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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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Årets loppemarked på Nødebo Kro

Den 26. august kl. 10-14

Program:
   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. 9.30, 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 ”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.
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Hør kendte arier af Mozart, Pucini, Dvorak m.fl. og oplev hele den komiske opera-énakter ”The 
Telephone” komponeret af Gian Carlo Minotti. Svenske Cecilia Lindwall og danske Piet Larsen 
bliver akkompagneret af amerikanske Carol Conrad.

Sopranen Cecilia Lindwall afsluttede sine studier ved det Norske Opera Akademi i 2001 og 
havde sin internationale debut som Lentulo i Graun’s opera Cæsar og Kleopatra. Barytonen Piet 
Larsen har sunget roller som Papageno i Tryllefløjten, Giorgio Germont i La Traviata og Grev 
Danilo i Den Glade Enke Pianisten Carol Conrad er født i Chicago i USA.Siden 1993 har hun 
virket som repetitør og akkompagnatør ved bl.a. Det Kgl. Teater, og Danmarks Radio. 

Ved koncerten i Nødebo vil kunsthistorikeren Asger Thomsen introducere komponisten Gian 
Carlo Minotti og hans opera ”The Telephone”.

Billetter à 120 kr. sælges ved indgangen og i forsalg på www.noedebo-kro.dk

Operatoner med 
Cecilia Lindwall og 

Piet Larsen
Søndag 23. september kl. 16

Loppemarked: Orientering til alle borgere
Som sædvanlig har vi brug for alle de ”hænder” vi kan få i forbindelse med afviklingen af lop-
pemarkedet den sidste weekend i august. Hvis du vil stå i en bod og sælge effekter eller hjælpe 
på anden vis kan du enten kontakte Søren Skals på sosk@hillerod.dk eller møde op lørdag d. 
25. august kl. 10.00, hvor vi tømmer laden for loppeeffekter.

Hvis du har loppeeffekter kan de afleveres lørdag d. 18. august kl. 10-12 eller 
torsdag d. 23. august fra kl.17-18 eller lørdag d. 25. august kl. 10-16.

Hvis du skal have afhentet loppeeffekter kan du ringe på tlf. 48481646.
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Turen går gennem Snevret Skov, som var et vigtigt knudepunkt 
for transporterne på Esrum Kanal. Med Carsten Carstensen som 
inspirerende guide vil du se og opleve dette enorme prestigebyg-
geri, der var i brug fra 1805-73. Turen starter foran Esrum Klo-
ster. 

Vandreturen med skovløber Carsten Carstensen arrangeres i et 
samarbejde mellem Naturstyrelsen Nordsjælland og Forsamlingshuset Nødebo Kro. Turen varer 
2-3 timer og koncentrerer sig om Snævret Skov. 

Vi mødes kl. 18 på pladsen foran Esrum Kloster og turen er gratis.  Kulturudvalget

Vandretur langs Esrum kanal

Onsdag 5. september kl. 18

Nøddeknækkerne får denne aften besøg af folkemusikgruppen Birkeris, der har hjemsted i 
Birkerød. Gruppen har eksisteret i snart 30 år og spiller instrumental, akustisk folkemusik fra 
alverdens lande. Der er 12 medlemmer af gruppen som spiller violin, harmonika, mandolin, 
guitar, tværfløjte, blokfløjter, klarinet, basguitar.

Sidst på aftenen er alle velkomne til at spille sammen med Nøddeknækkerne og Birkeris i såkaldt 
’bunkespil’, hvor velkendte fællesnumre bliver ”støvet af ”. Den eneste forudsætning er, at man 
justerer sin lydstyrke i overensstemmelse med sine musikalske evner og det samlede lydbillede.

Der er gratis entré til Nøddeknækkernes fællesaftener på Nødebo Kro. 

Før musikken begynder, kan man kl. 18.30 få et måltid mad på Kroen. 

Spisebilletter, der koster 80 kr. for voksne og 40 kr. for børn, skal købes på forhånd på 
forsamlingshusets hjemmeside www.noedebo-kro.dk. 

Nøddeknækkerne får gæster
fredag den 28. september kl 19:30



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

UNIK når det gælder.... briller •  linser •  solbriller
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Velkommen til Åbent hus

Søndag den 16. september 13:30   til 17:00
I Forsamlingshuset Nødebo Kros bestyrelse bestræber vi os til stadighed på, at gøre Kroen til 
et attraktivt mødested for befolkningen i Nødebo og nærmeste omegn. Så den 16. september 
åbner vi dørene for alle interesserede (ikke-medlemmer er også meget velkomne). Vi vil gerne 
vise, hvilke muligheder Kroen byder på.

Vi håber, du lader dig friste til at aflægge kroen et besøg. Programmet ser således ud : 

•	 Nøddeknækkerne	spiller
•	 Vævestuen	er	åben	og	aktiv
•	 Togbanen	er	åben	og	aktiv
•	 Petanquebanen	kan	benyttes
•	 Der	spilles	banko	
•	 Billardrummet	er	åbent
•	 Tour	de	Nødebo,	løb	for	børn	og	voksne	(se	næste	side)
•	 Infostand	med	oplysning	om	spiseklubber
•	 Infostand	med	oplysning	om	madlavningshold/kokkehold
•	 Infostand	med	oplysning	om	buffethold
•	 Kroens	historie
•	 Infostand	med	oplysning	om	Kulturarrangementer
•	 Tango,	Zumba	og	gymnastik
•	 Workshop:	Hvordan	gøres	Kroen	attraktiv	for	næste	generation	?

Vi byder på en øl, vand eller kaffe til alle, der møder op til arrangementet. 

Vi glæder os til at se jer
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Nyt fra Nødebo Vandværk
I Nødebo Vandværk kan vi glæde os over, at vort vandværk 
fungerer optimalt og vi kan levere vand af meget høj kvalitet. Vi 
har også været forskånet for ledningsbrud bortset fra dem, som 
entreprenører har forvoldt, når de har repareret kloaker.

I sidste nummer omtalte vi den handlingsplan, som er udarbejdet 
med henblik på renovering af ledningsnettet. På bestyrelsesmødet 
inden sommerferien blev det vedtaget, at hovedledningen i 
Nødebovej, fra Skolevej til Skovskolen, skal udskiftes i foråret 
2013. I samarbejde med rådgivende ingeniører Dines Jørgensen 
&	Co.	A/S	udarbejdes	tilbudsmateriale,	der	ventes	færdigt	i	løbet	af	september	2012.

Nødebo Vandværk har i mange år arbejdet med Jyske Bank, som har været og er tilfredsstillende, 
men alligevel har bestyrelsen ønsket, at den kapital, man har indestående i den enkelte bank, ikke 
må overstige kr.750.000. Derfor har vi i dag placeret kapitalen i tre andre banker, Handelsbanken, 
Danske Bank og Sydbank.

I maj udsendte vi afregning for 2011 samt a conto for 2012, men atter i år må vi desværre 
konstatere, at flere ikke har betalt, og det kan ende med, at vi må lukke for vandet.

Søndag den 16. september
Nødebo motionsløb / gåtur for voksne og børn

Start og mål på Nødebo Kro.

  Kl. 13.30 afgang løbere  rute 5 eller 10 km.

  Kl. 13.45 afgang gåtur  rute 3 eller 5 km.

Efter	løb	/	gåtur	er	der	frugt	og	kolde	drikke	på	Kroen.

Mulighed for forfriskende bad efter løb i Esrum sø eller Sejlklubben ved Esrum sø.

Efterfølgende glæder vi os til at se alle til Åbent hus på Kroen, hvor præmier til den hurtigste 
løber og ”ganger” vil blive uddelt i løbet af eftermiddagen.

Der er flotte præmier til børn og voksne
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Har du lyst til at synge gospel?

 så er du velkommen i

 Mighty Monday Mass Choir!

Vi er en forsamling af sangglade mennesker, der byder dig velkommen i vores kor. Kom op på 
Kroen mandag den 3. september, hvor vi mødes første gang efter ferien. 

Vi synger mandag aften kl. 19.30 - 21.45 på Nødebo Kro. 

Udover vores mandags øver, synger vi også koncerter. Prisen pr sæson er 875 kr. for pensionister 
500 kr. ogt for unge under 18 år og studerende er det 300 kr.

For at synge med skal du være medlem af Forsamlingshuset Nødebo Kro, da vi benytter dets 
faciliteter. Det koster 350 kr. om året.

Du kan orientere dig på vores hjemmeside www.mmmc.dk, som vi løbende opdaterer.

Som nyt medlem får du tildelt en mentor, der vil hjælpe dig med at falde godt til i koret.

Vores	korleder	Helene	Dahl	og	vores	pianist	Fredrik	Mellqvist,	giver	os	en	masse	musikalske	
oplevelser, og vi er fantastisk glade for dem.

Vi glæder os til at se dig i MMMC!



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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Referat af møde om Frederiksgave den 25. maj på Kroen.

To af Kommunens afdelingsledere kom for at forklare procedurerne, man skal igennem for 
at kunne få en ældrebolig i Frederiksgave. Visitationens leder Lone Behrens Larsen står for 
gennemgangen af ansøgers behov for en anden bolig. Man skal stort set kunne klare sig selv og 
kunne færdes i og udenfor sin bolig, men man har behov for at slippe for forpligtelserne omkring 
eget hus og have ( og trapper).

Boligerne har stue med lille køkkenafdeling, værelse, badeværelse, entre og en lille terrasse.

For ægtepar er der to værelser. Boligerne er for én person på 60-65 m og for to personer på 
75-80 m. Huslejetilskud gives for max 65 m for en enlig og for max 85 m for to. Afhængig af 
egen indkomst. Huslejerne er på fra 6.000,- kr. til 10.000,- kr. inden tilskud, og hertil kommer 
varme- og eludgifter, og indskud. Vi kan synes, at det er dyrt, men til gengæld er boligerne totalt 
renoverede og i tip-top stand.

Som nødeboere har vi forrang, ifølge gavebrevet fra 1965, men det er vigtigt, at vi står på listen 
som interesserede. I mangel af nødeboere på listen har Kommunen ret til at give boligerne til 
borgere fra den øvrige del af Kommunen.

Lone Behrens Larsen, visitationen, træffes på 72 32 34 46 og på visitationen@hillerod.dk.

De 6 solistboliger er 1-persons, bestemt for voksne handicappede, som kan bo selvstændigt, hører 
under borgersocialservice@hillerod.dk, og afdelingsleder er Susanne Lorentzen, 72 32 00 00. 

Der var mange spørgsmål fra de fremmødte, og vi fik gode og oplysende svar fra de to 
afdelingsledere. Lokalrådet takker de to afdelingsledere for at komme til Nødebo og med så 
megen information. Det var også en glæde, at socialudvalgsformand Bente Claudi deltog.

Vort indtryk er, at både Kommunen og boligselskabet er åbne for henvendelser fra interesserede 
nødeboere.

For Lokalrådet:  Lilian Christiansen og Elsebeth Plate

Nødebo Lokalråd
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Kirke & Kro  
udkommer på følgende datoer:

7. oktober
25. november

27. januar 
17. marts
21. april

Deadline 14 dage før

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

www.noedebo-kro.dk
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For Poul Henningsen skulle revy være ”alvorlig sjov” og ikke bare harmløs underholdning. Det 
kan man opleve, når Nina Raaschous JazzKvartet spiller og synger en stribe revyviser skrevet af 
PH.

Akkompagneret af Henning Jantzen bas, Arne Jensen piano og Per Karlsson guitar synger Nina 
nogle af PHs revy-viser fra perioden 1930-60, herunder nogle af de mest kendte som, ”Ta og kys 
det hele fra mig”, ”Man binder os på mund og hånd” og ”Jeg gir mit humør en gang lak”.

I kultursalonen på Nødebo Kro vil Per Karlsson give en kort introduktion af Poul Henningsen. 

Billetter à 120 kr. sælges ved indgangen og kan købes i forsalg på www.noedebo-kro.dk

Ta’ og kys det hele fra mig
en eftermiddag med PH-revyviser

Søndag 30. september kl. 16

Nina Raaschous JazzKvartet

Til alle lopper: Husk at møde op lørdag d. 27. august kl. 10
 
- så vi i fællesskab kan få tømt laden for loppeeffekter.

Fredag d. 26. august fra kl. 16.00 stiller vi telte og borde op, så alt er klart til lørdag, hvor ef-
fekterne skal fordeles. Alle der har tid til at hjælpe mellem kl. 16-18 er velkomne, da det går 
hurtigere des flere vi er til at stille telte og borde op.

Søndag d. 28. august kl. 9.30 mødes vi alle ved kroen og er klar til endnu en gang at forsøge at 
sætte omsætningsrekord og få en god dag sammen.
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Kinesisk specialist i kampkunst lægger vejen forbi 
Nødebo Kro torsdag 16. august kl. 18.30

Moderne former for Qigong er kæmpestort i Kina, og det kan sports- og 
helbredsinteresserede danskere få en smagsprøve på den 16. august, hvor 
Qigongklubbens gæst, dr. Yang Yubing, specialist i Qigong og Taiji fra Beijing 
sportsuniversitet, kommer og instruerer. Alle er velkomne, kom og få en in-
troduktion	og	minikursus	i	Zhan	Zhuang	-	grundlaget	for	”indre	kampkunst”
De fleste såkaldte indre kampkunst-former praktiserer noget der kaldes for 
”stående	praksis”	som	grundlæggende	træning	(Qigong	og	Taijiquan	er	ingen	
undtagelser).	Disse	stående	øvelser	kaldes		for	Zhan	Zhuang	(stå	som	en	
søjle), nogle gange også kaldet ”Stående Qigong” 

Arrangementet	afholdes	af	”Qigong	og	Taiji	Yangsheng	Center	/	Qigongklubben”	i	Fredensborg,	
som	har	qigong	undervisning	i	Hestelængen	hver	torsdag	kl.	15.15	–	17.15	fra.	9.	august.	
Mere	information,	Lillian	Wong	tlf.	48	47	69	99,	www.daoyin.dk

Styrk din Krops 5. sæson. En cocktail af motion og samvær
Sidste sæson var der 20 deltagere på holdet og alle har ønsket at fortsætte. De behøver ikke at 
tilmelde sig, men der er plads til flere.

Aktiviteten er målrettet mænd og kvinder i Hillerød kommune fra 65 år og derover, som af en 
eller anden årsag ikke kan finde et brugbart tilbud i idrætsforeningerne.

Sammen med ligesindede laver vi fysisk aktivitet af forskellig art. Alsidig træning, der tager 
hensyn til den enkeltes niveau. Træning der blandt andet øger balanceevnen og styrker musklerne. 
Mulighed for hyggeligt samvær over en kop kaffe efter træningen.

Der undervises i krosalen onsdage fra 13 til 15. 1½ times træning og ½ time med kaffe og sang. 
Første træning finder sted 5. september 2012. Det koster 250 kr. for hele sæsonen. Desuden skal 
man være medlem af Nødebo Kro, hvilket koster 350 kr. pr. år.

For yderligere oplysningerne og tilmelding kontakt:

Irene Møller, 23 63 69 11 eller Bente Østergaard, 48 26 52 98

Instruktørerne arbejder frivilligt og uden løn 



Min tilgang til maleriet er nysgerrig og udforskende 
og jeg er optaget af skæve vinkler og pudsige 
historier. Jeg tager udgangspunkt i det jeg oplever i 
hverdagen og de mennesker jeg omgås. De løsrevne 
impulser jeg indfanger – opstår igen i maleriet. 
Malerierne bliver til vha. akryl, spray, tusser, blyant, 
osca, spray, kul, pensler, spartel og legetøjsbiler på 
lærred. Jeg arbejder med kontraster, lyse og mørke 
farver, løse penselstrøg, lukkede flader og skarpt 
optegnede figurer. Jeg sampler historier og nye 
betydninger ved at tilføre forskellige elementer. Der 
ligger oftest en humoristisk vinkel under overfladen.

Lisbeth Sahl udstiller på Nødebo Kro
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De gamle klassiske Gasolin’ numre får nyt liv gennem 
Line Münster-Swendsens fantastisk flotte stemme. Ud 
over Line Münster-Swendsen består Gasoline af Birgitte 
Bjørn (Guitar), Lisbeth Rysgaard (guitar), Annette Bork (bas) og Mette Mathiesen (trommer). 

Gasoline er et rigtig godt bevis på, at kvinder sagtens kan styre en scene og spille fantastisk god 
musik. De leverer et professionelt show, og nu har man chancen for at møde dem på Nødebo Kro.

Inden musikken starter på Nødebo Kro fredag den 5. oktober kl. 21, kan man spise middag med 
en to-retters menu for 125 kr. Middagen serveres kl. 19, og der er plads til 90 spisende gæster. 
Der skal købes spisebilletter i forsalg på www.noedebo-kro.dk senest onsdag den 3. oktober kl. 12. 

Billetter til musikken à 120 kr. sælges ved indgangen og i forsalg på www.noedebo-kro.dk

Gasoline
Fredag 5. oktober kl. 21



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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PETER
TOFT
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Hver især er Henrik Goldschmidt og Anders Singh Vesterdahl blandt verdens bedste på deres felt, 
og sammen er de uovertrufne. Med sig har de den palestinensiske oud-virtuos Bilal Irshed, og 
musikken bliver rytmisk, meget melodiøs og forunderligt rørende.

Singh & Goldschmidt er passionerede musikere, som formidler deres egen dybtfølte kærlighed 
til musikken videre til publikum på en måde, der både henrykker og forbløffer. På Nødebo Kro 
stiller de med en trio, hvor tredjemanden er den uforlignelige oud-spiller Bilal Irshed. 

Henrik Goldschmidt er for tiden solo-oboist i DR Symfoniorkestret, og han beskrives som den 
bedste klezmer-oboist i verden. Harmonikavirtuosen Anders Singh Vesterdahl behersker med 
lidenskab den på én gang muntre og sørgmodige balkan- og sigøjnermusik. Bilal Irshed er en 
klassisk uddannet palæstinensisk komponist og oud-spiller. 

Der er nummererede pladser, og billetter à 120 kr. sælges ved indgangen og kan desuden 
købes i forsalg på www.noedebo-kro.dk

Singh & Goldschmidt og Irshed

Søndag 7. oktober kl. 16

Banko på Nødebo Kro hver tirsdag kl. 18.50 
...hele året

Måske ikke landets største eller flotteste banko, blot det bedste!
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Grib Skov Trop inviterer alle i Nødebo til Bålaften

Lørdag den 8. september 

Den årlige bålaften byder traditionen tro på god underholdning 
fra spejdere, store som små. Igen i år håber vi at se alle forældre 
samt familie og venner, som har lyst til en god spejderoplevelse i 
bålets skær. Husk varmt tøj og tæpper.

Der bydes også i år på en række spændende aktiviteter i løbet af 
eftermiddagen, som alle kan deltage i:

Troppens åbne O-løbs mesterskab (kl. 13). Man kan deltage 
som øvet, uøvet, familie eller enkeltvis. Trops- og klanmesterskab 
afvikles med præmier til vinderne. Starten går fra Bassebjerg.

Troppens åbne langbuemesterskab (kl. 14) Spejdere, søskende, forældre og andre med interesse 
kan skyde med langbue. Det årlige langbuemesterskab i klasser for ulve, stifindere, spejdere, rover 
afvikles med flot uniformsmærke til vinderne. Ved Bassebjerg.

Svævebanen fra toppen af Bassebjerg er kun til de modige. Efter lejrbålet vil der være natsvæv ud 
i nattemørket.

Program  kl. 13.00: O-løb
   kl. 14.00: Langbueskydning
   kl. 16.30: Museumsvognen åbner
   kl. 17.00: Svævebanen åbnes
   Kl. 17.30: Velkomst
   Kl. 17.40: Vi byder på lækker grillmad, salatbar, rødvin, mm.
   Kl. 19.00: Bålet tændes og flaget nedhales. underholdning følger
   Kl. 20.45: ”Vi smeder kæden” og slutter 

Pris for mad til middag voksne kr. 70, børn kr. 35.   Tilmelding er ikke nødvendig
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Kulturkalenderen 
er på gaden og gælder denne 

gang for et helt år

Med dette nummer af Kirke & Kro er Kulturkalenderen for 
2012-13 blevet omdelt i Nødebo og Gadevang, og vi håber i 
kulturudvalget, at det er inspirerende læsning.

Vi har denne gang valgt at fastlægge programmet for et helt 
år, så kalenderen dækker tiden frem til næste års loppemarked. 
Kulturkalenderen er blevet lidt tykkere for at få plads til alle 
arrangementerne, der som sædvanlig er en blanding af gratis 
oplevelser og arrangementer, hvor der skal købes billet eller 
abonnement. 

På de næste sider viser vi en oversigt over arrangementerne på 
Kroen frem til nytår. Den er lige til at tage ud og hænge op på 
opslagstavlen. Der vil komme en tilsvarende oversigt over sæ-
sonens anden halvdel i Kirke & Kro i slutningen af november.

Kulturkalenderen giver et overblik over den kommende sæson. 
Der findes meget mere om arrangementerne og de øvrige akti-
viteter på Kroens hjemmeside www.noedebo-kro.dk. På hjem-
mesiden kan man desuden tegne medlemskab og kulturabon-
nement, og købe billetter og spisebilletter til arrangementerne. 

Vi glæder os selv meget til sæsonens oplevelser og håber, at 
mange andre vil dele glæden med os.

God fornøjelse !
Kulturudvalget

Medlemmer af ”Forsamlingshu-
sets Venner” kan købe et kultu-
rabonnement for kun 800 kr.

Priserne for løssalgsbilletter er 
blevet sat op i den kom-mende 
sæson og løssalgsprisen for de 
26 arrangementer er 3.015 kr., 
hvis man vil deltage i det hele. 

I praksis betyder det, at vil man 
høre	Susse	Wold	læse	Den	Lille	
Prins til musik af Palle Mikkel-
borg, opleve Kira Skovs med-
rivende fortolkninger af Billie 
Holiday og deltage i fire andre 
arrangementer i løbet af sæso-
nen, så er det billigere at tegne 
et abonnement.

Kulturabonnementet sælges 
kun til medlemmer! 

Stærkt
medlemstilbud

Billetter, spisebilletter
og kulturabonnementer 

sælges i forsalg på

www.noedebo-kro.dk

Der sælges ikke
billetter fra kontoret
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Søndag
26. aug

kl. 10-14

Loppemarked
Det store loppemarked, der gør det muligt at gennemføre kul-
turprogrammet. Støt Nødebo Kro og få en oplevelse ved at gå på 
loppemarked i Nødebo

Entré
20 kr.

Onsdag
5. sep.
kl. 18

Skovvandring med Carsten Carstensen 
Efterårets skovtur går til Esrum Kanal, som fra 1805 og indtil 
Gribskovbanens åbning blev brugt til at transpor¬te¬re brænde fra 
Gribskov til København

Gratis 
adgang

Søndag
23. sep. 
kl. 16

Operatoner (Koncert - klassisk)  
Den svenske sopran Cecilia Lindwall og den danske baryton Piet 
Larsen syn-ger arier og duetter akkompagneret af den amerikan-
ske pianist Carol Conrad

120 kr.
eller 

abonnement

Fredag
28. sep. 

kl. 19.30

Nøddeknækkerne (Folkedans) 
En sjov og glad aften sammen med Forsamlingshusets husorkester, 
der har gruppen ”Birkeris” på besøg. Start med et måltid mad til 
en overkommelig pris

Gratis 
adgang

Søndag
30. sep. 
kl. 16

Ta´og kys det hele fra mig (Kultursalon - visesang)  
Poul Henningsen designede ikke kun PH-lamper. Han skrev også 
revytekster. Nina Raaschous JazzKvartet spiller og synger en række 
af PHs kendte viser.

120 kr.
eller 

abonnement

Fredag
5. okt. 
kl. 21

Gasoline (Musik og dans)
Den står på nostalgi, fællessang og fed rock, når de fem skønne 
kvinder fyrer den af. Gasoline spiller Gasolin-numre og leverer 
den fede fest.

120 kr.
eller 

abonnement

Søndag
7. okt. 
kl. 16

Singh & Goldschmidt (Koncert - verdensmusik)
Henrik Goldschmidt og Anders Singh Vesterdahl er med i The 
Middle East Peace Orchestra og spiller på Kroen sammen med 
oud-virtuosen Bilal Irshed

120 kr.
eller 

abonnement

Fredag
26. okt. 
kl. 19.30

Nøddeknækkerne (Folkedans) 
Kom og vær med til en sjov og glad aften sammen med Forsam-
lingshusets husorkester og start med et godt måltid mad til en 
overkommelig pris. 

Gratis 
adgang

Lørdag
27. okt. 
kl. 17.30

Halloween for hele familien 
Udklædte børn og voksne får lov til at gyse i spøgelseskælderen, 
og der bliver præmier til de bedst udklædte. Mad og drikke kan 
købes i Kroens café.

Gratis 
adgang

Oplevelser på Kroen august - december 2012
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Søndag
28. okt
kl. 16

Kira synger Billie Holiday (Koncert - jazz)
Sangerinden Kira Skov udgav i 2011 den anmelderroste CD 
”Memoires of days gone by” som en hyldest til Billie Holiday. Nu 
kan hun opleves på Kroen.

150 kr.
eller 

abonnement

Onsdag
31. okt.
kl. 19.30

Hvordan går det arabiske forår (Foredrag)
Journalist Anders Jerichow giver en aktuel status på udviklingen i 
Mellem-østen, hvor der overalt kæmpes for menneskerettigheder 
og demokrati.

50 kr.
eller 

abonnement

Fredag
2. nov. 
kl. 21

Kristian Jørgensen Kvartet (Musik og dans)
Kristian Jørgensen fører den stolte danske jazzviolintradition vi-
dere. Her med Olivier Antunes (piano), Thomas Fonnesbæk (bas) 
og Karsten Bagge (trommer)

120 kr.
eller 

abonnement

Søndag
11. nov. 
kl. 16

Den lille Prins (Kultursalon - oplæsning)  
Susse	Wold	læser,	og	Emilie	Eskær	(cello),	Lillian	Törnqvist	
(harpe) og Joakim Dam Thomsen (obo) spiller Palle Mikkelborgs 
musik.

180 kr.
eller 

abonnement

Søndag
25. nov. 
kl. 16

Ensemble Mutatis (Koncert - klassisk)
Et nystiftet ungt dansk kammerensemble med fem strygere og 
fem blæsere har debut på Schubertiaden i august 2012. De spiller 
bl.a. Beethovens Septet.

120 kr.
eller 

abonnement

Onsdag
28. nov. 
kl. 19.30

Maleren L. A. Ring (Foredrag)  
Maleriet ”Sommerdag ved Roskilde Fjord” var med i VK-regerin-
gens Kultur-kanon. Lektor Asger Thomsen fortæller om maleren 
og hans billeder.

50 kr.
eller 

abonnement

Fredag
30. nov. 
kl. 19.30

Nøddeknækkerne (Folkedans) 
En glad aften på Nøddeknækkernes 35 års fødsels¬dag. Kroens 
husorkester får besøg af spillemandsgruppen ”Knorifas”. Start 
med middag kl. 18.30.

Gratis 
adgang

Søndag
2. dec. 

kl. 11 - 16

Julemarked
Julen starter for alvor med julemarkedet på Nødebo Kro, hvor 
nødeboere og andre venner af forsamlingshuset sælger deres hjem-
melavede sager.

Gratis 
adgang

Fredag
7. dec. 
kl. 21

Hammond Time (Musik og dans)
Kjeld Lauritsen har givet hammondorglet et comeback i dansk 
jazz. Han har tre andre musikere og sangerinden Almaz Yebio 
med sig i Nødebo.

120 kr.
eller 

abonnement

Søndag
2. dec. 

kl. 11 - 16

Juletræsfest
Den traditionelle julehygge med musik og juletræ. Der synges ju-
lesange og julemanden kommer med sækken fuld af overraskelser.

Voksne 50 kr
Børn 40 kr.
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Gratis influenzavaccination 
hos Salon C (overfor kroen) Nødebovej 45, 3480 Fredensborg

Tirsdag den 2. oktober fra kl. 17:30 - 18:30
Sæsoninfluenza medfører op mod 1.000 dødsfald årligt i Danmark, og vaccination er den 
bedste forebyggelse, der findes.  Det er nemt og sikkert.

Vaccinationen er gratis for:

 Aller der er fyldt 65 år eller mere

 personer med en kronisk sygdom, der sammen med influenza kan giver alvorlig sygdom

For alle andre koster vaccinationen 160,- kr.

Vaccinationerne fortages af Danske Lægers Vaccination Service, der siden 1998 har vaccineret 
flere end 2 mio. danskere.

Læs mere om influenza og vaccination på www.stopinfluenza.dk

Husk sygesikringsbevis / sundhedskort

   Loppemarked : Efterlysning 
Loppemarkedets bod med salg af hjemmebag og grønt                                                                     
efterlyser hjemmelavede lækkerier til salg i boden søndag den 26. august.

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 selve 
loppemarkedsdagen.

På gensyn på Loppemarkedet.        Lene Henrichsen
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Støt vores annoncører
de støtter os

Vi vil gerne informere om, at vi kan findes på vores hjemmeside Nødebo Bridgeklub, hvor der er 
henvisning til undertegnede på tlf. 48 24 91 19 og vores ”substitutmor” på tlf. 48 48 31 73.

Når ”substitutmor” er fremhævet skyldes det, at man i en bridgeklub altid har behov for trofaste 
substitutter.

Situationen i Nødebo Bridgeklub er således, at vi på grund af størrelsen på vores spillelokale, kun 
har plads til 32 medlemmer. Såfremt man har ønske om at blive medlem af Nødebo Bridgeklub, 
er den bedste vej derfor at gå via substitutlisten.

Som en kort oplysning til mulige interesserede kan jeg sige, at det mest almindelige spørgsmål 
ofte vil være, hvor godt man forventes at spille for at blive medlem. I Nødebo Bridgeklub 
opstiller vi ingen kriterier, men har man tidligere været i kontakt med turneringsbridge, vil man 
vide, at der er mest fornøjelse ved spillet, såfremt man er på klubspillerniveau.

Vi tilbyder ikke undervisning.

Nødebo Bridgeklub afholdt ordinær generalforsamling den 26. april 2012 og man valgte 
følgende bestyrelse:

Formand: Frithjof Saabye
næstformand: Ib Østlund 
kasserer: Lisa Kragh 
sekretær: Bo Riemann
turneringsleder: Hans Kloch

 Mvh Frithjof Saabye

Nødebo Bridgeklub
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Medaljer til Nødebos fodbolddrenge
Efter et par forrygende træningsmåneder på fodboldbanerne i Nødebo, var vi mere end klar til at 
deltage i et stævne. Vi har trænet med stor entusiasme - først kun med årgang 2005 og 2006, men 
siden kom også årgang 2007 og 2008 til. 

Vi havde ved formandens hjælp fået mulighed for at melde et hold til medaljestævne i årgang 
2006, og vi glædede os rigtig meget til det.

Kommer det i TV?  
Endelig oprandt dagen. Det var en af den slags helt perfekte fodboldmorgener, hvor græsset er lidt 
fugtigt, og luften er lun uden for kraftig sol. 

En af drengene spurgte fra morgenstunden, hvornår fjernsynet kom og filmede, og der var et hav 
af spørgsmål i bilen på vej til Skævinge stadion. Der var rigtig store forventninger!

Opvarmningen foregik lige ved siden af Frederiksværk-drengene, som vi skulle møde i første 
kamp, og de sendte den ene bold i kassen efter den anden under opvarmningen.

 Vores drenge gjorde store øjne og spillede forsigtigt til hinanden med lidt bange anelser.

Spændingsfyldte kampe 
Da første kamp blev fløjtet i gang, kom Frederiksværk-drengene med fuld kræft mod vores mål, 
men Lukas, Casper og Mikkel imponerede igen og igen ved at redde og afvise deres mange skud.

Det blev dog for svært at holde skansen, og vi måtte indkassere to mål i midten af kampen. Bedst 
som det så ud til, at drengene skulle indlede deres stævnedebut med et nederlag, tog det fart. 

Drengene samlede  sig i en viljefast lyst til at reducere. Det bølgede frem og tilbage, og både 
Mikkel og Rasmus var lige ved at score, inden Bertram til sidst tordnede bolden i modstandernes 
mål. Jublen bredte sig, og hvad vi ikke havde trænet af kombinationer, blev så til gengæld udlevet 
i jubelscenerne. 

Udligning i sidste minut 
Drengene var rigtig gode til at dele deres begejstring, og det var tydeligt at mærke, at de var sultne 
efter mere, selv om de var oppe mod nogle dygtige Frederiksværk-drenge. I de sidste minutter 
lykkedes det igen Bertram at skubbe bolden de sidste centimeter ind over stregen til slutresultatet 
2-2. 

Vi gik således fra den første kamp med smil på læben og en tro på, at vi godt kunne være med 
mod de lidt større klubber.



Skævinge ligger i Spanien 
Vi spillede i alt fire kampe og tabte kun en til et storspillende Skævinge a la Spanien, der havde 
flotte og hurtige driblinger og kombinationer. Dejligt at møde et hold, der kan inspirere til nye 
mål på træningsbanen.

Flotte medaljer til alle 
Stævnet i Skævinge sluttede med medaljeoverrækkelse, og der var ro på vej hjem i bilen. Benene 
skulle hvile ud, og måske også ørerne. Og så er der jo intet så godt som at sidde og pudse sin 
medalje i fodboldtrøjen, imens blikket glider hen over de gule rapsmarker på vej hjem fra 
Skævinge.

Det lykkedes vist nok at lukke en eller to kontrakter til stævnet, så hvem ved om Nødebo Fodbold 
har en ny stor fremtid for sig. 

Fodboldhilsner fra trænerne: Bo-Henrik-Erik-Peter og Ben.

Har du også lyst til at spille fodbold?
Vi er nu 5 trænere. Derfor inviterer vi årgang 2007 og 2008 med ind på banen. 

Der er også stadig plads til flere drenge og piger fra årgang 2005 og 2006.
Ring gerne til én af trænerne, inden du møder op!

Årgang 2007-2008 til Bo: 22555259
Årgang 2005-2006 til Ben: 41413007 eller Peter: 29483572

Vi starter igen efter sommerferien: Onsdag den 15/8-12, kl. 16:15-17:15.
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Fem stolte fodbolddrenge i Skævinge:.Fra venstre:  Lucas, Casper, Bertram, Rasmus og Mikkel. 



26

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

Jeg har været inde på jeres hjemmeside og må sige at 
den er virkelig god = fantastisk let at forstå også for 
folk som ikke er så bekendt med ”forsamlingshusliv”. 
Der er intet indforstået. Tror endda at de fleste 
indvandrere også ville kunne forstå den og de også 
med et ringe kendskab til dansk fordi den er sat så 
overskueligt op og delt op i overskrifter som du kan 
forholde dig til. Det er sådan noget der giver indtryk 
af åbenhed og at man ikke lukker sig om sig selv.  

 Dejligt, vidunderligt, fantroligt ...  

 Mange venlige fra tidligere ”nødeboer” 

Hans Jultved

Vi elsker at få ros

Se SommerLorrys indslag
om Nødebo på:

www.noedebo-kro.dk
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Fruebjergmøde i Grib skov søndag d. 19. august
Festligt folkemøde med taler, mad og musik under de høje bøgetræer

Årets tema: Stresser vi  de unge (nok)?

I de senere år har vi fulgt med i, hvordan ungdommen rundt om i verden har sat sig selv på 
dagsordenen og med protester, oprør og demonstrationer har gjort opmærksom på, at nu har de 
fået nok!

Men hvad med vores egne unge mennesker, herhjemme i fredelige Danmark? Er de bare glade og 
tilfredse? Eller ulmer der et oprør mod tidens mange krav til, at de unge skal være målrettede og i 
en fuld fart ud og tjene penge og i øvrigt være lykkelige og føle sig succesfulde og have styr på det 
hele? 

Kommer der en dag et nyt 68-oprør?
Eller er vi blevet for magelige til at sige fra?

Mød de lokale ledere af Socialdemokratisk Ungdom og Konservativ Ungdom
Ungdomsforsker Niels Rosendal Jensen og

  Børne – og undervisningsminister Christine Antorini.

Program:

11.00:  Friluftsgudstjeneste med gospelkoret Mighty Monday Mass Choir under ledelse af Helene  
 Dahl.

12.00:  Festpladsen åbner, og vi spiser vores medbragte mad. Der kan købes øl, vand, kaffe og  
 kage fra Gadevangs 9. klasses KAGEBOD.

13.00:  Velkomst ved skovrider Jens Bjerregaard og formand for Fruebjergmøderne Caspar   
 Bartholin.

13.10:  Oplæg og debat med alle vores paneldeltagere

Særligt for børn: Magiske Lukas med sine tryllekunster
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Så indbyder vi igen til en weekend i præstegården med inspirerende foredragsholdere, gode dis-
kussioner og hyggeligt samvær.
 
I år sætter vi fokus på forholdet mellem musik og religion. At musikken har guddommelige 
egenskaber, kan vi nok alle blive enige om. Musik kan være en rystende, overvældende oplevelse. 
Her udtrykkes der noget, vi ikke kan sætte ord på, men som mange oplever som en åbning ind til 
erfaringen af det hellige. 

Omvendt har den bibelske fortælling og store temaer som liv og død, glæde, sorg, længsel og for-
løsning, også alle dage været en stor inspirationskilde for musikken.

Kom og mød kirkehistorikeren Jørgen I.Jensen fortælle om musikkens og kristendommens 
gensidige afhængighed af hinanden. Og musikpsykologen Lars Ole Bonde, der vil sige nogen om 
menneskers fornemmelser for hellighed gennem musikken. Eva Maria Jensen har skrevet et digert 
værk om ”Død og evighed i musikken”. Det vil hun vise os eksempler på. Komponisten John 
Frandsen	fortæller	om	tilblivelse	af	sit	nye	Requiem,	som	netop	uropføres	her	i	august.	Og	endelig	
kommer sognepræst Anders Kjærsig og tager os over i rockmusikkens mange gudsbilleder. 

Lørdag eftermiddag er der workshop i Gregoriansk messesang inden middagen, der tilberedes af 
vores dygtige lokale kok Else Marie Kjøller. 

Martin Luther sagde, at djævelen hader musik og munterhed! Lad os drive djævelen på flugt.

Vel mødt til et par dejlige dage fyldt med musik og munterhed.

Eva Holmegaard Larsen, Sognepræst

Højskoledage i præstegården

Lørdag 1. september – Søndag 2. september

”GUD I MUSIKKEN”



29

Praktisk oplysninger: 
Højskoledagene foregår i Nødebo præstegård på Nødebovej 
24. Kurset koster kr.575 pr.deltager (kr.400 for kun lørdag, 
kr.200 for kun søndag).

Gebyret dækker: foredrag, kaffe, te, kage, frugt og festmiddag 
lørdag aften. Frokost tager man selv med og drikkevarer kan 
medbringes eller købes her. 

Tilmelding: til præstesekretær Allan Høier på alho@km.dk, 
eller ved at ringe 4848 0719 (gerne tirsdage mellem 9-16).    
Når der er givet tilsagn om plads, bedes beløbet indbetalt på 
konto 6300-1524765.

Husk at anføre FULDE NAVN og ordet HØJSKOLE på 
indbetalingen.

Øvrige	oplysninger	og/eller	rekvirering	af	det	fulde	program	fås	ved	henvendelse	til	Eva	Holmega-
ard Larsen på 48480719 eller mail ehl@km.dk.

Se også programmet for højskoledagene på vores hjemmeside: www.noedebosogn.dk

Jørgen I Jensen Lars Ole Bonde Else Marie Jensen John Frandsen Anders Kjærsig
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Rachel Wille Christoffersen, 
ny præst i Nødebo og Gadevang

Fra	den	2.	september	tiltræder	Rachel	Wille	Christoffersen	som	præst	i	løntilskud	her	i	sognet.	
Hun er foreløbig ansat for et halvt år. Rachel er 38 år og gift med Niels. De bor i Birkerød og har 
to børn på 5 og 3 år. Rachel blev færdig som cand.teol. i 2005 og har siden arbejdet som lærer 
og i 4 år i Folkekirkens skoletjeneste. Hun fortæller, at hun her i foråret bestemte sig til, at nu 
ville hun i gang med præstegerningen. Rachel bliver ordineret i Helsingør Domkirke søndag den 
5. august. Jeg håber, hun vil blive modtaget godt og at vi alle sammen kan være med til at give 
hende en god tid her hos os og en god start på sit arbejde som præst. 

Eva Holmegaard Larsen
På vegne af Nødebo-Gadevang menighedsråd
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Tirsdagstræf i præstegården 
den 18. september kl. 14.00 – 16.00

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

Kirker omkring Esrum Kloster – foredrag ved Jens Anker Jørgensen, fhv. rek-
tor for Helsinge Gymnasium og leder af Esrum Kloster.

Jens Anker Jørgensen er medforfatter til bogen ”Kirker omkring 
Esrum Kloster”. Nødebo kirke er én af de 13 kirker, som havde forbin-
delse med klostret. Med udgangspunkt i bogen vil der ikke ”kun” blive 
fortalt om kirkebygninger og inventar, men ligeså meget om forbindel-
sen mellem Esrum Kloster og kirkerne og om, hvordan de kom til at 
berige hinanden.

Foredraget ledsages af mange dejlige billeder.

Tirsdag d. 28. august kl.19.30 i præstegården: 

”Hvor er troen på vej hen?” 

v. religionssociolog og forfatter Morten Thomsen Højsgaard. 

Vi varmer op til menighedsrådsvalg med en debataften omkring de 
udfordringer, kirken står overfor. Morten Thomsen Højsgaard har 
forsket i moderne danskeres tro, og set mange eksempler på nye for-
mer for åndelighed, der udfordrer folkekirken. Er kirken ved at miste 
fodfæste, mens ”Googlebuddhismen” tager over?
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Menighedsrådsvalg 2012
..var det noget for dig  ?

I efteråret skal der igen vælges medlemmer til landets menighedsråd. Og med al den ballade og 
debat, der har været om folkekirkens forhold de senere år, går vi en spændende tid i møde. 
Nødebo og Gadevang sogne er slået sammen i ét menighedsråd, bestående af 11 medlemmer, 7 fra 
Nødebo, 4 fra Gadevang. Desværre lykkedes det ikke sidste gang at blive fuldtallige, da der kun 
stillede 2 kandidater op fra Gadevang. Det betyder selvfølgelig noget for balancen i menigheds-
rådet, og jeg håber, det denne gang lykkes at finde nogle flere gadevængere. Ud af det nuværende 
menighedsråd på 9 medlemmer, ønsker kun 3 at fortsætte. Det betyder, der er en del pladser 
ledige!

Hvad laver et menighedsråd? Et menighedsråd har ansvar for den eller de lokale kirkers drift, både 
på det åndelige og det mere praktiske plan. Det betyder bl.a. vedligeholdelse af kirkerne, kirkegår-
de og præstegård, ligesom menighedsrådet er arbejdsgiver for kirkens personale. Men en væsentlig 
del af menighedsrådets arbejde består også i at være sparringspartner for præsten og være med til at 
forme sognets kirkeliv. Det sker ikke mindst, når vi skal blive enige om, hvad pengene skal bruges 
til – eller ikke bruges til. Og når vi i fællesskab udarbejder en vision for kirken og sætter os nogle 
mål for den kommende valgperiode. 

Meningen er selvfølgelig ikke, at alle skal lave alt. Målet er at være mange nok til at kunne fordele 
opgaverne efter evne og interesse. Nogen har måske en forkærlighed for smukke gamle bygninger, 



33

og vil gerne arbejde med at sørge for, vores ejendomme bliver holdt i god stand. Andre brænder 
for, at kirkegården skal stå så smukt som overhovedet muligt. Andre igen kunne godt tænke sig at 
gøre noget for, at børn og unge får kendskab til kirken og dens tradition. Eller starte noget diako-
nalt arbejde, gøre noget mere for de ældre, udvide kirkens repertoire med flere spirituelle tiltag, 
flere samtalegrupper, eller flere kulturelle tilbud – eller noget helt syvende? Tilgangen til at sidde i 
et menighedsråd kan være meget forskellig, men vi har brug for det hele. 

Selvfølgelig kræver det noget engagement og en indsats. Menighedsrådene har et reelt ansvar, som 
det kan være fatalt at svigte. Til gengæld er det spændende, når man oplever, at man faktisk har en 
stor indflydelse og virkelig kan se resultater af sin indsats.
 
Menighedsrådene har ikke kun indflydelse på den lokale kirke, men på hele Folkekirken, og 
fungerer som høringspartner for kirkeminister og biskop. For dem der vil mere, er der et levende, 
velorganiseret fælles kirkeliv på landsplan, der er med til at sætte dagsordenen for Den Danske 
Folkekirke. Og som medlem af et menighedsråd er man en af dem, der er med til at bestemme, i 
hvilken retning kirken skal bevæge sig i fremtiden.

Vi har i Nødebo og Gadevang sogne tradition for fredsvalg. Tirsdag d.18. september afholdes ori-
enteringsmøde for alle interesserede. Dette møde vil gå over i et opstillingsmøde, hvor vi ser, om 
vi kan sammensætte en kandidatliste. 

På orienteringsmødet vil der blive mulighed for at møde det nuværende menighedsråd og stille 
spørgsmål og i det hele taget få mere at vide om, hvad det egentlig indebærer at binde sig til 4 år 
som menighedsrådsmedlem. Vi vil også fortælle om det videre forløb, om de forskellige datoer for 
eks. aflevering af en alternativ kandidatliste, og hvordan der således vil blive udskrevet valg osv. 
Der kan i hvert fald ikke ske noget ved at møde op! Måske kender man også nogen, man kunne 
tænke sig at prikke på skulderen og sige: var det noget for dig?
 
Vi har en meget velfungerende kirke her i sognet, med et dygtigt personale, der arbejder godt 
sammen. Vi har ikke tradition for konflikter og problemer. Til gengæld er vi ambitiøse og vil 
gerne se resultater.

På gensyn 
Eva Holmegaard Larsen
Sognepræst



Vi skal til efteråret have valgt 
et nyt menighedsråd. Det 
kommende valg kan være en 
anledning til at reflektere lidt 
over, hvad vi skal stille op 
med folkekirken i Nødebo 
og i Gadevang. Jeg inviterer 
til, at du reflekterer lidt over 
mine spørgsmål og gerne 
medvirker til at vi kan få 
lidt debat om kristendom 
i Nødebo og Gadevang. 
Du kan enten sende dine 
spørgsmål til mig på min mail 
peter.plambech@gmail.com 
eller til vores præst Evas blog 
på hjemmesiden for Nødebo 
og Gadevang kirker. Jeg 
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tror på, at vi kun kan skabe 
en levende kirke gennem 
involvering af os borgere. Jeg 
tror også på, at den bedste 
måde at få en dialog i gang på, 
er ved at vi stiller spørgsmål 
til vores præst. Der skal 
selvfølgelig også være plads til 
anerkendelse og kritik, men 
den bedste dialog kommer 
efter min mening ved at vi 
stiller spørgsmål til hinanden. 

Jeg betragter mig selv som 
kulturkristen. Jeg tror på Gud, 
og jeg mener, at jeg har et 
ansvar for, at vi har en kristen 
folkekirke i vores to sogne, 
som på en ordentlig måde 
lytter til borgernes ønsker 
og som forkynder de kristne 
budskaber med fornuft på en 
moderne ny-religiøs måde.

Har vi en præst der er til 
stede? Har vi en præst der 
er fagligt dygtig og en præst 
med oprigtig interesse og 
med empati? Har vi en 
præst der forstår at sætte 
grænser og beskytte hendes 
integritet? Har vi en præst, 
der i praksis viser, at hun 
er ansvarlig for den opgave, 

vi har bedt hende om at 
varetage? Er hun en moderne 
leder?

Jeg oplever at Eva til fulde 
udfylder rollen som præst 
i vores to sogne. Hun er 
et dejligt empatisk, åbent, 
nysgerrigt menneske, og 
min oplevelse er, at hun 
er fagligt dygtig. Et dejligt 
menneske at kende. Hun 
har en tilstrækkelig mængde 
selvværd, som gør at hun 
på en naturlig måde forstår 
at trække grænser for hvad 
hun vil være med til skal 
foregå i kirken. En naturlig 
autoritet. Min oplevelse er 
at Eva er flittig. Om hun er 

Har vi den folkekirke vi gerne vil have 
i Nødebo og Gadevang ?
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tilstrækkelig markant som 
leder, ved jeg ikke nok om. 
Det væsentlige må være om 
hun forstår at organisere 
arbejdet i sognet, så hun kan 
nå det hun gerne vil?

Har vi et menighedsråd 
som varetager den 
rolle som ligger inden 
for menighedsrådenes 
afstukne rammer? Har vi 
et professionelt organiseret 
menighedsråd, som har tid 
til at være sparringspartner 
til Eva i de kirkelige 
opgaver? Kan vi organisere 
Evas og menighedsrådets 
arbejde omkring teams 
bestående af frivillige, som 
vi gør på Kroen?

Jeg har glædet mig over alle 
de kirkelige arrangementer, 
jeg har deltaget i, og jeg har 
oplevet det store arbejde som 
menighedsrådets medlemmer 

laver. Jeg glæder mig over 
den renovering som er i 
gang på især kirkegården 
i Nødebo. Jeg kunne godt 
ønske mig en fornyelse og 
en udvidelse af arealet til 
urnegravpladserne, og måske 
også mere plads til de der 
ikke ønsker en gravsten, og 
jeg kunne godt tænke mig 
færre store kistegravpladser. 
Jeg glæder mig over den 
venlige og imødekommende 
måde jeg bliver modtaget 

på af hele personalet på 
kirkegården og i kirkerne. 
Jeg kunne godt tænke mig 
at menighedsrådet blev 
aflastet på de administrative 
rutineopgaver. At økonomi 
og bogføring fandt sted ved 
samdrift i provstiet. Jeg tror 
på ideen om at organisere 
nogle af Evas opgaver og nogle 
af menighedsrådets arbejde 
omkring teams med frivillige. 

Fornyelse af kirkerne i 
Nødebo og Gadevang bør 
efter min mening have 
fokus på: Involvering, 
delagtiggørelse, respekt og 
ansvarlighed.

Peter Plambech



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 
Præst: Rachel	Wille	Christoffersen,		 	 	 											29	80	87	13	rachelwillechristoffersen@gmail.com
Lyngeholmen 9, 3460 Birkerød
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
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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
August

12. aug EHL 10.30 9.00
19. aug EHL 11.00

udendørs
26. aug EHL 10.30 9.00

September
2. sep EHL 9.00
9. sep RWC 9.00 10.30
16. sep EHL 10.30 9.00
23. sep RWC 9.00 10.30
30. sep EHL 10.30 9.00

Oktober
7. okt RWC 9.00 10.30
14. okt EHL 10.30 9.00
21. okt Ib Lauritsen 10.30
28. okt EHL 9.00 10.30

Gudstjenesteliste

Tirsdag d.18. september kl.19.30 i præstegården: 

Orienterings- og opstillingsmøde i forbindelse med menighedsrådsvalg 2012. 
Kom og mød de gamle rådsmedlemmer og få klar besked: er det noget for mig 
at blive menighedsrådsmedlem?
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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

Styrk din krop i Nødebo
Bente Østergaard              4826 5298
Irene Møller              2363 6911

Øvrige foreningsdata

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   
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

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

Nødebo Bridgeklub
www.noedebo.dk/bridge
Formand Frithjof Saabye     4824 9119
Inger Dybdahl      4848 3173

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
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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 august til oktober

Næste nummer af Kirke & Kro udkommer 
den 7. oktober deadline 23. september

August 
Tir. 14.  kl. 18.50    Banko
Tir. 21.  kl. 18.50    Banko
Søn.26.  kl. 10:00 Loppemarked
Tir. 28.  kl. 18.50    Banko

September
Tir. 4.  kl. 18.50    Banko
Ons. 5.  kl. 18.00 Vandretur langs Esrum kanal F
Tir. 11.  kl. 18.50    Banko
Søn. 16.  kl. 13.30 Åbent Hus F
Tir. 18.  kl. 18.50    Banko
Søn. 23.  kl. 16.00 Operatoner, Lindwall &Larsen A
Tir. 25.  kl. 18.50    Banko
Fre. 28.  kl. 19.30 Nøddeknækkerne med gæster F#

Oktober
Tir. 2.  kl. 18.50    Banko
Fre. 5.  kl. 21.00 Gasoline A §
Søn. 7.  kl. 16.00    Singh, Goldschmidt og Irsted A
Tir. 9.  kl. 18.50    Banko

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


