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Træffetid
Tirsdag og fredag 9 -12 samt mandag og torsdag 17-19. 
Du kan ringe på tlf. 48 48 07 46 og tale med viceværten 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. samt 
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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Fordele for medlemmer af kroen: ( se også side 35)

Til arrangementer i dit hjem kan du leje borde og stole billigt:  
 Grå AJ stole, 6 stk. for 25 kr.   
 Klapborde 50 kr. pr. stk.
 Kroens trailer for 50 kr. pr. dag.
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Kom og gør en god handel 
på loppemarkedet på Nødebo Kro 

søndag d. 25. august kl. 10 – 14.

Hele kroen er igen i år stopfuld af rigtig 
mange gode effekter – både inde og ude 
kan der gøres en god handel.

Med en særlig børnebillet i hånden, 
kan børnene forlyste sig ved flødebolle-
kastemaskinen, “Det muntre køkken”, 
nyde en is og meget andet, mens de voksne 
slapper af.

Nøddeknækkerne underholder fra kl. 9.30, 
og under hele loppemarkedet kan der 
købes alskens lækkerier – hjemmelavede 
vafler, lunt fra grillen i haven, sandwich, is, 
vand, øl og hvad buffet’en ellers byder på. 
Lækkerierne og den smukke udsigt over 
Esrum sø kan nydes i haven.

Program for dagen

Kl. 10.00 Loppemarkedet åbner

Kl. 12.00 Auktion på græsplænen i haven

Kl. 14.00 Loppemarkedet lukker

Vi glæder os meget til at se en masse lokale Nødeboere og udenbys gæster på loppemarkedet.
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Til alle lopper: Husk at møde op lørdag d. 24. august kl. 10

 - så vi i fællesskab kan få fyldt boderne med en masse spændende loppeeffekter.

Fredag d. 23. august fra kl. 16.00 – 18.00 stiller vi telte og borde op, så alt er klart til lørdag, hvor 
effekterne stilles frem.

Alle, der har tid, er meget velkomne – jo flere hænder, jo hurtigere går det. Kan du være med bare 
én ½ time, vil det være dejligt.

Søndag d. 25. august kl. 9.30 mødes vi alle ved kroen og er klar til endnu en gang at sætte ny 
omsætningsrekord og få en god og hyggelig dag sammen.

Husk fælles foto på trappen foran kroen kl. 9.40.

Vi kan sælge alt – dog modtages hårde hvidevarer, gammeldags 
fjernsyn og computerskærme ikke.

Vi har ”egen cykelsmed” på loppemarkedet – så har du en gammel 
cykel, som du alligevel skal af med, så modtager vi den meget gerne.

Giv et bidrag til årets loppemarked. Det kan ske på tre måder

1) Laden holder åbent alle lørdage i august i tidsrummet fra kl. 10.00 – 12.00, lørdag den  
 24. dog til kl. 16.00. Torsdag d. 22. august fra kl. 17 – 18 er laden også åben.

2) Loppekørsel frem til loppemarkedet. Har du effekter, som du gerne vil have afhentet, så  
 kontakt Rylle Taylor på tlf. 4848 1646.

3) Der kan altid afleveres effekter på kroen i viceværtens træffetid (se side 2). Spørg efter  
 Jack - så åbner han laden.
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Søndag den 8. september kl. 13

Vi gentager successen fra sidste år med et motionsløb i tre forskellige længder: 3 km, 5 km og 10 
km. Alle ruter starter og slutter ved Kroen, og der er præmier til vinderne på alle tre distancer. 
Både til mænd, kvinder og børn.

I 2012 var der 35 deltagere. Der er plads til mange flere og alle kan deltage!

Nødebo-løbet

Medlemstilbud: Et års kulturabonnement for kun 800 kr.
Det bliver igen muligt for medlemmer af  Nødebo Kro (”Forsamlingshusets Venner”) at købe 
et kulturabonnement, der giver adgang til 27 arrangementer på kroen for kun 800 kr. Hvis 
der købes billet til alle arrangementerne koster det 2.980 kr. i løssalg, så det er en kæmpe 
besparelse at købe et abonnement.

Hvis blot man regner med at deltage i 6-7 oplevelser på Kroen i løbet af det kommende år, så 
kan det betale sig at købe abonnementet – og så får man resten gratis.

Men det er kun medlemmer af Nødebo Kro, der kan købe kulturabonnement.
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Skovturene med skovløber Carsten Carstensen arrangeres i et samarbejde mellem Naturstyrelsen 
Nordsjælland og Forsamlingshuset Nødebo Kro. Denne gang går turen rundt på stier og skovveje 
i Valby Hegn.

Skoven Valby Hegn var i gamle dage et skovrigt område, der var delt mellem ikke færre end fem 
forskellige landsbyer. I slutningen af 1787 byggede man stengæret som i dag indhegner skoven.
Før den tid var der marker og bønderne pløjede udenom træerne.

Valby hegn kendt for sine store prægtige stendysser fra bondestenalderen. Historien om disse sten-
grave: Hvem der byggede dem, og hvad de har været brugt til, og hvorfor de er bevaret helt op til 
i dag i dag, vil blive det gennemgående tema på denne naturvandring

Tag med på en 5 km vandretur ad stier og skovveje gennem skoven og se sporene efter markerne, 
de gamle træer og hør om den tidligste skovhistorie i Valby Hegn. 

Mødestedet er P-pladsen, hvor skovvejen Lavølinie støder til landevejen Løgelandsvej. 
Turen starter kl. 18 og varer 2-3 timer.

Gratis

Kulturhistorisk vandretur 

i Valby Hegn

med Carsten Carstensen 
som guide

Onsdag den 11. september kl. 18

Bliv medlem af Forsamlingshuset 
Nødebo Kro

Se nogle af fordelene på side 5 og side 39



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

New Feet fodtøj adskiller sig fra almindelige fabriksfremstillede sko ved:

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

Åbent for salg af sko :
Onsdage

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

Statsaut. Fodterapeut
Vivian Andersen

Ndr. Jernbanevej 13C
3400 Hillerød
Tlf. 2032 4162

www.new-feet.com
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Kierkegaard, musik og sandhed
Onsdag den 18. september kl. 19.30 

Er der sandhed i musikken? Eller er den ren underholdning og forførelse? Violinist Herbert Bo-
ersma og pianist og idéhistoriker Christian Verdoner Larsen har sat sig for at udforske musikfilo-
sofien gennem både ord og toner.

Kierkegaard havde et ambivalent forhold til musikken, fordi han mente, at den abstraherede fra 
livets alvor. I overvejelserne om Kierkegaard, musik og sandhed inddrages værker af blandt andre 
Bach, Mozart, Tchaikovsky og Nordentoft. Den filosoferende del vil ud over Kierkegaard hente 
bidrag fra tænkere som Thomas Mann, T. W. Adorno og K. E. Løgstrup. Forsøget på at kaste lys 
over tilværelsens afgørende spørgsmål vil alt i alt udgøre en skøn blanding af musik og ord, og det 
hele varer ca. en time.

De to musikere, der står bag kultursalonen, er begge uddannede musikere fra Det Fynske Mu-
sikkonservatorium. Herbert Boersma er violinist og har flere gange været solist med landsdels-
orkestrene. Pianisten Christian Verdoner Larsen forlod musikstudierne efter en veloverstået 
bachelorkoncert for at studere idéhistorie ved Århus Universitet og skriver speciale om musik og 
virkelighed.

Billetter til 80 kr. sælges ved indgangen og i forsalg på www.noedebo-kro.dk



21010

Kirke og Kro 
udgivelsedatoer

6. oktober 2013

24. november 2013

26. januar 2014

30. marts 2014

11. maj 2014

Deadline 14 dage før
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Trio Convivio
&

 Mogens Wenzel Andreasen

Søndag den 22. september kl. 16 

Denne klavertrio blev dannet i 2005 af tre erfarne klassiske musikere. Navnet Convivio er itali-
ensk og hentyder til situationer, hvor mennesker er i et imødekommende og glædeligt selskab. 

Trio Convivio gav sin første koncert i 2006 med Dumky-trioen af Dvorák og Geistertrioen af 
Beethoven, og dens repertoire dækker hele perioden fra Haydn til Shostakovich. Trioen ønsker at 
skabe åbne og indbydende oplevelser og nøjes derfor ikke med at spille musikken. De sørger også 
for, at publikum får noget at vide om musikken, før den spilles. Ved koncerten på Nødebo Kro vil 
Mogens Wenzel Andreasen introducere programmets værker og føre publikum ind i musikkens 
forunderlige univers.

De tre musikere bag trioen er ægteparret Anna og Klaus Munk-Nielsen på henholdsvis violin og 
cello samt den japansk fødte pianist Minako Ito. 

Anna Munk-Nielsen fik diplomeksamen fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 
København i 1993. Klaus Munk-Nielsen er uddannet på Københavns Universitet og har studeret 
cello hos Asger Lund Christiansen. Minako Ito er uddannet både i Japan og Danmark og havde 
dansk debut i 1997. Minako Ito har en universitetsgrad i dansk litteratur fra Københavns Univer-
sitet og virker som skribent og oversætter.

Ved koncerten i Nødebo spiller Trio Convivio Dvoráks Dumky klavertrio, Beethovens klavertrio 
opus 11 samt Shostakovich klavertrio nr. 1.

Billetter til 120 kr. sælges ved indgangen og i forsalg på www.noedebo-kro.dk
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Nøddeknækkerne
Fredag 27. september kl. 19.00

Kom og vær med til en sjov og glad fællesaften med Nøddeknækkerne. Tiderne er fra denne sæson 
ændret af hensyn til de mindste deltagere. Det hele starter en halv time tidligere.

Den første time fra kl. 19 er for hele familien med sang- og danselege i alle afskygninger. Senere 
fra kl. 20 er der folkedans for voksne. Børnene kan selvfølgelig også være med her, hvis de har lyst. 
Der bliver både danset og instrueret. Og måske kommer andre spillemænd på besøg. Læs mere 
om det på Nøddeknækkernes hjemmeside www.nodeknek.dk 

Man kan spise middag på Kroen før musikken starter. Der serveres en ret mad kl. 18, og det ko-
ster 80 kr. for voksne og 40 kr. for børn. Spisebilletter skal købes senest onsdag den 25. september 
kl. 12 på Kroens hjemmeside www.noedebo-kro.dk

Der er gratis adgang til musikken

20 år i Bruxelles

Journalist Mette Fugl

Onsdag den 2. oktober kl. 19.30

Som DRs korrespondent i Bruxelles har Mette Fugl gjort  
Europa og EU vedkommende for os danskere med sin uover-
trufne evne til at kommunikere klart og forståeligt.Hun er 
kendt som en både skarp og hurtig interviewer.  I foråret forlod hun DR, og nu kommer hun til 
Nødebo for at fortælle om sine 20 år i Bruxelles. 

Billetter til 50 kr. sælges ved indgangen og i forsalg på www.noedebo-kro.dk
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Swing Cats var med, da fredagsdansen startede på Nødebo Kro for 35 år siden, og deres musik 
kan stadig få salens gulv til at gynge til et bredt repertoire fra New Orleans over boogie-woogie, 
swing og frem til Rock ’n’Roll og gode 60’er numre.

Nostalgi? Ja, måske! Swing Cats blev startet i 1976 af tenorsaxofonisten Søren Sørensen. Bandet 
har lige fra starten haft succes med at spille i en glad og pågående stil, som altid smitter af på pub-
likum. De betegner sig selv som et af Danmarks bedste festbands, og stemningen har altid været 
høj, når de har gæstet forsamlingshuset i Nødebo. Ikke mindst på grund af deres friske og danse-
venlige musik. Sidst Swing Cats spillede på Kroen var i 2006.

Inden musikken starter, kan man spise middag med en to-retters menu for kun 125 kr. Spisebil-
letter skal købes i forsalg på forsamlingshusets hjemmeside www.noedebo-kro.dk senest onsdag 
den 2. oktober kl. 12.

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

Fredag den 4. oktober kl. 21 med mulighed for spisning kl. 19

Swing Cats
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Nyt medicinudleveringssted i Gadevang
Købmand Jamal Cheheibar lukker Gadevang Købmand 
med udgangen af juni måned. Siden apoteket fik det at 
vide, har vi været på jagt efter et andet sted, hvorfra der 
kunne udleveres medicin i Gadevang. Der er jo ikke andre 
butikker, så vi havde egentlig opgivet håbet.

Medicinudlevering fra Gadevang Asyl
Så fik vi ideen at spørge den store, gamle og velrenom-
merede institution Gadevang Asyl, hvor jeg kontaktede 
lederen, Gitte Nielsen, og hun var fra første færd positivt 
indstillet. Allerede i løbet af et par dage fik vi aftalen i hus, 
så vi kan starte medicinudlevering fra Asylet allerede dagen efter, at købmanden har lukket. Asylet 
har adresse til Rankeskovvej 4, men der er nok ingen i Gadevang, der er i tvivl om, hvor Asylet er!

Den største forskel på håndteringen er, at medicinen ikke betales ved afhentningen, som man 
gjorde hos købmanden. Man får posen med sine varer udleveret, og i posen er der en regning, 
som man skal betale til apoteket inden 8 dage. Denne regning er tillagt et faktureringsgebyr på 
18,75 kr., hvilket er lovbestemt. Det kan man gøre fra netbank, posthus eller på apoteket.

Farvel til 

Jens 
& 

Lena
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Der er gået godt otte år, siden Anders Dohns første danske gen-
digtninger af Leonard Cohens klassiske sange udkom på album-
met ”På danske Læber”. En række kendte danske solister sang, 
og albummet solgte til platin. Siden er det blevet til flere Cohen 
sange. 

Anders Dohn har nemlig ikke hvilet på laurbærrene, men fortsat 
med at gendigte Cohen. I 2011 havde Aarhus Teater premiere 
på ”Teaterkoncert med Sange af Leonard Cohen” baseret på 
Dohns gendigtninger. I 2012 genopsatte Aveny-T forestillingen, 
som også i København trak fulde huse og vandt teaterscenens 
prestigefyldte ”Reumert-pris” som ”Årets Musikforestilling”. 

Anders Dohn og bassist Carl-Johan Rosenberg optræder nu over 
hele landet med gendigtninger af klassiske og nye sange af Leo-
nard Cohen. Rosenberg vil af mange være kendt som nyhedsop-
læser for DR nyheder. De to dannede allerede i tresserne et par 
meget unge rockorkestre, og de har spillet sammen lige siden.

Anders Dohn har før spillet Cohen ved godt ethundrede velbe-
søgte koncerter landet over – også på Nødebo Kro – og publi-
kum har taget fint imod hans mix af smukke melodier, poetiske 
tekster og underholdende anekdoter om Cohens sangskrivning, 
liv og karriere. 

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

Leonard Cohen på dansk 
med Anders Dohn og Carl Johan Rosenberg

Søndag den 6. oktober kl. 16 
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En levende skole
i lokalsamfundet

Ferie, ferie ferie
Den sang synger vi, som på så mange andre skoler, også på Nødebo skole den sidste dag før 
ferien. Nu er ferien ved at være forbi og d. 12. august starter skolen igen. Jeg ved at børnene i den 
kommende børnehaveklasse glæder sig rigtig meget til at starte og blive ”rigtige” skolebørn. De 
starter dagen efter, d. 13. august, så de store børn kan byde dem velkommen, og så de får dagen 
lidt for sig selv.

Vi byder også velkommen til to nye lærere på skolen, Bettina og Søren, som sammen med Agnete, 
Marianne, Annelise, Tine og Claudia udgør lærer/pædagogteamet fremover. Hele teamet skal på 
teamudvikling i to dage på Skovskolen i september !

Mandag, d. 22. august holder vi årets første forældremøde med en fælles start på kroen og derefter 
klassemøder på skolen. Lige så snart dette års børnehaveklasse er startet, går vi i gang med at 
forberede modtagelsen af næste generation skolebørn på Nødebo Skole. 

I slutningen af august sætter skole, SFO og daginstitutioner sig sammen og begynder at forberede 
overgangen fra børnehave til skole og SFO, Det indebærer planlægning af informationsmøder, 
samarbejde mellem skolegrupperne og SFO´en og forskellige arrangementer for forældre og 
børn. Vores ønske er selvfølgelig at gøre Nødebo Skole attraktiv for flere af Nødebos forældre 
til kommende skolebørn, så vi ikke ser så mange vælge privatskole som i år. Vi vil jo gerne at 
Nødebo Skole består !

Den 1. august har vi sagt goddag til en flok nye klubbørn som længe har glædet sig til at blive 
store og komme i klub ! 

God eftersommer fra daglig leder på Nødebo skole/SFOleder :  Bente Nissen
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Velkommen til den 
nye 

viceværtsfamilie
Vi har fået en ny vicevært på Nødebo Kro. Inte-
ressen for jobbet har været stor, og der har været 
mange velkvalificerede ansøgere. 

Bestyrelsen valgte Jack Bjørkbom som er gift med  
Christine. Ægteparret har to vakse drenge Oscar 
og Lucas, som glæder sig til livet i Nødebo, hvor 
de vil forsøge at tømme Esrum sø for fisk. 

Vi glæder os til samarbejdet med den nye familie i 
vicevært boligen.

Alle der kan lide at strikke, sy eller brodere:

Kom op på vores kro. Tag dit strikke- eller sytøj med.

Få snakket om strik, gode råd om strik og meget mere.

Der kan købes kaffe og kage på kroen.

Vi sidder i Driverhuset fra klokken 19.00.

Startdato er onsdag d. 21. august 

derefter d. 4. og 18. sep., 2., 16., og 30.okt., 13. og 27. nov. og 11. dec.

Strikkehilsner fra Ane – vi ses

Strikkeklubben
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Renovering af  vandværk

Renoveringen af vandværket efter forureningen i efteråret 
2012 er nu afsluttet. Det blev en større omgang end først 
antaget, men det betyder også, at vi har øget sikkerheds-
systemerne til et højere niveau.

Alarmsystemerne er udskiftet til mere følsomme og stabile 
systemer. De udvendige kloaker er udskiftet og renoveret. Den 
samlede udgift er ca. en halv million.

Anlægsarbejdet afsluttes medio august 2013  

Bestyrelsens beslutning om at starte udskiftningen af vore gamle vandledninger har vist sig at 
være en fornuftig beslutning. Ved udskiftningen af den nordgående hovedledning i Nødebovej 
har vor entreprenør måttet udskifte mange tærede anboringer i hovedledningen. Der er under 
udskiftningen også konstateret mindre utætheder, der inden for overskuelig tid ville have kostet 
vandværket mange penge at udbedre, for ikke at tale om de gener det ville medføre for beboerne.

Under arbejdet har det været nødvendigt at lukke for vandet i kortere perioder på grund af 
uforudsete brud på ledningen, og vi beklager, at det ikke har været muligt at varsle lukning.

Netværk af forsyningsledningerne

Med de tiltag, der er foretaget 
gennem de seneste år er der 
opbygget et netværk der betyder, 
at ved fremtidige ledningsbrud på 
forsyningsledningerne har vi nu 
mulighed for at lukke for vandet til 
et meget begrænset antal forbrugere, 
hvor vi før har måttet  lukke for 
vandet i store dele af byen.

  August 2013 - Bestyrelsen

NØDEBO VANDVÆRK
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For første gang afvikler Nødebo Kro - kagedyst.

Kroen opfordrer glade kagebagere til at melde sig til 
Kroens 1. bagedyst. Der er plads til 12 kagebagere, der 
hver får 2 timer til at fremstille en kage efter eget valg. 
Kroen bidrager med mel, sukker, æg. Resten medbringer 
man selv sammen med yndlings bage redskaber.

Samme dag kl. 14.30 indbydes publikum til at besøge 
kroen og for 50 kr. at drikke kaffe/te ad libitum samt 
smage de mange friskbagte kager til hyggelig cafémusik.

Publikum får mulighed for at udpege 5 af de  kager der smager én bedst og den kagebager, der 
har fået flest point,  bliver vinder af et gavekort til et  chokoladekursus i Chokolademageriet i 
Hillerød.

Interesserede kagebagere kan melde sig på Kroens mail-adresse: kro@noedebo-kro.dk

mvh Bente Petersen og Jane Walter Hansen

Nødebo Kros store kagedyst.
Søndag den 17 november november 2013

Efterlysning !! 

Loppemarkedets bod med salg af hjemmebag og grønt efterlyser hjemmelavede lækkerier til salg i 
boden søndag den 25. 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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Søndag
25. aug.

Kl. 10-14

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

Entré
20 kr.

Søndag 
8. sept.
Kl. 13

Nødebo-løbet (motionsløb)
Vi gentager successen fra sidste år med et motionsløb i tre forskellige 
længder: 3 km, 5 km og 10 km. Start og mål ved Kroen.

Gratis 
adgang

Onsdag
11. sept.
Kl. 18

Skovvandring med Carsten Carstensen 
Efterårets skovtur går til Valby Hegn, som er kendt for sine store præg-
tige stendysser fra bronzealderen.

Gratis 
adgang

Onsdag
18. sept.
Kl. 19.30

Kierkegaard, musik og sandhed (Kultursalon)
Violinist Herbert Boersma og pianist og idéhistoriker Christian Verdo-
ner Larsen udforsker i en time musikfilosofien i ord og toner. 

80 kr.
eller

abonnement
Søndag 
22. sept.
Kl. 16

Trio Convivio (Koncert - klassisk)  
Klavertrioen med Anna Munk-Nielsen (violin), Klaus Munk-Nielsen 
(cello) og Minako Ito (klaver) spiller Dvorák, Beethoven og Shostako-
vich.

120 kr.
eller

abonnement

Fredag
27. sept
Kl. 19

Nøddeknækkerne (Folkedans) 
En sjov og glad aften sammen med Forsamlingshusets husorkester. Start 
med et måltid mad til en overkommelig pris. OBS: nye tidspunkter fra 
denne sæson!

Gratis 
adgang

Onsdag
2. okt.

Kl. 19.30

20 år i Bruxelles (Foredrag)  
Som DRs korrespondent indtil begyndelsen af 2013 har Mette Fugl 
gjort EU vedkommende for os. Hun fortæller om sine år som Bruxelles-
korrespondent.

50 kr. eller 
abonnement

Fredag
4. okt.

Kl. 21.00

Swing Cats (Musik og dans)
Swing Cats blev dannet  i 1976 og bandet spiller et bredt repertoire fra 
New Orleans over boogie-woogie, swing til Rock’n’roll og gode 60’er 
numre.

120 kr.
eller

abonnement

Søndag
6. okt.
Kl. 16

Leonard Cohen på dansk (Koncert)
Anders Dohn har i snart ti år lavet danske gendigtninger af Cohens klas-
siske sange og synger dem sammen med bassisten Carl Johan Rosenberg.

120 kr. eller 
abonnement

Onsdag
9. okt.

Kl. 19.30

Kammerkoret Terpsichore (Klassisk koncert)
Liflig kormusik dirigeret af Torsten Mariegaard. En musikalsk rejse gen-
nem nordiske sange, tyske lieder og internationale klassiske korværker

120 kr. eller 
abonnement

Søndag
20. okt
Kl. 16

Fra Gellerup til Hellerup (Kultursalon)
Den internationalt berømte trommeslager Simona Abdallah spiller på 
daburka og fortæller om sin kamp for at leve sit liv, som hun vil.

120 kr.
eller 

abonnement

Oplevelser på Kroen august - december 2013
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Fredag
25. okt
Kl. 19

Nøddeknækkerne (Folkedans) 
Kom til glad aften sammen med Forsamlingshusets husorkester og start 
med et godt måltid mad til en overkommelig pris. 

Gratis 
adgang

Lørdag
26. okt.

Kl. 17.30

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

Gratis 
adgang

Søndag
27. okt.
Kl. 16

Toner fra filmen (Koncert)
Koret DaCapo synger danske og udenlandske filmhits fra tonefilmens 
start i 30érne til op mod år 2000. Publikum får også rørt deres stemmer.

120 kr.
eller 

abonnement
Fredag
1. nov.
Kl. 21

Santanas Venner (Musik og dans)
Bandet spiller med den originale Santana instrumentering.  Rock og 
latinamerikanske salsa, samba og mambo rytmer blandet med hip hop 
og pop.

120 kr.
eller 

abonnement

Søndag
10. nov.
Kl. 16

Niklas Sivelöv (Klassisk koncert)  
En af Skandinaviens bedste pianister og professor på Det Kgl. Danske 
Musik-konservatorium i København spiller Bach og Beethoven.

120 kr.
eller 

abonnement
Onsdag
20. nov.

Kl. 19.30

Forfatteren Kim Leine (foredrag)
I januar 2013 fik Kim Leine De Gyldne Laurbær for romanen ”Profe-
terne i Evighedsfjorden”. Hør ham læse op og fortælle om sin personlige 
baggrund.

50 kr. eller 
abonnement

Onsdag
27. nov.

Kl. 19.30

Mignons Sange (Kultursalon)
En lied- og poesikoncert med tre fremragende kunstnere: pianisten 
Katrine Gislinge, operasangeren Andrea Pellegrini og forfatteren Josefine 
Klougart

120 kr.
eller 

abonnement

Fredag
29. nov.
Kl. 19

Nøddeknækkerne (Folkedans) 
Kom til glad aften sammen med Forsamlingshusets husorkester og start 
med et godt måltid mad til en overkommelig pris. 

Gratis 
adgang

Søndag
1. dec.

Kl. 11-16

Julemarked
Julen starter for alvor med julemarkedet på Nødebo Kro, hvor nødebo-
ere og andre venner af forsamlingshuset sælger deres hjemmelavede sager.

Gratis 
adgang

Fredag
6. dec.
Kl. 21

Sinatra Syndicate (Musik og dans)
Man føler sig hensat til en natklub i Las Vegas, når det 11 mand store 
big-band med Henrik Egholm Petersen i front skaber den helt rigtige 
Sinatra sound.

150 kr.
eller

abonnement

Søndag
8. dec

Kl. 14-16

Juletræsfest
Den traditionelle julehygge med musik, juletræ og godteposer. Der syn-
ges julesange, og julemanden kommer med sækken fuld af overraskelser.

50 kr.
 40 kr.

for børn
Søndag
15. dec.
Kl. 16

Blå Time
Vi mødes i mørkningen for at synge julens sange, drikke et glas glühwein 
og ønske hinanden en rigtig glædelig jul.

Gratis 
adgang

Hele programmet for sæson 2013-2014 findes i Kulturkalenderen og på Kroens hjemmeside
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Petanque Klubben

Nødebo Kro har Danmarks smukkest beliggende petanquebane med udsigt over Esrum Sø. Alle 
er velkomne til at benytte banen, og hver onsdag i september kan man deltage i en turnering, 
hvor man under hyggelige former dyster om ære og en vandrepokal. Man  behøver ikke at have 
spillet petanque før for at deltage. Spillet begynder kl. 19.00 og kroen stiller kugler til rådighed.

Evt spørgsmål kan rettes til Bente Petersen, 4848 3773,  bente@nodderne.dk.

Spilledatoer i september:

Onsdagene 4, 11, 18 og  25 
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Styrk din krop 
6. sæson i Nødebo:  

Sidste sæson var der 22 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/du fysisk aktivitet af forskellig art. Alsidig træning, der 
tager hensyn til den enkeltes niveau. Træning der blandt andet forbedrer balanceevnen/styrker 
musklerne og øger dit velvære. 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 4. september 2013.

Det koster 250 kr. for hele sæsonen. Desuden skal man være medlem af Nødebo Kro, hvilket 
koster 350 kr. pr. år. Instruktørerne arbejder frivilligt og uden løn.

Få svar på spørgsmål, tilmelding og eventuelt 1 prøvetime kontakt: Irene Møller, 23 63 69 11

Yoga i Hestelængen på Nødebo kro
v. Dynamic yogalærer Annette Holst

Start: tirsdag d. 3-9-13 kl. 19-20.30. Tilmelding på aholst@inact.dk

Betaling kontant 1. gang

Medbring yogamåtte og tæppe

Alle kan deltage, men det kræver medlemskab af  Nødebo Kro

Venlig hilsen Annette Holst



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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Naturens Dag i Nordsjælland 

8. september på Skovskolen i Nødebo

”Vild med naturen”, er det fælles tema for Naturens Dag 2013. Der er gratis oplevelser og 
aktiviteter for hele familien søndag 8. september kl. 10-15 på og omkring Skovskolen.

På Naturens Dag kan du klatre helt til tops i 
master, træer og platforme, sejle i kano og kajak 
og høre om livet i Esrum Sø, opleve det helt nye 
skovparkour og prøve forskellige former for sjov 
leg og motion i det grønne, komme højt til hest 
og se flot hubertusopvisning, spise vild mad, lære 
om vilde dyr og fredninger og flere blomster i 
den danske natur – og dette er blot uddrag af det 
mangfoldige program, der kan findes på www.
naturensdag.dk 

Skovskolen fejrer samtidig sit 50 års jubilæum, så 
derfor vil hele Skovskolen være åben denne dag - 
og vi vil tage dig med på en rejse fra Skovskolens 
start, så du kan fornemme, hvordan det er at være elev, studerende, kursist eller ansat på en 
moderne skovskole – fra skovhistorien, opleve den mere traditionelle skovarbejder i funktion med 
fældning, topkapning, brænde, motorsave og udkørsel med de store maskiner suppleret med de 
”nyere” discipliner inden for bygning af publikumsfaciliter i rundtømmer og træ, vildtforvaltning 
og –pleje samt natur og friluftsformidling.

Praktisk info om Naturens Dag på Skovskolen i Nødebo:

Arrangementet er gratis. Medbring madkurv eller køb mad og drikkevarer rundt omkring på 
Skovskolens område hele dagen.
Mere information: Projektkoordinatorer for Naturens Dag i Nordsjælland: 
Anne Nysted, Skovskolen – Københavns Universitet www.sl.life.ku.dk, mobil: 2217 0500 eller 
Anne Johannisson, Naturstyrelsen Nordsjælland www.nst.dk, mobil 2321 5373  



En smuk sommerdag sidder 
jeg nede ved søen i Peter 
Bastians have, fordi jeg har 
opfordret ham til en samtale 
om løst og fast og stort og 
småt og livet i Nødebo.

Peter Bastian blev født i 
København i 1943 som barn 
af en bondesøn, der blev 
operasanger og hans hustru, 
der kom fra et hjem med 
klaver, men også kæmpede sig 
frem til at blive operasanger. 

Peter Bastian fortæller, at 
han som barn umuligt kunne 
sidde stille, så han fik lov til at 
løbe omkring – bare han ikke 
forstyrrede. Hans forældre og 
lærere viste ham en udstrakt 
grad af tillid, og han fik f.eks. 
allerede som 13-årig lov til 
selv at cykle rundt i landet og 
se på kalkmalerier, som var 
hans passion på det tidspunkt. 
Senere blev han student og 
læste fysik på universitetet fra 
1962 til 1971, samtidig med 
at han studerede fagotspil på 
Musikkonservatoriet.

Han har i tidens løb beriget 
os med vidt forskellige 
musikoplevelser fra 
verdensmusik med sine 
bulgarske legekammerater 
over gruppen Bazaar til 
medlemskabet af Den danske 
blæserkvintet, der nu har varet 
i 45 år. Han er desuden et 
meget tænksomt og filosofisk 
anlagt menneske, og det er 
både hyggeligt og givende at 
snakke med ham.

Hvor langt er dit kendskab til 
Nødebo?

”Da jeg var ca 20 år blev jeg 
kæreste med Lis – vi blev 
senere gift – og hendes far , 
kunstmaleren Bjørn Knudsen, 
boede i sit sommerhus ved 
siden af pumpestationen her 
på Pramvejen. Jeg tilbragte 
megen tid i Nødebo, og kom 
allerede dengang til at sætte 
pris på naturen. 

Senere skulle jeg spille 
sammen med Michala Petri, 
som boede her i byen, og 
kom for tidligt til en aftale. Så 

kørte jeg en tur ned til søen 
for at se Pramvejen igen. Der 
var 2 sommerhuse til salg den 
dag og i 1989 købte jeg så 
stedet her. Jeg har både bygget 
om og bygget til, det vigtigste 
var, at huset fik et musik 
studie, som jeg selv har tegnet. 
Det har en hems øverst, med 
udsigt over søen.”

Det er en oplevelse at komme 
ind i Peter Bastians studie. 
Det oser af personlighed, 
og et hyggeligt aktivt ”rod”, 
af teknik og ledninger, 
rejseminder, malerier af 
forældrene og hans egne 
tegninger. 

Du rejser jo virkelig meget, føler 
du, at du kommer hjem, når du 
kommer til Nødebo?

”Ja! Der skal flere ting til, for 
at jeg føler mig hjemme. For 
det første, er hjemmet dér, 
hvor mine instrumenter er, de 
betyder voldsomt meget for 
mig. 

Og så betyder mine virkelig 
dejlige naboer meget for mig. 
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Peter Bastian
En sommersnak med
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Da jeg flyttede ind, var jeg gift 
med Laila, og vi holdt mange 
fester hernede i ”Swamp City” 
som vi kaldte det. Det var en 
sjov tid, men det ændrer sig 
jo på 25 år, og nogle er flyttet, 
eller faldet bort. Nu hjælper vi 
hinanden bl.a. med at holde 
øje med husene, og da mine 
bulgarske venner var her, lånte 
jeg sovepladser hos dem. Jeg 
kan godt lide at komme hjem 
til nogen, der kender mig, det 
betyder meget for følelsen af 
at høre til. 

Naturen betyder også meget 
for mig. Min far opdrog mig 
at føle mig fuldkommen 
hjemme i naturen.”

Peter Bastian ved hvordan 
man holder sammen på 

et fællesskab. I 45 år han 
har været medlem af Den 
danske Blæserkvintet, og 
i 35 år trioen Bazaar, og i 
begge bands er det de samme 
musikere, der har spillet 
sammen fra begyndelsen. 
Også hans bulgarske gruppe 
”Lenovskata” har haft stort set 
den samme besætning altid. 

Hvad er det, der gør, at man 
kan blive ved med at have glæde 
af at arbejde sammen med de 
samme personer? 

”Det er en stor glæde og 
tilfredsstillelse at være med 
i et kreativt fællesskab, men 
der skal 3 ting til, for at det 
lykkes: 

- Der skal være en ydre 
mening med projektet, 
som alle kan identificere. 
Altså at alle arbejder for 
en fælles sag. I Den dan-
ske Blæserkvintet vinder 
musikken altid over vores 
personlige dagsordner

- Der skal være vækst. Stil-
stand er det samme som 
stagnation. I musikken 
stræber vi altid højere.

- Der skal være disciplin, 
vi værner om fællesskabet 
ved at respektere det. I 
praksis.

Det lyder lidt som udfordringen 
med at få Nødebo Kro 
til at være et levende og 
vedkommende sted.

”Ja! Sammenligningen holder. 
Lige nu er der flere ting, der 
lægger forhindringer for de 
skabende fællesskaber. Der 
er intet i tiden, der lægger op 
til et engageret civilsamfund, 
vi skal selv finde frem til en 
grund til at gøre det. 

Tiden lægger op til udtalt 
individualisme. Vi kan sagtens 
engagere os følelsesmæssigt i 
en sag, men når det kommer 
til stykket i praksis, bevirker 
vores egeninteresser, krav fra 
familie og arbejdsplads osv tit, 
at det fælles projekt kommer i 
anden række. 

Pressen er opsat på at finde 
fejl og politikerne er opsat 
på få dem rettet, men det er 
endnu vigtigere at de hjælper 
os med at udvikle visioner 
for civilsamfundets skabende 
fællesskaber. 

Men noget må I nu have 
fundet ud af, for jeg har flere 
gange optrådt på Nødebo 
Kro, og det er en fornøjelse 
hver gang. Man bliver budt 
velkommen med varme, der 
er smukke omgivelser og et 
altid veloplagt publikum. 

Foto Morten Jerichau
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Akustikken i salen er jo 
nødvendigvis indrettet til at 
være velegnet til selskaber, 
så derfor kan det være en 
udfordring at få musikken 
til at klinge rigtigt, men den 
vanskelighed overvindes let 
med engagerede tilhørere ”. 

Det er vist ingen hemmelighed 
at du er stærkt på vej til de 70, 
skal du blive gammel i Nødebo?

”Det ved jeg ikke…..
Min kæreste Helle bor i 
Ringkøbing, og er direktør for 
Herregården Nørre Vosborg 
i Vestjylland. Vi må se hvad 
fremtiden bringer. 

Jeg skal i hvert fald ud og 
spille, jeg elsker koncerten! 
Jeg har en trio, hvor jeg 
spiller klarinet sammen med 
en fremragende og autentisk 

spillemand på violin, og en 
rumænsk sigøjner på bas og 
cymbalon. Men også andre 
planer rumsterer.

Og så farer jeg land og rige 
rundt med mine foredrag 
om alle de forhold i livet, 
i musikken, i opdragelsen 
af børn og hinanden og alt 
muligt andet, som jeg ikke 
kan lade være med at grunde 
over. Det er det min nye 
bog ”Mesterlære” handler 
om, og det er dejligt at dele 
engagementet med andre.”

23. juli 2013

Peter Bastian, Lisbeth Larsen

Fakta

Født onsdag 25. august 1943

Musik

PB har flere gange gæstet Nø-
debo Kro med BAZAAR
og Den Danske Blæserkvintet.

Bogproduktion

PB har skrevet to meget læse-
værdige bøger: Ind i Musik-
ken fra 1987 og Mesterlære 
fra 2011. Begge Gyldendal.

Anerkendelse

Jacob Gades musikpris
DR Rosenkjærprisen
Gyldendals fagliterære pris
Weekendavisens litteraturpris
Ridder af Dannebrog
Æresmedlem af Loppen

Kom frit frem
Der er sikkert flere engagerede, kreative mennesker med 
noget på hjerte i både Nødebo og Gadevang.

Kom frit frem, vi laver gerne en artikel i Kirke & Kro.

Mvh Lisbeth Larsen



29

Tirsdagstræf i præstegården
alle er velkomne, fri entre, dog betaler vi 20 kr. for kaffe og hjemmebag

Murmansk og Danmark har mange historiske rødder tilfælles, lige fra dengang Chr. den 4. i 1599 
rejste derop for at hævde dansk overhøjhed. Dengang betalte samerne på Kola-halvøen skat til 
Danmark. I dag hjælper Danmark samerne med at styrke deres kultur og samfund. 

Vi får fortalt, hvad der virkeligt hændte i yderdistrikterne, da Sovjetunionen blev opløst. 
Foredraget tager afsæt i en generel beskrivelse af den kulturelle, sociale, politiske, miljømæssige, 
militære og historiske situation på Kola-halvøen. En situation som kun kan beskrives som 
sprængfarlig og konfliktfyldt. Her er store spændinger mellem rige og fattige, kommunister og 
kapitalister, russere og samer; by og land, forbryder-kapitalisme og driftige igangsættere. 

Murmansk er et Klondyke i rivende udvikling og midt i denne udviklingens malmstrøm befinder 
de russiske samer sig. De kæmper med ryggen imod muren for at bevare og udvikle deres kultur, 
identitet og erhverv: Fiskeri og rensdyrdrift. 

Oreskov kommer også ind på Kola-halvøens kolonisering og den ortodokse kirkes rolle 
desangående samt kirkens position på Kola-Halvøen i dag. 

Tirsdag den 17. september 

kl. 14 - 16

Blandt samer, rensdyr, lykkejægere og plattenslagere i 
det yderste Nord.

Antropolog Claus Oreskov har gennem 12 år arbejdet 
med flere sociale projekter i Murmansk Oblast, også 
kendt som Kola-Halvøen. 
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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 tage hjem med en god oplevelse, uanset hvor meget eller hvor lidt du vinder.

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

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

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

	 •	Gevinster	på	medlemsnummer

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

	 •	6	Nødebo	puljer	giver	mulighed	for	store	gevinster	i	seriespillene

	 •	Endvidere	diverse	lotterier	og	skrabespil
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Billedkunstner Helle Vibeke
er de næste måneders udstiller på Nødebo kro.

Hun er født i 1967 og bor i Havreholm, hvor hun også har sit 
atelier. Hun har haft stor succes med sine malerier, hvilket har 
medført at hun kan leve og arbejde som fuldtidskunstner.

Hun arbejder som regel med store billeder i intense farver og 
farvekombinationer, hvor hun skaber både glæde, kraftfuldhed 
og sensualitet i sit udtryk. Hun er nok mest kendt for sine close-
up blomstermotiver, men har også de senere år arbejdet med 
andre motiver såsom mønstre i naturen, undervandsmotiver og 
mennesket.

Hendes atelier er indrettet i Havreholms gamle landsbyskole syd 
for Hornbæk og ligger i naturskønne omgivelser, der hver dag giver 
næring til ny inspiration.

Hun fremviser gerne sine billeder i sit atelier, og kan træffes på tlf. 
2819 9707. Se mere på www.hellevibeke.dk

Støt vores annoncører

- de støtter os
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Kirke og kristendom 
– hvad kommer det os ved?
Studiekreds over kristendommens historie og grundtemaer

Aldrig i nyere tid er der blevet talt, skrevet og diskuteret så meget om religion og religionens 
betydning for vores kultur og om religionens rolle i det moderne samfund. Religion fylder meget 
i de offentlige medier over hele verden – og hvis nogen troede med Nietzsche, at Gud er død, må 
de tro om!

Samtidig oplever vi et gigantisk traditionstab omkring religiøse traditioner og værdier. Og selvom 
vores hjemlige Folkekirke stadig bevarer et bemærkelsesværdigt højt medlemstal, har den kristne 
kirke det generelt svært i den vestlige del af verden. På verdensplan er kristendommen til gengæld 
den hurtigst voksende religion.

Studiekredsen vil forsøge at sætte nogle af disse bevægelser i spil. Hvad er det, der gør, at 
kristendommen det ene sted er på retur, det andet sted er i vækst? Hvordan er vi selv flettet ind i 
den kristne tros tankegods, og behøver man gå i kirke for at være kristen?

Vi begynder helt fra grunden. Hvem var Jesus? Hvordan startede den kristne kirke? Hvem skrev 
Bibelen og hvorfra kan vi vide, det er sandt, det der står? Hvad er egentlig dåb og nadver?

Derfra bevæger vi os videre ind i historien og til de forskellige måder at tænke og leve kristendom 
på op gennem tiden, ikke mindst den store tradition for kristen mystik. Vi skal tale om mystisk 
kristendom, moderne kristendom, og kristendommen som den udfolder sig udenfor Vesten. 

Endelig skal vi også ind på spørgsmålet om kirke og køn. Er kristendommen i grunden en 
kvindereligion?

Grundbog: Studiekredsen følger i store træk religionssociologen Linda Woodheads bog 
”Kristendom kort og godt”, som det anbefales at anskaffe sig. Den koster 189 kr. og er udgivet på 
forlaget ANIS
Tid: 25/9 – 30/10 – 27/11 – 29/1 – 26/2 – 26/3

Sted: Præstegården. Alle dage kl.19.30.
Tilmelding til sognepræsten på 4848 0719 eller ehl@km.dk  Eva Holmegaard Larsen
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Fruebjergmøde i Grib Skov
Søndag d. 18. august 

Traditionsrigt folkemøde med taler, mad og musik under de høje bøgetræer

Årets tema: Sund fornuft eller moralisme?

Hvem skal bestemme, om vi må ryge og drikke og hvad vi må spise? I hvor høj grad er danskernes 
sundhed et offentligt ansvar? Og hvad er sundhed? Mød sognepræst og forfatter Poul Joachim 
Stender og professor i sundhedsøkonomi og tidligere overvismand Niels Kærsgård
Program: 

11.00  Friluftsgudstjeneste v/sognepræst Eva Holmegaard Larsen
12.00  Festpladsen åbner. Frokost i det grønne med vores medbragte mad. Der kan købes øl,  
 vand, kaffe og kage.
13.00  Velkomst ved formand for Fruebjergmøderne Caspar Bartholin og skovrider Niels Bjerre 
 gaard Christensen, som vil fortælle om projekt Nationalpark Kongernes Nordsjælland
13.10  Oplæg og debat med vores paneldeltagere

Særligt for børn: Magiske Lukas ”Nu med svævende dame!”
Se mere om Fruebjergmøderne og hvor Fruebjerg ligger på www.fruebjergmøde.dk

Friluftsgudstjeneste

I forbindelse med Fruebjergmøderne holder vi gudstjeneste ude i Guds frie natur. Det er en helt 
særlig oplevelse at sidde i den grønne katedral og synge og holde nadver i dette åbne rum med alle 
dets samstemmende lyde.  Kom og vær med!
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Høstgudtjeneste
Nødebo kirke

Søndag d. 22. september kl.10.30

Tilrettelægges sammen med konfirmanderne. Bagefter er der frokost i præstegården
Alle er meget velkomne. For planlægningens skyld må man meget gerne tilmelde sig til frokosten: 
4848 0719 eller til præstesekretær Allan Høier alho@km.dk. Det koster 25 kr. pr. person.

Gospel gudstjeneste
Gadevang kirke

Søndag d. 29. september kl.10.30

Medvirkende: gospelkoret Mighty Monday Mass Choir under ledelse af Helene Dahl
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Salmer og spaghetti
Vi fortsætter sidste sæsons succes med hverdagsguds-
tjeneste for børnefamilierne med efterfølgende spis-
ning i præstegården. 

Tid og sted: 
 september-oktober-november-januar-februar-marts-april-maj.
 Den sidste torsdag i måneden kl.17 i Nødebo Kirke 

Pris: 25 kr. for voksne og gratis for børn.

Tilmelding: til præstesekretær Allan Høier alho@km.dk eller på 4848 0719 - helst dagen før.

Sogneaftener i præstegården til efteråret

Sæt kryds ved: 

24.10:  Religiøs dannelse eller religiøs analfabetisme? Et foredrag om unge og tro 
 v. Suzette Munksgaard, Center for ungdomsstudier

7.11:  Kierkegaard og kærlighedens skikkelser, v. lektor Pia Søltoft, 
 Københavns Universitet

19.11:  Om lykken – og hvorfor det ikke er det vigtigste, 
 v. sognepræst og lektor Mikkel Wold, Marmorkirken
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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

Poul Olsen, Kirkevej 12 
Nødebo  3480 Fredensborg

Kasserer 48480274  
40257074

poulmarius@gmail.com

Christine Fossing, Sportsvej 37
Nødebo  3480 Fredensborg

Kontaktperson 53390766  chrisfos@hotmail.com

Elisabeth Ettrup, Nødebovej 45A, st. 
Nødebo  3480 Fredensborg

Sekretær 88824645 
27354645

e.ettrup@hotmail.com

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

53655424 june@lekfeldt.dk

Bodil Davidsen, Sportsvej 9, 
Nødebo, 3480 Fredensborg

40873652 msdk@get2net.dk

Lene Birkmand, Ved Skandsebakken 67
3400 Hillerød

30246676
35436676

lebir@noh.regionh.dk

Jette Bjerre Hansen, Gribskovvænget 14
Gadevang  3400 Hillerød

48249504  
28899504

jbh@dakofa.dk

Birgitte Henriksen, Gadevangsvej 122
Gadevang 3400 Hillerød

48266083 henriksenbirgitte@yahoo.dk

Eva Holmegaard Larsen, Nødebovej 24
Nødebo 3480 Fredensborg

Sognepræst 48480719 ehl@km.dk

Nødebo-Gadevang menighedsråd

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: Julie Kaas Buschard,                22 82 51 00  juliekaasb@gmail.com
Fælledvejens Passage 6 st.tv., 2200 Kbh. N
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 i dagtimerne
Sognemedhjælper: 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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Gudstjenester Prædikant Nødebo Gadevang
August

11. august EHL 10.30 9.00
18. august EHL 11.00

På Fruebjerg
25. august EHL 9.00 10.30

September
1. september JKB 10.30 9.00
8. september JKB 9.00 10.30

15. september EHL 9.00
Højskole

22. september EHL/JKB 10.30
Høstgudstjen. Medv.: konf.
29. september EHL 9.00 10.30

Gospel
Oktober

6. oktober Anne Boye 10.30 9.00
13. oktober EHL 9.00 10.30
20. oktober JKB 10.30
27. oktober EHL/JKB 10.30
Ung. gudstj. Medv.: konf.

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

Grib Skov Trop                   www.gribskovtrop.dk
Formand: Hans Peter Folden 2465 6384
Formand-gst@gribskovtrop.dk
Ulveleder: Bente Wilcke  4848 0128
Stifinderleder: Leif Højvang  4848 1270
Spejderleder: Stinus Andersen 2966 7032
Roverleder: Ole Lumholt  4848 0747
Forældreforening: Jørgen Andersen  4848 5099
Hyttevagt: Brian Hørup  41591076  
bhpost@mail.dk

Styrk din krop i Nødebo
Anne Lise Kristensen              2364 8564
Irene Møller              2363 6911

Øvrige foreningsdata

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

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

Vinterbadeklubben Nødebo Vikingerne
www.Nbovikingerne.dk

Formand Jørn Aagaard
Mosebredden 1, Nødebo             4848 1429
Kasserer Jytte Bieber
Egebakken 9, Nødebo             2253 4009
Sekretær Stephen Wessels
Kirstinehøj 23, Nødebo            4913 5215
Mail: nielsen.aagaard@mail.dk
Klubhus: Krostien 11, Nødebo

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

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

Nødebo Lokalråd                      www.nødebo.dk

Formand Nina Werther     4848 1407
Næstformand Mikkel Faurholdt     4848 4118
Sekretær Benny Kristensen     2480 6371  
Webansvarlig og   
Kasserer Birgit Madsen    4848 2188
Gert Bendsen        4848 5560
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
Theis Bober, Ringridervej 6           2163 5427
3400 Hillerød
theisbober@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
Inger Petersen            2896 8430
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Forsamlingshusets bestyrelse

Forsamlingshuset, Nødebovej 26                                                          4848 0746

Tilde Gylling Bender, Søengen 2                  sekretær                            2070 2930
Bruno Bjerre, Ebbas Allé 14B                       ejendomsudvalget             2014 1617 
Lene Ebsøe, Kirkevej 6                                                                          6168 6384 
Flemming Jørgensen, Nødebovej 1B             bankoudvalget                  4848 3980
Lisa Kragh, Kildeportvej 14                          økonomiudvalget              4848 1729 
Lisbeth Larsen, Nøddehegnet 38                  informationsudvalget        4848 3537
Lisbeth Løw, Kildeportvej 26                       kulturudvalget                   4848 0727
Erik Petersen, Skovbrynet 4                          kasserer                             4848 2467
Poul Rudbeck, Stengårdsalle 2                      formand                            4848 2794
Jens Seeberg, Baunevænget 39                                                                3920 4797
Søren Skals , Pile Allé 5                                næstformand                     4848 4539
Camilla Svanebjerg, Rosenberg Alle 3                                                    3555 3180
Chr. Wolfhagen, Nøddehegnet 19                 driftudvalget                    4848 2593

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 800 kr. pr. år og er kun for medlemmer. Samlet løssalgspris ca. 3.000 kr.

Medlemsrabat: Medlemmer, der ønsker at leje selskabslokaler på Nødebo Kro, kan 2 gange om året få en 
rabat på lejen. Det ene lejemål skal være Hestelængen. Forudsætningen for rabatten er , at man har været 
medlem i minimum 2 år, når lejekontrakten underskrives. Medlemskabet regnes fra den dag, hvor man 
første gang har indbetalt medlemskontingent. Denne information findes i kroens medlemssystem. Højest 
2 medlemmer kan få rabat ved samme udlejning.

Rabatten gives kun, når det drejer sig om medlemmers personlige arrangementer, fx bryllupper, 
fødselsdage, jubilæer, konfirmationer mm. Det betyder, at man gerne må leje kroen til en god vens 
arrangement, men der gives ikke rabat.

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

  Ann-Britt Thorndahl   loppegeneral            4848 4929



Det sker på Nødebo Kro fra august til oktober

Næste nummer af Kirke & Kro udkommer 
den 6. oktober deadline 22. september

August
Tir. 13.  kl. 18.50 Banko
Tir. 20.  kl. 18.50 Banko
Ons. 21  kl. 19.00 Start på Strikkeklubben
Søn. 25.  kl. 10.00 Årets loppemarked
Tir. 27.  kl. 18.50 Banko

September
Tir. 3.  kl. 18.50 Banko
Ons. 4.  kl. 19.00 Start på petanque F
Søn. 8.  kl. 13.00 Nødebo-løbet F
Tir. 10.  kl. 18.50 Banko
Ons. 11. kl. 18.00 Vandretur i Valby Hegn F
Tir. 17.  kl. 18.50 Banko
Ons. 18. kl. 19.30 Kierkegaard, musik og sandhed A
Søn. 22.  kl. 16.00 Trio Convivio A
Tir. 24.  kl. 18.50 Banko
Fre. 27.  kl. 19.00 Nøddeknækkerne F#

Oktober
Tir. 1.  kl. 18.50 Banko
Ons. 2.   kl. 19.30 20 år i Bruxelles, Mette Fugl A
Fre. 4.  kl. 21.00 Swing Cats A §
Søn. 6.  kl. 16.00 Leonard Cohen på dansk  A
Søn. 6.    Nyt Kirke & Kro

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


