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kirke & kro



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 39)

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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Gør en god handel 

på Nødebo loppemarked

Søndag d. 24. august fra kl. 10 – 14 kan 
du gøre en god handel på det traditionsrige 
loppemarked på Nødebo Kro.

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

Børnene kan muntre sig i deres helt eget 
område med flødebollekastemaskine, “Det 
muntre køkken”, fiskedam m.m., mens de 
voksne handler eller slapper af.

Traditionen tro underholder husorkesteret 
Nøddeknækkerne fra kl. 9.30 og under hele 
loppemarkedet kan der købes alskens lækkerier 
- lune hjemmelavede vafler, en kold fadøl, lunt 
fra grillen i haven, sandwich, kage, is eller hvad 
buffet’en ellers byder på.

Vurderingsekspert Jesper Bo – bl.a. kendt 
fra ”Skattejægerne” på DR1 – står for at 
håndplukke effekter til årets auktion og 
lader hammeren falde over fundene kl. 12. 
I forbindelse med auktionen trækkes der på 
indgangsbilletten lod om en række flotte 
præmier fra lokale virksomheder. 

Mere end 150 frivillige med et smil på læben 
er klar til at handle og overskuddet går til 
kulturlivet på Nødebo Kro.

Program for dagen

Kl. 10.00 Loppemarkedet åbner

Kl. 12.00 Auktion i haven, hvor vurderings-
ekspert Jesper Bo lader hammeren falde

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. 23. august kl. 10
- så vi i fællesskab kan få fyldt boderne med en masse spændende loppeeffekter. Der vil være 
sandwich og en kold vand/øl til frokost.

Fredag d. 22. 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. 24. 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 d. 23. 
august dog til kl. 16.00. Torsdag d. 21. august fra kl. 17 – 18 er laden også åben.

2) Loppekørsel frem til loppemarkedet. Har du effekter, som du gerne vil have afhentet, så SMS, 
ring eller mail venligst til Jytte Møller på tlf. 3026 3231 eller moeller.jytte@gmail.com

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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Loppemarked 2013
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Din lokale EL installatør

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

Frydenborgvej 27 G - 3400 Hillerød 

www.rbb-el.dk

Laver alt ind- og udvendigt EL arbejde
Ingen opgaver er for store eller for små
Nye lokaler i Hillerød, men stadig din lokale EL mand

Kontakt os for et uforpligtende tilbud
Døgnvagt
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Skovturene med skovløber Carsten Carstensen arrangeres i et samarbejde mellem Naturstyrelsen 
Nordsjælland og Forsamlingshuset Nødebo Kro, og denne gang fortsætter turen i Tisvilde Hegn.

Tisvilde Hegn er præget af sandflugten, som i flere hundrede år drev egnens befolkning fra hus og 
hjem, indtil den blev standset ved hjælp af diger og tilplantning. Hermed opstod Tisvilde Hegn.
Vi mødes ved Tibirke kirke. Herfra vandrer vi gennem Tisvilde hegn, hvor vi vil se eksempler 
på diger der bremsede sandet, de første træer der blev plantet i hegnet og de helt ekstraordinært 
velbevarede gravhøje som findes i denne skov. 

Tag med på en 6 km vandretur ad stier og hør alt om Tisvilde Hegns historie. 

Mødestedet er foran Tibirke Kirke.
Turen starter kl. 18 og varer 2-3 timer.

Vandretur gennem 
Tisvilde Hegns historie
med Carsten Carstensen 

som guide

Onsdag den 10. september kl. 18

Kirke og Kro udkommer på følgende datoer i 38. årgang :

     5. oktober  23. november
  25. januar  22. marts  26. april

Deadline er 14 dage før de anførte datoer.
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Die Herren 
spiller U2

Fredag den 19. september kl. 21 

Die Herren leverer noget af det bedste musik, der nogensinde er skrevet, på sin egen underfundige 
og særegne facon, og i 2011 havde de 20 års fødselsdag med U2s eminente musik i bagagen. Med 
tiden er det blevet til koncerter i både Tyskland, Sverige, Norge, Island, Letland, Kosovo, Bosnien, 
Libanon og sågar Kirgisistan.

Musikken er U2s, men showet er Die Herrens eget, og man behøver ikke være stor U2-fan for at 
holde af Die Herren. Bandet har altid gjort en dyd ud af at vælge deres eget udtryk og egen iden-
titet. ”Der findes ikke et dårligt publikum – kun dårlige orkestre”, siger Die Herren. Hver koncert 
skal altid være den bedste nogensinde – det må være det mindste, publikum kan forvente. 

Lord Nilsson på trommer og Topp på bas leverer den rytmiske bund, der kræves, for at musikken 
svinger, som den skal. Haeggen på guitar kan det, der skal til, for at få U2s stemninger til at lyde, 
som de skal, og Mono i forgrunden er en værdig repræsentant for U2’s Bono. 

Man kan spise inden musikken begynder. Der serveres en to retters menu kl. 19. Spisebilletter 
koster 125 kr. per kuvert, og de skal købes senest onsdag den 17. september kl. 12 på forsamlings-
husets hjemmeside www.noedebo-kro.dk. 

Billetter til musikken koster 200 kr. og sælges ved indgangen og i forsalg 
på www.noedebo-kro.dk. Der er kun ståpladser i salen.
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Giver din varmeregning dig søvnløse nætter?
Med Janus Hendrichsen og Rudi Rusfort Kragh

Onsdag den 24. september kl. 19.30

Du kan fremtidssikre din bolig og skære i varmeregningen ved at energiforbedre. To eksperter i 
energirenovering vil præsentere løsningspaletten og vise, hvad du kan spare med efterisolering og 
vedvarende energi. 

Temaet udbredes af de to eksperter fra hvert deres perspektiv:

Janus Hendrichsen, energirådgiver i Energitjenesten, vil fortælle om efter-
isolering, varmepumper, træpillefyr, solenergi, vindenergi og jordvarme. Han 
har fingeren på pulsen og kender fordele og ulemper ved disse energiformer 
og kombinationer af dem. Han kommer også ind på husejeres mulighed for et 
fælles projekt sammen med naboerne på vejen.  Se energirådgiverens udstilling 
og få en snak med ham i pausen.

Rudi Rusfort Kragh er formand for Energilandsby 5762. Han vil fortælle om 
rådgivningsmodellen ”Energi-renoverings-hjulet”, som er udviklet med støtte 
fra Energifonden. Svendborg kommune tilbyder i en forsøgsperiode model-
len som pakkeløsning med opfølgning på den enkelte boligejers projekt. Når 
renoveringen er afsluttet, udløses der et tilskud. Der vises konkrete eksempler 
på energieffektive løsninger fra Energilandsby 5762.

Aftenen arrangeres i samarbejde mellem Forsamlingshuset Nødebo Kro og Nødebo Bæredygtigt!

Billetter til 50 kr. sælges ved indgangen og i forsalg på www.noedebo-kro.dk
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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

Kontakt advokat Martin Utiger, 
tlf. 4824 7920 eller mail mu@augustj.dk

 
Se i øvrigt vores hjemmeside www.augustj.dk

Du kan forvente en juridisk rådgivning, 
der altid er åben og ærlig
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Nøddeknækkerne
Fredag 26. 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 24. september 
kl. 12 på Kroens hjemmeside www.noedebo-kro.dk

Der er gratis adgang til musikken

Kroens mødedatoer

Betyrelsen:            1. september, 6. oktober og 3. november
Kulturudvalget: 25. september, 30. oktober og 24. november

Du kan møde op til møderne, hvis du har noget på hjertet,
de starter med 15 minutters spørgetid.
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Indra Rios-Moore har en unik stemme, som i den grad skiller sig ud i forhold til andre etablerede 
sangerinder både herhjemme og i udlandet. Det amerikanske jazzmagasin All About Jazz har sam-
menlignet hende med Ella Fitzgerald og Sarah Vaughan. 

Indras mor opdagede tidligt hendes talent og sørgede, trods en stram økonomi, for, at Indra fik 
sangundervisning. Indras far, Don Moore, har som jazzbassist spillet med legender som Stevie 
Wonder, John Coltrane og Sonny Rollins og har også spillet i Jazzhus Montmartre i begyndelsen 
af 60’erne. Det er bl.a. hans indflydelse og kærlighed til musikken, der har smittet af på Indra.

I foråret 2006 mødte Indra tilfældigt den danske jazzsaxofonist Benjamin Trærup på Manhattan. 
De forelskede sig og bosatte sig nogle år i Aarhus, hvor den fælles passion for jazzen har udviklet 
sig til et unikt musikalsk makkerskab. I sommeren 2013 rykkede de teltpælene op i Aarhus og 
flyttede til USA for at forfølge deres musikalske eventyr i det solrige Californien. 

Bandet Indra består ud over Indra og Benjamin af deres tro følgesvende Thomas Sejthen på bas 
og Uffe Steen på guitar. Deres anden CD ”In Between” fik Danish Music Awards pris for årets 
vokale jazzudgivelse i 2012. I september i år udgiver de et nyt album, der er indspillet i to legen-
dariske studier i hjertet af Hollywood: The Village Studio og Henson Studios. Indra vil have num-
rene fra det nye album med på turnéen, og musikken er en skøn blanding af ”Old Traditionals”, 
Boleros og smukke ballader fra den amerikanske sangskat.

Billetterne koster 120 kr. og sælges i forsalg på forsamlingshusets hjemmeside www.noedebo-
kro.dk. Der er nummererede pladser til denne koncert. Eventuelt resterende billetter sælges ved 
indgangen. 

Indra 
Søndag den 28. september kl. 16 
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Mød forfatteren til romanen ”Svalens graf” og hør hende fortælle om sit forfatterskab og læse 
afsnit fra bogen.

Sissel-Jo Gazan er født i 1973 i Århus. Som femårig tog hun med sin mor ud at sejle og tilbragte 
et par år i Middelhavet. Stærkt opfordret af sine forældre, der begge skriver, holdt Sissel-Jo kon-
takt med familie og venner i Danmark ved at sende breve og rejsebeskrivelser hjem. Siden har hun 
rejst i det meste af verden og skrevet flere af sine romaner under længere ophold i udlandet.

Trods udlængsel og rodløshed slog Sissel-Jo sig i 1997 ned i København for at læse på universitetet 
og blev i 2004 færdig som biolog. Tre måneder efter sin kandidateksamen flyttede hun til Berlin, 
hvor hun nu er bosat med sin mand Mark Jon Reid og deres to børn. Ud over at skrive romaner 
arbejder hun freelance for Ugebladet Femina.

Hun debuterede med "Når man kysser i August" i 1995. Hun har desuden skrevet interviewbo-
gen "Sig ja - hvad præster ved om kærlighed" og i 2008 den anmelderroste "Dinosaurens Fjer", 
der samme år modtog DRs romanpris. Den blev forfatterens danske gennembrud og blev rost for 
sin enorme stilsikkerhed og kompositoriske overblik. Den er udgivet i 16 lande, herunder Frank-
rig, Spanien, England og USA.

Sissel-Jo Gazans nyeste roman ”Svalens graf” er en psykologisk thriller og en selvstændig fortsæt-
telse til videnskabskrimien ”Dinosaurens fjer”. Den er ligesom sin forgænger meget mere end 
”bare en krimi". Under krimiplottet tager den livtag med store eksistentielle temaer som kærlig-
hed, død, anger og tilgivelse.

Forfatteraftenen støttes økonomisk af Statens Kunstråd.

Billetter til 80 kr. kan købes ved indgangen eller i forsalg på www.noedebo-kro.dk

Forfatteren 
Sissel-Jo Gazan
Onsdag den 1. oktober kl. 19.30 
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PETANQUE på Nødebo Kro
 

Vi spiller onsdage fra den 27/8 til den 24/9
 

På glædelig gensyn Bente Petersen

OBS!   Styrk din Krop
starter 7. sæson i Nødebo den 3. sept. kl. 13. 

Se mere på kroens hjemmeside eller kontakt Irene Møller på 2363 6911

KULTURNAT 
HILLERØD 2014
NYT I NATTEN
Et eldorado af oplevelser venter Kulturnat Hillerøds gæster, når de fredag den 19. september 
drager ud i natten for at opleve Hillerød på en anden måde.

Sang, musik, dans, historiske fortællinger og vandringer – besøg bag døre, der normalt er lukkede 
Masser af tilbud til børnefamilierne. Det er en del af det, Kulturnatten byder på. 

Download Kulturnat Hillerøds nye App fra den 25. august. Med funktioner som ”Mine 
favoritter”, ”Lige nu” og ”I nærheden” er det nemt og hurtigt at finde lige det, man har lyst til. 
Planlæg aftenen på forhånd eller på selve aftenen. Gratis App på App Store og Google Play – eller 
gå ind på vores nye website kulturnathillerod.dk fra ca. 10. august med kortfunktion, nyheder og 
oplysning om evt. program ændringer.

På gensyn på Kulturnatten!
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Nødebo Bæredygtigt! 
Søndag d. 31. august på Kroen

Invitation til en eftermiddag om bæredygtighed for hele familien og alle som interesserer sig for 
miljøet og har lyst til at være med i et fællesskab, hvor vi skaber bæredygtige projekter i Nødebo.
Der er pasning af de mindre børn, aktiviteter for de større og sejltur på søen for børn over ti år!

Program
15.00-15.20 Præsentation af Nødebo Bæredygtigt! og dagens program: Vores vision og et par  
  projektideer

15.20-15.50 Reparationsværkstedet i Høje Taastrup.Knud Anker Iversen fortæller om repa 
  rationsværkstedet ”Før-du-kasserer”, som tager sig af reparationer, hvor mange  
  ville sige: ”Det kan ikke betale sig”.

15.50-16.20 Miljøpunkt Østerbro.  Lene Midtgaard vil inspirere os ved at fortælle om Miljø 
  punkt Østerbro og nogle af deres projekter

16.20-16.30 Pause

16.30-17.30 Workshops med brainstorming og udveksling af tanker og ideer 
  om energi, transport samt affald og genbrug

17.30–18.30 Vi griller og spiser sammen. NB! sælger kyllingebryst og uddeler ovnkartofler og  
  salat sponseret af SuperBrugsen

18.30-19.00 Præsentation af gruppearbejdet. Kåring af vinderne af konkurrencen om bære- 
  dygtige ideer (sidste frist d. 24. august!)
  Annoncering af kommende aktiviteter
 
Gratis adgang – tilmeldingsfrist 24. august på info@nødebobæredygtigt.dk eller sms 20 33 78 14

Læs om konkurrencen på www.NødeboBæredygtigt.dk 
eller Facebook-gruppen Nødebo Bæredygtigt!
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Opråb !!
Til Kroens medlemmer

Banko på Nødebo Kro hver tirsdag kl. 18:50
...hele året

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

Gi’ 12 minutter om dagen ! (= 1 tirsdag om måneden) Og kom med på bankoholdet.

Banko er kroens vigtigste livline. Uden banko - ingen Nødebo Kro

Bankoholdene har brug for fornyelse – opråbere, billetsælgere, kontrollanter og gulvløbere.

Kontakt Flemming Jørgensen og kom forbi en tirsdag og se hvordan en bankoaften afvikles.
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Kulturkalenderen 
kan afhentes på Kroen. 

Medlemmer af 
Foreningen Forsamlingshusets Venner 

kan købe årsabonnement 
for kun 800 kr.

Kanojak Trim
Lørdag den 23. august 2014  mellem kl. 11 og 15

Der bliver udlagt to baner, begge med start og mål udfor kajakklubben. Klassikeren, den lange, er 
på 20 km søen rundt, med eller mod uret, afhængigt af vindforholdene. Den korte, er på 12 km, 
dvs 6 km op langs vest- eller østbredden, afhængigt af vejrforholdene, til en vendebøje og retur. 
Vi forventer ca 100-120 kajakker til start

Vi beder jer venligst respektere arrangementet og roerne (nogle knap så rutinerede) på søen, hold 
derfor afstand og sænk farten. Kajakklubben har tre følgebåde til assistance for deltagerne, evt. 
anvisninger fra følgebådene skal følges. Bådebroerne ved kajakklubben kan ikke anløbes (nødstil-
fælde undtaget) lørdag mellem kl 8:30 og 16

Der vil være skilte som viser deltagerne fra Nødebovej til kajakklubben på Krostien, parkerings-
pladsen vil være opmærket.

Har du spørgsmål eller ønsker yderligere information, kontakt undertegnede
 
På forhånd mange tak for hjælpen og interessen

Med kajakvenlig hilsen
Henrik Numelin, www.kkes.dk, mob/sms 4050 8515
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Naturens Dag i Nordsjælland 

14. september på Skovskolen i Nødebo

Under overskriften ”Find vej i naturen”, er der gratis oplevelser og aktiviteter for hele 
familien søndag 14. september kl. 10-15 på og omkring Skovskolen i Nødebo.

Årets tema for det landsdækkende arrangement Naturens Dag er ’Find vej i naturen’. På 
Skovskolen i Nødebo vil der være masser af aktiviteter, der kan inspirere til lettere at finde ud 
til og rundt i skov og natur. Det mangfoldige program er klart medio august, men allerede nu 
lover Skovskolen bl.a. børneorienteringsløb, mountainbikeræs, tips og tricks til motion i det fri, 
klatring i master og på klatrevæg, sejlads i kano og meget, meget mere.

Arrangementet er for hele familien, og udover at få tips til at finde vej i naturen kan du høre om 
vilde dyr og fredninger, besøge ’naturens ambulance’, spise vild mad og se, hvordan biavl eller 
moderne skovdrift foregår. Du kan også blive klogere på vildtpleje og på livet i Esrum Sø.

Find det endelig program på www.naturensdag.dk fra midten af august.

Foruden Skovskolen, Københavns Universitet står Naturstyrelsen Nordsjælland, Danmarks 
Naturfredningsforening, Friluftsrådet og en masse frivillige fra foreninger og organisationer bag 
Naturens Dag i Nordsjælland.

Praktisk info om Naturens Dag på Skovskolen i Nødebo:

Tid: Søndag d. 14. september 2014 kl. 10.00 - 15.00

Sted: Skovskolen, Københavns Universitet, Nødebovej 77A, Nødebo, 3480 Fredensborg

Transport: Bus 307 fra Hillerød Station går lige til døren, og der vil være parkering på 
Pibersletten over for Skovskolen samt cykelparkering og handicapparkering på Skovskolen.

Diverse: 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.ign.ku.dk , anyc@ign.ku.dk, mobil: 2217 0500 eller 
Anne Johannisson, Naturstyrelsen Nordsjælland www.nst.dk , ajo@nst.dk, mobil: 2321 5373.
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Efterlysning !!

Loppemarkedets bod med salg af hjemmebag og grønt efterlyser hjemmelavede lækkerier til 
salg i boden søndag den 24. august. Derfor kom gerne med hvad du kan undvære af:

- kager, brød, boller, tærter, småkager o.lin.
- 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 

Guld på Kroen
Søndag d. 21. september 2014 Kl. 13-16

Tre eksperter fra auktionsfirmaet Lauritz.com i Hørsholm kommer på Nødebo Kro for at vurdere 
dine malerier, smykker, møbler, antikviteter, og andre ting af værdi. 
Tag tingene med eller bring et godt billede.
Kønumre fås ved at sende en mail til p.rudbeck@mail.dk eller på telefon 4848 2794, gerne med 
angivelse af hvilke genstande, der ønskes vurderet. Kønumre udleveres også ved indgangen.

Dette arrangement er kun for Kroens medlemmer.
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Søndag 
24. aug. 

Kl. 10-14

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

Entré 
20 kr.

Onsdag 
10. sept. 
Kl. 18

Skovvandring med Carsten Carstensen (Kend din by og din skov)  
Tisvilde Hegn er præget af sandflugten, som i flere hundrede år drev egnens 
befolkning fra hus og hjem. Mødested Tibirke Kirke. 

Gratis 
adgang

Fredag 
19. sept. 
Kl. 21

Die Herren spiller U2 (Musik og dans)                   *Mulighed for spisning 
Die Herren leverer på sin egen underfundige og særegne facon noget af det 
bedste musik der nogensinde er skrevet. Kun ståpladser. 

200 kr. 
eller 

abonn.
Onsdag  
24. sept. 
Kl. 19.30

Giver din varmeregning dig søvnløse nætter? (Foredrag) 
Du kan fremtidssikre din bolig og skære i varmeregningen ved at energiforbed-
re. Janus Hendrichsen og Rudi Rusfort Kragh vil præsentere løsningerne.

50 kr. 
eller 

abonn.
Fredag 
26. sept 
Kl. 19 

Nøddeknækkerne (Folkedans)                                 *Mulighed for spisning
Kom og vær med til en sjov og glad aften sammen med Forsamlingshusets 
husorkester og start med et godt måltid mad til en overkommelig pris. 

Gratis 
adgang

Søndag 
28. sept. 
Kl. 16

Indra (Koncert)                                                         Nummererede pladser 
Indra Rios-Moore har en unik stemme, som i den grad skiller sig ud i forhold 
til andre etablerede sangerinder både herhjemme og i udlandet. 

120 kr. 
eller 

abonn.
Onsdag 
1. okt. 

Kl. 19.30

Forfatteren Sissel-Jo Gazan (Foredrag) 
Mød forfatteren til romanen ”Svalens Graf” og hør hende fortælle om sit for-
fatterskab og læse afsnit fra bogen. 

80 kr. 
eller 

abonn.
Onsdag 
8. okt. 

Kl. 19.30

Forfatteren og skuespilleren Farshad Kholghi (Foredrag) 
Han er kendt for sine skarpe meninger og tankevækkende fortællinger. Hans 
foredrag er underholdende, energiske, inspirerende og opløftende.

80 kr. 
eller 

abonn.
Søndag 
12. okt. 
Kl. 16

Hanne Boel (Koncert)                                               Nummererede pladser 
Hanne Boel vil især synge numre fra sin nye CD ”Outtakes” og med sig har 
hun Jens Runge og Vicky Singh, begge på guitar og kor. 

220 kr. 
eller 

abonn.
Onsdag 
15. okt. 

Kl. 19.30

The Lee Trio (Klassisk koncert) 
Den amerikanske klavertrio debuterede i Wigmore Hall i 2002 og har siden 
inspireret og bevæget publikum over hele verden.

120 kr. 
eller 

abonn.
Søndag 
26. okt 
Kl. 16

Kunsten at lave noget der kradser (Foredrag) 
Sammen udforsker tegneren Roald Als og komikeren Mette Frobenius det 
underlige farvand, som ”politisk satire” er. 

120 kr. 
eller 

abonn.
Fredag 
31. okt 
Kl. 19 

Nøddeknækkerne (Folkedans)                                 *Mulighed for spisning 
Kom og vær med til en sjov og glad aften sammen med Forsamlingshusets 
husorkester og start med et godt måltid mad til en overkommelig pris. 

Gratis 
adgang

Oplevelser på Kroen august - december 2014

(fortsættes)
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Lørdag 
1. nov. 

Kl. 17.30 

Halloween for hele familien (Fest med udklædning og spøgelseshus) 
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

Fredag 
7. nov. 
Kl. 21 

Swing Cats (Musik og dans)                                      *Mulighed for spisning 
Tenorsaxofonisten Søren Sørensen startede Swing Cats i 1976 med et bredt 
repertoire fra New Orleans over boogie-woogie, swing til Rock’n’roll. 

120 kr. 
eller 

abonn. 
Søndag 
9. nov. 
Kl. 16 

Sophie Thing-Simonsen (Klassisk koncert) 
Det er de store romantiske komponister Strauss og Wagner, der er på pro-
grammet, når den kraftfulde unge sopran giver koncert på Nødebo Kro.  

120 kr. 
eller 

abonn.
Onsdag 
19. nov. 

Kl. 19.30 

ADHD- hvad er det?  (Foredrag) 
Psykiater Marianne Breds Geoffroy fortæller, hvad ADHD hos voksne bety-
der, og hvordan man kan leve med diagnosen. .

50 kr. 
eller 

abonn.
Søndag 
23. nov. 
Kl. 16

Charlotte Fich med band (Koncert) 
Det musikalske rejsehold består af Dennis Flacheberg guitar, Martin Valsted 
keyboard, Casper Bak Poulsen bas og Jacob Chano Lundby trommer.

120 kr. 
eller 

abonn.
Fredag 

28. nov. 
Kl. 16  

Nøddeknækkerne (Folkedans)                                  *Mulighed for spisning 
Kom og vær med til en sjov og glad aften sammen med Forsamlingshusets 
husorkester og start med et godt måltid mad til en overkommelig pris.

Gratis
adgang

Fredag 5. 
dec.

 Kl. 21  

Trad Lads & Green Steps (Musik og dans)         *Mulighed for spisning 
Oplev irsk musik og dans smelte sammen til et forrygende show. Irske melo-
dier, sange og riverdance med livsglæde og intensitet.  

150 kr. 
eller 

abonn.
Søndag 
7. dec. 

Kl. 11-16 

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

Gratis
adgang

Søndag 
14. dec. 

Kl. 14-16 

Juletræsfest 
Den traditionelle julehygge med musik, juletræ og godteposer. Der synges 
julesange, og julemanden kommer forbi med sækken fuld af overraskelser. 

50 kr./ 
40 kr. 
abonn. 

Søndag 
21. dec. 
Kl. 16 

Fra bomuldsmark til urban (foredrag og gospelkoncert) 
Gospelkoret MMMC, pianisten Frederik Mellquist og gospelinstruktøren 
Helene Dahl vil fortælle om og synge sange af de store gospelpionerer.

220 kr. 
eller 

abonn.

Oplevelser på Kroen august - december 2014 (fortsat)

Hele programmet for sæson 2014-2015 findes i Kulturkalenderen og på Kroens hjemmeside  
Oversigt over oplevelser i foråret 2015 kommer i Kirke & Kro den 23. november 2014 

Billetter kan købes i forsalg på Kroens hjemmeside www.noedebo-kro.dk 
Ved *markerede arrangementer kan der spises middag før musikken starter. 
Spisebilletter skal købes på Kroens hjemmeside senest kl. 12 onsdagen før.

Medlemmer af Foreningen Forsamlingshusets Venner kan købe årsabonnement for kun 800 kr.
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En levende skole
i lokalsamfundet

Nødebo skole – Et nyt og anderledes skoleår begynder

Så er en lang og varm sommerferie ved at være slut. 

Mandag, d. 11. august er det første skoledag for 1. til 3. klasse og tirsdag, d. 12. august er det så 
den helt nye 0. klasses tur til at begynde livet som skoleelever tro mig, de glæder sig !

Vi glæder os også til endelig at komme i gang med at arbejde med alt det vi har brugt det 
sidste år på at planlægge og forberede os på, skolereformens længere skoledag, understøttende 
undervisning, mere bevægelse i skoledagen, faglig fordybelse og meget mere. Skovhuset er her 
i ferien blevet næsten færdigindrettet med lærerarbejdspladser og mødelokale til afløsning for 
skolens meget lille lærerværelse.

Vi byder også velkommen til nye medarbejdere i både skole og SFO, det glæder vi os rigtig meget 
til. Mere om det i et snarligt nyhedsbrev til vores forældre.

Sommerferien i SFO´en har selvfølgelig været præget af varmen, så hygge og afslapning og 
indendørs leg har været prioriteret af børnene, det har simpelthen været for varmt til de større 
udfoldelser. Vi har også fået tid til at bidrage til NØDEBO BÆREDYGTIGT´s arrangement 
d. 31. august. Børnene har tegnet/malet plakater til at hænge op rundt i byen. Vi er spændte på 
hvordan vi fremover kan være med i projektet.

Til sidst et lille hjertesuk – i foråret og sommeren har vi desværre været plaget af en del hærværk 
i og omkring skolehaven. Smadrede ruder, afbrændte affaldsstativer, et ødelagt bålsted, masser 
af affald smidt alle steder og ødelagte cykler, som har stået i skolegården natten over. Meget 
ærgerligt, og dyrt ikke mindst ! Området er offentligt og man er velkommen til at bruge det, 
men gør det med omtanke og husk at mange små børn vedblivende skal have en dejlig legeplads i 
skole- og SFOtid !! 

Hjælp os gerne med at bevare området som et rart sted for alle.



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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Tirsdag den 16. september kl. 14 – 16

Pels – liv og død
Gæst: konservator Anne Lisbeth Schmidt

Den 4. oktober åbner Nationalmuseets store særudstilling 
”Pels – liv og død”.Konservator ved Nationalmuseet, Anne Lisbeth Schmidt, vil fortælle om forar-
bejdet bag udstillingen, som viser historiske og moderne pelsdragter fra den nordlige halvkugle. 

Med et kalejdoskopisk blik på kulturer fra de nordlige arktiske områder undersøger udstillingen, 
hvordan man i de områder anvendte og stadig anvender pels til beklædning. Museet låner des-
uden moderne pelse til udstillingen, så debatten også relaterer sig til nutidens brug af pels. På den 
mådes diskuteres emner som dyrevelfærd, oprindelige folks rettigheder, luksusforbrug og øko-
nomi. 
Foredraget ledsages af billeder.

Tirsdagstræf i præstegården

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

Gospelkoret MMMC
Gospelkoret My Merry Monday Choir starter sæsonen mandag 
d. 25.august, og vi glæder os voldsomt til at mødes igen og synge, 
yahhh!!

Nye medlemmer optages to gange årligt og mandag d. 1.september kl.19.30 er du meget velkom-
men, hvis du overvejer at synge forrygende gospel i godt selskab :-)  Du kan læse mere vedrørende 
nye medlemmer på vores hjemmeside mmmc.dk, og du er ligeleders velkommen til at kontakte 
os. Det vil glæde os at se dig!
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SPORT ∙ KULTUR ∙ KONFERENCER ∙ MESSER ∙ SVØMMEHAL
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       HARLEM GOSPEL SINGERS
ENESTÅENDE GOSPELSTIL MED QUEEN ESTHER MARROW

9/12

Nyd en dejlig middag inden forestillingen i Restaurant F...

STIG ROSSEN
JULEKONCERT MED GÆSTESOLIST MARIA LUCIA

 12/12

Støt vores annoncører

de støtter os !
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Salmer og spaghetti
Et tilbud til børn og deres forældre, bedsteforældre, tanter, onkler og store søskende
Ny sæson begynder allerede her i august! Vi glæder os til at se alle børnefamilierne, kendte som 
nye ansigter, til endnu en række hyggelige møder i kirke og præstegård. 
Alle er velkomne!

Vi begynder med en kort gudstjeneste i Nødebo kirke kl.17.00, tilrettelagt så selv de mindste kan 
være med. Derefter går vi i præstegården, hvor der er dækket op til en gang fantastisk velsmagen-
de spaghetti med kødsovs, lavet med kærlig hånd af kirkens søde frivillige personale. 
Is til børnene!

Af hensyn til planlægning bedes man melde sig til senest dagen før til præstesekretær Allan Høier 
(48480719 tirsdage fra kl.10-16) eller på mail alho@km.dk

Det koster kun 25 kr. for voksne, mens børn er gratis… (fra næste år er det gratis)

Sted: Nødebo kirke og præstegård
Tid: Kl.17.00

Datoer: den sidste torsdag i måneden 
(28. aug – 25. sep – 30. okt – 27.nov)
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Livtag med troen
Et tilbud til den søgende og spørgende. Et sted mellem tro og tvivl.

Mange mennesker har et både nysgerrigt og interesseret, men også skeptisk og tvivlende forhold 
til tro og kirke. Man ønsker måske at nærme sig, men ved ikke rigtig hvordan. Man mangler en 
åndelig dimension i sit liv, men ved ikke hvad man skal stille op med den. Og har kristendommen 
overhovedet noget at sige, når man tumler med livets store spørgsmål?

Dette er en indbydelse til over seks aftener at afprøve, hvordan liv og tro hænger sammen – 
eller kan hænge sammen. 

•	 Hvilket	billede	har	du	f.eks.	af	Gud?	Er	Gud	en	atmosfærisk	forstyrrelse,	en	løve,	en	borg,		
 en klippe, en dommer i det høje eller en brise gennem træerne?
•	 Hvad	er	det	onde	og	hvordan	kan	vi	håndtere	ondskab?	
•	 Kan	man	bruge	tro	til	noget,	når	krisen	rammer	og	man	væltes	af	pinden?
•	 Hvordan	kommer	man	til	tro?	Er	tro	noget,	man	kan	lære,	eller	er	det	en	evne,	nogen	har?		
 Eller noget genetisk?
•	 Kan	man	øve	sig	i	livsglæde?	Som	man	træner	en	muskel	eller	øver	et	klaverstykke?
•	 Betyder	det	at	være	kristen,	at	man	siger	Ja	til	hele	pakken?	

Formålet med forløbet er at reflektere over indholdet af den kristne tro, både sammen med andre 
og for sig selv, og øve sig i kristen trospraksis. Vi er så vant til at tro, at kristendom er noget, vi 
først og fremmest skal forstå med vores hoved. Men sommetider går vores forståelse også gennem 
kroppen.  
Vi skal derfor ikke kun høre, men også gøre. Tro er ikke kun teori, men også praksis. Undervis-
ningen omfatter både: 
•	 Øvelse	i	individuel	kristen	trospraksis	(derhjemme)
•	 Øvelse	i	fælles	kristen	trospraksis	(i	kirken)
•	 Refleksion	og	dialog	om	centrale	temaer	i	mødet	mellem	liv	og	tro,	gennem	forskellige		
 opgaver, udfordringer og kreative øvelser (i undervisningslokalet i præstegården)

Deltagelse kræver altså ingen forudsætninger, ingen faste forestillinger eller fiks og færdig 
trosbekendelse – men åbenhed og mod på at give det en chance. 
          fortsættes næste side
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Program: 
Tid: Kl.19.30-21.30

Sted: Nødebo kirke og præstegård 

16. september  Gudsbilleder. Introduktion til forløbet. 
  2. oktober   Glæde. Skabelse@gudsnærvær
11. november :  Krise. Tro@tvivl
13. januar:   Det onde. Guds godhed@synd
  3. februar:   Hengivelse. Kærlighed@tilgivelse
  3. marts:   Afslutning

Tilmelding til sognepræsten på 48480719 eller mail: ehl@km.dk inden 8. september. 

Når man tilmelder sig, bestiller man samtidig et materiale til hjemmebrug. Det består af fire små 
bøger over temaerne Glæde, Krise, Det onde og Hengivelse. 

Sættet indeholder desuden en lille glasskål til brug for den øvelse i ro og eftertanke, deltagerne får 
som ”lektie” til hver gang. 

Sættet koster 220 kr og bedes indsættes på konto: 6300 1524765 med anførsel af navn og 
ordet: LIVTAG. Ved vores første møde får deltagerne hvert sit sæt udleveret med grundig intro-
duktion til brugen af det.

Man er meget velkommen til at kontakte mig for spørgsmål og yderligere information. 

Vel mødt
Eva Holmegaard Larsen
sognepræst
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Han står og kigger ud over verden. Den dunkle verden.

Solens stråler er det eneste som oplyser dette mørke og blæsende sted.

Men hvad mon der gør, at munken er gået ned til havet? Hvad mon han tænker på?

Jorden er ikke flad. Den er ikke rund. Den er kantet og besværlig at bevæge sig rundt på.

Klitter.  Bjerge. Klipper. I vejen for at du kan nå længere frem.

Munken står alene. Som altid.

Efter livet på jorden venter der et nyt liv i himlen. Uden bekymringer. Uden svære valg.

Måske er det lige det han tænker. Måske…

Munken Ved Havet (1808-1810) 
af Caspar David Friedrich(1774-1840)
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Mød din kirke
Nødebo-Gadevang menighedsråd indbyder til

menighedsmøde i præstegården på Nødebovej 24

Søndag d.5. oktober 
efter gudstjenesten i Nødebo kirke kl.10.30

Vi har den glæde at indbyde til frokost i præstegården og bruge denne lejlighed til at fortælle om 
kirkens arbejde, vores mange aktiviteter og planer og ønsker for fremtiden. 

Vi vil samtidig fremlægge kirkens budget, så man kan få indblik i, hvad pengene går til, og hvilket 
puslespil det er at få det hele til at gå op!

Man vil også få lejlighed til at møde et udvalg af kirkens mange frivillige. En af menighedsrådets 
målsætninger handler om at arbejde for et øget samarbejde med sognenes øvrige institutioner og 
indgå i et samspil med vores to små byers mange spændende aktiviteter.

Vi vil derfor gerne opfordre jer alle til at møde op og komme med forslag til, hvordan vores kirker 
kan blive en endnu større medspiller i Nødebo og Gadevangs dagligdag.

For at være sikker på, at der er mad nok til alle, bedes man tilmelde sig til frokosten til præstese-
kretær Allan Høier på 48480719 (tirsdage mellem 10-16) eller alho@km.dk. 

Vel mødt og venlig hilsen
På menighedsrådets vegne

June Lekfeldt, formand

Menighedsrådsmøder er åbne for alle. 

Sted: Konfirmandlængen i Nødebo præstegård
Tid: kl.19-21

Datoer i efteråret: 9. sep– 8. okt – 13. nov – 9. dec
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Årets Højskoledage har ladet sig inspirere af dette års mange  historiske jubilæer. Det er både 200 
året for Norges løsrivelse fra Danmark og 200 året for indførelse af skolepligt her i landet. Det er 
150 året for slaget ved Dybbøl 1864, og så er det 100 året for Første Verdenskrigs udbrud i 1914 
og 75 året for Anden Verdenskrig. Og for at fuldende listen er det også 25 år siden Berlinmuren 
faldt! 

Krig sætter dybe spor, både politisk og åndeligt. Vi har valgt at  fokusere på de to store verdenskri-
ge, som kan ses som en første og anden halvleg af en og samme krig, og som på afgørende vis satte 
sit præg på det 20. århundrede og det samfund vi har i dag. Første Verdenskrig er blevet kaldt en 
”kulturel katastrofe” med massive konsekvenser for hele den vestlige måde at tænke menneske, 
samfund og værdier på. 

Højskoledagene ser nærmere på den verden, der gik under i et mudret, tilsølet granathul ude på 
Vestfronten , og den verden der rejste sig af ruinerne. Hvad betød den store  rystelse for vores 
moderne selvforståelse, og for vores  kristentro, familie og kønsroller, politik og samfund?

1914-2014  Krig og Kultur

Højskoledage
i Nødebo Præstegård 
6.-7. september 2014

Otto Dix 1924

fortsættes næste side
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Lørdag d. 6. september 

9.30 Velkomst 

10.30 Krigen der forandrede verden 
Første verdenskrig var et totalt brud med den gamle verden, et tab af sammenhæng, et tab af auto-
ritet, normer og bærende  værdier. Krigen betød det patriarkalske samfunds endeligt, både faderen 
og vor Fader gik under, og op dukkede den rastløse, egocentrerede, narcissistiske, frigjorte og 
forvirrede kultur, vi kender som vores egen samtid.  
V/historiker og forfatter Henrik Jensen, som nyligt har udgivet  bogen ”Krigen 1914-1918 og hvordan 
den forandrede verden”.  

12.00 Frokost 

12.45 Thomas Mann mellem to krige  
I mellemkrigsårene brugte den store, tyske forfatter Thomas Mann flest kræfter på romanværket 
”Josef og hans brødre” I-IV. Her  foldes hele den mosaisk-kristne traditions grundlag ud i alle  
enkeltheder, samtidig med at myten som bevidsthedsform igen bliver gyldig. Det var modigt af 
Mann, at skrive sin jødehistorie netop på dét tidspunkt, og genindsætte mytens betydning på  
trods af nazisternes skamridning af den. 
V/sognepræst og forfatter Claus Oldenburg
 
14.30 Kaffe  

15.00 Krigen og kirken  
Første verdenskrig var en udfordring for den optimistiske tro på udvikling og fremskridt, der 
prægede tiden i begyndelsen af  århundredet. Tilliden til menneskets muligheder og værdiernes  
beståen, som den herskende liberale teologi stod for, blev dybt  rystet. Reaktionen var, at prøve at 
se krigen som en nødvendighed af nærmest biologisk karakter, eller som et eksperiment, der skulle 
afsløre kristendommens bæredygtighed, også midt i vold og  undergang.  
V/Carsten Bach-Nielsen, lektor i kirkehistorie ved Århus Universitet 

16.30 Gåtur 

17.00 Koncert i Nødebo kirke 

18.30 Middag  
fortsættes næste side
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Søndag d. 7. september 

9.00 Gudstjeneste i Nødebo kirke 

10.00 Kaffe 

10.30 Krig mellem to generationer 
Første verdenskrig kaldes det 20. århundredes ”urkatastrofe”. På slagmarken greb stormagterne 
for første gang til udryddelseskrig og folkemord. Kunstnere og intellektuelle erklærede en kultur-
krig mellem Øst og Vest, og i sin verdenskendte roman ”Intet nyt fra vestfronten” fremstiller Eric 
Maria Remarque krigen som det gamle samfunds krig mod det 20. århundredes første generation 
af unge. 
V/ Peter Wivel, Politikens korrespondent i Berlin 

12.00 Frokost 

13.00 We can do it! 
Når mænd går i krig går kvinder ud på arbejdsmarkedet Efter 
Første Verdenskrig klippede unge kvinder håret af ved  ørerne, 
kjolerne af ved knæet og brugte både læbestift, spiritus  og charle-
ston til at ryste krigens rædsler af sig. De var den første genera-
tion, som havde formel ligestilling med mænd i såvel politik som 
ægteskab. Hver gang mændene drog i krig, erobrede kvinderne 
nye domæner. De myldrede ud i stalde og marker, ind på fabrik-
ker og kontorer. Under Anden Verdenskrig markerede modeska-
berne symbolsk kvinders format: skulderbredden på kjoler og 
jakker voksede betragteligt! Kvinderne kunne ikke længere kostes 
tilbage til køkkenet, da mændene vendte hjem fra krigen. Oprø-
ret ulmede og mandens dage som familiens overhoved og enefor-
sørger var talte.  
V/Pia Fris Laneth, forfatter og foredragsholder, har bl.a. udgivet ”Lillys Danmarkshistorie”, om kvin-
delivet i Danmark fra 1880-2000

fortsættes næste side
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Praktiske oplysninger:  

Højskoledagene foregår i Nødebo præstegård på Nødebovej 24, Nødebo. 
Kurset koster kr. 585 pr. deltager (kr. 400 kun for  lørdag, kr. 200 kun for søndag) Gebyret dæk-
ker foredrag, kaffe, kage, frugt, middag lørdag aften og koncert i Nødebo kirke  lørdag eftermid-
dag. Frokost tager man selv med, drikkevarer medbringes eller købes her. 

Tilmelding sker til præstesekretær Allan Høier på alho@km.dk  eller ved at ringe på 4848 0719. 
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 kan fås ved 
henvendelse til Eva Holmegaard Larsen på 4848 0719 eller mail ehl@km.dk   
www.noedebosogn.dk  

Nødebo kirke som pilgrimskirke
I forbindelse med genåbningen af Esrum Kloster som pilgrimscentrum, bliver Nødebo kirke 
pilgrimskirke med sit eget pilgrimsstempel. Det bliver spændende at se, hvor mange pilgrimme 
vi i fremtiden ser vandre igennem byen. Men ifølge gammel skik, skal man altid have en seng 
og et måltid mad klar til en pilgrim!

Menighedsrådet

Esrum Pilgrimscentrum 
I middelalderen var Esrum Kloster et af de største klosterkomplekser i Norden. Klosteret var 
altid åbent for forbipasserende pilgrimme, og Esrums abbed udsendte, på vegne af Margrete I, 
et stort antal munke på pilgrimsrejser til det Hellige Land, Santiago, Rom og andre pilgrims-
mål. 

Nu genopstår Esrum som Pilgrimscentrum. Et halvt årtusinde efter klosterets nedlæggelse 
genopstår Esrum som pilgrimscentrum og bliver igen et naturligt stop på vandringen gennem 
Nordsjælland. Om man er pilgrimsvandrer, søndagsvandrer på Nordkyst-ruten eller naturvan-
drer på udkig efter havørnen, så vil man i Esrum blive modtaget med åbne arme. I klosteret 
står altid et bord, dækket som man gjorde det i middelalderen, hvor man kan indtage sin kaffe 
eller vand efter endt vandring. Man kan få et pilgrimspas med gode turforslag, et stempel i sit 
pas, købe en særlig pilgrims madpose i caféen, overnatte under simple forhold eller tage med 
på guidede ture. 
På gensyn! Foreningen Esrom Peregrinus
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June Maya Kaalund Birch Lekfeldt, Søvej 8B
Nødebo  3480 Fredensborg

Formand,
referent

53655424 june@lekfeldt.dk

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

Personale-
kontakt

53390766  chrisfos@hotmail.com

Kirsten Aunstrup, Søparken 7
Nødebo  3480 Fredensborg

48485874 kirsten@aunstrup.com

Bodil Davidsen, Sportsvej 9, 
Nødebo, 3480 Fredensborg

40873652 msdk@get2net.dk

Lene Birkmand, Ved Skandsebakken 67
3400 Hillerød

Mødeleder 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 
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
Gravermedhjælper/kirketjener: Ann Grove   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
Kirkeværge: Erik Hansen, Gribskovvænget 20, 3400 Hillerød      herikhansen@gmail.com
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Gudstjenester Prædikant Nødebo Gadevang
August

17. august Anne Boye 10.30 9.00
24. august EHL 9.00 10.30
28. august EHL 17.00

Salmer & spaghetti
31. august EHL 10.30 9.00

September
7. september EHL 9.00
14. september EHL 9.00 10.30
21. september EHL 10.30 9.00
25. september EHL 17.00

Salmer & spaghetti
28. september EHL 9.00 10.30

Oktober
5. oktober EHL 10.30
12. oktober EHL 9.00 10.30
19. oktober EHL 10.30 9.00

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  2272 4910
Spejderleder: Stinus Andersen 2344 2659
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              4295 8207
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
Solveig Nordlunde             4826 2446
Maria Johansen             2227 0276
Margit Vester             4848 3150
Gitte Kruchov             4841 4364
Lis Aas              4847 1412

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
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
Inger Petersen            2896 8430
Anne-Marie Falkenberg             4825 0706
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Forsamlingshusets bestyrelse

Forsamlingshuset, Nødebovej 26                                                          4848 0746

Tilde Gylling Bender, Søengen 2                                                           2070 2930
Bruno Bjerre, Ebbas Allé 14B                       ejendomsudvalget             2014 1617 
Mogens Hansen,  Egebakken 16                   kassserer                           4581 1580
Flemming Jørgensen, Nødebovej 1B             bankoudvalget                  4848 3980
Lisa Kragh, Kildeportvej 14                          økonomiudvalget              4848 1729 
Jens Lassen, Kirkevej 15,  Græsted                sekretær                            2113 0847
Lisbeth Larsen, Nøddehegnet 38                  informationsudvalget        4848 3537
Lisbeth Løw, Kildeportvej 26                       kulturudvalget                   4848 0727
Poul Rudbeck, Stengårdsalle 2                      formand                            4848 2794
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 5. oktober, deadline 21. september

August

Tir. 19.  kl. 18.50 Banko
Søn. 24.  kl. 10-14 Loppemarked
Tir. 26.  kl. 18.50 Banko

September

Tir. 2.  kl. 18.50 Banko
Tir. 9.  kl. 18.50 Banko
Ons. 10. kl. 18.00 Vandretur gennem Tisvilde Hegn G
Tir. 16.  kl. 18.50 Banko
Fre. 19.  kl. 19.00 Die Herren spiller U2   A§
Tir. 23.  kl. 18.50 Banko
Ons. 24. kl. 19.30 Giver din varmeregning dig søvnløse
    nætter ?  A
Fre. 26.  kl. 19.00 Nøddeknækkerne G#
Søn. 28.  kl. 16.00 Indra  A
Tir. 30.  kl. 18.50 Banko

Oktober

Tir. 1.  kl. 18.50 Banko

A Arrangementer inkluderet i abonnement
§ Middag kl. 19, bestilles senest onsdag
# Nøddeknækkermiddag kl. 18.00, bestilles senest onsdag
G Gratis adgang


