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Kontorets åbningstid
Mandag og torsdag 17 -19 samt onsdag og fredag 9-12. 
Du kan ringe på tlf. 48 48 07 46 og tale med Jens Lassen eller 
sende en E-mail til kro@noedebo-kro.dk.

Udlejning af lokaler
Leje af selskabslokaler eller mødelokaler på kroen sker ved henvendelse til 
kontoret. På www.noedebo-kro.dk kan du finde oplysninger om udlejningen, 
og en oversigt over, hvilke dage lokalerne er reserverede.
Mødelokalerne på 1. sal: Nødebogrupper og -foreninger kan gratis benytte 
de to lokaler (sø- og sydværelset) til møder og andre ikke kommercielle 
formål fra mandag til torsdag, forudsat at de ikke er optaget af andre 
arrangementer, og at evt. drikkevarer købes i buffeten. Husk at reservere på 
kontoret. Pris for andre grupper og foreninger: 450 kr.
Selskabslokaler: Et lejemål til private fester omfatter køkken, garderobe og 
toiletfaciliteter. Alle priser omfatter rengøring og moms. Der er prisgaranti i 
ét år fra lejemålets indgåelse.

Lokale antal 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  (kun én medlemsrabat) 50 3.950

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

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

Lisbeth Larsen (ansvh.)
Nøddhegnet 38 
48483537
olis@larsen.mail.dk
Eva Holmegaard Larsen
Nødebo præstegård
48480719

Knud Ebbesen
Egebakken 12
48480239

Annoncer: Elsebeth Plate
Kærvej 3          48484912
elsebeth@eplate.dk

Webmaster: Jan Hovard
Layout: 
Nødebo Foreningsservice
Tryk: Hvidovre Bogtryk

Udgives af  Foreningen 
Forsamlingshusets Venner

kro@noedebo-kro.dk

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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Hildegard Salon aflyst pga sygdom
Hildegard Salonen onsdag den 18. maj er desværre aflyst og udsat til 

efteråret på grund af sygdom. Den er nu planlagt til den 30. november

Christian Kock er professor i retorik ved Københavns Universitet og illustrerer i sit foredrag, hvordan politikerne 
taler udenom, mens medierne ukritisk lader det ske. Taberne er borgerne, der bliver hægtet af, fordi alt går op i spin 
– eller med Christian Kocks egne ord: blah, blær og blame-game.

I februar måned udgav Christian Kock bogen ”De svarer ikke” om fordummende uskikke i den politiske debat, og 
den har ligget på top ti listen siden. Bogen dissekerer den politiske debats uskikke med afsæt i konkrete eksempler. 
Politikerne taler forbi hinanden – og vælgerne – med tricks og teknikker som bl.a. vildledende talfusk, ikke-svar, 
fortielser, fordrejninger, ubegrundede affejninger af modargumenter, mistænkeliggørelse af modparten, bevidste 
misforståelser og meget mere.

Foredraget tager udgangspunkt i bogen og giver et indblik i, hvorfor det ofte går galt, når politikere og andre debat-
tører diskuterer med hinanden og med offentligheden. Har man først fået øje på de mest almindelige unoder, er 
man klædt på til at forholde sig kritisk og selvstændigt til den politiske debat – og til at forlange noget bedre.

Det bliver en spændende aften, hvor Christian Kock er parat til at debattere uden selv at bruge politikernes metoder.

Entré 50 kr. eller kulturabonnement.

Foredrag onsdag den 18. maj kl. 19.30

De svarer stadig ikke !

Christian Kock fortæller om
unoder i den politiske debat.
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Unik Optik · Susanne Yde
Helsingørsgade 10-14
3400 Hillerød 
Tlf. 4824 0401

UNIK når det gælder.... briller •  linser •  solbriller
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Onsdag den 25. maj kl. 18.00

Vandretur i Strøgårdsvang
Med Carsten Carstensen som inspirerende guide

Den sydvestligste del af Gribskov hedder Strøgårdsvang, og er måske 
den smukkeste del af Kongens Skove. Her er høje bakker som Fruebjerg, 
hvor de årlige fruebjergmøder holdes. Her bliver skovbøndernes gamle 
høslætsenge holdt ved lige. Frederik IIs kanal fra Store Gribsø til Slotssø-
en skærer igennem området, og der er store karpedamme. Vangedigerne 
omkring skovbøndernes huse er bevaret og der er oldtidsminder som 
f.eks. Bjergmandens Bakke, hvor en sølvskat sank i jorden.

Det vil Carsten Carstensen fortælle om på forårets skovtur. 
Vi mødes ved parkeringspladsen ved Strøgårdshus, Fruebjergvej 5 
i Gadevang.

Turen er gratis

Sankt Hans bål 
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.

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



6

Slotsgade 36 / 3400 Hillerød / tlf. 4456 3100
www.handelsbanken.dk/hilleroed

*Handelsbanken har nogle af Danmarks 
mest tilfredse kunder ifølge Extended 
Performance Satisfaction Index 2010

139 år efter vores første filial blev åbnet, står vi stærkere end nogen sinde før. 
Vi har rigeligt med penge at låne ud og et stærkt kapitalgrundlag. Handels
banken er bygget op omkring “klassiske dyder” som at tænke langsigtet, 
yde personlig service og sætte tæring efter næring. Det har gjort os til én 
af Europas stærkeste banker og givet os nogle af Danmarks mest tilfredse 
kunder*. Kontakt os, hvis det lyder som noget  for dig.

Kirke og Kro - Årgang 35

Vi har fastlagt udgivelses-datoerne for den næste årgang. De bliver som følger:

14. august,  9. oktober,  20. november,  29. januar 2012,  18. marts og  29. april

Der er deadline 14 dage før, undtagen til augustnr., hvor vi har skubbet deadline til d. 3-8. LL
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Morgenvandring 
i Gribskov

Søndag den 19. juni kl. 7.30

Igen i år inviterer vi i samarbejde med Naturstyrelsen til en inspirerende morgentur i Gribskov med skovfoged  
Svend Løw, der fortæller levende om skovdriften og de spændende ting, vi støder på på turen gennem den 
sommergrønne skov. 

Vi mødes ved skovfogedboligen Pælehus med adressen Kildeportvej 26, og går derfra mod syd ned til Stenholt 
Indelukke. 

Turen varer et par timer og slutter med kaffe og friskt morgenbrød på Kroen.

Skovturen er gratis (der betales for morgenkaffen)

Årets loppemarked 2011
Den 28. august kl. 10-14 på Nødebo kro

Ting til loppemarkedet kan afleveres hver lørdag kl.10-12 på kroen

Hvis vi skal hente effekter kan du kontakte Rylle Taylor på tlf. 4848 1646
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Ny forretning i Nødebo

Nødebo Blomster

                Birgitte, hendes mand Henrik, og ældste datter Martha

Birgitte Damm åbnede d. 28.april en blomsterforretning hjemme i sin nyistandsatte garage. 

Butikken ligger ud til Nødebovej ved nr 47, og de udendørs blomster ser ud til at trives i forårsvejret. Indendørs 
er der afskårne blomster, brugskunst og chokolade, så der er nok at blive fristet af. Chokoladen er hjemmelavet fra 
Katrine Andersen

”Hvem ved – måske udvider jeg varesortimentet yderligere, hvis jeg pludselig får mulighed for at handle med et 
parti spændende varer”.

Birgitte er blomsterbinder og har i sine endnu yngre dage været indehaver af ”Det blå Binderi” i Gentofte. Hun har 
også arbejdet hos Ilse Jacobsen i Hornbæk og i blomsterforretningen ”Det lille grønttorv” i Slotsarkaderne.

For 10 år siden valgte hun at skrue ned for udearbejdet og har brugt tiden på de 3 børn, familien nu har fået. 
Martha på 8, Thomas på 6 og Esther på 3 år. 

Nu har Birgitte fået mod på at dyrke sin store interesse for blomster igen, og holder åbent i butikken:

Torsdag og fredag fra 10-18     Lørdag og søndag fra 10-15

Butikken er lukket i juli måned og de to første uger af august

Birgitte vil gerne holde priser, der gør det muligt lige at tage en blomst med hjem til sofabordet, men vil også gerne 
have større opgaver, og har f.eks netop leveret blomsterne til en begravelse. Der vil være mulighed for udbringning 
på åbningsdagene, og man kan også afgive bestillinger på de øvrige dage (48255042). 

Dejligt, at vi igen har fået blomsterforretning i byen, og jeg kunne i hvert fald ikke lade være med lige at købe en 
blomst med hjem.         .   LL
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Flere busafgange i 2012
1169 underskrifter fik afgørende betydning

Byrådet besluttede 27. april, at busbetjeningen mellem Nødebo og Hillerød skal udvides med 1 mio. kr., så der 
fra 2012 bliver timedrift frem til kl. 22. Dermed valgte både Miljø- og Teknikudvalget og efterfølgende byrådet at 
lytte til de 1169 protester mod busforringelserne fra Nødebos borgere og medarbejderne på institutionerne, som vi 
overrakte til Kirsten Jensen den 5. april.

I en situation, hvor kommunen generelt har måttet finde besparelser på busdriften har det selvsagt været vanskeligt 
at komme igennem med vores ønsker om flere busafgange med linje 307. Der er ingen tvivl om, at den massive 
opbakning i Nødebo har haft afgørende betydning for beslutningen. På Facebook har gruppen for bedre busser i 
Nødebo fået over 200 medlemmer. Og det har vægtet, at vi har kunnet dokumentere, at Nødebo i dag får en ringere 
busservice end andre dele af Hillerød og har vanskeligt ved at komme frem og tilbage på arbejde.

Hillerød kommune får 4,2 mio. kr. tilbage fra Movia i januar 2012, fordi det beløb Hillerød Kommune betalte i 
2010 for busdriften er større end de faktiske udgifter. Pengene til flere busafgange i Nødebo tages derfra. Men da der 
er tale om engangsindtægter, må vi regne med, at vi også næste år vil komme til at diskutere busforringelser. Og vi 
skal også næste år være parate til at forsvare vores bus mod forringelser.

Det bedste værn mod fremtidige forringelser er, at vi bruger bussen. Jo flere daglige passagerer, der er med linje 307, 
des vanskeligere er det at argumentere for, at Nødebo skal holde for, når der skal findes besparelser på busdriften.  
Og denne sag har vist, at med gode argumenter, kan man nå langt.

Ture Falbe-Hansen

Overrækkelsen af underskrifterne fra Nødebos busgruppe
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Gospel i det grønne
St. Bededag fredag den 20. maj kl. 10.30 

synger MMMC  - Nødebo Gospel kor, 

til gudstjeneste i det fri ved Hvidekilde i Gribskov. 

Mårum Kirke står for gudstjenesten ved præst                       
Pia Niebuhr. 

Alle der har lyst kan møde op til hyggeligt samvær og 
fælles sang i det grønne. Medbring madkurv samt godt 
humør og vær med til at få en hyggelig dag i skoven.

Med venlig hilsen bestyrelsen i MMMC

MMMC holder sommerferie fra den 30.maj 

og vi starter efterårssæsonen den 22. august

Nye medlemmer er velkomne til at opleve en 
korøveaften den 29.8.

NØDEBO VANDVÆRK

Vandkvaliteten på mindre vandværker

Dagspressen har de sidste par år sat spørgsmål 
ved vandkvaliteten leveret fra mindre vandværker.                                 
Desuden er der fremsat påstand om, at bestyrelserne er 
rene amatører, der ikke har den fornødne viden til at 
kunne drive et vandværk på en forsvarlig måde.

De fleste udtalelser kommer fra meget store offentlige 
vandforsyninger, der ønsker at nedlægge de mindre 
vandværker og koncentrere vandforsyningen i meget 
store selskaber, en løsning der ikke er tilfredsstillende. 
I dag findes der i Danmark 2500 mindre, private 
vandværker.

De sidste års store forurenings sager er alle fra store 
vandforsyninger. Konsekvensen af få, meget store 
vandforsyninger i Danmark vil være, at et større antal 
vil blive ramt, hvis der opstår en forurening, som kan 
medføre kogepåbud eller i værste fald sygdom.

Bestyrelsen i Nødebo Vandværk har hele tiden fokus på 
vandkvaliteten, så vi omgående kan skride ind, hvis der 
skulle opstå kvalitets- og leveringsproblemer.

Bestyrelsen
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Købmandsliv
Amir Abbas har boet i Danmark de sidste 16 år. Han har gjort det godt, har 
allerede haft 1 købmandsforretning på Vesterbro, og har flere gange været 
i stand til at arbejde en forretning op til et levende butiksmiljø. Amir har 
nu været købmand i Nødebo i 6½ år, han bor i Brøndby strand og er gift             
og far til 3.

Spm.: Kan du li´ at være købmand i Nødebo?

Ja, absolut, jeg føler mig godt tilpas i byen , og jeg synes, jeg har fået lavet mig en god forretning. Jeg overtog et 
fallitbo med et lukningstruet Pizzeria, men nu går det godt. 

Amir, der går en del historier i byen om, hvad der skal ske med købmandsforretningen, og nu håber jeg, at du vil fortælle 
mig, hvad der er ret og vrang i den historie. 

Efter historien med Rema1000, blev Netto jo interesseret i at lave en forretning her, og kommunens lokalplan 
godkendte projektet. De godkendte også, at der kom en kiosk-funktion på ca 100 kvm, som jeg kunne være 
interesseret i. En del af min omsætning er kioskvarer, som lotto, frimærker, receptmedicin og frisk brød, og det har 
Netto ikke. Mit pizzeria ville jeg også godt fortsætte med. 

Jeg har en kontrakt, der giver mig ret til at drive forretning her til 2014. Desværre blev den ikke tinglyst, så den 
automatisk kunne være mere gyldig end Nettos planer. Nu kan de sige, at de vil give mig en godtgørelse og et 
lignende job i en af deres forretninger – aktuelt én på Nørrebro – men jeg vil jo helst blive her i byen, for jeg synes, 
jeg har fået bygget en god forretning op.  Min advokat siger, at jeg vil have en god sag, hvis jeg vælger at tage striden 
op med Netto, men det er dyrt og tidskrævende at køre en retssag og en stor beslutning.

Netto købte meget hurtigt hele grunden, da husets ejer gik konkurs, og hvis jeg vælger at sige ja til et job og en 
godtgørelse, så lukker jeg d. 1-8 i år. 

Hvis jeg vælger en retssag vil jeg kunne forhale byggeriet sandsynligvis i et par år.

Jeg synes Netto er en god forretning, så det er ok med mig, men jeg ville godt have bygget en kiosk på de 100 kvm 
af grunden som lokalplanen tillader, og det er det, jeg overvejer at kæmpe for. 

Sandsynligvis er Netto ikke interesserede i kiosken, så de vil ikke gøre noget for at få bygget sådan en, de kan jo også 
nægte det, for det er deres grund, selv om lokalplanen tillader byggeriet. 

Jeg har ikke taget beslutningen endnu, men hvis det bliver 1-8 skal jeg nok sige til i god tid, for der er mange, jeg 
gerne vil sige farvel til.             LL
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I snart 60 år har Skovskolen ligget i Nødebo og uddannet skovfogeder og skovarbejdere. Det gør vi stadig – men i 
dag er Skovskolen en langt mere bredtfavnende uddannelsesinstitution. Vi er i dag en del af Københavns Universitet 
med et ophæng i Skov & Landskab under det Biovidenskabelige Fakultet. 

Og vi uddanner stadig de folk der varetager opgaver indenfor skov og natur. I dag uddanner vi Skov- og 
Landskabsingeniører, Have- og Parkingeniører, Skov- og Naturteknikere, Naturvejledere, Friluftsvejledere og laver 
efteruddannelse på AMU, Diplom og Masterniveau.

Skovskolen er i dag et moderne videncenter for arbejde i relation til skov og natur, landskabsdrift, parker, haver 
og grønne bymiljøer. Vi arbejder selvfølgelig med skovbrug men udviklingen går i retning af grøn drift og pleje af 
alle grønne arealer. Ikke mindst friluftsliv fylder i dag meget på Skovskolen og vil med en kommende nationalpark 
rundt om os, nok komme til at fylde endnu mere. Skovskolen er i en rivende udvikling med betydelig vækst i sine 
uddannelser og aktiviteter og vi står over for en kommende udbygning af undervisningsfaciliteter. 

Men Skovskolen og Nødebo kunne i fremtiden få meget større glæde af hinanden. Det handler ikke kun om 
fælles kamp om buslinjer, men om et godt samspil mellem by og uddannelsesinstitution. Vi vil derfor indbyde til 
en rundvisning og orientering om planerne for Skovskolens fremtid med ønsket om en dialog om øget fremtidig 
samarbejde mellem Skovskolen og Nødebo.

Invitation til Åbent hus for Nødebo´s borgere, rundvisning og orientering om dagligdagen og fremtidsplaner for 
Skovskolen. Dialog om fremtidig samarbejde.

Tirsdag d. 16. august kl. 19.00 på Skovskolen. Vi mødes i spisesalen og arrangementet slutter med kaffe og kage.

Udendørstøj og fornuftige sko som påklædning.

Anders Bülow, Chef for Skovskolen, uddannelseschef i Skov & Landskab

Viste du at Skovskolen har mere end 500 elever og studerende under uddannelse, er en arbejdsplads for ca. 70 fastansatte, 
har 60 kollegieværelser og ca. 100 senge til kursister og elever på skoleophold. 13.000 kvm. undervisningsfaciliteter under 
tag og 18 ha. nærområde bag skolen med en lang række friluftsfaciliteter.

Skovskolen
Københavns Universitets Skovcampus i Nødebo

Invitation til at besøge:

Tirsdag den 16 august kl. 19.00  
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Skovskolen har etableret en skovlegeplads til børn og 
barnlige sjæle. Den står til fri afbenyttelse, men under eget 
ansvar. 

Den ligger i det nordvestlige hjørne af  området på 
Statsskovens jorde, og der er 4 sheltere og en fin grill-plads 
lige ved siden af. 

Den har været der et par år, så måske er den kendt af  mange, 
men her er så en lille reklame. Den kan sagtens matche 
Eghjorten på Jespervej. 

Kender du 
Skovskolens naturlegeplads?

Hjælp os med at finde spejderbilleder fra de seneste 24 år 
med Grib Skov Trop.

Hundredvis af børn fra Nødebo og Gadevang har haft en 
spejdertid i Grib Skov Trop. Til næste år fylder troppen 
25 år, og i den anledning søger vi nogle af de gode 
billeder, som i forældre har liggende i familiealbums eller 
på computer som sjove spejderminder.

Nogle i byen kan stadig huske Svend Gønge turneringen 
i 1989, hvor et hold forældre fra Nødebo var udklædt 
i svenskeuniformer, med flag og en trukken feltkanon. 
Flot så det ud indtil det tidspunkt, da 150 ulveunger 
kom spænende gennem skoven med Sven Gønge i front, 
for at angribe svensken. Enkelte forældre så sig nødsaget 
til at flygte højt op i træerne for at undgå mødet med 
Gøngerne.

Andre kan huske stifinderturneringen i 1999, hvor der 
som optakt blev kogt hele heste- og kohoveder i store 
murebaljer på spejdergrunden. En ubehagelig stank af 
forrådnelse hang i perioder over spejdergrunden. Men 
det blev til en fantastiks kulisse med snigning i De dødes 
dal.

Har du billeder fra spejderbegivenheder, vil vi meget 
gerne låne billederne. Vi scanner de lånte billeder ind 
på PC og returnerer dem igen, så de stadig kan indgå i 
familiealbummet.

Har du billeder så kontakt endelig: Ole Lumholt,

Sportsvej 47,   Tlf.: 2298 5247,    ole.lumholt@email.dk

Efterlysning



15

Pakker leveres til 
Hillerød posthus

Nødebo-borgerne har fået nemmere ved at hente anmeldte breve og pakker

Fra 18. april har borgerne i Nødebo fået lettere ved at hente deres anmeldte pakker og breve. Fremover vil 
postforsendelser, som postbudene i Nødebo ikke kan aflevere i modtagernes brevkasser under omdelingen, 
nemlig skulle hentes på Hillerød Posthus i stedet for den nuværende ordning med Fredensborg Postbutik.

For de borgere i Nødebo, som bruger offentlig transport, er det meget nemmere at komme til Hillerød. Derfor 
har vi i tæt samarbejde med Nødebo Lokalråd besluttet at ændre det, så anmeldte postforsendelser fremover 
skal hentes på Hillerød Posthus. Vi vil gerne gøre det så nemt som muligt for vores kunder og forsøge at tilpasse 
os deres behov, for det er jo vigtigt, at de har nem adgang til Post Danmarks ydelser, siger Susanne Voldfrom, 
kundechef i Post Danmark.

Åbningstiderne på Hillerød Posthus, Søndre Jernbanevej 28, 3400 Hillerød:

•	 Mandag – fredag: Kl. 10.00 – 18.00

•	 Lørdag: Kl. 10.00 – 13.00

Ved Hillerød Posthus er der også placeret en Døgnposten, som er Post Danmarks pakkeautomat, hvor man 
døgnet rundt via selvbetjening kan hente og sende pakker.  

Man kan læse mere om pakkeautomaten på www.døgnposten.dk.

Venlig hilsen  Post Danmark og Nødebo Lokalråd
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DIN LOKALE TRÆMAND

Arborist Jørn Skov

Træfældning, Træbeskæring

Flishugning, Stubfræsning

Rådgivning

Uforpligtende tilbud gives

skov@treecare.dk

www.treecare.dk

Nødebovej 36A  40872626
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Betale for frivilligt arbejde ??
For nyligt hørte jeg fra en, der ikke ønskede at være medlem af Nødebo Kro, at årsagen var, at vedkommende ikke 
mente, det kunne være rigtigt, at der skulle betales for at udføre frivilligt arbejde. Det kan måske også godt synes lidt 
mærkeligt, men forklaringen er jo, at det koster mange penge (ca. 0,5 mio. kr årligt) at drive og vedligeholde kroen. 
Kroens nuværende hovedbygning er snart 25 år gammel, og lige som alle mulige andre huse, kan disse år også ses 
på Nødebo Kro. Træværket omkring vinduerne er visse steder ved at være modent til udskiftning, kroen trænger til 
maling og de mange aktiviteter slider på kroens inventar. 

Da vi meget gerne vil bevare Nødebo Kro som et attraktivt element i nærmiljøet, forsøger vi hele tiden at sikre, at 
de fornødne økonomiske midler er til stede. Kontingentet udgør således ca. 20% af de samlede indtægter, og 55% 
af indtægterne stammer fra aktiviteter, der udføres af frivillige. Uden disse indtægter ville det ikke være muligt at 
drive Nødebo Kro. Så ønsker du, at være med til at bevare Nødebo Kro, bør du betale dit kontingent med glæde, 
det er trods alt kun 400 kr. eller 225 for pensionister.  Og for de penge får du også adgang til et stort netværk af 
engagerede mennesker.

Hvis du ikke allerede er medlem, kan du gå ind på hjemmesiden: www.noedebo-kro.dk, hvor du under bjælken 
Medlemskab kan indtaste dine oplysninger, og fortælle om du også har lyst til at deltage i noget af det frivillige 
arbejde

      Bestyrelsen

     Vi glæder os til at se dig på Nødebo Kro.    NL
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Banko på Nødebo Kro hver tirsdag kl 18.50 hele året
Måske ikke landets største eller flotteste banko, blot det bedste!

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

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

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

• Gevinster på kontantnumre og medlemsnummer

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

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

• Udtrækning på indgangspuljen på ca. kr. 1.000

Endvidere diverse lotterier og skrabespil.

Er du løs 
på tråden ?

Har du en pc eller en mobiltelefon 
med WiFi, er det nu blevet muligt at 
koble den trådløst op til internettet, 
når du opholder dig på Kroen. 

Det kodeord, du skal benytte for at 
etablere forbindelsen, finder du for-
rest i buffistbogen.
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Pilgrimsvandring i pinsen
Anden pinsedag

Fra Nødebo kirke til Gadevang kirke gennem skoven

     Program: 
       8.30 Morgensang i Nødebo kirke
       9.00 Vandring gennem skoven
     11.00 Musikandagt i Gadevang kirke
     11.30 Frokost

I musikandagten medvirker Peter Navarro-Alonso med Saxofonkvartetten ”Exules filii Evae”, der vil spille et       
program inspireret af bl.a. svensk folkemusik fra Dalarna.

Tilmelding (af hensyn til frokostplanlægning) til :
 præstesekretær Allan Høier på 48480719 tirsdag fra 9-16 eller mail: alho@km.dk

Højskoledage i præstegården
Lørdag – søndag 10. og 11. september

Moderne kristendom
Mød blandt andre valgmenighedspræst og dr.teol. Niels Grønkjær, der er aktuel med bogen ”Den nye Gud”, is-
lamforsker og tidligere direktør for det dansk-egyptiske institut i Cairo Jakob Skovgaard-Petersen om de religiøse 
bevægelser i det arabiske forår, og sognepræst Ulla Salicath om hvad det vil sige at være kulturkristen.
Det endelige program vil blive lagt ud på vores hjemmeside i løbet af forsommeren (www.noedebosogn.dk) og an-
nonceres også i næste nummer af Kirke og Kro, samt sendes ud til alle der tilmelder sig. 

Praktiske oplysninger: Kursusdagene foregår i Nødebo præstegård på Nødebovej 24. Kurset koster 550 kr. 
pr.deltager (300 kr. for en enkelt dag). Gebyret dækker foredrag, kaffe, kage, frugt, middag lørdag aften og en kon-
cert i Nødebo kirke lørdag eftermiddag. 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 48480719 (gerne tirsdage mel-
lem 9-16). Når der er givet tilsagn om plads, bedes beløbet indbetalt på konto 6300-1524765. 
Husk at anføre fulde navn og ordet højskole på indbetalingen.
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Nødebo Antenne 
og Ejendomsservice

Johannes Krog

Modtag TV i digital kvalitet med
 antenne eller parabol. 

Mange gratis kvalitetskanaler.

DIGITALT  TV
MED
ALMINDELIG
ANTENNE

tlf. 4848 5956 - tlf. 5325 9863
johanneskrog@mail.dk

Salmemaraton - Syng dig gennem hele salmebogen
Og lær i tilgift en masse kirker at kende!. Et samarbejde mellem alle kirkerne i Allerød og Hillerød

Fra tirsdag 6. september og godt 2 år ud i fremtiden, vil vi mødes hver 14. dag i lige uger kl.19-21.15 i en af kirker-
ne i enten Allerød eller Hillerød for at synge os gennem hele salmebogen! Salmerne introduceres kort, og hver gang 
vil man synge salmer, der passer til årstiden og til kirkeåret. Har en salme flere melodier, afprøves alle melodier.

Lær omegnens kirker og kirkehistorie at kende. Der vil hver gang være mulighed for at mødes i den pågældende 
kirke kl.18.30 og høre om kirkens historie. 

Ideen har været afprøvet i bl.a. Horsens provsti. Og herfra har tilbagemeldingen været, at det var en stor glæde at 
få sunget, og spændende at komme rundt i salmebogen og inspirerende at kigge indenfor i omegnens kirker – men 
ikke mindst fornøjeligt at lære en masse nye mennesker at kende. 
Program med oversigt over datoer og kirker vil ligger i alle kirker og være tilgængelig på hjemmesiden i løbet af 
forsommeren. 

Vel mødt til 2 års salmemaraton! Husk: start 6. september i Nr.Herlev kirke.
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Der er endnu få ledige pladser til

Sommerudflugt med Tirsdagstræf den 7. juni.
Turen går til Roskilde Domkirke og naturperler fjorden rundt.

Afgang Nødebo 8,15 – afgang Gadevang 8,25 – forventet hjemkomst ca. 17,00.

I Roskilde Domkirke er vi i år så heldige at kunne se Peter Brandes nyindviede kongeport i bronze og 
totaludsmykning af Sankt Andreas kapellet. Det betegnes som et hovedværk i nyere dansk kirkekunst, og guider 
vil sørge for, at vi får en forståelse for kunstværkerne. Desuden er vi så heldige at kunne se Bjørn Nørgaards model 
af dronning Margrethes og prins Henriks sarkofag, som kunstneren har været undervejs med siden 2002. Kong 
Frederik den 9. og dronning Ingrids gravsted skal vi selvfølgelig også se.

Turen rundt om fjorden byder på snoede veje, gamle landsbyer og kirker, højtliggende gravhøje i kuperet terræn og 
vid udsigt over fjorden. Måske vi får havørnen at se, tag kikkerten med.

Frokosten og kaffen skal nydes i lystbådehavnen i Jyllinge. Bagefter skal vi se de gamle fiskerhuse og fiskerihavnen, 
hvor der stadig er ålefiskere. Vi slutter i Fjordmuseet med panoramaudsigt og en fin lille udstilling om fiskernes liv 
og landbolivet i gamle dage.

Turen koster 150 kr, som indbetales til Lokalbanken Reg. Nr. 6300 kontonummer 1524765.

Indbetalingen skal mærkes ”sommerudflugt” og indbetalers navn skal anføres.

Deltagerne betaler herudover selv for vand eller øl/vin til frokosten, men ikke for kaffen.

Tilmelding efter ”først til mølle” princippet senest tirsdag den 31. maj til præstesekretær Allan Højer, som træffes på 
kontoret hver tirsdag kl. 9,00 – 16,00, tlf. 48480719 eller alho@km.dk
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Kristi Himmelfartsdag den 20. maj

Kl. 10.00
Trine Galberg Hansen
Jacob Bartholin
Morten Bartholin
Emma Nysted Christophersen
Kathrine Louise Bærentzen
Christoffer Emil Bærentzen
Daniel Madsbøll Steffensen 

Kl. 11.15
Jens Christian Bang Gribsvad
Casper Rasmussen
William Ib Lykke Nielsen
Morten Coff Andersen
Emilie Cecilie Johnsen
Amalie Nørager Bay Borre
Oliver Schelbech Rasmussen

Søndag den 22. maj kl. 10.30

Oscar Rocha Grum-Svendsen
Felix Rocha Grum Svendsen
Emilie Henriksen
Naja Barfod
Karl-Emil Juhler Jensen
Nana Bjertrup Laursen
Joachim Glenthøj
Rebekka Stæhr

Til lykke til årets konfirmanter

Store Bededag den 2. juni

Kl. 10.00
Frida Kristine Brockmann
Annesofie Hougaard
Sofia Andreasen Stamatakos
Stine Birk Jensen
Amalie Tandrup
Marko Berk Forné Kocagöz
Sebastian Feraren Agersø

Kl. 11.15
Laura Skak Rasmussen
Alex Roland Nissum
Mathias Damm
Freja Alberte Brodthagen Jensen
Allana Linda M.Sørensen
Marie Sin Ae Buhl
Julian Louis Barker Jørgensen

Søndag den 5. juni kl. 10.30

Mads Ulrik Boye Rahbek Bach Rasmussen
Ludvig Emil Lumholt
Emilie Lundquist Madsen
Rasmus Bo Jensen
Morten Heilmann Zørn
Sebastian Rau Sandnes
Katrine Kallmann Bak
Celine Cathrine Nielsen

Gadevang Nødebo
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Vågenat i kirkerne

I marts måned skrev vi historie i Nødebo og Gadevang kirke. Konfirmanderne og jeg tilbragte en nat i hver af  
kirkerne. Det var et eksperiment – for det var vist aldrig gjort før. Men det blev en succes. 

Ideen var at opleve sin kirke på en anden måde, hvor kirkerummet også blev ramme om de unge menneskers 
sociale samvær. Samtidig var aftenen bygget op omkring måltidsfællesskabets betydning, hvor konfirmanderne fik 
indblik i centrale fortællinger omkring påsken og nadveren ved selv at ”leve med” i det. 

Men det var også plads til en masse hygge og sjov. Vi spiste middag i kirken ved et flot, veldækket bord med høje 
kandelabre og hvid dug. Vi fik lammesteg, linsesalat, bagte rodfrugter og fladbrød, tilberedt af  gode forældre 
(mødre...). Under middagen blev der holdt taler, om jødernes påske, der forklarer hvorfor vi spiser lam til påske. Og 
om Jakob og Esau og den fatale handel med en portion røde linser. Og om den sidste nadver, hvor Jesus vaskede 
disciplenes fødder for at vise det store i at tjene andre. 

Efter desserten holdt vi aftengudstjeneste i en stemningsfuld kirke, kun oplyst af  levende lys. Så blev det tid til at 
male ikoner. Hver konfirmand fik forklæde på og et lærred i hånden, og så var det ellers om at komme i gang.

Hen ad midnat blev der pakket soveposer og madrasser frem. Det blev tid til popcorn, slik og film. Ikke alle kom 
igennem filmen, men sov snart. Andre var lysvågne – og da jeg var ved at sove, kunne jeg høre stilfærdig hvisken 
rundt omkring. Det var meget fint og hyggeligt. Ingen behøvede sove – men det gjorde de nu alle sammen til sidst. 

Lysene på alteret var tændt hele aftenen og natten. Og det var en meget speciel oplevelse at ligge på sin madras 
midt om natten og se på alteret og se op i hvælvingerne i denne meget anderledes stemning, end når vi mødes til 
gudstjeneste. 
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Det var lidt mere bøvlet i Nødebo kirke. Gadevang kirke med sit varme trægulv og flytbare stole, det var meget 
indbydende og lige til. Men den gamle middelalderkirke! Hvilket syn – sådan har ingen set Nødebo kirke før: med 
madrasser og puder i ét rod nede i dåbsværelset og hele vejen op af  midtergangen. Tasker og tøj på alle bænke, 
brødkrummer, væltede saftevandskrus, vingummi og popcorn flød overalt. 

Men hele dette mess ved alterets fod. Det var meget fint. Og konfirmanderne og jeg havde en rigtig dejlig oplevelse 
sammen. 

Eva Holmegaard Larsen
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Studiekreds i præstegården
seks aftener i vinteren omkring: 

Kærlighedens former
Shakespeare, Kierkegaard, Paulus, Platon, Blixen, Brøgger, Brorson, Bjørnvig, Jesus, Jessen, Jensen, Juul, Aidt og 
Augustin m.fl.
     Forløb: 
     29.9   Kærlighed til livet  
     13.10 Kærligheden til næsten
     27.10 Kærligheden til fællesskabet 
     24.11 Kærlighed til den elskede
     19.1   Kærlighed til sig selv
       2.2   Kærlighed til Gud 
 
Studiekredsen ledes af Eva Holmegaard Larsen og Niels Henrik Gregersen. 
Der udarbejdes et teksthæfte til hver deltager, som vil være til afhentning i præstegården i slutningen af august. 
Tilmelding til sognepræsten på 48480719 eller mail: ehl@km.dk

Fruebjergmøde søndag den 21.august

Frivilligt arbejde
Forpligtelse eller fornøjelse?

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og kom med ud og oplev en dejlig dag i skoven
med gode talere, livlig debat, medbragt mad, kageboder og andet godt, noget sjovt til børnene

og

MIGHTY MONDAY MASS CHOIR
Under ledelse af Helene Dahl

Se efter yderligere orientering i næste nummer af Kirke og Kro
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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: ons-, tors- og fre- 10-11, tirs- 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: 

Udenfor menighedsrådet:
 Knud Aunstrup, Søparken 7 (N)  Kirkeværge  48485874 knud@aunstrup.com
 Postadresser:  (N) Nødebo 3480 Fredensborg, (G) Gadevang 3400 Hillerød.

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 lgs@c.dk
Poul Olsen, Kirkevej 12 (N) 48480274 / 40257075 tpolsen@os.dk
Eva Holmegaard Larsen, Nødebo Præstegård Sognepræst 48480719 ehl@km.dk



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

Hillerød Sejlklub      www.hillerodsejl.dk
Ib Andersen, Søvej 14 4848 3238
Nødebo, 3480 Fredensborg
ia.privat@gmail.com
Klubhus: Krostien 11 Nødebo 4848 5245

Kajakklubben Esrum Sø    www.kkes.dk
Pia Gulstad   4824 4546
Gadevangsvej 89   2522 9154
formand@kkes.dk/pia.gulstad@gmail.com
Klubhus: Krostien 11 Nødebo 4848 5245

Nødebo Stavgang     www.nodebostavgang.dk
Formand Jette Krog  4848 2793
Kasserer Poul Bønsøe 4848 2287
Sekretær Aase Nielsen 4848 1742
Medlem Jørn Aagaard 4848 1429
Medlem Ellen Kruse  4848 3395

Nødebo Lokalråd                      www.nødebo.dk
Formand Katrine Gro Nielsen 
Gyvelvej 19  4847 6144
Sekretær Elsebeth Plate, Kærvej 3       4848 4912
Næstformand Birgit Madsen, Kirstinehøj 21 
Webansvarlig   4848 2188
Kasserer Gert Bendsen,   
Baunevænget 2A  4848 5560
Lilian Christiansen, Ebbas Alle 18,     4848 0210
Lilian Dale Andersen, Søstien 14        4848 3238
Johannes Krog, Pramvejen 10      4848 5956
Nina Werther, Kildeportvej 7   4848 1407
Mikkel Faurholdt, Nøddehegnet 24   4848 4118
Christina Thorholm, Skovgærdet 10   
Tilforordnet   4848 5442
Eva Holmegaard Larsen, Nødebovej 24,
Tilforordnet    4848 0719

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

Vandværket              www.nødebovand.dk
Formand: Ole H. Olesen,
Sportsvej 35, Nødebo  4848 3819
Vandværksbestyrer: Ole Christoffersen
Sportsvej 49 4848 3240
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Gospelkoret: Mighty Monday Mass Choir
Mail: gospel@mmmc.dk
Hjemmeside: www.mmmc.dk
Helene Dahl  Korleder 2346 2767

Bestyrelsen:
Anne Hansen, Formand   4848 4196
Marianne Bille, Nødebo Kro  4848 1760
Annette Petersson, Kass. 4068 4676
Lena Østergaard  4011 2319
Inge-Lise Candalarie  6167 9119
Margit Vester  4848 3150
Gitte Kruchov  4841 4364
Rikke Sund Nordahl 3956 4804

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

Følg med i livet på Kroen via vores 
nye hjemmeside: 

www.noedebo-kro.dk

Vinterbadeklubben Nødebo Vikingerne
www.Nbovikingerne.dk

Formand Jørn Aagaard
Mosebredden 1, Nødebo  4848 1429
Kasserer Maria Buhl
Ved Skoven 10, Nødebo  4847 1909
Sekretær Stephen Wessels
Kirstinehøj 23, Nødebo 4913 5215
Mail: nielsen.aagaard@mail.dk
Klubhus: Krostien 11, Nødebo

Forsamlingshusets bestyrelse

Jens Seeberg, Baunevænget 39                      næstformand                     3920 4797
Marianne Bille, Skovgærdet 2A                     kulturudvalget                  4848 1760
Bruno Bjerre, Ebbas Allé 14B                       ejendomsudvalget             4825 0617
Birger Brandis, Rådyrvej 5                            sekretær                            4848 2597 
Flemming Jørgensen, Nødebovej 1B             bankoudvalget                  4848 3980
Lisbeth Larsen, Nøddehegnet 38                   informationsudvalget       4848 3537 
Niels Lillemose, Rådyrvej 6                           formand                           4848 3121
Erik Petersen, Skovbrynet 4                           kasserer                            4848 2467
Tilde Gylling Bender, Søengen 2                                                           2070 2930
Søren Skals , Pile Allé 5                                 loppegeneral                    4848 4539
Vanessa Stephensen, Kildeportvej 31                                                     5321 1660
Chr. Wolfhagen, Nøddehegnet 19                 driftudvalget                    4848 2593
Ib Østlund, Kastanie Allé 6                           økonomiudvalget             4848 1000
Forsamlingshuset, Nødebovej 26                                                          4848 0746



Gudstjenester Prædikant Nødebo Gadevang
Maj

15. maj Ib Lauritsen 10.30
20. maj EHL 10.00 11.15
Bededag Konfirmation
22. maj EHL 10.30 Konf.
29. maj EHL 9.00 10.30

Juni
2.juni EHL 10.00

Kr. Himmelfart Konfirmation 11.15
5. juni EHL 10.30

Konfir.
12. juni EHL 9.00 10.30
Pinsedag
13.juni EHL 8.00 11.00

2. pinsedag Andagt Koncert
19. juni EHL 10.30 9.00
26. juni EHL 9.00 10.30

Juli
3. juli EHL 10.30 9.00
10. juli ? 10.30
17. juli ? 9.00
24. juli ? 10.30
31. juli EHL 10.30 9.00

August
7. august EHL 9.00 10.30
14. august EHL 10.30 9.00

Det sker i Nødebo og Gadevang fra maj til august

Næste nummer af Kirke & Kro udkommer 
den 14. august, deadline 3. august 2011.

Maj
Tir. 17.  kl. 18.50 Banko 
Ons. 18. kl. 19.30  Christian Kock, foredrag *
Tir. 24.  kl. 18.50 Banko 
Ons. 25. kl. 18.00 Vandretur i Strøgårdsvang F
Tir. 31.  kl. 18.50 Banko
Juni
Tir. 7.  kl. 18.50 Banko
Tir. 14.  kl. 18.50 Banko
Søn. 19.  kl.   7.30 Morgenvandring Gribskov F
Tir. 21.  kl. 18.50 Banko
Tor. 23  kl. 19.00 Sct. Hans bål mm  F
Tir. 28.  kl. 18.50 Banko
Juli
Tir. 5.  kl. 18.50 Banko
Tir. 12.  kl. 18.50 Banko
Tir. 19.  kl. 18.50 Banko
Tir. 26.  kl. 18.50 Banko
August
Tir. 2.  kl. 18.50 Banko
Tir. 9.  kl. 18.50 Banko

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


