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Udlejning af kroens lokaler
Hvis du vil leje selskabslokaler eller mødelokaler på kroen, kan du henvende 
dig på kontoret på første sal i kontortiden (mandag og torsdag 17 -19 samt 
onsdag og fredag 9-12). Du kan ringe på tlf. 48 48 07 46 og tale med Jens 
Lassen eller sende en E-mail til kro@noedebo-kro.dk.
På kroens hjemmeside www.noedebo-kro.dk kan du finde oplysninger om 
udlejningen, og en oversigt over, hvilke dage lokalerne er reserverede.
Mødelokalerne på 1. sal: Nødebogrupper og -foreninger kan gratis benytte 
de to lokaler (sø- og sydværelset) til møder og andre ikke kommercielle 
formål fra mandag til torsdag, forudsat at de ikke er optaget af andre 
arrangementer, og at evt. drikkevarer købes i buffeten. Husk at reservere på 
48 48 07 46. Pris for andre grupper og foreninger: 450 kr.
Selskabslokaler: Et lejemål til private fester omfatter køkken, garderobe og 
toiletfaciliteter. Alle priser omfatter rengøring og moms. Der er prisgaranti i 
ét år fra lejemålets indgåelse.

Lokale antal personer pris kr

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

Priserne kan ændres uden varsel. Se kroens hjemmeside.
Faciliteter:
Driverhus: Bar med 9 høje stole og 2 høje borde, 4 små borde 4 pers., 
5 borde 4 pers., 4 borde 2 pers., 1 bord 6 pers.
Et hvidt klaver, som kan flyttes mellem de forskellige lokaler.
Krostue: 5 borde 8 pers., 2 borde 4 pers., 1 bord 6 pers.
Musikanlæg (CD og bånd).
Sal: 20 borde 6 pers. Musikanlæg (CD og bånd). Sceneelementer som man 
selv skal stille op og tage ned igen.
Sort flygel (koncertflygel) kan ikke lejes
Runde borde: Koster 50 kr pr bord for ikke medlemmer, gratis for 
medlemmer.
Rullebar: Fadølsanlæg med 2 taphaner kan lejes for 500 kr.
Hestelængen: 11 borde 6 pers., musikanlæg.

Bliv medlem af kroen: Det personlige medlemskontingent er 350 kr 
pr år, dog 225 kr for medlemmer der er fyldt 65 og 150 kr for unge (under 
30) under uddannelse. Forældres medlemsskab omfatter børn under 18.
Medlemsrabat: Medlemmer, der ønsker at leje selskabslokaler på Nødebo 
Kro, kan 1 gang om året få.en rabat pa lejen på 2500 kr., hvis de pa det 
tidspunkt, hvor lejekontrakten underskrives, har været medlem i minimum 
2 år. Medlemskabet regnes fra den dag, hvor man første gang har indbetalt 
medlemskontingent. Denne information findes i kroens medlemssystem.
Højest 2 medlemmer kan fa rabat ved samme udlejning.
Rabatten gives kun, nar det drejer sig om medlemmers personlige 
arrangementer, fx bryllupper, fødselsdage, jubilæer, konfirmationer mm. Det 
betyder, at man gerne må leje kroen til en god vens arrangement, men der 
gives ikke rabat.
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Kun for medlemmer af kroen
Til private arrangementer i dit hjem
 kan du leje borde og stole billigt:
Kroens grå AJ stole, 6 stk for 25 kr
Hestelængens klapborde 50 kr pr stk
Kroens trailer for 50 kr pr dag.
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Måske sidder du her med det sidste ”Kirke og Kro”?! 

Vi står i den kedelige situation, at hvis vi ikke finder en eller 2 nye personer til at lave ”Kirke og Kro” så må bladet 
lukke og vi må alle sammen nøjes med at se nyt fra Nødebo på hjemmesiden. 

Jeg ved, at bladet har en trofast læserskare, men situationen er, at vi efter sommerferien ikke er i stand til at få et blad 
på gaden. Knud Aunstrup, der har haft redaktørposten i 5 år og layout-opgaven i 2 år, har sagt stop, og laver ikke 
flere blade efter dette nummer. 

Redaktør-posten bevirker at man får et godt indtryk af, hvad der sker i Nødebo, specielt på Kroen, men også i byens 
øvrige foreninger og arbejdspladser. En del af stoffet er omtale af Kroens kulturarrangementer, men der er også plads 
til egne ideer om f.eks. interviews af spændende mennesker i byen o.lign.  

Det er meget svært at sætte tid på arbejdet, men nu er alt materialet elektronisk, så det er en formindskelse af 
arbejdsbyrden. 

Layoutopgaven var beskrevet i sidste blad, her er det også svært at sætte tid på. En erfaren lay-outer kan hurtigt blive 
færdig, mens det kan tage længere tid for en begynder. I bladets barndom var layouten en klippe-klistre opgave på 
køkkenbordet for bladets initiativtagere. Nu om dage er der elektroniske programmer, der efter eksperters udsagn er 
både hurtige og sjove at arbejde med. 

Vi har i alle disse år haft et enestående samarbejde med sognets kirke, et samarbejde som har været godt og nyttigt 
for både Kirke og Kro. Det må i værste fald nu må stoppe efter 33 år. Eva præst leverer selv det færdige materiale til 
bladet. 

Der udgives 6 numre om året. 3 om efteråret og 3 om foråret. Format og sidetal kan ændres om nødvendigt.

Jeg håber, at der er flere, som er blevet nysgerrige, og jeg vil glæde mig til at høre fra jer. Vi er mange, der synes 
bladet er en både vigtig og hyggelig bekendt at få i hånden, så  i bestyrelsen håber vi alle, at der endnu engang findes 
kræfter i byen, der tager over, når andre er blevet trætte.

Mange venlige hilsener

Lisbeth Larsen, 

formand for Info-udvalget .

Tlf. 48483537 – 23421537 e-mail: olis@larsen.mail.dk
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Slotsgade 36, Frederiksværksgade 33, tlf. 48403000

Kender du Nødebo?

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

UNIK når det gælder.... briller linser solbriller

Villa
sælges

Søudsigt

www.SNH.dk

SALON C
Frisør & velvære

27265691

Åbningstider:
Man.  kl. 9.00-17.00
Tirs.  kl. 9.00-17.00
Ons.  kl. 9.00-21.00
Tors. kl. 9.00-17.00
Fre. kl. 9.00-17.00
Lør. kl. 9.00-14.00

Første søndag i måneden kl. 8.00-14.00

Nødebovej 45
3480 Fredensborg

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

se side 6
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Loppemarked 2010
Så er det blevet den tid igen. Nødebo Kros uovertrufne og glamourøse loppemarked

Søndag d. 29. august kl. 10 – 14.

Forberedelserne er allerede i gang. Fra og med lørdag d. 15. maj og hver lørdag fra kl. 10 – 12 er der åbent i loppelængen, 
hvor de glade lørdagslopper står klar til at modtage alle de dejlige ting, som du ikke har plads til. De fleste ting i god stand og 
nogenlunde rene, kan sælges. Hvidevarer og gamle fjernsyn magter vi dog ikke.

Vi kører og indsamler de store ting, som du ikke har mulighed for selv at komme og aflevere.

Ring til Rylle Taylor på 48481646 for at aftale afhentning.

Loppemarkedet er økonomisk set den vigtigste enkeltbegivenhed på kroen, og vi er mange, der synes at det er den sjoveste. År 
efter år har over 100 lopper medvirket til at afvikle dette arrangement, og uden lopper intet loppemarked. De sidste år har vi 
haft stigende omsætning, og det håber vi naturligvis at blive ved med, så vi får også brug for dig i år.

Sidste år havde vi omsætningsrekord med over 180.000 kr. Skal vi slå denne rekord i år?

Derfor, kære Nødeboer, kom og vær med, lidt eller meget, på dagen eller til forberedelserne, det er alle anstrengelserne værd. 
Alle afdelinger kan bruge nye lopper, vi mangler kørelopper til at tage en tur eller to, og lørdagslopper til at tage en vagt i 
loppelængen fra nu af og frem til dagen.

Ring eller mail til loppegeneralen

Søren Skals   48484539   sosk@hillerod.dk 
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Nyt fra lokalrådet

Rådet har ikke sendt os informationer om sine aktiviteter til dette 
nummer af K&K.

Man er henvist til at søge informationer om rådet på hjemmesi-
den www.nødebo.dk

Det er lykkedes os at grave de følgende oplysninger frem fra hjemmesiden og ved at kontakte diverse medlemmer af rådet:

Der arbejdes med planer om en nettobutik på 1000 m² og der vil formentlig blive afholdt et borgermøde på Kroen den 17. 
juni. 

Som man kan se af den lokale presse og TV gør rådet en prisværdig indsats for at forbedre trafikforholdene i Nødebo.

For beboerne i sommerhusområdet er der også mange aktiviteter i gang, dog er der så vidt vi ved ingen afgørende fremskridt.

Som man kan forstå, er der livlig aktivitet i rådet, desværre ser der ikke ud til at være nogen vilje til at informere Nødeboerne 
gennem K&K. Taler man med menigmand i byen har man  indtrykket af, at kun de færreste er informeret om, hvad der står 
på rådets hjemmeside, så K&K har måske alligevel haft en værdi som ikke dækkes af de elektroniske medier.

Kender du Nødebo?
Opslagstavlen på købmandsbutikkens væg er delt mellem 
Kroen og Lokalrådet. Kroens side er fuld af informationer om 
aktiviteterne på Kroen

Lokalrådets side virker ikke så imponerende: Medlemmernes 
adresser, hvordan man søger på Frederiksgave og og en kortfattet 
notits om næste bestyrelsesmøde skrevet med lille skrifttype.

Heldigvis har det nye råd gang i meget mere end man fornemmer 
ved at se denne pauvre annoncering. Vi kan kun anbefale rådet 
at gøre mere ud af at gøre opmærksom på sin eksistens hos 
Nødeboerne. En så primitiv skiltning gør det ikke lettere for os at 
føle os så stolte af jeres indsats, som I fortjener k&k
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3 nye medlemmer i Bestyrelsen
Referatet fra Generalforsamlingen kan læses på Kroen, men her skal rokaderne i bestyrelsen bare omtales.

Ud trådte Johannes Krog, Grete Ebbesen og Knud Aunstrup, De har alle gjort et fremragende arbejde og fik 
klapsalver med på vejen.

Jens Seeberg trådte ind som menigt medlem. Han har boet i byen et par år, er far til 4 børn og aktiv i spiseklubben. 
Nu vil han gerne lægge lidt mere arbejdskraft på Kroen som erklæret tilhænger af konceptet. 

Søren Skals har været loppegeneral i 2 foregående sæsoner, men da han tiltrådte betingede han sig, at han ikke ville 
ville have bestyrelsesarbejde. Det har han fået mod på nu, og fortsætter også som Loppegeneral. 

Lisbeth Larsen har fra -95 til -02 været redaktør af bladet og går nu igen ind som Info-formand . Lisbeth Larsen

Sparetider.
Kære udenbys medlemmer.  I har i hele bladets levetid fået bladet tilsendt på jeres adresse, hvis I ikke boede i Nødebo eller 
Gadevang.

Men nu er Post Danmarks portopris steget til højder, som giver Kroen en kæmpe-udgift, derfor vil det være sidste gang I får 
bladet tilsendt – desværre.

Nu om dage har vi heldigvis mulighed for at kommunikere på internettet, og hele bladet kan ses her på vores hjemmeside 
www.noedebo-kro.dk Og så er I jo altid velkomne til at tage et blad på Kroen, når I kommer til et af arrangementerne. 

Vi har også planer om, at det vil være muligt at få en mail, når der er kulturarrangementer eller andre vigtige hændelser i 
Kirke og Kro, men vi har ikke fundet den færdige form endnu. Hvis du er interesseret kan du sende din mail-
adresse til mig allerede nu.

Send den til: Lisbeth Larsen, mail: olis@larsen.mail.dk
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Morgenvandring i Gribskov den 13. juni kl. 7.30
Den traditionelle morgentur med skovfoged Svend Løw går i år til den centrale del af Gribskov. Et af målene for vandringen 
bliver Sandskredsmosen, som Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland er i færd med at gendanne efter at den har været tilplantet 
med rødgraner i mere end 100 år (se side 187 i bind 2 af Flemming Rune’s bog om Gribskov).

Turen starter fra Skovskolens parkeringsplads kl. 7.30 og efter nogle timer i skoven bliver der fælles morgenkaffe på Kroen – 
forhåbentlig i godt vejr, så vi kan sidde på terrassen og nyde udsigten over Esrum Sø.

Morgenvandringen i Gribskov arrangeres sammen med Skov-og Naturstyrelsen Nordsjælland. Det er gratis at være med i 
skoven og høre Svend Løws mange spændende fortællinger, men vi deles om udgiften til morgenmaden.

En prisværdig forårsrengøring af Nødebo 
30 spejdere fra Grib Skov Trop har været på forårsrengøring i Nødebo. Alle grøftekanter og vejsider i Nødebo blev undersøgt for affald, 
og efter 2 timer var resultatet oppe på 77 kg. Efter rengøringen var der pølser og sodavand til alle deltagerne. Forårsrengøringen er en 

årligt tilbagevendende begivenhed, og den blev i år afviklet i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, 
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Nu har du chancen for at vælge det helt rigtige hus på Egebakken 
– seniorbofællesskabet i Nødebo   

Tre af husene er i øjeblikket til salg:

Egebakken 7 på 132 kvm.  Pris kr. 3.495.000,-
Ejendomsmægler er EDC Bent Nielsen A/S, Sdr. Jernbanevej 18D, 
3400 Hillerød. Tlf. 4826 9911

Egebakken 22 på 149 kvm. Pris kr. 3.650.000,-
Ejendomsmægler er Place2Live Høegh Bolig, Københavnsvej 2-4, 
3400 Hillerød. Tlf. 4820 3040

Egebakken 26 på 102 kvm. Pris 3.150.000,-
Ejendomsmægler er Nybolig Lillelund, Østergade 16,
3400 Hillerød. Tlf. 4829 7000

Se yderligere oplysninger om disse boliger på side 13 her i bladet, og på 
www.egebakken.dk hvor der er links til oplysninger om ejendommene på 
mæglernes hjemmesider. 

3. kvartals udstiller Aino Grib 
bringer sine kunstneriske budskaber 
til Nødebo fra verdens nordligste by. 
Hun skriver selv:

På Svalbard 78ºN og kun 1000 
km fra Nordpolen, her har jeg 
mit atelier her maler, tegner og 
fotograferer jeg, fascineret af lyset, 
is, fjeld og naturens kræfter. Det er  
dette landskab som har holdt mig 
fast de sidste 6 år.

Året er delt ind i en lang dag og en 
lang nat, hvor temperaturen oftere 
er minus- end plusgrader og sneen 
ligger 8-9 mdr  om året. Her kan 
lyset, den lille polarflora eller en 
isbjørn få hjertet til at slå en ekstra 
gang. Dette er landet med de store 
kontraster og uforudsigelighed.

Med olie, akvarell og kinesisk blæk 
fæster jeg intryk og øjeblikket på 
lerred og papir.



10

Forårsvandring ad Søvejen langs Esrum Sø
Onsdag den 19. maj kl. 18.00. Vi mødes  på parkeringspladsen lige over for indkørslen til Skovskolen.
”Naar man gaaer fra Esrom til Nøddebo langs med Søen passerer man en af de yndigste Veie, jeg i lang Tid er 
kommen”, skriver Søren Kirkegaard i sin dagbog den 8. juli 1835. Nu er chancen for at følge i hans fodspor med 
skovløber Carsten Carstensen som inspirerende guide og fortæller.
Søvejen er formentlig anlagt under Christian IV, da skoven langs Esrum Sø blev udlagt som stutterivange kort efter 
1600 og den fungerede i begyndelsen som kongevej. Senere er den blevet brugt som pramvej, hvor pramdragernes 
heste trak prammene med trækul og tømmer, der skulle sejles til København. 
Carsten Carstensen vil på vandreturen fortælle om konger, stutteriheste og kulsviere. Og vi vil se sporene efter 
de tidligere bebyggelser, deres marker og kulmilepladser. Og så naturligvis den smukke natur langs søen forbi 
Dronningens Bøge, hvor de sidste bøge fra Frederik IVs allé stadig er i live. Alléen blev anlagt i 1726-27 som en 
forlængelse af Eremitage-alléen i slotsparken på den modsatte side af Esrum Sø.
Billedet (tilh det kgl. Bibliotek) viser pramdrift ved Søvejen i 1830. Læs merer herom i bogen om Esrum Kanal 
udgivet af Niels Richter-Friis i 2006
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Beatles med Repeatles  
Musik, dans og god mad fredag den 4. juni kl. 21

Repeatles er et af de mest sejlivede Beatlesbands overhovedet og uden sammenligning Danmarks absolut bedste. Det har 
eksisteret i næsten 30 år, mens The Beatles selv kun holdt sammen i 13. Det bliver en glad aften med blandede Beatlesnumre.

Repeatles blev dannet tilbage i 1980 på en tragisk baggrund, nemlig mordet på John Lennon. Et hold musikere slog sig 
sammen og besluttede sig for at lave en mindekoncert for John Lennon den 8. maj 1981 i Birkerød. Dermed var Repeatles 
født. Kapelmester Asger Ahn (vokal og keyboards) har været med i alle årene, mens de øvrige musikere har skiftet. I Nødebo 
bliver det Brian Jensen (vokal og leadguitar), Peter Smith (vokal og guitar), Robert Mulder (vokal og bas) og Allan Bode 
(trommer) der sammen med Asger Ahn står for musikken.

For alle der kan lide Beatles-musik er denne aften et must. Repeatles spiller numre fra hele Beatles perioden fra Love Me Do 
og She Loves You over Sergeant Peppers Lonely Hearts Club Band til Lady Madonna, Here Comes The Sun osv. Det bliver en 
aften, hvor dansegulvet er fuldt og gulvet svinger med. Billetter til musik og dans sælges ved indgangen og koster 150 kr., hvis 
man ikke har kulturabonnement.

Og husk at bestille middag før musikken starter. Middagen med  to retter på menuen serveres kl. 19 og koster 120 kr. Den skal 
blot bestilles senest onsdag den 2. juni på forsamlingshusets kontor tlf. 4848 0746.
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Piemonte Vine & 
Delikatesser

Barolo, Barbaresco, Barbera, 
Nebbiolo og Dolcetto.

Torrone, chokoladetrøfl er, 
nougat og nøddecreme.

Oliven, trøffelolie, trøffelpasta, 
hvidløgscreme -
OG MEGET MERE

Besøg os på Ndr. Jernbanevej 
29st, Hillerød

Se åbningstider
www.piemontevine.dk

Anne & Jørgen,  Gadevang.

Ring 5118 3037 eller mail 
info@piemontevine.dk

Banko på Nødebo Kro hver tirsdag kl 18.50 hele året
Måske ikke landets største eller flotteste banko, blot det bedste!

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

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

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

Gevinster på kontantnumre og medlemsnummer

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

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

Udtrækning på indgangspuljen på ca. kr. 1.000.- 

Endvidere diverse lotterier og skrabespil.
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Fem år på Egebakken
Sæsonen for havevandringer er netop begyndt på Egebakken. 
25-30 naboer beser en af de små haver og nyder et glas 
sammen i den lune forårsaften. Det med at mødes uformelt, 
snakke sammen og gøre ting sammen er en vigtig del af livet 
på Egebakken.

Seniorbofællesskabet Egebakken ligger nordligst i Nødebo. 
Foreningen bag byggeriet fik i sin tid lov til at bygge på 
marken, der grænser op til Skovskolen, fordi der manglede 
gode boliger til seniorer i Nødebo. Tilladelsen blev givet 
specifikt til et seniorbyggeri, og derfor skal man være fyldt 
50 og ikke have hjemmeboende børn for at få lov til at købe 
et hus på Egebakken.

Seniorlivet begynder, når børnene er flyttet hjemmefra og 
man får nye mål i tilværelsen. En seniorbolig er ikke en lille billig ældrebolig, men et nyt hjem, som er indrettet efter de krav 
man har, når det ikke længere er børnefamliens behov, der skal opfyldes. Man skal flytte i en seniorbolig, mens man stadig er 
parat til at skabe nye kontakter og engagere sig i nye aktiviteter. Bedst er det at flytte før man bliver 60, men et par år fra eller 
til gør selvfølgelig ingen forskel.

Egebakken er designet af Tegnestuen Vandkunsten og vandt prisen som årets hus i Hillerød i 2006. Udefra ligner husene 
hinanden, og det giver et smukt helhedsindtryk. Men indenfor er de forskellige, sådan som de første beboere nu gerne ville 
indrette sig. Midt i bebyggelsen ligger fælleshuset, som fungerer som en udvidelse 
af de private boliger. Der foregår næsten noget hver dag. Spiseklub, bridgeklub, 
filmklub, billardklub, gymnastik, bordtennis, suppedas, fælles frokoster, fester etc.etc. 
Ingen er med til det hele, men alle er med til noget af det. 

Det er fastlagt i vedtægterne, at Egebakken skal være en aktiv del af fællesskabet i 
Nødebo, og mange beboere på Egebakken er aktive i Nødebo’s andre foreninger 
– ikke mindst i det frivillige arbejde på Nødebo Kro og som abonnenter til de 
kulturelle aktiviteter på Kroen.

Lige nu er der tre huse til salg på Egebakken, så der er mulighed for at blive en del 
af seniorbofællesskabet med kort varsel. Men skulle interessen have et lidt længere 
sigte, så kan man skrive sig på Egebakkens venteliste og få besked om kommende 
ledige boliger, inden de bliver sat til salg på det åbne marked. Læs mere på www.
egebakken.dk og se annoncen her i bladet på side 9.

Knud Ebbesen
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Gospelkoret ”Mighty Monday Mass Choir” 

Synger for publikum på Kroen 
Mandag den 31.5. kl 20

 
Derefter fælles hygge for afslutning af sæsonen  

 
Koret starter næste sæson den 23.8. kl 19.30  

hvor nye medlemmer er velkomne. 

Sankt Hans aften på Nødebo Kro
Sankt Hans Aften fejres på Nødebo Kro onsdag den 23. juni, hvor bålet 
tændes kl. 22. 

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

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

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

Har vi brug for 
Kirke&Kro?

Hvis du er nået så langt i bladet som til 
at læse dette, så svarer du sikkert ja.

Så forstår du formentlig også. at vi har 
brug for nye frivillige til at producere 
et blad.

Så burde du melde dig til opgaven, 
hvis du har skrivekløe eller kan lide at 
arbejde med din computer.

Jeg har været utrolig glad for opgaven 
i de fem år, jeg har været redaktør, 
arbejdet svarer lidt til at fremstille en 
krydsordsopgave, som man derefter 
løser, og det er en stor tilfredsstillelse, 
når resultatet bliver smukt og vellykket.

Desværre bliver jeg nødt til at holde op 
nu, selvom jeg kommer til at savne det.

I tidens løb har jeg fået mange positive 
tilbagemeldinger fra læserne, det siger 
jeg jer tak for. Det giver en stor glæde 
at mærke, at ens indsats bliver værdsat. 
k&k
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MMMC og Norris Garner for fuld udblæsning.
En stor del af Mighty Monday Mass Choir (MMMC) der holder til på Nødebo Kro, havde sammen med et par 
andre kor, taget den udfordring op, som vores korleder Helene Dahl havde budt os! En helt autentisk amerikansk 
gospel sanger/komponist/korleder havde ved Helenes hjælp fundet vej til Adventskirken i Vanløse en weekend sidst 
i april, hvor der blev afholdt gospel workshop. Med sin fantastiske stemme og store karisma førte han os med hård 
hånd gennem et hav af egen-kompositioner. Nogle sange var aldrig sunget i korsammenhænge før! Koncentrationen 
og stemmerne var på hårdt arbejde, men samtidig var stemningen høj og humøret i top. Som dagen skred frem fik 
kor-folket et mere og mere træt ansigtsudtryk og flakkende blikke. Det var derfor helt skønt, at vi i pauserne kunne 
nyde det hjemmebag, som flere fra koret havde været så betænksomme at medbringe! Tak for det – uden det havde 
det været meget svært at opretholde koncentrationen! Efter en udmattende 
lørdag, hvor vi havde lært 6 sange, og var helt blæst i hovederne, kunne vi 
roligt lægge os på puden om aftenen og tænke, det bliver en fantastisk koncert 
i morgen, for vi har styr på det hele, og kan rigtig give den gas foran flere 
hundrede mennesker – eller?! Søndagen oprandt og der skulle lige grovjusteres 
på sangene og orkestret kom og blev introduceret til dagens opgave. Der 
blev justeret og justeret og øvet og øvet indtil sidste sekund, hvor publikum 
begyndte at indtage kirkerummet. Koret med Helene og Norris Garner ved 
roret, og orkestret som fantastisk back up, fik leveret over 2 timers koncert for 
publikum. Vi fik vist alle lært den dag, at med Norris Garner er det en stor 
fordel at være særdeles omstillingsparat! En stor tak til bestyrelsen, som havde 
lavet et kæmpe arbejde i forbindelse med workshoppen.

Den 31. maj holder MMMC sæsonafslutningskoncert på Nødebo Kro, hvor vi 
synger, hvad vi har lært i løbet af den foregående sæson. Den 23. august 2010 
tager koret igen hul på en ny sæson – vi kan godt bruge nogle flere mænd!

Rikke Sund Nordahl (MMMC-sopran) 
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Nødeborevyen 2010 var et festfyrkeri af morsomme og aktuelle numre præsenteret professionelt og med 
fantastisk morsomme detaljer. Især Henris fødselsdagstale til  Margrethe var ubetalelig morsom,  de tre Rasmussener 
var ramt lige på kornet, og holdets nye medlem Sanne Jørgensen gav den topaktuelle satire over bankrøveren, der 
blev røvet af banken lige den overdrevent venlige kolde professionalisme, der gjorde sketchen uforglemmelig.
Revyens overraskelse: ”guest star” Linea Kramhøft (ja et barnebarn) sang meget smukt fra Mastodonternes opsætning 
af Skønheden og Udyret, hvor hun spiller med. Vi siger til lykke med endnu en velfortjent succes. k&k
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Havevandring i 
Nødebo

Der er mange smukke og velholdte 
haver i Nødebo, men kun de 
færreste er så spændende, at de år 
efter år bliver vist frem for en større 
offentlighed. 

På pramvejen 10 her i Nødebo har 
Lisbet Kaare skabt en usædvanlig, 
spændende og smuk have med 
mange overraskende detaljer. Det 
er i grunden ikke så mærkeligt, for 
Lisbet er uddannet tekstildesigner 
og har skabt mange dejlige tekstiler 
og tapeter. i de senere år har hun 
især kastet sig over pileflet, hvor hun 
skaber meget smukke ting. 
Lisbets 2500 m² store have 
deltager i Haveselskabets åben have 
arrangementer to gange i år: kl. 19-
21 den 31/5 og 1-3/6. Men hun 
siger selv, at haven er smukkest den 
4/7, hvor der er åbent fra 10-16. 
Adgangen til haven er gratis, 
men man kan købe planter.
se mere på www.lisbetkaare.dk



Så er sejlsæsonen begyndt
I sidste nummer af Kirke og Kro opfordrede sejlklubben børn i Nødebo til at 
komme ned til søen og prøve at sejle optimistjolle. Opfordringen er blevet tage 
op af rigtig mange, og den første aften var der mere end ti børn, der var klar til at 
prøve kræfter med vind og vand. Hvis der stadig sidder et par piger eller drenge, 
der synes det kunne være sjovt at lære at sejle, så er der stadig plads til et par mere.

Som sagt er optimistjolle-sejladsen kommet godt i gang, og vi forventer os også en 
del af voksensejladsen. Broen er repareret og lagt på plads, de små kølbåde er lagt 
i vandet og rigget til, jollerne er blevet vasket, poleret og klar til at få sat sejl. Så 
hvis der er voksne, som endnu ikke har virkeliggjort drømmen om at glide gennem 
vandet for vindens hjælp alene, er der også her plads til et par mere.

Børnene sejler om tirsdagen med start kl. 17.00 og de voksne om torsdagen 
med start kl. 17.30

Billedet er fra klargøringen af bådene, og viser stor aktivitet. Sejlads handler ikke 
kun om at være på vandet, der er mange sociale aktiviteter på land – grillen er klar, 
både den på anlægget, og dem der er placeret i skoven langs søen.

Ib Andersen, formand Hillerød Sejlklub
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Salon C Frisøren i centrum af Nødebo
Hvem skulle have troet, at det var muligt?

Den tidligere brugsforretning, som i mange år husede Nødebos blomsterforretning er nu totalt renoveret og nyindrettet som 
en moderne og meget hyggelig og indbydende frisørsalon. Det er Camilla Jacobsen, som har haft salon godt gemt af vejen på 
første sal i købmandsbygningen, som står for den nye og flotte salon.

Hun har udvidet forretningsgrundlaget og har allieret sig med lægeautoriseret massør Bernice P Sørensen, som kan tilbyde 
fysiurgisk massage til Nødebos stressede borgere med muskelspændinger, myoser og lignende ubehagelige tilstande. I butikken 
er der indrettet et separat rum med en særlig massagebriks, så man ikke ligger til offentlig beskuelse med sine dårligdomme.

Der er stadig blevet plads til et udstillingsvindue i salonen og her kan man i øjeblikket se lækkert modetøj til børn og voksne 
fra Julie Krogh, Krostien 14. 61603480 (www.comfy.dk)½

Vil man vide mere om den nye salon, så har Camilla oprettet sin egen 
hjemmeside: www.noedebofrisoeren.com, hvor man blandt mange andre 
oplysninger også kan se, hvad det koster at få ordnet sit hår.

Vi ønsker Camilla held og lykke med det fine initiativ. k&k

Fra salonen har man byens 
bedste udsigt til Kroen

Camilla og Bernice glæ-
der sig til samarbejdet   
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DIN LOKALE TRÆMAND

Arborist Jørn Skov

Træfældning, Træbeskæring

Flishugning, Stubfræsning

Rådgivning

Uforpligtende tilbud gives

skov@treecare.dk

www.treecare.dk

Nødebovej 36A  40872626

Søndag den 20.juni kl 15

J S Bach HARDCORE 
Orgelkoncert i Gadevang  ved 
organist Peter Alonso-Navarro

Solist: tenor Søren Hossy

Nødebo-Gadevangs organist Peter Navarro-Alonso giver koncert 
udelukkende med musik af JS Bach (1685-1750). 

Bachs oeuvre fremstår i dag som et af de mest lysende højdepunkter 
indenfor den klassiske musik i særdeleshed og indenfor vestlig kultur i 
almindelighed. 

Hans musik er kendetegnet ved en utrolig forening af det ekstremt 
komplekse og det umiddelbart tilgængelige, med andre ord: für Kenner 
und Liebhaber”.

Koncerten vil byde på bl.a. Bachs berømte Toccata i D mol (BWV 565), 
uddrag af Orgelbüchlein samt det storslåede Præludium og Fuga i D dur 
(BWV 532). 

Desuden vil tenor Søren Hossy optræde som gæstesolist med uddrag af 
Bachs Kaffe-Kantate og andet godt fra mesterens hånd.

Kl 15 vil organisten give et oplæg til koncerten om Bach og hans musik. 
Selve koncerten begynder kl. 15.30 og varer ca. en time. 

Der er gratis adgang.
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KUNST OG KRISTENDOM
I kirken samles vi omkring læsningen og fortolkningen 
af de bibelske tekster. Først og fremmest fortællingen 
om Jesus Kristus og hans liv og forkyndelse i Det Ny 
Testamente. 
Men det er ikke kun en historie, der læses og 
fortolkes i kirken. Kristendommen har aldrig kun 
hørt kirkerummet til, men har altid været en stor 
inspirationskilde også for den øvrige kultur – ikke 
mindst i kunsten. Både film og teater, litteratur og 
billedkunst, ja selv reklamer henter temaer og motiver 
fra det store, rige bibelske univers. 
Hvordan ville vi nogensinde kunne forstå film som The 
Matrix og Dogville, uden at kende til kristendommen? 
Hvordan ville Obama have holdt sine brændende 
taler, uden at kunne trække på kendte bibelske 
grundmotiver? Hvordan var det gået med salgstallet for 
Magnum is uden syndefaldshistorie? Og så igen på den 
anden side, hvad ville kristendommen have været uden 
en Rembrandt, en Michelangelo eller en Van Gogh? 
Hvad ville kristendommen have været uden digtere 
og malere, uden den kunstneriske fantasi og kreative 
længsel, der bedre end noget andet kan udtrykke, hvad 
der rører sig i vores sjæl og bor i vore hjerter? 
Årets højskoledage i præstegården sætter fokus 
på kunsten og kristendommen som hinandens 
spejl omkring et fælles omdrejningspunkt i det 
grundlæggende spørgsmål: Hvad er et menneske?

Arrangør: Nødebo-Gadevang menighedsråd i 
samarbejde med Erling Christiansen. Programmet 
kan også ses på www.noedebosogn.dk

Programmet fås i Nødebo og Gadevang kirke 
og i præstegården

 Michael Wivel, kunsthistoriker og 
museumsinspektør på Ordrupgaard Malerisamling: 

Kristusskikkelsen i nyere dansk kirkekunst

 Hein Heinsen, billedhugger: 
Kunsten og treenigheden

Pernille Østrem, sognepræst ved Stefanskirken på 
Nørrebro: Det perfekte offer – om Jesusfiguren i 

Stieg Larssons trilogi om Lisbeth Salander

 Gudmund Rask Petersen, forfatter og sognepræst 
i Vær og Nebel ved Horsens: Jan, Jonas og Jesus 
– Jan Kjærstads trilogi Forføreren, Erobreren og 

Opdageren

 David Bugge, lektor ved systematisk teologi, Århus 
Universitet: Kunst og kristendom hos K.E.Løgstrup

Erling Christiansen, tidl. forstander ved Grundtvigs 
Højskole i Hillerød: Kristne temaer i film.

Praktiske oplysninger: Højskoledagene foregår i Nødebo 
præstegård på Nødebovej 24, Nødebo. Kurset koster kr.550 pr. 
deltager (kr.300 for en enkelt dag). Gebyret dækker foredrag, 
kaffe, kage, frugt og middag lørdag aften. Frokost tager man selv 
med, drikkevarer kan medbringes eller købes her. 
Tilmelding sker på mail til præstesekretær AllanHøier(alho@
km.dk) eller ved at skrive til sognepræsten på adressen Nødebovej 
24, 3480 Fredensborg. Hurtig tilmelding tilrådes, da der er 
begrænset plads. 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 tlf.48480719 eller (ehl@km.dk)

Hvad har Lisbeth Salander og Jesus Kristus til fælles? 
Højskoledage i Nødebo præstegård Lørdag d.4.september og søndag d.5.september
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Vejen til Gud
I den seneste tid har der været en debat bl.a. i 
Kristeligt Dagblad om vejen til Gud. 
Spørgsmålet går på, om der er flere veje til Gud?  
Mennesker har op gennem verdenshistorien søgt og 
dyrket Gud på mange forskellige måder. 
Det synes jeg siger noget om, at mennesket til alle 
tider og i alle kulturer har haft et behov for at have 
Gud i deres liv. 
Men fører alle veje til Gud? Alene måden, hvorpå 
spørgsmålet er stillet, gør at man skal svare enten ja 
eller nej -og dermed har man konflikten. Hvem har 
så ret, hvem sidder inde med sandheden?  
Jeg vælger at svare på en anden måde. Jo, man kan 
søge Gud og dyrke Ham på mange måder, og ifølge  
kristendommen er Gud allestedsnærværende. Det 
er derfor svært at indfange Gud i ét billede.  
Kristendommens budskab er, at Gud er kærlighed. 
Og hvor ved vi det fra, - ja det ved vi fra hans 
åbenbaring i Jesus Kristus. At Gud er kærlighed, 
og elsker os mennesker, at han har taget vores skyld 
på sig, og er villig til at gå i døden for os, det kan 
vi kun vide idet han blev menneske i skikkelse af 
Jesus.

Derfor går vejen til den kristne Gud via Jesus - dér møder vi Guds sande ansigt. 
Dermed ikke sagt, at Gud ikke også kan vise sit ansigt for os i andre facetter af tilværelsen, såsom i den skønne 
natur,i andre mennesker og i det hele taget i det at vi er til. 
Karakteristisk ved kristendommen er, at det er Gud der kommer os mennesker i møde, og det er Ham der opsøger 
os.  
Der findes religioner, hvor det er mennesket der skal komme Gud i møde, og ofte også gøre forskellige 
gode handlinger og opfylde bestemte leveregler, for at opnå Guds kærlighed. 
I kristendommen er begrebet ”nåde” helt centralt. Mennesket får Guds kærlighed helt uden at skulle gøre bestemte 
handlinger for at gøre sig fortjent til den, og denne kærlighed til mennesket har Gud åbenbaret for os mennesker i 
Jesus Kristus. 
Som kristne tror vi på, at Kristus er vejen til Gud, og det er ved at modtage - ikke at præstere, at vi møder Guds 
kærlighed       Helle Mie Petersen, præstepraktikant her i sognet.

( Lars Ravns Triptychon i glasmosaik viser bl a vejen til Gud i Jacobs drøm)
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Søndag d.22.august 
kl.12-16

Tema: ”Hvem ejer naturen?”

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

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

Tag hele familien med til en dejlig søndag i skoven

Program: 
10.30 Gudstjeneste i Gadevang kirke

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

12.45 Velkomst og fællessang.

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

13.45-14.15: Musikalske indslag

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

15.00 Debat

15.45 Afslutning og fællessang

Eva Holmegaard Larsen



25

Tirsdagstræf i præstegården
Der er først tirsdagstræf igen efter sommerferien

Se august nummeret af Kirke & Kro

Der er nu kun ganske få pladser tilbage på
Sommerudflugten d 1. juni til Bosjökloster Slot  
og Söderåsens Nationalpark.
Bosjökloster Slot i hjertet af Skåne er oprindeligt et benediktinerkloster og var i flere hundrede år Danmarks rigeste kloster med 
meget høj anseelse. Stedet ligger betagende smukt med en meget stor slotspark og udsigt til Ringsjöen. Efter rundvisning og 
frokost på slottet lægger vi på hjemturen vejen forbi Söderåsens Nationalpark med urfjeld og dramatisk natur.
Afgang fra Nødebo Kirke kl 8,00 og Afgang fra Gadevang Kirke k 8,15. Hjemkomst ca. kl. 17,30
Turen koster 120 kr., som indbetales til Lokalbanken Reg.nr. 6300  kontonummer 1524765. Indbetalingen skal mærkes 
”sommerudflugt” og indbetalers navn skal anføres.

Tilmelding efter ”først til mølle” princippet senest tirsdag den 25. maj  til præstesekretær Allan Højer, som sidder på kontoret hver 
tirsdag 9 – 16, tlf. 48 48 07 19 eller: alho@km.dk

Vil du med,
skal du skynde dig 
med din tilmelding
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Vejviser for kirkerne i Nødebo og Gadevang    www.noedebosogn.dk

Sognepræst: Eva Holmegaard Larsen, Nødebo Præstegård,  Nødebovej 24, (N)     48 48 07 19.  ehl@km.dk
  Træffes bedst: Tirs-, ons- og fre- 10-11, tors- 16-18, tr ikke mandag 
Præstesekr:  Allan Høier  træffes  som regel i præstegården tirsdag kl. 9-15 48 48 07 19,  alho@km.dk
Graver:  Michael Müller. Kirkegårdskontor Nødebovej 16, (N)   48 48 40 09 graver@live.dk
  Træffes hverdage 9-15 undtagen mandag. Torsdag til kl. 17
Assist. graver:  Kirsten Kragh        48 48 40 09 graver@live.dk
Organist:  Peter Navarro-Alonso       60 88 19 01 peter@navarroalonso.com
Kirkesanger:  Søren Hossy         33 15 95 96 s-hossy@mail.dk

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

Menighedsrådets møder er offentlige og begynder kl 19. 
Kommende møde: 9 juni . Mødereferater mm kan ses på www.noedebosogn.dk

I menighedsrådet er vi stolte af vore to dygtige musikere, Søren Hossy og Peter Navarro-Alonso, og vi glæder os til Bach 
koncerten i Gadevang den 20. juni.

Vi er også stolte over, at det igen i år er lykkedes at arrangere højskoledage her i Nødebo med spændende og dygtige 
foredragsholdere. Vi er sikre på, at der bliver run på det begrænsede antal pladser, vi har, så vi anbefaler tilmelding i god tid.

Endelig vil vi ønske menigheden en god sommer. Kirsten Aunstrup fmd.



Idrætsforeningen www.nif.dk
Bestyrelsen:
Formand Henning Vester,
Krohaven 7, Nødebo 48483150
Kasserer Kasper Andersen,
Mosedraget 24, Nødebo 48485584
Sekretær Svend Høegh Nielsen,
Kirkevej 14, Nødebo 48480672
Badminton: Henrik Johansen,
Byagervej 127, 1th Birkerød 45941415
Fodbold: Kasper Andersen
Mosedraget 24  48485584
Gymnastik: Lillian Dale,
Søvej 14, Nødebo  48483238
Tennis: Niels Lillemose,
Rådyrvej 6, Nødebo  484831 21

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

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

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

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

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

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

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

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

Folkemusikgruppen Nøddeknækkerne
www.nodeknek.dk
Søren Sigsgaard tlf: 48482013
Kildeportvej 24 Nødebo
soeren.sigsgaard@gmail.com

Nødebo Antenne 
og Ejendomsservice

Johannes Krog

Skift til det nye digitale sendenet 
med en almindelig antenne.

Få vejledning eller en komplet 
installation.

DIGITALT  TV
MED
ALMINDELIG
ANTENNE

tlf. 5325 9863
johanneskrog@mail.dk



Det sker i Nødebo og Gadevang fra maj til august.

Næste nummer af Kirke& Kro udkommer 
den 15. august, deadline 1. august.

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

Gudstjenester Prædikant Nødebo Gadevang
Maj

16. maj 
Konfirmation EHL --

10.00

11.15 
23. maj 
Pinsedag EHL 10.30 9

24. maj 
2. Pinsedag EHL 9 10.30

30. maj Annemarie Lund 10.30
Juni

6. juni EHL 9 10.30
13. juni EHL 10.30 9
20. juni EHL 9 10.30
27.juni EHL 10.30 9

Juli
4. juli EHL 9 10.30
11. juli Annemarie Lund -- 9
18. juli Ib Lauritsen 10.30 --
25. juli EHL 9 10.30

August
1. august EHL 10.30 9
8. august Anne Boye -- 10.30
15. august EHL 10.30 9
22. august EHL -- 10.30
29. august EHL 10.30 9

Maj
Tir. 18.  kl. 18.50  Banko
Ons. 19.  kl 18  Kend din skov☺
Tir. 25.  kl. 18.50  Banko
Man 31. kl. 20  Gospelkorets koncert☺
Juni
Tir. 1.  kl. 18.50  Banko
Fre. 4.   kl. 21.00 Repeatles*§
Tir. 8.  kl. 18.50  Banko
Søn. 13.  kl. 07.30  Morgenvandring Sv Løw☺
Tir. 15.  kl. 18.50  Banko
Tir. 22.  kl. 18.50  Banko
Ons. 23.  kl  19  Skt Hans på Kroen☺
  kl. 22  bålet tændes
Tir. 25.  kl. 18.50  Banko
Juli
Tir. 6.  kl. 18.50  Banko
Tir. 13.   kl. 18.50  Banko
Tir  20.  kl. 18.50  Banko
Tir. 27.  kl. 18.50  Banko
August
Tir. 3.    kl. 18.50  Banko
Tir. 10.  kl. 18.50  Banko
Tir. 17.   kl. 18.50  Banko

Tir. 1. juni Sommerudflugt
Søn. 20. juni kl 15 orgelkoncert Gadevang Kirke
Søn. 22. aug kl 12  Fruebjergmøde


