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Udlejning af kroens lokaler
Hvis du vil leje selskabslokaler eller mødelokaler på kroen, kan du henvende 
dig på kontoret på første sal i kontortiden (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.
På kroens hjemmeside 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 
48 48 07 46. 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 antal personer pris kr

Krostuen 54 8600
Sal og krostue 120 10900
Krostue og driverhus 54 10900
Sal. krostue. driverhus 120 12000
Hestelængen  (kun én medlemsrabat) 50 3950

  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.

Bliv medlem af kroen: Det personlige medlemskontingent er 350 kr 
pr år, dog 225 kr for medlemmer der er fyldt 65 og 150 kr for unge (under 
30) under uddannelse. Forældres medlemsskab omfatter børn under 18.
Medlemsrabat: Medlemmer, der ønsker at leje selskabslokaler på Nødebo 
Kro, kan 1 gang om året få en rabat på lejen på 2500 kr., hvis de på det 
tidspunkt, hvor lejekontrakten underskrives, har været medlem i minimum 
2 år. Medlemskabet regnes fra den dag, hvor man første gang har indbetalt 
medlemskontingent. Denne information findes i kroens medlemssystem.
Højest 2 medlemmer kan få rabat ved samme udlejning.
Rabatten gives kun, når det drejer sig om medlemmers personlige 
arrangementer, fx bryllupper, fødselsdage, jubilæer, konfirmationer mm. Det 
betyder, at man gerne må leje kroen til en god vens arrangement, men der 
gives ikke rabat.
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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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Ved leveringssvigt kontakt Lisbeth Larsen.
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Loppemarked på Nødebo Kro 

Søndag d. 29. august 2010 
     Kl. 10.00       Loppemarkedet åbnes.

     Kl. 12.00       Auktion på græsplænen bag kroen 

     Kl. 14.00       Loppemarkedet lukker.

 

Traditionen tro vil Nøddeknækkerne underholde fra kl. 9.45, og under hele loppemarkedet vil der være mulighed 
for at købe øl, vand, vafler, is, sandwich og hvad buffet’en ellers kan byde på.

Benyt dagen til en familieudflugt til kroen, og slå jer ned på plænen og nyd den smukke udsigt over Esrum sø, når I 
har shoppet og er trætte og trænger til lidt at spise og drikke. 

Børnene kan muntre sig med flødebollekastemaskinen og i ”Det muntre køkken”, mens de voksne slapper af.

Hele kroen er igen i år stopfuld af rigtig mange gode ting – både inde og ude kan I handle i de forskellige boder.

Vi glæder os meget til at se en masse lokale Nødeboere til loppemarkedet sammen med alle dem, der kommer 
udenbys fra.

Invitér din familie og venner til loppemarkedet. 
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Slotsgade 36, Frederiksværksgade 33, tlf. 48403000

Kender du Nødebo?

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

UNIK når det gælder.... briller linser solbriller

SALON C
Frisør & velvære

27265691

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. kl. 9.00-14.00

Første søndag i måneden kl. 8.00-14.00

Nødebovej 45
3480 Fredensborg

www.noedebofrisoeren.com
mail: carmomilla@yahoo.dk

Nødebo Antenne 
og Ejendomsservice

Johannes Krog

Skift til det nye digitale sendenet 
med en almindelig antenne.

Få vejledning eller en komplet 
installation.

DIGITALT  TV
MED
ALMINDELIG
ANTENNE

tlf. 5325 9863
johanneskrog@mail.dk
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Kulturkalender 
Kulturkalenderen for efteråret er 
udkommet og husstandsomdeles 
i Nødebo og Gadevang sammen 
med dette nummer af Kirke & 
Kro. Vi har igen sammensat et 
spændende og varieret program som 
forhåbentlig inspirerer til mange 
besøg på Kroen. 

Søndag den 19. september kommer 
operasangerne Guido Paevatalu 
og Gert Henning-Jensen. Onsdag 
den 3. november skal vi opleve den 
unge norske violinist Vilde Frang 
i samspil med pianisten Marianna 
Shirinyan. Og søndag den 21. 
november vil Caroline Henderson 
får hele Kroen til at swinge. 

Til disse tre store koncerter har vi 
nummereret pladserne, så publikum 
ikke behøver at stå i kø foran døren 

ind til salen. I stedet kan man 
nyde en kop kaffe eller et glas vin 
i Drivehuset før koncerten. Der er 
180 billetter, som kan købes i forsalg 
på Kroens kontor. Kulturabonnenter 
bør også reservere plads i forvejen, 
da alle pladser kan være solgt på 
forhånd. 

Som noget nyt vil man i efteråret 
kunne købe billetter i forsalg til 
alle arrangementerne. Det sker ved 
henvendelse til Kroens kontor på tlf. 
4848 0746 i kontortiden mandag 
og torsdag kl. 17-19 samt onsdag 
og fredag kl. 9-12. Forsalget stopper 
to hverdage før arrangementet, 
og billetterne skal betales via 
netbank. Billetterne udleveres ved 
indgangen. Ved forudbestilling af 
abonnementsbilletter skal billetterne 
være afhentet senest en halv time 
før koncerten. Resterende billetter 
sælges ved indgangen.

Når der er spisning i forbindelse 
med et arrangement, sælges kun 
den samlede pakke i forsalg (mad + 
billet). Billetter uden spisning sælges 
ved indgangen.

Kulturabonnementet omfatter 
i efteråret tre aftener med 
fredagsdans, en jazz-koncert, tre 
klassiske koncerter, to foredrag og 
juletræsfesten. Abonnementet koster 
500 kr., men hvis man er medlem 
af Forsamlingshusets Venner får 
man kulturabonnementet for kun 
350 kr. og sparer dermed 670 
kr. i forhold til løssalgsprisen. 
Kulturabonnementet sælges på 
Kroens kontor og ved indgangen 
til de enkelte arrangementer. 
Der vil også være en bod på 
loppemarkedet, hvor man kan købe 
kulturabonnement.

mvh Kulturudvalget
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Ny redaktion.
Så lykkedes det alligevel ved fælles hjælp og gode kræfter at samle et hold, der vil fortsætte med at lave ”Kirke og Kro”.Vi 
udkommer i de planlagte 6 udgaver i den kommende årgang, der bliver nr. 34, og de næste udgivelsesdatoer er som følger:

 3. oktober 2010,  21. november 2010,  30. januar 2011,  30. marts 2011,  15. maj 2011

Vi har som før nævnt ikke set os i stand til at sende bladet til andre end de udenbys annoncører, det beklager vi 
naturligvis.Vi kan i stedet tilbyde at sende dig en mail som en reminder, når det næste blad er på gaden. Så kan du hente 
det på Kroens hjemmeside, eller på Kroen ved næste lejlighed, hvis du er interesseret.

Så send dit navn og mailadresse til voreskro@gmail.com , så vil du få en e-mail hver gang et nyt Kirke og Kro er på 
gaden.
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Swingende 
jazz 

med Lennart Ricards Kvartet

Fredag den 1. oktober  
kl. 21

Lennart Ricards Jazzkvartet spiller 
op til dans. Kvartetten består ud 
over Lennart Ricard på piano 

af violinisten Bjarke Falgren, 
bassisten Thomas Fonnesbech og 
trommeslageren Mikkel Find, der 
alle er kendte i det danske jazzliv. 

Lennart Ricard er noget så sjældent 
som en ’topprofessionel’ amatør. 
Han har lige siden gymnasiet 
interesseret sig for jazz og har 
sideløbende med sin advokatkarriere 
skabt sig et skattet navn inden for 
det københavnske jazzliv, hvor han 
trækker fulde huse, hvad enten han 
spiller på Restaurant Willumsen i 
Store Regnegade eller på Restaurant 
Jacobsen i Klampenborg. Det 
er første gang, vi får besøg af 
violintroldmanden Bjarke Falgren, 
mens Thomas Fonnesbech og 
Mikkel Find tidligere har gæstet 
Nødebo Kro med andre orkestre. De 
evner alle tre modspillet til Lennart 
Ricards afslappede, drillende stil. 
Kvartetten spiller god swingende 
jazz i en absolut dansevenlig stil.

Bjarke Falgren rører violinen med 
en fanden-i-voldsk opfindsomhed 
og smittende spilleglæde; han har en 
stor tone og et bid i strøget, der er 
kendt i både ind- og udland. Mikkel 
Finds seje, pågående og pulserende 
trommer matcher fint, og Thomas 
Fonnesbech har et kraftfuldt 

basspil. Han er en af landets mest 
spændende og lydhøre bassister.

Inden musikken starter på Nødebo 
Kro fredag den 1. oktober kl. 21, 
kan man spise middag med en to-
retters menu for kun 120 kr. Den 
skal blot bestilles senest onsdag den 
29. september på forsamlingshusets 
kontor tlf. 4848 0746. Kontoret er 
åbent mandag og torsdag kl. 17-19 
samt onsdag og fredag kl. 9-12.

Entré 100 kr. eller abonnement. 
Billetter ved indgangen. 

266
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   Nøddeknækkerne
         - folkedans for alle aldre

Fredag den 24. september kl. 19.30
Kom og vær med til en sjov og glad aften sammen med ”Nøddeknækkerne”. Forsamlingshusets husorkester spiller 
op til folkedans den sidste fredag i måneden, og denne gang får de besøg af spillemandsgruppen ”Kontra Otte” fra 
Brøndby. Man kan starte med et godt måltid mad til en overkommelig pris. Bestil maden på 4848 0746.

Nøddeknækkerne begyndte at spille i 1977 kort efter, at borgerne i Nødebo havde købt den nedlagte kro 
og lavet den om til Forsamlingshuset Nødebo Kro. Siden har de været husorkester på Kroen, og ud over 
nøddeknækkeraftenerne den sidste fredag i måneden efterår, vinter og forår medvirker de glade spillemænd ved 
mange af forsamlingshusets arrangementer. Alle, der har været til Nødebo’s store loppemarked i august måned, har 
glædet sig over Nøddeknækkernes musik i køen ved indgangen.

”Kontra Otte” har eksisteret siden 1984. Allerede samme år blev de bedt om at spille til dans i Brøndby Strand 
Folkedanserlaug, og det har de gjort siden. Hver mandag otte af årets måneder. Deres repertoire er traditionel 
dansk spillemandsmusik plus nogle svenske melodier og amerikanske squaredances ind imellem. De har besøgt 
Nøddeknækkerne og Nødebo Kro flere gange gennem årene.

Når Kroen er fyldt med glade børn og voksne, får spillemændene ekstra energi og inspiration, så der bliver fart over 
feltet på dansegulvet. Og der bliver også tid til danseinstruktion ind imellem. Det bliver tit sjovere at danse med, 
når man har trinene i frisk erindring. Den første times tid er mest for børn, og fra kl. 20.30 fortsætter dansen for de 
voksne.

Nøddeknækkerne har deres egen hjemmeside. Klik ind på www.nodeknek.dk og orienter jer nærmere om denne 
helt specielle folkemusikgruppe. Her oplyses der også om de gæsteorkestre, der bliver inviteret til at ”spille op” både 
alene og sammen med Nøddeknækkerne. Yderligere oplysninger kan fås hos Søren Sigsgaard på tlf. 4848 2013.

Det er muligt at spise, før musikken og dansen starter. Det skal blot bestilles i forvejen. Bestil en 
Nøddeknækkermiddag (én ret til 70 kr. Børn under 12 år slipper med 35 kr.) på Kroens kontor tlf. 4848 0746 
senest onsdagen før fællesaftenen. Spisningen starter kl. 18.30.  Der er gratis adgang.
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  Ensemble Felix
      spiller på Nødebo Kro
  med Andreas Broch som solist

 Søndag den 3. oktober kl. 16

Forsamlingshusets sal kan ikke rumme et helt symfoniorkester, hvis der også skal være plads til publikum, men med 
Ensemble Felix bliver det muligt at høre nogle af  de store symfoniske værker. Programmet omfatter tre spændende 
værker. Haydns symfoni nr. 6, Wagners Siegfried Idyl samt Saint-Saëns’ cellokoncert. Christian Schmiedescamp er 
med som dirigent, og Andreas Broch er solist i Saint-Saëns cellokoncert. 

De fem strygere og fem blæsere i Ensemble Felix dækker alle stemmerne i det wienerklassiske orkester og kan 
derfor spille meget store dele af  det klassiske og romantiske repertoire i miniatureudgave. Ensemblet er så lille, 
at musikken skal udføres kammermusikalsk, dvs. at alle musikere er afhængige af  at lytte til hinanden og må 
tage ansvar for sin egen stemme. Det er udfordrende og giver samtidig et stærkt sammenhold i ensemblet, både 
musikalsk og socialt. Det er hele motivationen for og drivkraften i Ensemble Felix.

Christian Schmiedescamp er basunist i Sjællands Symfoniorkester og fast dirigent for Lyngby-Tårbæk Brass Band. 
Andreas Broch arbejder free-lance og har haft opgaver for både Det Kongelige Kapel og DRs orkestre. Han har 
spillet mange koncerter i ind- og udland og vandt 1. pris i Samuel Rubin Academy’s kammermusik konkurrence i 
Israel i 2000.

Billetter ved indgangen og på tlf. 4848 0746.
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Høstfest  Søndag den 26. september kl. 11.30

For 33 år siden i september 77 holdt vi høstfest i kirken og på kroen i Nødebo. Det blev et brag af en fest. Kirken 
var stopfuld af børn og voksne, og efter gudstjenesten gik vi i samlet flok til kroen, hvor vi spiste og hyggede os 
sammen med vores børn. Aftenen sluttede med bal for små og store. Kroens pionerer taler stadig med glans i øjnene 
om denne vidunderlige fest.

Kan vi gøre det igen? Vi vover forsøget den 26. september.

Høstgudstjenesten i Nødebo Kirke er starten på det hele kl. 11.30 med sognepræst Eva Holmegaard Larsen på 
prædikestolen. Derefter fortsætter festen på Kroen. Madkurvene til frokosten medbringer vi selv, og drikkevarerne 
købes i buffeten. Her kan man også købe kaffe og kage og andet godt i løbet af eftermiddagen.

Nødebo Kantori vil underholde, og Nøddeknækkerne vil spille op til dans, når frokosten er fortæret og stemningen 
løftet. Der bliver også underholdning for børnene. En rigtig familiedag som i gamle dage.

Der er gratis adgang.

Arrangører: Nødebo-Gadevang Menighedsråd og Kulturudvalget i Forsamlingshuset Nødebo Kro

Billedet er fra 1977
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To af  de bedste danske operasangere kommer på Nødebo Kro synger arier og duetter fra det store kendte og 
elskede opera-repertoire. Guido Paevatalu og Gert Henning-Jensen er begge tilknyttet Det Kongelige Teater, og de 
bliver akkompagneret af  pianisten Torben Petersen. Det bliver en enestående oplevelse.

Guido Paevatalu havde debut som baryton i 1982 og Gert Henning-Jensen som tenor i 1992. Ud over deres mange 
opgaver på den danske musikscene er de to sangere også efterspurgte i internationale operakredse. Guido Paevatalu 
har sunget ved Mozart Festivalen i Wien, og Gert Henning-Jensen har sunget Wagner på Metropolitan Operaen i 
New York. Desuden er de begge koncertsangere med et righoldigt repertoire.

Torben Petersen har i mange år været operarepetitør ved Det kgl. Teater og i en periode ved operahuset i Sydney. 
Han er organist, pianist, komponist og har givet adskillige koncerter i ind- og udland. Han er fast akkompagnatør 
for Guido Paevatalu og Gert Henning-Jensen.

Der er 180 nummererede pladser til denne koncert, så det er en god idé at købe billet på forhånd ved henvendelse 
til forsamlingshusets kontor på tlf. 4848 0746 i kontortiden mandag og torsdag kl. 17-19 eller onsdag og fredag kl. 
9-12. Betaling sker via netbank.

Forsalget slutter onsdag den 15. september kl. 12. Eventuelt resterende billetter sælges ved indgangen.

Entré 150 kr. eller abonnement. 

Kongelig Opera
Guido Paevatalu & 

Gert Henning-Jensen

Søndag den 19. september 
kl. 19.30
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Efterlysning !!!!!

Loppemarkedets bod med salg af hjemmebag og grønt 
efterlyser hjemmelavede lækkerier til salg i boden søn-
dag. Derfor kom gerne med hvad du kan undvære af:

•   kager, brød, boller, tærter, småkager o.l. 
•   marmelade, syltetøj og gele, saft og frisk frugt
•   grøntsager, blomster og planter
•   alt, hvad der smager og dufter hjemmelavet, kan   
     sælges.

Når du har gang i ovnen, så lav en ekstra portion og læg 
den i fryseren til loppemarkedsdagen, eller sæt allerede 
nu nogle glas marmelade fra til vores bod.

Vi tager imod både lørdag og søndag morgen..

På gensyn på Loppemarkedet. ..Lene Henrichsen

Sodavandsdisko

Fredag den 10. september

kl. 19-22

Vi gentager successen fra foråret!

Alle børn, der går i 4., 5., 6. og 7. klasse, indbydes til 
en fed alkoholfri diskofest på Kroen. Kom og dans 
til diskorytmer i Diskotektet i den store sal, eller nyd 
en sodavand, slik og chips med vennerne i baren i 
Driverhuset.

Entré 40 kr.
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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,-

Gevinster på kontantnumre og medlemsnummer

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

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

Udtrækning på indgangspuljen på ca. kr. 1.000.- 

Endvidere diverse lotterier og skrabespil.

Tag på skattejagt

Læs på www.skatiskoven.dk

hvordan hele familien kan få

en spændende dag i skoven.

Mobiltelefonen er et aktivt 

element i jagten.
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Foreningen

Styrk din krop
Tilbyder igen undervisning i Nødebo (3. sæson). 

Hvad er formålet? At give ældre borgere m/k bosat i Hillerød bedre mulighed for at bevare funktionsevnen, så man 
fortsat kan klare de daglige gøremål.

Hvad drejer det sig om? Fysisk aktivitet af forskellig art sammen med ligesindede. Alsidig træning, der tager 
hensyn til den enkeltes niveau. Træning, der blandt andet øger balance evnen og styrker musklerne. Mulighed for 
hyggeligt samvær over en kop kaffe efter træningen.

Hvem kan deltage? Borgere m/k i Hillerød kommune fra 65 år og derover, som af en eller anden årsag ikke kan 
finde et brugbart tilbud i idrætsforeningerne.

Hvor foregår det? Nødebo Kro i hestelængen.

Hvornår undervises der? Onsdage fra kl. 13 til 15. 1½ times træning og ½ time med kaffe og sang.
Første gang 1. september 2010.

Hvad er prisen? 250 kr. for hele sæsonen. Desuden skal man være medlem af Nødebo Kro, det koster 225 kr. 

Hvor får man mere at vide og hvor tilmelder man sig?

Gerda Broch Christensen, mobilnummer 23 84 83 67 eller Irene Møller, mobilnummer 23 63 69 11

Tilmelding er vigtig. Deltagere fra sidste sæson bedes melde sig i forvejen.
Instruktørerne arbejder frivilligt og uden løn.
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Birgit Andersson
Aktuel kunstner på Kroen

Jeg har som udøvende kunstner været hele paletten igennem:

Porcelænsmaling - Akvarel- Akryl - Oliemaling - Keramik.

Nu er det mest akryl og akvarel, hvor jeg lader mig inspirere 
af naturen og selvfølgelig de omgivende mennesker. Jeg er 
formand for Azurmalerne i Farum, og også her hentes megen 
inspiration bland kreative mennesker.

Jeg føler mig ikke bundet af en bestemt form, men 
eksperimentere både med farver og indhold, således at f.eks. 
mine blomsterbilleder har et abstrakt tilsnit. Desuden har jeg 
hentet inspiration ved undervisning af bl.a.:

Gerda Swane – Cuy Costa – Pelle Wadstrømer – Robert 
McLean – Pierre Beskow m.fl.

Jeg har deltaget i adskillige udstillinger hvilket fremgår af min 
hjemmeside: www.birgitandersson.dk.

Jeg maler – og kan ikke lade være – fordi det giver mig ro og 
glæde samt energi.

Birgit Andersson udstiller på Kroen de næste ca. 3 måneder.

Vinterbadeklub i 
Nødebo?

Hvis der er tilstrækkelig mange vikinger og skjoldmøer 
i Nødebo og omegn, som kunne have lyst til at 
starte dagen med en frisk og kold dukkert i Esrom 
sø, når sommeren er slut og algerne forsvundet, 
skulle vi måske starte en vinterbadeklub. Vi er en 
lille flok af begge køn, som gerne vil være med, og 
det ser ud til, at vi kunne få lov til at bruge bade- 
og omklædningsrummene + saunaen i sejl- og 
kajakklubben.

Skulle du have lyst til i hvert fald at overveje at være 
med, så mød op på Kroen torsdag den 9. september 
kl. 19.30. Her vil vi drøfte de praktiske forhold 
omkring vinterbadning og, hvis der er tilstrækkelig 
interesse, stifte en vinterbadeklub.

Hvis du allerede ved, at du måske kunne være 
interesseret, må du meget gerne give et praj på forhånd 
til en af undertegnede. Så kan vi bedre forberede mødet.

På initiativgruppens vegne:

Ulla Bønsøe, Nødebovej 55B st.  tlf.: 4848 2287

Jørn Aagaard, Mosebredden 1   tlf.: 4848 1429

mail: ulbo@privat.dk   og nielsen.aagaard@mail.dk                                                
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Stavgang giver motion og fællesskab
Når du siger farvel til arbejdsmarkedet og tænker på nye aktiviteter, vil du måske gøre alvor af tanker om at 
motionere mere og være en del af et nyt fællesskab.

I Nødebo Stavgang kan du få ønskerne opfyldt. Vi får dejlig motion to gange om ugen og nyder samtidig den 
smukke natur på alle årstider. Vi går i snakketempo og har stor glæde af fællesskabet. Det betyder meget, at der 
er nogen, der venter på én, så kommer man lettere af sted. Klubben har mere end 50 medlemmer, men alle går 
selvfølgelig ikke med hver gang. Der er mange andre ting, der skal passes. Vort yngste medlem er 46 år og det ældste 
78. Hver tredie medlem er en mand.

I sommerhalvåret tager vi på ture og får set en masse nye steder. Mange har været i Kina, men kun få har været 
rundt om Gadevang, hvor man forbløffes over et miljø, man ikke anede eksisterede.

Hvis du er blevet nysgerrig efter at vide mere om stavgang, kan du møde op til

”Åbent hus” hos Nødebo Stavgang lørdag den 11. september fra kl. 14.00 – 16.00 

Det foregår i Sejl- og kajakklubbens Klubhus for enden af  Krostien (de rødmalede træhuse nede ved søen). Der er 
mulighed for at låne stave og få vejledning af  stavgangsinstruktører, og du vil også kunne møde medlemmer og få 
en snak over en kop kaffe.

For mere information kontakt stavgangsinstruktør Ellen Kruse, tlf. 48483395, e-mail ellen.kruse@mail.dk
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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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D. 17-6 var der møde på Kroen, 
indkaldt af Teknik- og Miljøudval-
get i Hillerød kommune. De frem-
lagde udsigterne til en ny dagligvare 
butik, som er planlagt til at ligge på 
Købmandens hjørne. 
Købmanden har ønsket at sælge, og 
det giver så muligheder for en ny 
måde at udnytte hjørnet på. Også 
den bagvedliggende parcel er til salg 
og derfor er der mulighed for en for-
retning på 1000 kvm. Det er hvad 
der kan interessere en stor butiks-
kæde som Netto, der også er stærkt 
interesserede i at bygge.
1000 kvm er en stor forretning, og 
der skal til den størrelse butik være 
godt 40 parkeringspladser, så alt i alt 
må man regne med en stærkt forøget 
trafik, i forhold til den nuværende.

Det var da også den største indven-
ding borgerne havde på mødet – en 
stor bekymring for trafikafviklingen 

på Kildeportvejs hjørne.  De fleste 
så en mulig løsning i en mini-rund-
kørsel, hvilket også blev lovet af det 
daværende amt. Men Hillerød kom-
mune har andre eksperter, som er 
kommet frem til, at en sådan rund-
kørsel ikke er en attraktiv løsning, 
hvilket er meget heldigt, da kommu-
nen ingen penge har. 
Trafikken bliver – uanset at en større 
del vil bruge cyklen for at købe ind 
– stærkt forøget. Det er besværligt 
og risikabelt for både børn og gamle, 
og spørgsmålet om en fodgænger-
overgang er da heller ikke helt af-
klaret, det skal politiet være med til 
at bestemme, men mini-rundkørsel 
bliver det ikke, uanset at der var 
ideer fremme om at vi selv kunne 
samle ind til at betale for en.

  Der er et stort ønske om trafik-
dæmpende foranstaltninger på Kil-
deportvej, men de gode viljer rækker 
ikke langt, når kassen er tom, og 
forældrene må fremover være endnu 
mere opmærksomme på deres børns 
trafikale færdigheder. 
Mange talte for muligheden af en 
mindre dagligvare-butik og dermed 
mindre trafik, men det ser ud til at 
være et enten-eller, enten får vi en 
stor Netto, ellers får vi ingenting. 

På dette spørgsmål blev borgerne 
nok delt. De unge – og ikke mindst 
naboerne - så en begrænset fordel i 
en bedre dagligvarebutik, mens de 
ældre, som må se i øjnene at tiden 
bag rattet ikke varer evigt, så en stor 
fordel i en dagligvareforretning med 
et udbud af friske varer til overkom-
melige priser i nærmiljøet. I øvrigt 
er der for alle også en stor fordel i 
at man kan cykle til forretningen, 
så man ikke altid skal starte bilen 
for at købe ind, og eftersom vi til 
næste år skal ned på 39% af vores 
busbetjening, bliver det en heldags-
rejse at købe dagligvarer i Hillerød 
og dermed kun forbeholdt enkelte 
pensionister med meget god tid.  

I planen er der gjort plads til, at der 
også kan drives en kiosk-funktion 
med postbetjening, apotekervarer, 
spil og evt Pizzeria. Det er et stort 
ønske, at vi beholder disse funk-
tioner lokalt, og vi håber, at vores 
nuværende købmand kan få jobbet. 
Formand Tue Tortzen gjorde sit bed-
ste for at styre en meget spørgelysten 
forsamling. 

Lokalplanen har nr 375, indsigelser 
mod den, skulle indgives til kom-
munen inden 3-8.    Lisbeth Larsen 

Borgermøde om dagligvarebutik
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Kend din by og din skov!
Vandretur i Gribskov fra Ostrup til Glarborg

Onsdag den 8. september kl. 18

Carsten Carstensen fortsætter sine inspirerende skovvandrin-
ger i Gribskov med en tur fra Ostrup til Glarborg i Gribs-
kovs hjerte.

I gamle dage var der et mægtigt liv i Gribskov. Landbrug, 
kulsvidning og kongelige stutterivange. Vi skal på turen se 
sporene efter landsbyen Ostrup, der endnu ses tydeligt i 
skovbunden og på marken. Den gamle vippebrønd er ikke 
så gammel, som den ser ud til, men står på samme sted som 
den oprindelige. Fra Ostrup passerer vi resterne af en my-
stisk borg, som ingen ved, hvem har bygget. Og vi ender ved 
den nedlagte gård, Glarborg, som var et af Danmarks aller-
første glasværker.

Turen starter kl. 18.00 fra Storkevadsvej P-plads ved Gil-
lelejevej 3 km nord for Nødebo. Kører man mod nord fra 
Nødebo, ligger P-pladsen på venstre side, hvor der er åbne 
marker midt i skoven. Her kan man også se vippebrønden 
midt inde på marken.

Vandreturen tager ca. 2 timer. Derefter køres der til Nødebo 
Kro, hvor Driverhuset er åben for salg af kaffe og andre drik-
kevarer, og hvor Carsten Carstensen er parat til at svare på 
flere spørgsmål.

Turen er gratis, men man betaler selv for fortæring på 
kroen.

k&k aug 2010.indd   18 06-08-2010   14:55:45



Har kroen været 
brændt ?

Der er kommet mange nye, aktive 
tilflyttere med i kroens virke. En 
tilflytter blev oplevet med dette 
spørgsmål: ”Hvad er det for noget 
mange snakker om? Har kroen været 
brændt?”

Her med udgangspunkt i 25 års-
dagen for kroens brand arbejder en 
lille arbejdsgruppe med at etablere 
en udstilling sidst i september om 
branden og om den gamle kro. Men 
her skal historien om branden lige 
gengives i korthed:

Vores kro var sat ret godt i stand 
efter købet i 1977. Alt arbejdet 
var udført af frivillig, ulønnet 
arbejdskraft. Kroens hyggelige 
træpanaler, træsøjler, skillerum i træ, 
synlige loftsbjælker, døre og vinduer 
stod smukt nymalet i varme farver. 
Men søndag den 25. september 
1985 blev en skæbnedag for den 
gamle kro. En pyroman havde sidst 
på natten tændt bål både i krostuen 
og i pavillonen, og branden bredte 
sig hurtigt og voldsomt. Røgen 
bredte sig hurtigt op til beboelsen på 
første sal.

Viceværtens datter på 9 år vågnede 
ved 7-tiden ved, at hendes værelse 
var fyldt med røg. Hun vovede sig 

ned ad trappen og så, at krostuen 
stod i flammer. Samtidig var der folk 
udenfor, der bankede på ruderne og 
råbte: ”Kom ud, kroen brænder!” 
Pigen styrtede op og hentede sin far, 
og de fik også kaldt to lejere ud, som 
lå og sov på førstesalen.

Da brandvæsenet ankom, stod hele 
førstesalen i brand. Branden var så 
voldsom, at brandvæsenet måtte 
tilkalde udrykning fra CF-kasernens 
beredskab. De rullede deres lange 
brandslanger ud til Esrum Sø, så 
der virkelig kunne sprøjtes. Ved 10-
tiden var ilden så godt som under 
kontrol. Men alle kunne se, at selve 
krobygningen ikke stod til at redde. 
Pavillonen ud mod søen var brændt 
helt væk, så kun fundamenterne 
stod tilbage. Rygende slagger lå 
overalt i krobygningen og vidnede 
om, at bygningen måtte rives ned – 
og en ny kro måtte opføres.

Samme dag samledes en gruppe af 
”kroens folk” til en optimistisk snak 
om, hvad der nu skulle ske. Kroen 
var godt forsikret. Et arkitektfirma i 
Helsingør med vores lokale arkitekt 
Knud Jensen som ankermand 

tegnede en ny, funktionel kro, der 
stod klar til indvielse halvandet 
år senere, nemlig i marts 1987. 
Forsikringsselskabet måtte bøde 
med 10,5 millioner kr. Selv det fine 
Yamaha-flygel til 170.000 kr. blev 
dækket af forsikringen såvel som alt 
det moderne inventar.

Til slut skal det nævnes, at 
pyromanen havde mange ugerninger 
på samvittigheden: Flere brande i 
Hillerød fx en tømmerhandel og 
husmandsstedet på Folkemuseet 
stod han bag. Værst var dog branden 
på Hafnia Hotel i København 
tilbage i 1973 med 35 omkomne. 
Også denne brand stod på hans 
samvittighed.

Torben Hartvig

Kroen som den engang så ud

Se udstillingen sidst i 
september om branden 

og den gamle kro
19
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Lokalrådet har travlt
Redaktionen har gaflet lidt fra Lokalrådets referat, der 
som vanligt er hængt op i Købmandens udhængsskab.
Kan også ses på www.nødebo.dk. Sidste møde blev 
afholdt d. 22-6, og her behandledes følgende emner:

Der er en arbejdsgruppe, der specielt tager sig af trafik-
problematiken  i forbindelse med den nye Nettos 
placering og Lokalrådet har indgivet et høringssvar vedr 
sagen. Det kan læses på Kommunens hjemmeside. 

Lokalrådet finder, at kommunen ikke har taget 
højde for alle aspekter i forbindelse med Stengårdens 
udstykningsplaner. 

Sagen ønskes udsat i Byrådet, og i Frederiksborg 
Amtsavis d. 26-7 berettes det, at et underudvalg i 
Lokalrådet har inviteret til kaffemøde med Teknik- og 
miljøudvalget d. 9-8  på Nødebo Kro. Her vil man 
lægge op til at få lavet en egentlig landsbyplan for 
Nødebo. Hvis forslaget modtages positivt af Miljø-og 
teknikudvalget vil det være første gang, der laves sådan 
en plan i Hillerød kommune.  Redaktionen venter 
spændt på fortsættelsen efter dette prisværdige initiativ. 

Så arbejdes der også videre med bus-situationen, hvor 
vi jo - som tingene er skitseret pt - får skåret 61% af 
afgangene til nytår. Det er godt, der er nogen der bider 
sig fast i den sag. 

Der arbejdes også videre med problemer omkring 
sommerhusplanen, den generelle trafik-situation og 
indflytningen i Frederiksgave.

Næste møde er d. 24-8 kl. 19.30, der startes altid med 
spørgetid. Hold øje med referatet i Købmandens skab. 

Lisbeth Larsen

Torsdagsklubben
Torsdagsklubben er en uformel frokost- og kulturklub 
på Nødebo Kro, hvor pensionister mødes på Kroen 
hveranden torsdag (i lige uger) – altid for at spise den 
medbragte mad ved et fælles frokostbord (kaffe og 
drikkevarer købes på Kroen) og ofte for derefter at tage 
på udflugt sammen. Udflugterne foregår ved samkørsel 
i egne biler og deltagerne deles om udgifterne. 

Alle er velkomne som medlemmer af torsdagsklubben, 
som p.t. har lidt over 50 medlemmer, og man behøver 
ikke deltage i alle arrangementer.

Efterårets program ser sådan ud:

26. aug. kl. 12: Sejltur på Esrum Sø (100 kr.)

  9. sept. kl. 12:  Frokost på Kroen

23. sept. kl. 12:  Økobyen Dyssekilde (40 kr.)

  7. okt. kl. 12:  Færgemuseet i Frederikssund (20 kr.)

21. okt. kl. 12:  Frokost på Kroen

  4. nov. kl. 12:  Brede Hovedgård

18. nov. kl. 9.30:  Frelsen Chokolade i Roskilde

  2. dec. kl. 12:  Julebowling i Hillerød

16. dec. kl. 12:  Julefrokost på Kroen

Tidspunktet er mødetidspunkt på Kroen. Beløbet i 
parentes er den billetpris, der indgår i udflugten.

Yderligere oplysninger og mere detaljeret program fås 
hos Kai og Bente Thomsen, tlf: 4848 0448 eller mail: 
rasputin@post9.tele.dk
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Grib Skov Trop

Spejdernes ridderturnering i foråret for 
børn i SFO alderen blev et fantastisk 
tilløbsstykke. 100 børn fra Nødebo 
og Gadevangs SFO valfartede til 
Bassebjerg for at dyste med kongens 
krigere i bueskydning og lanseridning. 
Kongen kunne derfor uddele et stort 
antal ridderbreve som afslutning på en 
spændende eftermiddag.

De Gule Spejderes forårsturneringer, 
dyste mod andre spejdertroppe, bød 
også på et hav af oplevelser for de 
uniformerede. Mest særpræget var 
nok de store spejderes (12-17 år) 
gangsterjagt på Holmen i København. 
Dysten afsluttede ved, at en ventende 
u-båd fra havbunden dykkede ud 
og tog den jagtede gangsterchef om 
bord, for næsen af de fremstormende 
spejdere der forsøgte at fange ham. En 
uforglemmelig oplevelse.

Sommerlejren gik i år til Bornholm 
med 110 spejdere fra Nødebo og 
Gadevang. Øen der som bekendt 
hedder solskins øen levede op til 
forventningerne i et pragtfuldt 
sommervejr. Ulveungerne (7-9 år) 
var pirater. De fik bygget et kæmpe 
sørøverskib på lejrpladsen af 42 
bigballer, udstyret med ror, sejl, 
tovværk og anker. En fantastisk kulisse. 
Stifinderne lå i tipie-lejr og øvede 
tapperhedsprøver. Den afsluttende 
udfordring blev et overraskelsesangreb 
med vand på de større spejderes lejr. 
Det blev den største vandkamp i mands 
minde. De store spejdere nød det 

sommerlige lejrliv med pionering og 
madlavning over bål. En spændende 
hike gik bl.a. via den gamle redningssti 
på det Nordlige Bornholm.

Ved Kræmmermarkedet er spejderne 
atter at finde i konditorteltet på den 
vanlige plads. Her sælger vi kaffe og 
ostemadder, kakao, saft, skære- og 
lagkage. Spejderforældre har lovet at 
bage over 200 kager, så vi håber, at 
mange fra Nødebo og Gadevang vil 
holde traditionen i hævd med et besøg i 
teltet. Kom og støt os, overskuddet går 
til vedligeholdelse af Bassebjerg blokhus 
og spændende aktiviteter for børnene i 
vore byer.

Den traditionelle bålaften på 
Bassebjerg finder i år sted den 11. 
september. Her bydes på en dag/aften 
med eventyr og oplevelser. Allerede fra 
kl. 12 er der skydning med langbuer 
for forskellige aldersklasser for at kåre 
langbuemesteren. Samtidig er der 
mulighed for at deltage i troppens åbne

O-løbs mesterskab. Der er mulighed for 
svæv fra tovbanen i toppen af 

Bassebjerg. Disse oplevelser er ikke 
blot for spejdere men alle interesserede, 
forældre, familier og venner. Kl. 16 
er der plankelaks kursus og indvielse 
af en større museumsudstilling om 
spejderarbejde gennem 100 år. Efter 
det store lejrbål med sang og optræden 
genåbner tovbanen med natsvæv 
med fakkel og skydebanen åbner for 
natskydning mod lysglimt.

Såfremt du måtte have lyst til at stifte 
nærmere bekendtskab med spejderlivet 
i Grib Skov Trop, så er det bare at møde 
op en af vores mødeaftener – der vil 
blive taget godt imod dig.

På hjemmesiden www.gribskovtrop.dk 
findes en masse udførlige oplysninger 
både om spejderlivet i troppen og om 
de praktiske ting. 

Kig forbi både på hjemmesiden og vores 
dejlige hytte på Jagtstien – vi glæder os 
også  til at se dig, der endnu ikke måtte 
være medlem.

Yderligere oplysninger via mail: glenn@
helmuth.nu eller på tlf. 23 38 80 88.

21
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Højskoledage i Præstegården
Kunst og Kristendom

Hvad har Lisbeth Salander og Jesus Kristus til fælles?
Lørdag d.4. og søndag d.5 september

Der er endnu ledige pladser! Tilmelding sker til præstesekretær Allan Høier (alho@km.dk) eller 
ved at ringe til sognepræsten på 48480719. Kurset koster 550 kr. som indbetales på konto 6300-
1524765 med anførsel af fulde navn og ordet HØJSKOLE.

Ring eller mail og få tilsendt en folder om det fulde kursus, eller se hele materialet på vores 
hjemmeside: www.noedebosogn.dk.  

KOM OG MØD: kunsthistoriker Michael Wivel, billedhugger Hein Heinsen, sognepræst Pernille 
Østrem og Gudmund Rask Petersen, teolog David Bugge og tidligere højskoleforstander Erling 
Christiansen.

Tirsdagstræf i præstegården
21. september kl. 14.00  

Alle er velkomne, fri entre dog betaler vi 20 kr. for kaffe og hjemmebag.

Der kan arrangeres kørsel ved henvendelse til sognepræsten, tlf. 4848 0719

Opersanger Gunver Nielsen: Mit liv i operaens og teatrets verden.

Da Gunver Nielsen var 13 år gammel, mødte hun en jævnaldrende pige og hørte hende synge i 
radioens pigekor. Fra da af vidste Gunver, at hendes liv skulle være noget med sang og musik. Og det 
blev det. Vejen var lang, startende med busture fra barndomsbyen Assens til sanglæreren i Odense 
og fortsættende med musik- og sangstudier i Århus på universitetet og konservatoriet. Det førte til 
ansættelser, først på Den Jyske Opera og derefter på Det Kgl. Teater, hvor Gunver nåede at blive 25 
års jubilar, inden hun som 56-årig gik på pension, giftede sig med Jørn og flyttede til Nødebo. Den 
21. september kommer Gunver og fortæller løst og fast fra sit liv i operaens og teatrets verden.
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”Det er ikke godt for mennesket at være alene”
Diskussionen om vielse af homoseksuelle

Sommerens hotteste kirkelige debat har handlet om vielse af homoseksuelle par. Skal præsten kunne 
vie homoseksuelle med samme juridiske gyldighed som vi vier heteroseksuelle? Og skal vi i så fald 
have to vielsesritualer eller forsøge at formulere ét, der kan passe til både det ene og det andet par?

Det burde egentlig have været så enkelt at træde det skridt videre, når vi nu allerede i mange år har 
praktiseret kirkelig velsignelse af registrerede partnerskaber. Der skulle blot lige en lille lovændring 
til, så kirken kan registrere partnerskabet, som de i forvejen registrerer ægteskaber indgået i kirken. 
Men så let skulle det ikke gå. 

Modstanden føres an af den kirkelige højrefløj. Men det er ikke kun derfra, der lyder 
betænkelighed. For mange drejer det sig om noget følelsesmæssigt, som ikke står helt klart, heller 
ikke for den enkelte, men som har at gøre med vores trygge opfattelse af normalitet. Og da det ikke 
er pænt ikke at acceptere homoseksuelle, skyder man argumenterne hen på traditionelle opfattelser 
af ægteskab og vielse:

Ægteskabet mellem mand og kvinde er en grundpille i det danske samfund- 

Et kirkeligt ritual skal kunne begrundes i Biblen- 

Meningen med et ægteskab er at få børn- 

Ægteskabet udspringer af Guds skabelsesordning- 

Til det første er at sige, at sådan var det måske i 1500 tallet, men det ville være synd at sige, at det 
er sådan mere. Med 15.000 skilsmisser om året, overfor de ca.300 registrerede partnerskaber, kan 
man ikke klandre de homoseksuelle for at true ægteskabets status i vores samfund. Dertil kommer 
de mange, der lever papirløst sammen. Hvis man er imod vielse af homoseksuelle ud fra dette 
argument, bør man logisk tage skridtet fuldt ud og være imod det hele, skilsmisse og papirløse 
forhold. 

Til det andet argument, at et kirkeligt ritual skal kunne begrundes i Biblen, er der blot at sige: UPS! 
Der røg konfirmationen! Det tror jeg ikke bliver populært. For ikke at tale om begravelsen.   
         fortsættes på næste side..
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Godt nok døde de også på bibelsk tid, men der står altså ikke noget om nogen steder, at man skal 
holde begravelseshøjtidelighed – selvom man jo nok har gjort det alligevel. Vielsen kom først ind i 
kirken i 1100-tallet, så den har heller ikke sine rødder solidt plantet på skriftens grund. Det er kun 
dåb og nadver, der består den eksamen.  

Så er der det argument, at ægteskabet er til for at få børn! Det er jeg ked af, når jeg nu på lørdag 
indgår ægteskab med en mand, der er oppe i årene ligesom jeg selv – og vi bestemt ikke har 
tænkt os at skulle have flere børn end de seks stykker, vi har bragt med os fra tidligere ægteskab. 
Og så kan man jo selv fortsætte og opregne hvor mange ”ugyldige” ægteskaber, man ud fra dette 
ægteskabskriterium kender fra sin egen omgangskreds?

Endelig er der den sidste, ofte fremførte begrundelse for, hvorfor man ikke kan acceptere kirkelig 
vielse af homoseksuelle par: nemlig at det er imod Guds skabelsesordning ifølge 1. Mosebog. 
Men så må man også holde fast i, at jorden blev skabt på syv dage. Det vigtige i den smukke 
gamle skabelsesmyte er, at Gud skabte kvinden til manden ”fordi det ikke er godt for mennesket 
at være alene”. Og se, dét er en god begrundelse for et ægteskab eller parforhold. Det åbner for al 
menneskelig kærlighed og længsel ud af ensomheden.

Det er ikke godt for mennesket at være alene. Vi mennesket behøver følgeskab og et trofast 
menneske ved vores side. Vi behøver kærlighed og nogen at dele liv og ansvar med. Mand 
eller kvinde. De kirkeligt konservative går alt for meget op i sex. Men det handler i en kristen 
sammenhæng altid om, at vi mennesker er mere end vores køn og mere end vores slægt og status 
osv. Først og fremmest er vi mennesker, sårbare og skrøbelige skabninger, som har brug for hinanden 
og behøver hinanden at leve med og følges med på godt og ondt. Ægteskabet handler først og 
fremmest om følgeskab og fællesskab.

Det har også heteroseksuelle par godt af at blive mindet om, når de står ved alteret. Her kan man 
i al romantikken let komme til at glemme alt det med fællesskab og ansvar for den anden, fordi 
det hele kommer til at gå op i overfladisk, erotisk fokuseret kærlighedsforståelse. Men kærlighed 
handler også, og måske først og fremmest om følgeskab. 

Jeg er overbevist om, at folkekirken indenfor nærmeste fremtid har indført et vielsesritual for 
bøsser og lesbiske. Det er vanskeligt at opretholde en modstand, hvis kirken ikke vil placere sig helt 
udenfor det samfund, den skal leve og tale ind i. Men det har folkekirken faktisk ikke tradition for 
at gøre. Så jeg er optimistisk.                                       Eva Holmegaard Larsen, sognepræst 
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Søndag d.22.august 

kl.12-16
Tema: ”Hvem ejer naturen?”

Gribskov er kernen i projekt Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland. I den anledning sætter vi fokus på skoven, 
dens historie og liv både før og nu. Hvad er planerne for 
fremtidens skov? Hvordan sætte grænsen mellem brug og 
misbrug af vores skønne natur?

For BØRNENE får vi besøg af MUTTER GRIB, som 
ved hjælp af udklædningstøj og andet vil inddrage 
børnene i fortællinger fra kulsvierlivet i Gribskov i gamle 
dage. 

Tag hele familien med til en dejlig søndag i skoven

Program: 
10.30 Gudstjeneste i Gadevang kirke

12.00 Frokost i de grønne. Festpladsen åbner med salg af 
kaffe, kage, øl og saftevand.

12.45 Velkomst og fællessang.

13.00 Seniorforsker ved Skov og Landskab Flemming 
Rune: Gribskovs historie – fra agerbrug til turisme.

13.45-14.15: Musikalske indslag

14.15 Næstformand for Socialdemokraterne Nick 
Hækkerup: Hvem ejer det uvurderlige? – Om ansvaret 
for det, der ikke kan måles, vejes eller gøres op i kroner 
og ører. 

15.00 Debat

15.45 Afslutning og fællessang

Eva Holmegaard Larsen

Bliv klogere på din teenager
Om tro og værdier hos unge mennesker

Sogneaften i præstegården 12. Oktober kl.19.30

V/ Søren Østergaard leder af Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik

Søren Østergaard forsker i børn og unges hverdag og værdier, og deres deltagelse i fritids- og foreningsliv. Han har 
skrevet en lang række bøger omkring børn og unge, bl.a. ”Generation Happy” (2005), ”Årgang 1992” (2007) samt 
”Betweenagere” (2008). 

Denne aften vil der være fokus på, hvordan unge mennesker i dag tænker om tro og værdier. Hvad betyder 
noget for dem, og hvordan giver de udtryk for det?
Fri entré

Fruebjergmøde i Gribskov
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Vejviser for kirkerne i Nødebo og Gadevang    www.noedebosogn.dk

Sognepræst: Eva Holmegaard Larsen, Nødebo Præstegård,  Nødebovej 24, (N)     48 48 07 19.  ehl@km.dk
  Træffes bedst: Tirs-, ons- og fre- 10-11, tors- 16-18, tr ikke mandag 
Præstesekr:  Allan Høier  træffes  som regel i præstegården tirsdag kl. 9-15 48 48 07 19,  alho@km.dk
Graver:  Michael Müller. Kirkegårdskontor Nødebovej 16, (N)   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

Nødebo-Gadevang Menighedsråd: 
 Kirsten Aunstrup, Søparken 7 (N)  Formand   48485874  kirsten@aunstrup.com
 Birgitte Hermann, Mosekrogen 1 (G) Næstformand  48250216/72498306 brher@gribskov.dk
 Eva Stenby Carlsen, Nødebo Skovvænge 8 (N)  Kontaktperson  48476712/20670044 evastenby.carlsen@gmail.com
 Hans Erik Hansen, Gribskovvænget 20 (G) Kasserer   48266573/21810165 h.p@tiscali.dk
 Jytte Liljedahl, Humlevænget 5 (N)  Sekretær   48482710/30554988 jytte-finn@mail.dk
 Else-Marie Kjøller, Jægervænget 17 (N)    48480736/20227736 else-marie@moselvin.dk                
 Gunver Nielsen, Mosebredden 1 (N)     48481429  nielsen.aagaard@mail,dk
 Lilian Christiansen, Ebbas Alle 18 (N)    48480210  lgc@c.dk          
 Poul Olsen, Kirkevej 12 (N)     48480274/40257075 tpolsen@os.dk
 Eva Holmegaard Larsen, Nødebo Præstegård Sognepræst . 48480719  ehl@km.dk
Udenfor menighedsrådet:
 Jens Kjøller, Jægervænget 17 (N)  Kirkeværge  48480736  jens.kjoller@mail.dk
 Postadresser:  (N) Nødebo 3480 Fredensborg, (G) Gadevang 3400 Hillerød.

Yoga og meditation i Hestelængen.
Tilmelding til efterårssæsonen er nu åben, og det er ”først til mølle”-princippet, der gælder. Man 
tilmelder sig ved at indbetale nedenstående beløb på kontonr. 3543-4779540073 samtidig med, at man 
sender en mail til sundforlivet@live.dk med oplysninger om navn og hold. Holdene henvender sig til 
alle uanset niveau. Undervisningen forløber over 11 tirsdage. Første undervisningsdag er 7. september.                                   
Deltagelse kræver medlemskab af Nødebo Kro.  

Yoga  825 kr. kl. 19.00-20.30          Meditation  550 kr. kl. 20.45-21.45 

Vi glæder os til at se dig !  De bedste hilsner Rikke og Annette.  
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Bestyrelsen i Nødebo Idrætsforening 
www.nif.dk
Formand Henning Vester,
Krohaven 7, Nødebo 48483150
Kasserer Kasper Andersen,
Mosedraget 24, Nødebo 48485584
Sekretær Svend Høegh Nielsen,
Kirkevej 14, Nødebo 48480672
Badminton: Henrik Johansen,
Byagervej 127, 1th Birkerød 45941415
Fodbold: Kasper Andersen
Mosedraget 24  48485584
Gymnastik: Lillian Dale,
Søvej 14, Nødebo  48483238
Tennis: Niels Lillemose,
Rådyrvej 6, Nødebo  484831 21

Hillerød Sejlklub
www.hillerodsejl.dk
Ib Andersen, Søvej 14 48483238
Nødebo, 3480 Fredensborg
ia.privat@gmail.com
Klubhus: Krostien 11 Nødebo 48485245

Kajakklubben Esrum Sø
www.kkes.dk
Pia Gulstad   48244546
Gadevangsvej 89   25229154
Mail: formand@kkes.dk/pia.gulstad@gmail.com
Klubhus: Krostien 11, Nødebo48485245

Nødebo Stavgang, kontaktpersoner
Claus Jes Petersen  48471881
Svend Høegh Nielsen 48480612

Bestyrelsen i Nødebo Lokalråd
www.nødebo.dk
Eigil Christensen, Æblekrogen 6, formand
eigchr@hotmail.com  48481278
Elsebeth Plate, Kærvej 3, næstformand,
sekretær   48484912
Birgit Madsen, Kirstinehøj 21, webansvarlig
   48482188
Gert Bendsen, Baunevænget 2A  48485560
kasserer
Eva Holmegaard Larsen
Tilforordnet, Nødebovej 24,   48480719
Knud Blixen Møller, Æblekrogen 4    48481301
Lilian Christiansen, Ebbas Alle 18,     48480210
Lilian Dale Andersen, Søstien 14        48483238
Johannes Krog, Pramvejen 10      48485956
Nina Werther, Kildeportvej 7   48481407
Mikkel Faurholdt, Nøddehegnet 24   48484118
Christina Thorholm, Skovgærdet 10   48485442

Grib Skov Trop -www.gribskovtrop.dk
Formand: Hans Haneh 96490142
formand@gribskovtrop.dk
Ulveleder: Bente Wilcke  48480128
Stifinderleder: Leif Højvang  8481270
Spejderleder: Stinus Andersen 29667032
Roverleder: Poul Wilcke  48480128
Forældreforening: Jørgen Andersen  48485099
Hyttevagt: Nils Jørgensen  48484707  
nils@nypost.dk

Vandværket
Formand: Ole H. Olesen,
Sportsvej 35, Nødebo  48483819
Vandværksbestyrer: Ole Christoffersen
Sportsvej 49 48483240

Forsamlingshusets bestyrelse:
Anne Mette Andersen, Nøddehegnet 28  næstformand  20930128 
Marianne Bille, Skovgærdet 2A   kulturudvalget  48481760 
Bruno Bjerre, Ebbas Allé 14B  ejendomsudvalget 48250617
Birger Brandis, Rådyrvej 5   sekretær   48482597
Flemming Jørgensen, Nødebovej 1B  bankoudvalget  48483980 
Niels Lillemose, Rådyrvej 6   formand   48483121 
Erik Petersen, Skovbrynet 4   kasserer   48482467 
Jakob Thorndahl, Baunevænget 74     48484929
Chr. Wolfhagen, Nøddehegnet 19   driftsudvalget  48482593 
Ib Østlund, Kastanie Alle 6   økonomiudvalget  48481000 
Forsamlingshuset, Nødebovej 26    www.noedebo-kro.dk 48480746 
Lisbeth Larsen, Nøddehegnet 38  informationsudvalget  48483537 
Søren Skals, Pile Alle 5    Loppegeneral  48484539 
Jens Seeberg, Baunevænget 39     39204797
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Gospelkoret: Mighty Monday Mass Choir
Mail: gospel@mmmc.dk
Hjemmeside: www.mmmc.dk
Helene Dahl  Korleder 23462767

Bestyrelsen:
Anne Hansen, Formand   48484196
Marianne Bille, Nødebo Kro  48481760
Knud Melballe Olsen, Kass. 48260358
Lena Østergaard  40112319
Danielle Axelsen  20123388
Margit Vester  48483150
Gitte Kruchov  48414364
Jytte Bieber Nielsen  35127010

Folkemusikgruppen Nøddeknækkerne
www.nodeknek.dk
Søren Sigsgaard tlf: 48482013
Kildeportvej 24 Nødebo
soeren.sigsgaard@gmail.com
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Det sker i Nødebo og Gadevang fra august til oktober

Næste nummer af Kirke& Kro udkommer 
den 3. oktober, deadline 26. september.

*Arrangementer under abonnement
§ Dansemiddag kl. 19, bestilles senest onsdag
# Nøddeknækkermiddag kl. 18.30, bestilles senest onsdag
☺Fri entre
¤ Forudbestilling indtil kl 12 sidste hverdag før på kroens kontor 
mandag og torsdag 17-19, onsdag og fredag 9-12. tlf. 48480746; 
kro@noedebo-kro.dk

Gudstjenester Prædikant Nødebo Gadevang
August

22.august EHL 10.30
29. august EHL 10.30 9.00

September
5. september EHL 9.00
12. september EHL 9.00 10.30
19. september EHL 10.30 9.00
26. september EHL 11.30
Oktober

3. oktober Anne Boye 9.00 10.30
10. oktober EHL 10.30 9.00
17. oktober EHL 9.00 10.30
24. oktober Ib Lauritsen 9.00 -
31. oktober EHL 10.30 9.00

August
Tir. 17.  kl. 18.50  Banko
Tir. 24.   kl. 18.50 Banko
Tor. 26.  kl. 12.00  Torsdagsklub Esrum Sø
Søn 29.  kl. 10:00 Loppemarked
Tir. 31.  kl. 18.50 Banko
September 
Tir. 7.  kl. 18.50  Banko
Ons. 8.   kl. 18.00 Vandretur ☺
Tir. 14.  kl. 18.50  Banko
Søn. 19.  kl.  19:30 Kongelig Opera ¤ 
Tir. 21.  kl. 18.50  Banko
Fre. 24.  kl. 19.30  Nøddeknækkerne ☺ #
Søn. 23.  kl  11.30 Høstfest☺
Tir. 28.  kl. 18.50  Banko
Oktober
Fre. 1.  kl. 21.00  Lennart Richards Kvartet §
Søn. 3.   kl. 16.00  Ensemble Felix
Tir  5.  kl. 18.50  Banko

Søn. 22. aug kl 12  Fruebjergmøde

4. og 5. september: Højskoledage i Præstegården-
Kunst og Kristendom

Tir. 21. september kl. 14.00: Tirsdagstræf: Mød 
operasanger Gunver Nielsen

Søn. 26. september kl. 11.30 Høstgudstjeneste 

Tir. 12 oktober kl. 19.30 Om tro og værdier hos 
unge mennesker
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