”La Andariega” spiller på Nødebo Kro, og det er en unik 
mulighed for at opleve et klassisk tangoorkester. Før musikken kan man få instruktion i de 
basale dansetrin og man kan spise middag i forsamlingshuset.

La Andariega består af ni musikere og har det traditionelle tangoformat bestående af tre 
violiner, tre bandoneoner, klaver, kontrabas og vokal. Repertoiret består af nyfortolkninger 
af tangoklassikere samt splinternye kompositioner. Det ni mands store orkester er en unik og 
sjælden mulighed for at opleve et klassisk tangoorkester på disse kanter. 

Foruden den franske dirigent og en lille håndfuld argentinere, består La Andariega af endnu en 
franskmand, en italiener, en hollænder og tilmed også en dansker, Stine Helkjær Engen. 

Orkestrets er særdeles efterspurgt, og derfor har man den seneste tid kunnet opleve La 
Andariega på diverse anerkendte scener, milongaer og festivaler i den argentinske hovedstad. 

Inden musikken begynder kl. 21, kan man spise tapas i forsamlingshusets café kl. 19. En 
tapastallerken koster 125 kr. og skal bestilles senest onsdag den 20. Juni kl. 12 ved at købe 
en tapasbillet på www.noedebo-kro.dk. Billetter til musikken sælges ved indgangen og kan 
desuden købes i forsalg sammen med spisebilletten.

Der tilbydes gratis instruktion i de basale argentinske tango-trin i forsamlingshusets hestelænge 
kl. 17.30-18.45. 

Entré til musik og dans: 100 kr.  (kan købes online indtil torsdag den 21.juni kl. 21)

Tapasbillet: 125 kr.  (skal købes online senest onsdag den 20. Juni kl. 12)

Kulturudvalget Forsamlingshuset Nødebo Kro
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New Feet
Det danske firma New Feet har i samarbejde med ortopæd-kirurger, fodterapeuter, ortopædi-
skomagere og danske designere udviklet skoløsninger til behandling og pleje af  følsomme, 
diabetiske eller gigtramte fødder.  

New Feet fodtøj adskiller sig fra almindelige fabriksfremstillede sko ved:

•	 Optimal støddæmpning, alle modeller har en 6 mm udtagelig biomekanisk EnergySole
•	 Bred forfod og høj stabilitet
•	 Blødt polstret skind og udvalgte liningsmaterialer
•	 Svedabsorberende og friktionsdæmpende foer
•	 Ingen indvendige generende syninger
•	 Fodtøjet kan let tilpasset den enkelte, fx er de ekstra lange velcroremme lette at korte af
•	 Der anvendes udelukkende gennemfarvet læder, garvet efter EUs miljøkrav
•	 Fodtøjet er CE mærket
•	 God plads til individuelle indlæg  

www.new-feet.com

Åbent for salg af sko :
Onsdage

kl. 10-12 & 13-16
www.letfod.dk

Statsaut. Fodterapeut
Vivian Andersen

Ndr. Jernbanevej 13G
3400 Hillerød
Tlf. 2032 4162

Fra Lokalrådet til alle nødeboere!
Invitation til informationsmøde om ”Frederiksgave” 

Torsdag den 24. maj kl. 15 på Kroen.

Susanne Lorentsen, voksen og handicap, og Lone B. Larsen, visitationen, vil gøre rede for, 
hvordan og hvornår man kan komme i betragtning og for økonomien.

Boligselskabets direktør bliver også inviteret.

Nødeboere har 1. prioritet til at få en bolig, og det er derfor vigtigt at stå på ventelisten i god 
tid, så man kan få en bolig den dag, der er behov for det.

I modsat fald risikerer vi, at det bliver ”ikke-nødeboere” som bor i ”vore” ældreboliger.

På gensyn !

Lilian Christiansen og Elsebeth Plate, medlemmer af Lokalrådet.
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Det første og umiddelbare indtryk der slår en ved mødet med Charlotte Thymarks billeder er, 
at de indeholder en stærk længsel efter et andet sted, eller et andet rum, en dragning mod det 
orientalske og orientens arkitektoniske rum. Og alligevel er det ikke det orientalske rum som 
vi kender det fra fx turistbrochurer eller fra rejser.

Det kendetegnende ved billederne er, at ingen flader står åbne og ubrudte, men er fyldt med 
denne tætte og farvemættede ornamentering. Det skaber et billedrum der hele tiden vibrerer 
i en vekselvirkning mellem at være fladt som et persisk tæppe og dybt rummeligt som et 
renæssanceperspektiv.

Udstillingen kan ses i april, maj og juni.

Charlotte Thymark udstiller på Nødebo Kro
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Årets loppemarked 2012 
på Nødebo Kro

Den. 26. august kl. 10-14

Ting til loppemarkedet kan afleveres hver lørdag kl.10-12 

i Hestelængen på Nødebo Kro    fra lørdag d. 12. maj.

Hvis vi skal hente effekter, kan du kontakte Rylle Taylor på tlf. 4848 1646

Vi håber, at I vil hjælpe os med at få et stort overskud ved at aflevere mange effekter, så 
vi fortsat har råd til at afholde musikarrangementer på kroen og holde kroen ved lige til 
gavn for lokalesamfundet

Mange loppehilsner

Søren Skals, loppegeneral



DIN LOKALE TRÆMAND

Arborist Jørn Skov
Træfældning, Træbeskæring

Flishugning, Stubfræsning

Rådgivning

Uforpligtende tilbud gives

skov@treecare.dk

www.treecare.dk

Nødebovej 36A  40872626
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Vil du være ulv i 
Grib Skov Trop?

Torsdag d. 3. maj er alle der går i børnehaveklasse 
velkomne til at møde op til spejdermøde på Jagtstien 3 
i Nødebo. Mødet starter kl. 18.30. Men kom gerne 10 
min. før.

Ulve 7-10 år, mødedag torsdag kl. 18.30

Ulveleder

Bente Wilcke

48480128 / 30300354

ulv-gst@gribskovtrop.dk
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6 formænd 
om 

Nødebo Kro

Den 1. juni i år er det 35 år 
siden, at borgerne i Nødebo 
overtog Nødebo Kro, og siden 
er det blevet et ret enestående 
forsamlingshus, drevet af 
frivillige.

Den 1. marts i år var det 
desuden 25 år siden, at Kroen 
blev genindviet efter at være 
brændt ned til grunden i 
1985. 

Det giver altid anledning til 
lidt eftertænksomhed, og 
derfor har jeg inviteret Kroens 
formænd til at fortælle om, 
hvad der skete i deres tid, og 
hvad der var det vigtigste.

Det er imidlertid ikke alle 
formænd, vi har i blandt 
os, Kroens første Knud H. 
Hansen besad kun posten 1 år 
og døde ret hurtigt efter. Men 
6 ud af 9 har vi, og vi mødtes 
en tirsdag aften på Kroen 
til en kop kaffe og Kroens 
hjemmebagte kringle, og 
snakken gik livligt, her er et 

udpluk af fortællingen.

Lotte Steensen fulgte efter 
Knud Hansen og hun 
fortæller:

Det første jeg i 1978 
måtte gøre, var at sikre 
økonomien. Vi havde i 
starten tjent rigtig mange 
penge på at drive Kroen 
som et privat foretagende, 
vi stod i køkkenet, serverede 
og tjente gode penge, for 
folk strømmede til p.g.a. 
Kroens gode navn og en 
stor presseomtale. Men det 
stod hurtigt klart, at det 
ikke kunne fortsætte, både 
fordi det var en kæmpe 
opgave, og fordi kommunen 
forbød os det. Det var 

konkurrenceforvridende, 
vi kunne ikke få tilskud til 
privat virksomhed, og trods 
pæn indtjening kunne vi ikke 
klare os uden kommunens 
forsamlingshus-støtte. I 1979 
var vi på fallittens rand, og 
søgte om højere tilskud, men 
kommunen sagde, at vi kun 
kunne få flere penge, hvis vi 
selv viste en evne til at skaffe 
et beløb. Der blev stemt 
dørklokker igen, og på den 
måde samlet 300.000 kr ind 
via gavebreve. Det lykkedes 
heldigvis.”

En anden stor opgave i 
Lottes tid, var at bygge bro 
mellem det ”gamle” Nødebo, 
hvor samlingspunktet 
næsten udelukkende lå i 

Siddende fra v. Karen Nissen, Lotte Steensen og Bitten Hjorth.
Stående fra v. Niels Lillemose, Peter Huntley og Søren Winther
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Idrætsforeningen, over til 
at få accepteret denne nye 
måde at samles på, som 
udsprang af tidens hotte ide 
om medborgerhuse. Der var 
flere, der havde svært ved at 
sluge ideen og så på Kroen 
som en konkurrent frem for et 
supplement. Heldigvis fandt 
mange ud af, at man kunne 
være aktiv begge steder, og 
Kroen udviklede sig til det 
bæredygtige forsamlingshus, 
som vi har i dag, og som 
har fundet sin plads i 
lokalsamfundet sammen med 
idræt, spejderbevægelse m.m.  

Lotte var formand i 2 år, 
og blev efterfulgt af Bitten 
Hjorth i 1980, hun fortæller:

”Jeg var formand i 6 år, 
og den usikre økonomiske 
periode fortsatte. Vi var 
konstant på spanden, først 
og fremmest fordi det var 
så dyrt at vedligeholde det 
gamle hus. Kroen blev bygget 
i 1914 og var på mange 
områder helt nedslidt. Vores 
ejendomsudvalg gjorde et 

stort arbejde for at holde 
forfaldet fra døren, men det 
var meget svært.

 Der var masser af 
økonomiske udfordringer, 
ikke mindst fordi et ansat 
bestyrerpar havde en lige 
lovlig kreativ bogføring, og 
vi derfor måtte fyre dem. Vi 
prøvede os frem med nye 
tilbud og aktiviteter, nogle gik 
godt og andre glippede.  Det 
gik godt med Jazz-aftenerne. 
Ja, i starten så det ikke for 
lovende ud, men efterhånden 
blev Kroen et kendt og elsket 
jazz-sted med fredags-jazz 
den første fredag i måneden i 
vinterhalvåret”. 

Bitten fortæller, at hun 
egentlig aldrig havde lyst til 
at blive arbejdsgiver, men 
udfordringerne på Kroen bl.a. 
med fyring af et bestyrerpar 
og administration af en stor 
sum penge krævede ansvar, så 
hun fik nogle erfaringer, der 
lignede et arbejdsgiver-job.   
Det krævede megen omtanke 
at prioritere i økonomien, 
men en god og enig bestyrelse 
gjorde jobbet nemmere. I 84-
85 stod det klart, at køkkenet, 
der lå i kælderen, havde store 
sundhedsproblemer, der var 
rotter og loftspudset faldt ned 
i gryderne, der måtte gøres 

noget. Vores lokale arkitekt, 
Knud Jensen tegnede et nyt 
køkken og kommunen var 
ret rundhåndet med et flot 
tilskud.

Vi græd, da Kroen i 
slutningen af september 1985 
brændte, det viste sig som 
bekendt hurtigt, at det var en 
pyromanbrand. I den næste 
tid foregik bestyrelsesmøderne 
hjemme hos Bitten, Kroen var 
fint forsikret og Knud Jensen 
blev godkendt af Topsikring 
som arkitekt på den nye Kro. 
Heldigvis havde John Bonde, 
der var ejendomsudvalgs-
formand, sørget for at få 
Kroen godt forsikret.

I april -86 blev Tim Sorgenfrei 
formand, han var lidt yngre 
end os andre og havde store 
visioner for stedet, men han 
døde pludseligt allerede i 
sommeren -86, og Karen 
Nissen fortæller, at alle 
bestyrelsesposterne på det 
tidspunkt var besat med 
meget dygtige folk, men ingen 



ville have formandsposten, så 
den fik hun! 

Karen var formand i 5 år, 
og det var en travl tid. Hun 
fortæller:

”Hver dag efter arbejdstid i 
genopbygningstiden mødtes 
et par stykker fra bestyrelsen 
på Kroen for at sikre, at 
økonomien ikke løb løbsk, for 
vi administrerede et budget på 
10 mio. Kr. Vi havde mange 
inventardiskussioner, hvad var 
fornuftigt, og hvad var fråds. 
Men ellers var det en periode 
uden de store økonomiske 
problemer, der var jo ingen 
vedligeholdelsesudgifter, vi 
havde goodwill i kommunen, 
men vi skulle hele tiden 
pointere, at vi ikke ville være 
krævende og forkælede, men 
bare gerne ville have et smukt 
og funktionelt forsamlingshus. 

Den 3. marts 87 kunne vi 
så indvi en næsten færdig 
kro. Imens Kroen blev 
genopbygget, holdt vi mange 
af vores arrangementer på 
Skovskolen, så Kro-arbejdet 
lå slet ikke stille, der var fx 
også madlavningshold på 
Kulsvierskolen”. 

 På den nye kro startede vi fx 
”Krokus” som skulle være et 
tilbud til de unge med tidens 

hotteste rockmusik, men trods 
bustransport og kvalitetsbands 
lykkedes det ikke at få gæster 
nok. El-forsyningen strejkede 
p.g.a. bands´enes storforbrug 
og økonomien kunne heller 
ikke klare det.

Karen Nissen afløstes i 
april- 91 af Søren Winther. 
I hans tid, var det vigtigste 
byggeopgaver. Der var et 
ejendomsudvalg bestående af 
10-12 ihærdige mandfolk, der 
samledes stort set hver lørdag 
og fik bygget Hestelængen. 
At få fjernet hesteboksene 
og pigstenene i gulvet var 
et kæmpearbejde, men efter 
et par år havde vi et nyt flot 
medlemslokale, som har 
været flittigt brugt lige siden. 
Derefter gik man i gang med 
Vognporten, som var lejet 
ud til en Skytteforening. 
Den blev sagt op, og 
nedrivningen af skydevæg og 
opbygning af loftsrum kunne 
begynde. Siden har der været 
veteranbiler og loppetings-
opbevaring som der er i dag. 
Økonomien var i Sørens tid 
relativt stabil. 

Men på en levende Kro 
slipper man ikke for 
bøvl og uenigheder, og 
der opstod  økonomiske 
uregelmæssigheder, som 
det var uhyre svært at finde 
grunden til. Frivilligt arbejde 
bygger på en høj grad af tillid, 
og det er ikke alle, som kan 
administrere den. Søren gjorde 
hvad han kunne for at rede 
trådene ud, men i sept. 1996 
gik den samlede bestyrelse af, 
og en ny blev nedsat. 

Bitten Hjorth blev midlertidig 
formand, og fik hold på 
organisationen igen. Et halvt 
år efter til generalforsamlingen 
i 1997 tiltrådte Peter Huntley, 
nabo og ”lokket” at Bitten, og 
han var formand i 4 år. 

Peter fik lavet en meget 
fornuftig omprioritering, 
der gav os større økonomisk 
råderum. Han ansatte et nyt 
viceværtpar, så vi nu både 
havde betalt kontorhjælp og 
viceværter. Ejendomsudvalget 
byggede sminkerum, vi fik 
lavet computerbar på 1. sal til 
de unge, og vi fik vores første 
hjemmeside. I Peters tid blev 
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samarbejdet mellem Hillerød 
kommunes forsamlingshuse 
intensiveret, og trods store 
forskelle i behov og interesser, 
lykkedes det samlet set at gøre 
kommunen opmærksom på, 
at det var nødvendigt at støtte 
lokalsamfundenes aktiviteter.  

Peter oplevede også, at de 
enkelte udvalg var meget 
selvkørende, men dette 
kunne også give dønninger i 
bestyrelsen, når diskussionerne 
gik på, hvad man kunne 
bestemme selv i udvalgene, 
og hvad bestyrelsen skulle 
medinddrages i – ex kan 
man male Kroen rød uden at 
spørge bestyrelsen? 

Men ingen liv uden bøvl, og i 
Peters tid måtte han også flere 
gange mægle i uenigheder, 
som hvem der skal bruge 
køkkenet hvornår osv. 

I 2001 blev Thorkild 
Damgaard formand, han 
sagde selv, at det var en nem 
post, for udvalgene var for 
en stor del selvkørende. I 
Thorkilds tid steg posterne 
til vedligeholdelse, og vi 
kunne ikke mere klare de 
store udgifter til personale, 
så vi måtte indskrænke 
til kun at have en enkelt 
vicevært og ingen yderligere 
kontorhjælp. Vi skulle 

have et nyt ”Driverhus” 
fordi det første rådnede i 
trækonstruktionen. Det fik vi 
- og vi fik en udvidet model, 
så kældertrappen kom ind i 
Kroen. 

Men vi må undvære Thorkilds 
bud på formandstiden, han 
gik af i 2008, og døde i januar 
2010 efter lang tids svær 
sygdom. 

Niels Lillemose har så 
været formand siden april 
2008, og han siger som 
Thorkild, at med kompetente 
udvalgsformænd, er det 
ikke nogen svær opgave. 
Økonomien er altid en 
udfordring, men den er lige 
nu ikke truende dårlig, og for 
nylig har vi igen gennem en 
omlægning af lån fået større 
råderum. 

Niels mener, at den største 
udfordring nu er, at få 
tilstrækkeligt med yngre 
borgere til at interessere 
sig for Kroen og tage et 
ansvar. Kroens grundlæggere 

er efterhånden ret højt 
oppe i alderen og holder 
sandsynligvis ikke evigt, selv 
om livet er godt i Nødebo. 
Bestyrelsens overvejelser går 
på, hvad der kan fænge de 
yngre borgere, hvad de kan 
bruge af det, vi andre har 
skabt, og hvordan de selv kan 
sætte deres præg på Kroen. 
Han vil gerne lave en åben 
Kro, der kan tage nysgerrigt 
imod nytænkning.

Derfor laver vi en ” Åbent 
hus dag” i september for at 
markere fødselsdagen og for 
at vise, hvad Kroen kan, og 
hvordan den har det. 

Inden vi går hver til sit, 
spørger jeg de andre, hvad det 
egentlig er, der holder os alle 
i gang efter 35 år. Vi er totalt 
enige i, at det er fællesskabet, 
der er det vigtigste.

Vi håber, at de yngre vil være 
med, eller at de vil danne 
deres egne fællesskaber på 
Kroen. Det vigtigste som 
vi ser det, er, at Kroen 
bibeholdes som et levende 
samlingssted for folk i 
byen - gerne igennem nogle 
relevante interessegrupper og 
kulturtilbud. 

Lisbeth Larsen
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”Jeg er kommet her i over 30 år. Efter min mening er dette Nordsjællands bedste banko.”
”Her er rart at være, og jeg tror, at generationerne lærer hinanden, at det er sjovt at spille banko.”
”Her er sådan en god ånd og man føler sig velkommen, når der er gratis vand og kaffe.” 

Sagt af vores gæster:

Banko på Nødebo Kro hver tirsdag kl. 18.50 
hele året

Måske ikke landets største eller flotteste banko, blot det bedste!

Vi satser først og fremmest på nye spændende spil, gode gevinster, dygtige og venlige hjælpere og smukke 
og hyggelige omgivelser, gratis kaffe og små priser på smørrebrød, kager og drikkevarer, så du kan gå hjem 
med en god oplevelse, uanset, hvor meget eller lidt, du vinder.

	 •	Indledningsspil	og	pausespil	med	kr.	1.000.-	i	præmiesum	pr.	spil	

	 •	Seriespil	og	ekstraspil	med	en	samlet	præmiesum	på	næsten	kr.	10.000

	 •	Udtrækning	af	gratisplader	og	sidegevinster	til	en	værdi	af	minimum	kr.	1.000

	 •	Gevinster	på	medlemsnummer

	 •	Free	play,	mini-	og	superspil	med	samlet	præmiesum	på	minimum	kr.1.650

	 •	6	Nødebo	puljer	giver	mulighed	for	store	gevinster	i	seriespillene

	 •	Endvidere diverse lotterier og skrabespil
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Samtale med arkitekt Knud 
Jensen i anledningen af, at det 
er 25 år siden, vi indviede de 
nuværende bygninger. 

Knud har boet i byen i en 
menneskealder, og selv om 
han ikke var voldsomt aktiv på 
Kroen lige fra -77, så blev han 
hurtigt involveret, fordi der 
tit var brug for en arkitekts 
ekspertise. Vedligeholdelses-
arbejdet var enormt, og det 
blev stadig større også efter 
at vi havde overtaget huset, 
der var fra 1917. Knud 
havde lige lavet tegninger 
til et anretterkøkken, da en 
pyroman satte ild til Kroen.

Da branden var slukket og 
forsikringspolicen var fundet 
frem, viste det sig, at vi faktisk 
havde råd til at bygge os et 
godt nyt hus.

Der blev nedsat et udvalg 

bestående af formand Bitten 
Hjorth, ejendomsformand 
John Bonde, Knud Jensen 
og forsikringskonsulent Jørn 
Sørensen fra Topdanmark. 

Det sidste af den gamle 
kro blev fjernet, og vi stod 
og kiggede på et stort hul i 
jorden. 

Knud fortæller:

”Vi blev hurtigt enige om, at 
bygge et hus med udformning 
som den gamle kro. Der var 
godt nok én, der foreslog, 
at vi bare skulle bygge et 
stort parcelhus, men der var 
stort flertal for at bibeholde 
fundamentets form. 

Kroens bestyrelse ønskede, at 
den bl.a. indeholdt: 
- En stor sal
- Et køkken i stue-plan 

(det gamle lå i kælderen)
- Vinduer, så søudsigten 

kom til sin ret
- Mødelokaler på 1. sal
- En mindre glasudbyg-

ning. 

John Jensen her fra byen, der 
er rådgivende ingeniør, var 
med i udformningen af teg-
ningerne, og var garant for, at 

de forslag, jeg kom med også 
ville kunne udføres i virkelig-
heden. 

I maj -86 havde vi projektet 
klar og fik det godkendt af 
forsikringsselskabet med til-
bud fra Allan Svendsen fra 
Hillerød som hovedentrepre-
nør.

Bestyrelsen fulgte flittigt med 

i byggeriet og var med til at 
sørge for, at budgettet holdt. 
Vi satsede på indvielse i marts 
-87, og da var Kroen da også 
stort set færdig. 

Vi havde virkelig mange dis-
kussioner om indretning og 
indkøb af møbler, da vi kom 
så langt, det gav både dønnin-
ger om smag og udgifter, men 
heldigvis kom vi videre uden 
alt for meget uenighed, og på 
mange måder, må man jo sige 
i dag, at vores valg har holdt. 
Møblerne i krostuen holder 
stadigvæk, 7-er stolene i salen 

Da vi skabte den nye kro
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er først skiftet ud for nylig, 
og salens loftsbelysning er lige 
så smuk med sine 348 pærer, 
som den var i 1987.

Vores første glasbygning – dri-
verhuset - holdt desværre ikke 
så længe, vi havde dengang 
valget mellem ikke at få én, 
eller acceptere 2. rangs mate-
rialer, og valget faldt på den 
sidste løsning. 

Derfor var det godt, at der 
i slutningen af 90-erne var 
kræfter i byen, der kunne 
bygge et nyt, da det første 
simpelthen rådnede. Jeg 
tegnede igen og en flok mænd 
i byen gik på med krum hals. 
Det blev endda dobbelt så 
stort og i bedre materialer, 
som vi kunne overskue 
udgiften til, og den holder 
forhåbentlig i rigtig mange år. 

Vi havde problemer 
med støjdæmpningen i 
Driverhuset, for der er jo 
plads til 30 mennesker, 
men de skulle helst tie stille. 
Vi har efterhånden fundet 
nogle acceptable løsninger på 

problemet, men den bedste, 
som vi skulle have bygget ind i 
fra starten, kunne økonomien 
ikke klare. 

Køkkenets udformning fik vi 
hjælp til af et firma, der kan 
den slags. Der har kun været 
få ændringer siden, og vi har 
tit fået ros for det af de kokke, 
der har arbejdet der.

Det er kun ganske få og ikke 
særlig vigtige ting, jeg kunne 
have ønsket mig anderledes. 

Barens udformning kunne 
være disponeret bedre med 
andre skabe og skjulte kontak-
ter, og så savner jeg lidt flere 
farver, og markerede buer over 
dobbeltdørene i salen,  men 
æstetik  er svær at diskutere. 

Det var en virkelig spændende 
periode med en masse gåpå-
mod og et godt og kreativt 
samarbejde”

Tak for indsatsen, Knud, vi 
er mange der glæder os over 
huset, hver gang vi er her. Nu 
er den ”nye” kro blevet 25 år, 
og er også slidt mange steder, 
men det er et godt hus, som 
rummer en masse aktivitet, og 
vi der har været med i proces-
sen er vilde med det sted. 

Knud Jensen/ Lisbeth Larsen

Grib Skov Trop 

Jubilæum 9. juni 2012

Vi holder reception fra kl. 
17.00 til 19.00, hvor alle i 
Nødebo er velkomne til at 
kigge forbi. Her vil der også 
være aktiviteter for børn og 
voksne.

Alle nuværende og tidligere 
uniformerede og civile 
medlemmer af Grib Skov 
Trop er også inviteret til 
jubilæumsmiddag. Du 
kan tilmelde dig på www.
gribskovtrop.dk eller ved at 
sende en mail til spejder-gst@
gribskovtrop.dk. Middagen 
koster 50 kr. + drikkevarer. 
Der er underholdning 
for både børn og voksne.          
SU 15. maj 2012.
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Nyt fra NØDEBO VANDVÆRK

Sløjfning af gamle boringer og brønde.

For flere år siden blev der etableret grundvandssamarbejde i 
Hillerød for at få sløjfet gamle boringer og brønde. Formålet er 
at beskytte vort grundvand, da gamle boringer og brønde kan 
være kilde til forurening. 

Nu er turen kommet til Nødebo. Derfor opfordres alle, der 
er bekendt med, at der på deres ejendom findes en brønd/
boring, der ikke længere er i brug, til at kontakte formand 
for Nødebo Vandværk Ole H. Olesen på 4848 3819                                    
eller på mail nvv@worldonline.dk

Henvendelsen er især rettet til boliger, der er opført før 1958, der er året hvor Nødebo Vandværk 
blev stiftet. Grundvandssamarbejde påtager sig arbejdet med at sløjfe brønd/boring vederlagsfri.

Generalforsamling den 12. marts 2012

I sidste nummer af Kirke og Kro omtalte vi generalforsamlingen den 12. marts 2012, selvom den 
endnu ikke var afholdt. Generalforsamlingen fik det forløb vi havde skitseret. Vi vil gerne her 
takke de to andelshavere, der mødte op foruden dirigent og bestyrelse.

Handlingsplan for renovering af ledningsnettet blev godkendt, og de første forberedelser er i fuld 
gang, men herom i næste nummer af Kirke og Kro.

Der udsendes opkrævninger medio maj med afregning for 2011 samt a conto for 2012.

Bestyrelsen

Støt vores annoncører
de støtter os
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Fodbold for årg. 2006 og 2007 starter op i Nødebo !
Onsdage mellem kl. 16:00 og 17:00 

på Stadion i Nødebo! 

Trænerne bliver: Ben Geissler, Peter Ebsøe og Erik Kjær

Vi tager vores egne drenge med……….

 men vi håber på at mange flere har lyst til at være med !

Hvad kan du forvente, når du løber ind på Nødebo Stadion onsdag eftermiddag mellem 16-17 ?

•	 At vi tager godt i mod alle der har lyst til at være med fra ovenstående årgange !

•	 At vi har fokus på leg med bolden, så der bliver ikke så mange arm strækninger J

•	 At vi har fokus på det gode kammeratskab og glæden ved spillet.

•	 At vi øver os i reglerne, så meget vi nu kan.

•	 At vi afhængig af tilslutningen vil se på om vi skal melde os til nogle kampe/små turnerin-
ger.

Hvis du har kløe i fodboldbenene og vil være med, er du velkommen til at ringe til os på:

Ben: 4141 3007 (Bedst efter 20:00)   eller Peter: 2948 3572
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Højskoledage i Nødebo

I præstegården lørdag 1.9 – søndag 2.9

Tema: Gud  i musikken

Programmet lægges ud på hjemmesiden i løbet af forsommeren.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, eller meld jer til hos: 

Præstesekretær Allan Høier alho@km.dk/48480719 tirsdage mellem 9 og 16.

Fruebjergmøde
Søndag d.19.august Kl.11 til ca.16

Tema: Stresser vi de unge (nok)?
Igen i år mødes vi til debat og hyggeligt samvær på Fruebjerg i Grib Skov. Vi sætter fokus på 
de unge mennesker. Efter det sidste år at have fulgt, hvordan ungdommen rundt omkring i 
verden har sat sig selv på dagsordenen og med protester, oprør og demonstrationer har gjort 
opmærksom på, at nu har de fået nok! – spørger vi, hvordan har vores unge mennesker det? 

Er de slet ikke utilfredse med noget? Har det det for godt? Og er de blevet for magelige 
til at have meninger? Eller stresser vi dem bare så meget med krav om uddannelse og 
konkurrencedygtighed – for ellers kommer kineserne! - at de helt har glemt, at man godt kan 
sige fra?

Det færdige program vil være at finde på www.fruebjergmøderne.dk i løbet af forsommeren og 
i næste nummer af Kirke og Kro. Men sæt kryds i kalenderen.

Friluftsgudstjeneste
Som noget helt nyt starter vi med at holde gudstjeneste på Fruebjerg kl.11.

Vel mødt
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Staten har ikke mere råd til 
at drive kirke og kirkegård, 
men heldigvis har man 
fundet to private sponsorer, 
som vil påtage sig opgaven.

Lyder det alarmerende, så er 
overskriften dog rigtig nok, vi 
skal blot skrue tiden ca. 140 år 
tilbage til året 1873. Kirkens 
købere var to interessante 
personligheder.

Den ene var købmand Axel 
Rosenkrands Segelcke (1814-
81) Lønstrup i Nordjylland, 
som var en meget velhavende 
mand. Han ejede den store 
gård Sejlstrupgård og desuden 
Mårup kirke ved Lønstrup. 
Han havde tjent sine penge 
ved den såkaldte skudehandel 
med Norge, hvor man fra 
Lønstrup sejlede varer til og 
fra Sørlandet i Norge. Der 
var ingen havn i Lønstrup, 
man roede varerne ud til 
skuderne direkte fra stranden, 
hvor købmand Segelcke 
havde et stort varehus, hvor 
han dengang beskæftigede 
70 mand. Pakhuset blev for 
øvrigt ødelagt ved den store 
katastrofe i 1877, hvor et 
skybrud på 1½ time sendte en 

regnvandsflod gennem byen, 
rev 7 huse i havet og skabte 
den kløft gennem byen, som 
man stadig kan se. 

Den anden køber var 
Konsul Søren Færch (1813-
1911), han var oprindelig 
storkøbmand i Nibe og 
grundlagde i 1844 et 
tobakskompagni, familien 
havde som bekendt i mange 
år en stor forretning i 
tobaksindustrien.

Familien Segelcke og Færch 
blev knyttet sammen ved 
ægteskab mellem Caroline 
Segelcke og Hans Færch.

Segelcke og Færch købte 
foruden Nødebo kirke også 
kirkerne i Søborg, Gilleleje 
og Esbønderup, og senere 
knyttede de skovkasserer Peter 

West til ejerkredsen, således 
at de hver ejede 1/3 af disse 
kirker.

Exam jur Peter West 
boede i Esrum og han 
var amtsstuebestyrer og 
skovkasserer (dvs han tog 
sig både af amtets og af 
statsskovens økonomi og 
arbejdede parallelt med 
skovrideren, som tog sig af det 
forstmæssige) så det var nok 
praktisk at have ham med i 
konsortiet som embedsmand 
og regnskabskyndig. 

Skovkasserer West har for 
øvrigt senere gjort sig kendt 
i Danmarkshistorien i en 
helt anden forbindelse. Ved 
tørlægningen af Trundholm 
mose i Odsherred i 1902 
fandt opsynsmanden noget, 
han mente var en legetøjshest 
med tilhørende vogn, og 
som hans børn derfor fik at 
lege med. Da Peter West, 

Finansministeriet sælger Nødebo Kirke 
til to rigmænd!
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som dengang var ansat ved 
projektet, så tingene, var 
han straks klar over deres 
betydning og sørgede for at 
alarmere Nationalmuseet, så 
Solvognen, for den var det, 
kunne blive bevaret som et 
af vore største klenodier fra 
broncealderen.

1. januar 1905 solgte de 
Nødebo kirke til Grosserer 
Dahl (se forrige nummer af 
K&K). Der blev ikke erlagt 
nogen kontant købesum, 
men der var mange udgifter 
og forpligtigelser ved at være 
kirkeejer. Dahl havde før 
købet spurgt sin advokat 
til råds, og han fik dette 
lidet opmuntrende svar: 
”..Kirkeejerens Rettigheder 
ere meget små (han behøver 
ikke en Gang at adspørges om 
Kirkekoncerts Afholdelse) hans 
Pligter derimod til alle Sider 
særdeles omfattende.” Det 
afskrækkede ikke Dahl, han 
handlede som en sand mæcen, 
han gik straks i gang med at 
restaurere kirken og gav os 
oven i købet en præstegård, og 
det var da ikke så ringe endda. 
K&K

PS. Nu er kirken heldigvis 
selvejende og forhåbentlig kan 
hverken stat eller kommune 
sælge den.

Gudstjeneste i Gadevang Kirke d. 28.maj 2.pinsedag                    
efter fællesvandring fra Nødebo kirke.

Gospelgudstjeneste ”i det grønne” søndag d. 3.juni kl. 
10.30  Gribskov ved Hvidekilde/ Mårum Kirke

Gospelkoncert søndag den 17. juni kl. 10.30  
Præstegårdshaven ved Blistrup Kirke

Mandag d. 14.maj kl. 20.00 er der åbent hus til vores 
sæsonafslutning/ øveaften, og alle er mere end velkomne!

Arr. med gospelkoret MMMC 

under ledelse af Helene Dahl
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Store bededag d. 4. maj konfirmeres                     
i Gadevang kirke: 

Kl. 10.00

Emilie Bruzelius Esinger Larsen

Emil Whitton Mc Kinstry

Nicolai Johan Simonsen

Marc Gottschalk Olesen

Alberte Nordahl Erner

Josefine Bøgelund Waage

Peter Bjerre Hansen

Kl. 11.15

Christian Lau Malling Konradsen

Malte Wahlfelt

Clara Jermiin Kiersgaard Olesen

Camilla Nordberg

Louise Camilla Hansen

Anna Svankjær Toftdahl

Mathilde Christine Toyberg

Søndag d. 6.maj konfirmeres                            
i Gadevang kirke: 

Kl. 10.30

Mathilde Dehn Janca

Christopher Strøyer

Astrid Jurin Hansen

Rasmus Petersen Leth

Victor Rye Funch

Vincent Joseph Lynch

Kristi Himmelfarts dag d. 17.maj 
konfirmeres i Nødebo kirke:

Kl. 10.00

Flora Arenfelt Derkaoui

Rikke Louise Jensen

Rie Meldgaard Madsen

Emma Yde Petersen

Oliver Skat Lørup

Sarah Borg Karlsson

Til lykke til årets konfirmander
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Kristi Himmelfarts dag d. 17. maj 
konfirmeres i Nødebo kirke:

Kl. 11.15

Camilla Kjær Andreasen

Caroline Corfitz Mather

Rose Daugaard Knudsen

Lasse Persson

Christian Emil Børresen

Søren Swartz Munksgaard

Søndag d. 20. maj konfirmeres                          
i Nødebo kirke

Kl. 10.30

Marc Siewartz Holck Christiansen

Christine Duelund

Mads Thorndahl

Jonas Mohr Vestergaard

Marcus Leander Andersen

Anna Sofie Leth Nymand

Mie Seiler Kraft

Mikkel Vemmelund Nielsen

Magnus Lund Ulnits
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Menighedsrådsvalg 2012
Til efteråret er der valg til menighedsrådet. De plejer at gå stille for sig med fredsvalg. Det 
har sine klare fordele ved netop at være fredeligt og uden at lægge spor af konflikter efter sig. 
Men – det kan også blive for fredeligt. Mange steder kan man slet ikke opstille en liste, fordi 
der ikke er kandidater nok, og menighedsråd må lægge sig sammen for at blive mange nok. 

Det er der mange grunde til. Menighedsrådene har et stort ansvar for kirkens drift, for 
vedligeholdelse af bygninger, som arbejdsgivere for personalet og som bærere af kirkens liv 
og vækst med gudstjenester og kirkelige aktiviteter. Det kan være svært at få til at passe ind i 
en travl hverdag. Men det spændende er, at man faktisk har en reel indflydelse, ikke bare på 
hvordan livet i den lokale kirke skal forme sig, men også på det bredere plan i spørgsmålet 
om, hvilken vej Folkekirken skal gå. 

Alt det vil vi skrive meget mere om i næste nummer af Kirke og Kro. Her vil vi nøjes med at 
annoncere to spændende debataftener om Folkekirkens fremtid.

Sommerkoncert i Gadevang kirke

Onsdag d.20. juni kl.19.30

Nødebo-Gadevang Kantori Under ledelse af Gunver Nielsen

Program: Et varieret program af både danske og udenlandske sommersange
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Pilgrimsvandring i Pinsen

Fra Nødebo kirke til Gadevang kirke 
gennem skoven 2. pinsedag

   Program: 

    8.30 Morgensang i Nødebo kirke

     9.00 Vandring gennem skoven

   11.00 Koncert i Gadevang Kirke med gospelkoncert MMMC 

   12.00 Frokost

Tilmelding (af hensyn til frokostplanlægning): til præstesekretær Allan Høier på 
48480719 tirsdage fra 9-16 eller mail: alho@km.dk
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To debataftener om 
tro og religiøsitet i Danmark:

Onsdag 23. maj kl. 19.30

”Har Folkekirken mistet sit selvværd?”
v/præst og forfatter Sørine Gotfredsen

Tirsdag d.28. august kl. 19.30:

”Hvor er troen på vej hen?”

v/religionssociolog, forfatter og leder af 

Det Danske Bibelselskab Morten Thomsen Højsgaard

Debataftenerne finder sted i præstegården på Nødebovej 24

Folkekirken er en dyrebar del af det danske samfund, 
men den har problemer. Den mangler selvværd og mod 
til at tro på budskabets afgørende betydning. Og det er 
for nemt som ansat at gemme sig uden at gøre sit bedste. 
Forholdet mellem kirke og folk er sårbart, og medlem-
merne må ikke komme i tvivl om, at kirken grunder i 
noget uforanderligt og virkelig er bærer af ånd.

Oplægget vil tegne et billede af de udfordringer, kirken 
står overfor. Hvordan tænker man tro og kristendom 
i dagens Danmark, hvor masser af eksempler på nye 
former for åndelighed også er med til at tegne et 
billede af danskernes religiøsitet? Er kirken ved at miste 
fodfæste, mens ”googlebuddhismen” tager over?  
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Indskrivning til konfirmation 2013

Onsdag d. 6. juni kl. 19.30 

i præstegården på Nødebovej 24. 

Medbring tilmelding, som man har fået tilsendt eller kan rekvireres hos sognepræsten.



36

Vejviser for kirkerne i Nødebo og Gadevang  www.noedebosogn.dk
Sognepræst: Eva Holmegaard Larsen 
Nødebo Præstegård, Nødebovej 24, Nødebo   48 48 07 19.  ehl@km.dk
Træffes bedst: ons-, tors- og fredag 10-11, tirsdag 16-18, træffes ikke mandag 
Præstesekretær: Allan Høier  
træffes  som regel i præstegården tirsdag kl. 9-15  48 48 07 19,  alho@km.dk
Graver: Michael Müller 
Kirkegårdskontor Nødebovej 16, Nødebo   48 48 40 09 graver@live.dk
Træffes hverdage 9-15 undtagen mandag. Torsdag til kl. 17
Assist. graver: Kirsten Kragh     48 48 40 09 graver@live.dk
Organist:  Peter Navarro-Alonso     60 88 19 01 peter@navarroalonso.com
Kirkesanger: Søren Hossy       33 15 95 96 s-hossy@mail.dk
Kirkværge: Knud Aunstrup, Søparken 7, Nødebo  48 48 58 74 knud@aunstrup.com

Kirsten Aunstrup, Søparken 7
Nødebo  3480 Fredensborg

Formand 48485874 kirsten@aunstrup.com

Gunver Nielsen, Mosebredden 1
Nødebo  3480 Fredensborg

Næstformand 48481429 nielsen.aagaard@mail.dk

Eva Stenby Carlsen, Nødebo Skovvænge 8 
Nødebo  3480 Fredensborg

Kontaktperson 48476712  
20670044

evastenby.carlsen@gmail.com

Hans Erik Hansen, Gribskovvænget 20 (G)
Gadevang  3400 Hillerød

Kasserer 48266573  
21810165

h.p@tiscali.dk

Jytte Liljedahl, Humlevænget 5
Nødebo  3480 Fredensborg

Sekretær 48482710  
30554988

jytte-finn@mail.dk

Else-Marie Kjøller, Jægervænget 17
Nødebo  3480 Fredensborg

48480736 
20227736

else-marie@moselvin.dk

Birgitte Hermann, Mosekrogen 1
Gadevang  3400 Hillerød

48250216
72498306

brher@gribskov.dk

Lilian Christiansen, Ebbas Alle 18
Nødebo  3480 Fredensborg

48480210 lgs@c.dk

Poul Olsen, Kirkevej 12
Nødebo  3480 Fredensborg

48480274  
40257074

tpolsen@os.dk

Eva Holmegaard Larsen, Nødebovej 24
Nødebo 3480 Fredensborg

Sognepræst 48480719 ehl@km.dk

Nødebo-Gadevang menighedsråd
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Gudstjenester Prædikant Nødebo Gadevang
April

29. april EHL 9.00 10.30
Maj

4. maj EHL 10.00 & 11.15
konfirmation

6. maj EHL 10.30
konfirmation

13. maj EHL 10.30 9.00
17.maj EHL 10.00 & 11.15

konfirmation
20. maj EHL 10.30

konfirmation
27. maj EHL 10.30 9.00

Pinse
28. maj EHL 8.30 ca 11.00

2. pinsedag morgensang Gospelkoncert
Juni

3. juni EHL 9.00 10.30
10. juni A. Lund 10.30 9.00
17. juni EHL 9.00 10.30
24. juni EHL 10.30 9.00

Juli
1. juli EHL 9.00 10.30
8. juli Annemarie Lund 9.00
15. juli Anne Boye 10.30
22. juli Ib Lauritsen 10.30
29. juli Ib Lauritsen 9.00

August
5. august EHL 9.00 10.30
12. august EHL 10.30 9.00
19. august EHL 11.00

På Fruebjerg
26. august EHL 9.00 10.30

Gudstjenesteliste
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Nødebo Idrætsforening         www.nif.dk
Formand Henning Vester,
Krohaven 7, Nødebo 4848 3150
Kasserer Kasper Andersen,
Mosedraget 24, Nødebo 4848 5584
Sekretær Svend Høegh Nielsen,
Kirkevej 14, Nødebo 4848 0672
Badminton: Svend M. Andersen,
Baunevænget 38, Nødebo 4848 2804
Fodbold: Kasper Andersen
Mosedraget 24  4848 5584
Gymnastik: Lillian Dale,
Søvej 14, Nødebo  4848 3238
Tennis: Niels Lillemose,
Rådyrvej 6, Nødebo  4848 3121

Grib Skov Trop                   www.gribskovtrop.dk
Formand: Hans Peter Folden 2465 6384
Formand-gst@gribskovtrop.dk
Ulveleder: Bente Wilcke  4848 0128
Stifinderleder: Leif Højvang  4848 1270
Spejderleder: Stinus Andersen 2966 7032
Roverleder: Ole Lumholt  4848 1270
Forældreforening: Jørgen Andersen  4848 5099
Hyttevagt: Brian Hørup  41591076  
bhpost@mail.dk

Gospelkoret: Mighty Monday Mass Choir
Mail: gospel@mmmc.dk
Hjemmeside: www.mmmc.dk
Helene Dahl  Korleder 2346 2767

Bestyrelsen:
Anne Hansen, Formand   4848 4196
Kirsten Poulsen   5190 0453
Dorrit Dall Hansen  4848 4880
Maria Johansen  2227 0276
Margit Vester  4848 3150
Gitte Kruchov  4841 4364
Rikke Sund Nordahl 3956 4804

Folkemusikgruppen Nøddeknækkerne
www.nodeknek.dk
Søren Sigsgaard tlf: 4848 2013
Kildeportvej 24 Nødebo
soeren.sigsgaard@gmail.com

Styrk din krop i Nødebo
Gerda Broch Christensen             2384 8367
Irene Møller              2363 6911

Øvrige foreningsdata

Vinterbadeklubben Nødebo Vikingerne
www.Nbovikingerne.dk

Formand Jørn Aagaard
Mosebredden 1, Nødebo  4848 1429
Kasserer Maria Buhl
Ved Skoven 10, Nødebo  4847 1909
Sekretær Stephen Wessels
Kirstinehøj 23, Nødebo 4913 5215
Mail: nielsen.aagaard@mail.dk
Klubhus: Krostien 11, Nødebo

Nødebo Lokalråd                      www.nødebo.dk

Formand Gert Bendsen        4848 5560
Sekretær Nina Werther     4848 1407
Næstformand Mikkel Faurholdt     4848 4118
Webansvarlig og   
Kasserer Birgit Madsen    4848 2188
Lilian Christiansen 4848 0210
Lilian Dale Andersen     4848 3238
Johannes Krog    4848 5956
Katrine Gro Nielsen   4847 6144
Christina Thorholm  4848 5442
Elsebeth Plate  4848 4912
Tilforordnet Eva Holmegaard Larsen 4848 0719

Hillerød Sejlklub      www.hillerodsejl.dk
Ib Andersen, Søvej 14 4848 3238
Nødebo, 3480 Fredensborg
ia.privat@gmail.com
Klubhus: Krostien 11 Nødebo 4848 5245

Nødebo Stavgang     www.nodebostavgang.dk
Formand Jette Krog  4848 2793
Kasserer Poul Bønsøe 4848 2287
Sekretær Aase Nielsen 4848 1742
Medlem Ellen Kruse  4848 3395

Kajakklubben Esrum Sø    www.kkes.dk
Pia Gulstad   4824 4546
Gadevangsvej 89   2522 9154
formand@kkes.dk/pia.gulstad@gmail.com
Klubhus: Krostien 11 Nødebo 4848 5245

Vandværket              www.nødebovand.dk
Formand: Ole H. Olesen,
Sportsvej 35, Nødebo  4848 3819
Vandværksbestyrer: Ole Christoffersen
Sportsvej 49 4848 3240
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Forsamlingshusets bestyrelse

Forsamlingshuset, Nødebovej 26                                                          4848 0746

Tilde Gylling Bender, Søengen 2                  sekretær                            2070 2930
Marianne Bille, Skovgærdet 2A                    kulturudvalget                   4848 1760
Bruno Bjerre, Ebbas Allé 14B                       ejendomsudvalget             2014 1617 
Flemming Jørgensen, Nødebovej 1B             bankoudvalget                  4848 3980
Lisbeth Larsen, Nøddehegnet 38                  informationsudvalget        4848 3537 
Niels Lillemose, Rådyrvej 6                          formand                            4848 3121
Erik Petersen, Skovbrynet 4                          kasserer                             4848 2467
Jens Seeberg, Baunevænget 39                      næstformand                     3920 4797
Søren Skals , Pile Allé 5                                loppegeneral                    4848 4539
Vanessa Stephensen, Kildeportvej 31                                                     2536 3010
Camilla Svanebjerg, Rosenberg Alle 3                                                    3555 3180
Chr. Wolfhagen, Nøddehegnet 19                 driftudvalget                    4848 2593
Ib Østlund, Kastanie Allé 6                           økonomiudvalget             4848 1000

Bliv medlem af kroen: Det personlige medlemskontingent er 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. 
Kulturabonnement koster 400 kr. pr. halvår for medlemmer, du sparer 200 kr.

Medlemsrabat: Medlemmer, der ønsker at leje selskabslokaler på Nødebo Kro, kan 2 gange om året få 
en rabat på lejen på 2500 kr. 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.

Lokaler Basis Rabat 1 medlem Rabat 2 medlemmer

Krostuen 8.600 6.100 3.600
Sal og krostue 10.900 8.400 5.900
Krostue og driverhus 10.900 8.400 5.900
Sal, krostue og driverhus 12.000 9.500 7.000
Hestelængen 3.950 1.450



Det sker på Nødebo Kro fra maj til august

Næste nummer af Kirke & Kro udkommer 
den 12. august deadline 3. august 2012.

Maj 
Tir. 1.  kl. 18.50    Banko
Tir. 8.  kl. 18.50    Banko
Fre. 11.  kl. 21:00 Trad Lads & Green steps *
Tir. 15.  kl. 18.50    Banko
Ons. 16. kl. 18.00    Vandretur til en by i skoven F
Tir. 22.  kl. 18.50    Banko
Tir. 29.  kl. 18.50    Banko

Juni
Søn. 10.  kl. 7.00  Morgenvandring med Svend Løw F
Tir. 12.  kl. 18.50    Banko
Tir. 19.  kl. 18.50    Banko
Fre. 22.  kl. 21.00 Sommertango, tapas fra kl. 19
Lør. 23.  kl. 19.00 Sankt Hans, bål kl. 22 F
Tir. 26.  kl. 18.50    Banko

Juli
Tir. 3.  kl. 18.50    Banko
Tir. 10.  kl. 18.50    Banko
Tir. 17.  kl. 18.50    Banko
Tir. 24.  kl. 18.50    Banko
Tir. 31.  kl. 18.50    Banko

August
Tir. 7.  kl. 18.50    Banko

*Arrangementer inkluderet i abonnement
§ Middag kl. 19, bestilles senest onsdag
# Nøddeknækkermiddag kl. 18.30, bestilles senest onsdag
F Fri entre


