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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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           Slottet
I Franz Kafkas berømte roman Slottet beskriver han landmåleren K’s kamp med de fjerne bureaukratiske magthavere på 
Slottet, som bestemmer alt i byen, men som han aldrig når at komme i kontakt med.
Sådan er det ikke i Hillerød. Vi er selv med til at afgøre, hvem der skal bestemme her i byen, og ved vælgermødet på Kroen 
den 21. oktober kan vi glæde os til at møde de fleste partiers spidskandidater med borgmester Kirsten Jensen i spidsen. 
Det viser, at politikerne er meget opmærksomme på Nødebos vælgere i valgkampen. Lad os vise dem at vi også er meget 
interesserede i at vælge de rigtige ind i byrådet. Mød op til vælgermødet den 21. oktober og sæt dit kryds den 17. november 
ved den politiker, du tror vil gøre en god og fornuftig indsats for både Hillerød og Nødebo. 

Er du fyldt 65 bør du også stemme på en af de to Nødebokandidater til ældrerådet. Vi har brug for både Lisbeth Larsen og 
Elsebeth Plate til at tjene de ældres sag i den kommende vanskelige tid for byens økonomi.

Lokalrådet er vores talerør overfor kommunen, de får normalt for lidt opmærksomhed. Møde op til deres møder og brug 
dem. Det er rådets opgave at bringe borgernes ønsker videre i det kommunale system.

Efter valget bør vi alle være vågne, kritiske og konstruktive i forhold til kommunens aktiviteter. Det bliver ikke let at være 
byråd i de kommende fire år. Vi skal gøre vores til at de tager de rette beslutninger. k&k

Er du træt af tåbelige underholdningsprogrammer i TV?
Har du lyst til at forbedre dit helbred, forøge din livskvalitet og leve længere? 

Så spring ud som KROAKTIVIST. 
Al moderne livsstilsforskning viser, at det at gøre noget for andre og at socialisere med andre mennesker med overskud og 
livsglæde, er noget af det bedste, man kan gøre for sit eget liv, både psykisk og fysisk.

DERFOR Spring op fra sofaen og slut dig til de mange mennesker, der bruger en del af deres fritid til at gøre Nødebo Kro til 
et enestående samlingssted for os alle sammen. Tal med driftsudvalgets Chr Wolfhagen eller et andet bestyrelsesmedlem.

Som Buffist kan du udleve din teenagedrøm om en karriere som bartenderen, alle betror sig til.•	

Er du god til at lave mad, kan du ganske gratis træne dine evner ved kroens arrangementer, måske et skridt på vejen til en •	
karriere som stjernekok.

Er du Havemand eller Handymand, kan du melde dig hos Johannes s•	 øndag d 8.november kl 9.00, så har du chancen 
for at opleve glæden ved godt gammeldags manuelt arbejde i et dejlig kammeratligt fællesskab. I firserne kaldte vi det 
”hoveriarbejde” og vi var dengang allesammen klar over, at det var nødvendigt at yde noget før vi kunne nyde fordelene 
ved Kroen. Det er ikke mere politisk korrekt – men arbejdet skal stadigvæk gøres, og den flittige Johannes kan ikke klare 
det alene. k&k.
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Slotsgade 36, Frederiksværksgade 33, tlf. 48403000

Kender du Nødebo?

Tidsbestilling 27265691
Nødebovej 41 første sal

Indgang ad Kildeportvej

Frisør Camilla

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

UNIK når det gælder.... briller linser solbriller
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På trods af sin unge alder er cellisten 
Jakob Kullberg en gammel ven af 
Nødebo Kro, hvor han de sidste 5 år 
har spillet i mange konstellationer. 
Nu vender han tilbage, og denne gang 
har han medbragt den russiske pianist 
Katya Apekisheva. Sammen vil de spille 
tre af de store klassiske værker for cello 
og klaver af komponisterne Beethoven, 
Brahms og den engelske Frank 
Bridge, hvis musik for tiden oplever 
en renæssance. Bridge levede 1879-
1941 og komponerede sin mesterlige 
cellosonate i d-mol 1913-17.
Da Kullberg for fem år siden 
debuterede i Nødebo, var han en 
meget lovende ung cellist. I dag 
karakteriseres han som sin generations 
mest initiativrige og fuldendte danske 

cellist, af international standard og 
med evner til at opnå en fremtrædende 
plads inden for verdensmusikken. 
I mellemtiden har han vundet en 
lang række internationale og danske 
musikpriser og var sidste år udnævnt til 
Carl Nielsen Artist 2008 og til artist in 
residence ved den internationale Carl 
Nielsen konkurrence. Han har et unikt 
arbejdsfællesskab med komponisten Per 
Nørgaard, som har dediceret både en 
solo sonate og en cello koncert til Jakob 
Kullberg.
Katya Apekisheva er en af Europas 
fremmeste unge pianister og har været 
solist med bl.a. Philharmonia-, Halle- 
og English Chamber Orchestra under 
dirigenter som Sir Simon Rattle og 
David Shallon. Sidste år udnævnte 

International Piano Magazine hende til 
Rising Star 2008. Hendes CD fra i år 
med solo klaverværker af Grieg modtog 
overvældende anmeldelser og blev af 
Gramophone Magazine udvalgt til 
månedens bedste.  
Pris: 100 kr.,  eller abonnement.
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Nyt fra Lokalrådet
I efteråret mødes Lokalrådet på Kroen følgende tirsdage 
kl. 19.30:  
  den 20. oktober
  den 17. november.
Der er adgang for alle i spørgetiden i begyndelsen af 
mødet.

Sommerens store diskussionsemner i forbindelse med kommuneplan 2009 er blevet behandlet i teknisk udvalg og 
økonomiudvalget i Hillerød kommune. Konklusionen fra begge udvalg kan læses i 
det følgende. Endelig beslutning sker ved et byrådsmøde

Lokalcenter:I alt 863 borgere i Nødebo har skrevet under på en protest mod at der udlægges 
et lokalcenter i Nødebo. De foreslår at lokalcentret begrænses til det areal hvor der er butikker 
nu, og at det samlede butiksareal begrænses til 500 m2. Hovedpunkterne i høringssvarene 
er, at der vil komme væsentlig mere trafik, kirkeomgivelserne vil blive pavirket væsentligt og 
landbymiljøet bliver ødelagt. Tre høringssvar støtter et lokalcenter med henblik på at forbedre 
indkøbsmulighederne i Nødebo.
Ved etablering af en dagligvarebutik i området vil det være en forudsætning, at der er fokus 
på beskyttelse af kirkeomgivelser og landsbymiljø. Med henblik på at sikre en fremtidig 
dagligvareforsyning i Nødebo anbefaler Direktionen, at fastholde muligheden for at udbygge 
med ialt 1000 m2 butiksareal, udover hvad der er etableret i dag. På baggrund af den meget 
massive modstand mod et lokalcenter i Nødebo foreslår direktionen, at afgrænsningen af 
lokalcentret ændres,  så matr. nr 4ga, 4bh og 4az Nødebo på arealet overfor Nødebo Kirke 
udgår og i stedet forbliver en del af rammeområde 12B4. Derimod fastholdes, at der kan 
udbygges med i alt 1000 m2 fordelt på en eller flere butikker, i det resterende lokalcenter, som 
bl.a omfatter den eksisterende købmand, tidligere brugsforening og kroen. 

Rammeområde 1251 sommerhusområde i Nødebo: Ejere af sommerhuse i rammeområde 
1251 har ønsket at området gives helarsstatus. De anfører at området allerede nu har karakter 
af helårsbeboelse. Overførsel til helårsbeboelse er imidlertid i strid med Landsplandirektivet 
Fingerplan 2007, hvilket senest er bekræftet af Miljøministeren i brev af 12. maj 2009. 
Området fastholdes derfor som sommerhusområde. Direktionen anbefaler, at der pa baggrund 
af bemærkning fra beboerne i sommerhusområde 1251 i redegørelsen i afsnit 2.9 tilføjes, at 
byrådet, når miljøministeren beslutter, at Fingerplan 2007 skal revideres, vil indsende forslag 

til ministeren om at sommerhusområde 1251 i Nødebo får helårsstatus.
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Kun for de voksne på 60+ Valg til ældrerådet
17. november er der kommunevalg, og for os over 60 er der også valg til Hillerød ældreråd! 
Det er vigtigt, at vi får valgt nogle engagerede, aktive og handlekraftige personer, som kan 
repræsentere os de næste 4 år. Vi er så heldige, at her i Nødebo er der to meget kvalificerede 
kandidater, der stiller op:
Lisbeth Larsen,  ret ”nybagt” pensionist, mangeårig  medredaktør af Kirke & Kro, aktiv i såvel 
bankospil som loppemarked, Nødeborevyen m.m.m. I denne sammenhæng  varmt optaget af at 
gøre forholdene for de ældre/ gamle så gode som vel muligt. Tilmed er hun fagkyndig , idet hun 
er uddannet sygplejerske og sundhedsplejerske.  
Elsebeth Plate er medlem af Nødebo Lokalråd og har i denne forbindelse meget aktivt deltaget i 
planlægning af og gennemførelse  af genopbygningen af ”Frederiksgave”, Nødebos ældreboliger 
på Sportsvej. Aktiv på  Nødebo Kro og i øvrigt engageret i lokalpolitik for såvel ældre som yngre. 
Af profession billedvæver/designer og i denne forbindelse, medinitiativtager til den nyetablerede 
”Kunstrunde”.
Som I ser, er det et par aktive personer, der gerne begge skal vælges ind i Ældrerådet. Selvom 
der ikke er tale om, at man i rådet repræsenterer sit lokalområde, men hele Hillerød Kommune, 
er det vigtigt, at der vælges engagerede mennesker, der har mod på at gøre tilværelsen bedre for 
andre, især lige nu, hvor det mildest talt kniber med midlerne.
I har hver én stemme: Brug  den og fortæl resten af Hillerød, at hvis de stemmer på Lisbeth eller 
Elsebeth, kan de være sikre på at vælge personer, der virkelig vil gøre noget for os ældre. 

Hilsen fra det afgående medlem Bitten Hjorth 

Gratis influenzavaccination på Kroen torsdag den 8. oktober fra kl. 16:30 til kl. 18:00 
Vaccinen virker  mod den almindelige sæsoninfluenza (ikke den såkaldte svineinfluenza). Sæsoninfluenza medfører op mod 
1.000 dødsfald årligt i Danmark, og vaccination er den bedste forebyggelse, der findes. Det er nemt og sikkert. 

Vaccinationen er gratis for:  Alle der er fyldt 65 år eller mere. 
    Personer med en kronisk sygdom, der sammen med influenza kan give alvorlig sygdom. 

For alle andre koster vaccinationen 150,- kr. 

Vaccinationerne fortages af Danske Lægers Vaccination Service, der siden 1998 har vaccineret flere end 1.6 mio. danskere. 
Læs mere om influenza og vaccination på www.stopinfluenza.dk

 HUSK SYGESIKRINGSBEVIS
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Søndag 25 oktober kl 16

Marie Carmen Koppel

Koncert med Danmarks førende soul-diva, sangerinden Marie Carmen 
Koppel.

Marie Carmen Koppel har gennem en årrække har opbygget et stort 
og trofast koncert-publikum. Med sin store stemme fylder hun kirker, 
spillesteder og kulturhuse landet over, med intensitet, nærver og 
musikalitet på internationalt niveau.

På Marie Carmen Koppels seneste udgivelse, ”A Soulful Evening” 
finder man en perlerække af sange, der alle hører til blandt Marie 
Camen Koppels yndlings repertoire. Marie Carmen Koppel fortolker 
sange lige fra Donny Hathaway til Bob Marley. På albummet findes 
også et par af Maries egne kompositioner smukt leveret med en unik 
indlevelse.

”A Soulful Evening” er Maries fjerde solo udspil og dermed den 
anden i rækken af livealbums. Marie Carmen Koppel er kendt for sin 
musikalske kompromisløshed og sin styrke som sangerinde. ”A Soulful 
Evening” er endnu et klart bevis på Maries enorme stemmepragt.

Meget er sket for Marie Carmen Koppel siden sidste udgivelse. Af 
størst betydning er det, at hun i sensommeren 2004 blev mor for første 
gang. Rollen som mor har dog ikke haft indvirkning på Maries travle 
koncert kalender. Hun turnerer flittigt, dog en gang imellem med følge 
af sin datter. 

Blandt andet skal hun i år medvirke i DR´s store jule show med Radio 
underholdnings orkestret. Det bliver naturligvis sendt på DR og 
optaget i det nye operahus i november.

Desuden arbejder Marie Carmen Koppel netop nu på forberedelserne 
til sit femte album.

Det bliver et meget personligt album, udelukkende med hendes egne 
kompositioner. Albummet forventes at udkomme til foråret.

Soul, gospel - Marie skaber selv den røde tråd på den musikalske rejse 
gennem genrerne med en flot formfuldendt live præstation.

Pris: 130 kr eller abonnement
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Onsdag den 28. oktober kl. 19.30

Storværket om GRIBSKOV
Bøgernes forfatter Flemming Rune og skovløber Carsten Carstensen, som har 
udarbejdet det enestående kortmateriale, har lovet at give en introduktion til det 
fantastiske bogværk om vores skov. Værket omfatter to bind med en omfattende 
beskrivelse af skovens historie, en leksikal gennemgang og et detaljeret kortmateriale. 
Det er en guldgrube af informationer for alle, der  er interesseret i Gribskovs historie  
og natur, og som færdes i skoven.

Flemming Rune er seniorforsker med speciale i vegetationsudvikling, biologisk 
mangfoldighed i skovøkosystemer, mykologi, arktisk flora, vådområder og 
naturbeskyttelse. Han er cand. scient i mykologi fra Københavns Universitet 1989 
og arbejdede efterfølgende med svampe i bygninger og biologisk nedbrydning 
af træ. Som forsker ved Skov & Landskab siden 1996 har han gennemført en 
lang række forskningsprojekter og udredningsopgaver om historisk udvikling af 
vegetationen i danske skove, sammenhængen mellem skovdrift og biodiversitet, 
nøglebiotopsbeskyttelse, naturkvalitetsbedømmelse i skov og bynatur og ikke 
mindst naturbeskyttelse i Arktis, Baltikum og Sydøstasien. Han fungerer som 
international koordinator for Afdelingen for Skovdrift og Træprodukter og deltager 
i internationalt samarbejde både i EU-regi og i Thailand-Malaysia. Han har besøgt 
Central- og Sydøstasien ca. 10 gange og Grønland ca. 20 gange i forbindelse med 
forskningsprojekter og botanisk/mykologiske indsamlinger, og to floraværker 
er under udarbejdelse. Han har siden 2002 haft tillidshvervet som formand for 
Foreningen til Svampekundskabens Fremmes 1800 medlemmer. 

Skovløber Carsten Carstensen har en enestående viden om Gribskovs fortidsminder 
og er en meget benyttet foredragsholder. Han har flere gange delagtiggjort os i sin 
store viden ved arrangementer på kroen eller ved ekskursioner i skoven.

Det bliver en aften, hvor vi kommer til at høre to virkelige kapaciteter, når det 
gælder Gribskov, og det bliver med garanti en spændende aften.

Bøgerne er udsolgt fra forlaget, men man kan stadig være heldig at finde et 
eksemplar  hos købmanden eller i en boghandel. Bøgerne koster 450 Kr, men 
foredraget er gratis.
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Søndag den 15. 
november kl. 16
Jakob Davidsen 
Mangfoldighed
Så er der en helt unik 
mulighed for at opleve et 
af den danske jazzscenes 
mest spændende orkestre 
lige nu.
De to første cd’er fra Jakob 
Davidsen Mangfoldighed 
fik en overvældende 
modtagelse både i ind- og 
udland, kulminerende med 
at kapelmesteren Jakob 
Davidsen i forbindelse 

med Danish Music Awards 2007 fik prisen som årets jazzkomponist. 
Derudover valgte både Danmarks Radios Jazzafdeling, avisen Information 
og jazz-sitet  www.jazznyt.blogspot.com den første cd til en af de fem bedste 
danske jazz-cd’er i 2006. Og efterfølgeren, ”At kaste sand op i luften” fik en 
meget flot modtagelse, . 
De medvirkende musikere er håndplukkede fra den skandinaviske og 
engelske musikscene, og line-up’et i Nødebo er: Pernille Bevort – saxofoner, 
Peter Fuglsang – klarinet, Thomas Caudery – trompet, John Ehde –cello, 
Jakob Davidsen – piano, Nils Bo Davidsen – bas og Bjørn Heebøl – 
trommer.     Pris: 100 kr. eller abonnement

Birgitte Sandvik udstiller på Kroen i 4. kvartal 2009
Hun siger selv om sin kunst:
”Mine omgivelser inspirerer mig konstant. natur og farver i naturen er store 
inspirationskilder. Ser jeg en �ot udsigt eller en blomstermark, suger jeg farverne til mig 
og anvender dem i mine næste malerier.
Jeg foretrækker akryl på lærred jeg anvender en lag på lag teknik, der får gamle historier 
i maleriet til at træde frem mellem de nye. Malerierne er abstrakte, men altid med 
�gurative elementer. Maleriernes fortælling afspejler sig i titlerne. Jeg arbejder intenst på 
at give malerierne liv og beskueren må gerne kunne �nde sin egen historie i maleriet.
Jeg bruger stort set alle farver i paletten. Om sommeren og foråret er det de lyse farver og 
i vintermånederne er det mest de meget kraftige stærke farver, der tiltrækker mig.
Jeg er autodidakt og har malet og beskæftiget mig med kreative udtryksformer det meste 
af mit liv”.
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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

Edith Piaf
Kabaret på  Kroen

Søndag den 22. 
november kl. 16

For 5 år siden bragede den unge 
skuespiller, Mette K. Madsen, 
igennem i hovedrollen som den 
franske chanteuse Edith Piaf i 
Aalborg Teaters tilløbsstykke 
”Piaf”. Forestillingen fik 
fantastiske anmeldelser. 
Eksempelvis skrev Kristeligt Dagblad bl.a.: ”Mette K. Madsen er et fund 
til den store krævende rolle som Edith Piaf. Hun har ikke bare stemmen, 
men også indlevelsesevne og udstråling, og hendes præstation løfter Aalborg 
Teater højt op i dansk teaters hierarki.” Og i Jyllands Posten hed det: 
”Mette K. Madsens Piaf er pigelig, men ensomheden, sårbarheden, smerten, 
undertiden angsten, som kommer frem, er en livserfaren kvindes.” 

2 år senere karakteriseres Mette K. Madsen af BT som ”den nye stjerne i 
dansk teater”, da hun i 2006 spillede hovedrollen i ”Natmandens Datter” af 
Nicoline Werdelin på Grønnegårdsteatret. Og i 2009 er Mette K. Madsen 
engageret på Det Kgl. Teater, hvor hun tidligere har modtaget  Reumerts 
talentpris.

Nu har kulturudvalget lokket Mette K. Madsen til Nødebo, hvor hun vil 
opføre en kabaret baseret på sangene fra forestillingen ”Piaf”. Mette K. 
Madsen akkompagneres af pianisten Bo Riemer.

Pris: 100 kr. eller abonnement

Villa
sælges

Søudsigt

www.SNH.dk
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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
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NYHED FOR BØRNEFAMILIEN Middag kl 19.00- Orkestret spiller fra kl 21.00

Vi har normal ”danse”-aften på Kroen - MEN fra kl 19 har vi også et diskotek til ungerne i Hestelængen – og der vil 
være salg af pølser og sodavand.  Menuen for middagen er: fiskemousse og Halloween gryde
I kælderen under Kroen vil der være et spøgelseshus, som både børn og voksne kan snige sig ind i – 

HVIS DE TØR!
Bedste 3 børneudklædninger vinder én præmie. 
 Men tro nu ikke at det kun er for børnefamilier – nej, det her er for alle -. DANS & HALLOWEEN i 
ét - tag ungerne med, hvis du har nogen - spis selv på Kroen, mens din unger hygger sig med 

DISCO & UHYGGE. 
Til at spille for de voksne har vi COPY-RIGHT, som med  snart 10 år på bagen har skrevet sig ind i historien som et 
af Danmarks førende og mest efterspurgte festbands.
Firmafester, mærkedage, events, husorkester på Langelandsfestivalen 3 år i træk. COPY-RIGHT fremfører på højt 
niveu og stor spilleglæde kendte hits og klassikere af blandt andre Beatles, Elton John, ABBA, Stevie Wonder, 
Thomas Helmig, Danseorkestret, Prince, Elvis, Bryan Adams, Robbie Williams, Erann DD, TV2, Gnags, Michael 
Jackson, U2, Rod Stewart, Kim Larsen, Shu-bi-dua og mange, mange flere.
Bandet består af: Jan Eliasson – bas og sang, Lars D.K. Nielsen – keyboards og sang, Nikolaj Teinvig – guitar og 
sang og Flemming Olsen – trommer
Pris 100 kr. eller abonnement, særpris for børn. Dansemiddag 120 kr bestilles senest onsdag 5. november
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Radikale Venstre Christina Thorholm

Pædagog og HD i organisation og ledelse 
Arbejder som leder i Hillerød kommune
Har været aktiv i forældrebestyrelsesarbejde, aktiv på 
Kroen og i foreningslivet.
Bor i Nødebo, har 2 børn

Dansk Folkeparti: Jakob Vanddam

Formand for Dansk Folkeparti i Hillerød
Arbejder til dagligt som lastbilchauffør
har arbejdet i transportbranchen de sidste 15 år
tidligere professionel soldat, med udsendelser til 
Cypern og ex. Jugoslavien
40 år, gift og har 3 børn, bor i Uvelse

Socialistisk Folkeparti: Peter Langer

Cand mag Forsikringsspecialist på ATP
Tillidsmand for magistrene på ATP, medlem af 
bestyrelsen for Europabevægelsen 
Gift, bor i Hillerød har 2 børn, 57 år

Liberal Alliance: Jonathan Nielsen 
Politisk konsulent på Christiansborg. 
Bor sammen med sin kæreste i sin fødeby Hillerød
www.jonathannielsen.dk

Kommunevalg 2009 

Vælgermøde på Nødebo kro 
Onsdag den 21. oktober kl 19.30.

Lokalrådet i Nødebo og Forsamlingshuset Nødebo Kro inviterer til et 
gammeldags vælgermøde på kroen, hvor vi får lejlighed til at møde nogle af de 
opstillede kandidater, høre hvad de vil gøre for os i det fremtidige byrådsarbejde 
og sidst men ikke mindst at diskutere de spørgsmål, som for tiden optager 
Nødeboerne.

Du er velkommen til at indsende spørgsmål til politikerne i forvejen. Send et 
mail med spørgsmålet til kogk@noedebo-kro.dk eller læg det i kroens postkasse 
mærket vælgermøde. Du kan selvfølgelig også stille spørgsmål på mødet.

 Alle Nødeboborgere er velkomne til mødet, hvor adgangen er gratis og drikke-
varer mm kan købes i buffeten. 
Vi ser frem til en spændende og hyggelig aften.

Niels Lillemose, formand
Forsamlingshuset Nødebo Kro

Eigil Christensen, formand
Nødebo lokalråd

Program 

Ordstyrer Niels Lillemose

19.30 Velkomst, 
19.40 Politikernes præsentationer

20.30 Pause

21.00 Spørgsmål og diskussion

23.00 Afslutning 
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Socialdemokraterne: Kirsten Jensen

Borgmester i Hillerød, medlem af byrådet siden 2006
MEP 1989-99, , formand for forbrugerrådet 2002-6, 
rådgiver AIDS fondet 2000-07
uddannet journalist
Gift, har 2 børn, bor i Hillerød, født og opvokset i 
Esbønderup

Venstre: Klaus Markussen
2. Viceborgmester i Hillerød
Cand scient pol fra KU, fået en del af uddannelsen i USA. 
Chefkonsulent i forsvarets koncernfælles 
informationstjeneste
Gift og har to børn, opvokset i Alsønderup, bor i Hillerød
www.klausmarkussen.venstre.dk

Fælleslisten:Tue Tortzen
Murerarbejdsmand, formand for 3F Frederiksborg og 
medlem af byrådet siden 1990.
52 år. Bor i Ll. Sverige sammen med Lotte.
Dyrker have, holder høns, kaniner , får og æsler. Spiller lidt 
guitar og fortæller historier.

Konservative: Thomas Vang Christensen
Advokatvirksomhed Hillerød
Formand for C4, Hillerød Formand for ErhvervsService 
Nordsjælland 2004-2006.
Gift, 3 børn – bor i Hillerød.

Kommunevalg 2009 

Vælgermøde på Nødebo kro 
Onsdag den 21. oktober kl 19.30.

Lokalrådet i Nødebo og Forsamlingshuset Nødebo Kro inviterer til et 
gammeldags vælgermøde på kroen, hvor vi får lejlighed til at møde nogle af de 
opstillede kandidater, høre hvad de vil gøre for os i det fremtidige byrådsarbejde 
og sidst men ikke mindst at diskutere de spørgsmål, som for tiden optager 
Nødeboerne.

Du er velkommen til at indsende spørgsmål til politikerne i forvejen. Send et 
mail med spørgsmålet til kogk@noedebo-kro.dk eller læg det i kroens postkasse 
mærket vælgermøde. Du kan selvfølgelig også stille spørgsmål på mødet.

 Alle Nødeboborgere er velkomne til mødet, hvor adgangen er gratis og drikke-
varer mm kan købes i buffeten. 
Vi ser frem til en spændende og hyggelig aften.

Niels Lillemose, formand
Forsamlingshuset Nødebo Kro

Eigil Christensen, formand
Nødebo lokalråd

Program 

Ordstyrer Niels Lillemose

19.30 Velkomst, 
19.40 Politikernes præsentationer

20.30 Pause

21.00 Spørgsmål og diskussion

23.00 Afslutning 
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Camilla - ny Frisør i Nødebo
Udefra ser huset lidt kedeligt ud, og mange har sikkert tænkt, hvordan er det mon 
at bo ovenpå Købmandsforretningen? Men Camilla, hendes mand Michael og 
lille Sander på 1 år har indrettet den store lejlighed med lyse og dejlige rum, hvor 
man har en pragtfuld udsigt mod Nødebo Kirke. I et stort værelse mod haven er 
der indrettet frisørsalon med alt det nødvendige udstyr, så Camilla kan trylle med 
kvindernes hår – trimme de ældre mænds sparsomme lokker eller klippe urolige 
børn under hyggelige forhold.
Camilla er københavner, men faldt for Nødebodrengen Michaels charme, og nu 
bor de her på femte år. Hun har arbejdet som frisør i Hillerød, men holdt op da 
hun fik Sander, og nu er det hendes plan at arbejde hjemmefra.
Camilla kan forøvrigt andet end at klippe hår, hun er også uddannet syerske men 
hun kan bedre lide frisørarbejdet.
Lejligheden bærer præg af Camillas gode smag og kunstneriske fornemmelse, og 
hårdt presset indrømmer hun, at hun elsker at male; ”men jeg er ikke kunstner” 
skynder hun sig at tilføje og smiler til den lille glade Sander. K&k

Lige i smørhullet mellem 
Børnegården og skolen 
ligger skovhuset, Nødebo´s 
skovbørnehave, som rummer 20 
børn, når de er inde, for det er 
de kun, hvis vejret er ekstremt 
dårligt; som regel er de udenfor i 
den lille have eller i skoven,  

Skovhuset blev bygget fordi 
der var behov for 20 ekstra 
børnehavepladser i Nødebo, 
og den blev hurtigt populær, 
både hos børn og voksne, så i 
alle de 10 år har der været rift 
om pladserne. Derfor er det 
kun rimeligt, at fødselsdagen 
blev fejret med maner over 2 
dage den 27. og 28. august; 
reception med borgmesterbesøg 
og fødselsdagskage og næste dag 
cirkusforestilling med et rigtigt 
cirkus. Vi siger til lykke. k&k



 De glade lopper fejrer dagens gode resultat med en festlig middag, når der er ryddet op efter markedet
Over 200 nødeboere har været aktive i forbindelse med  loppemarkedet i år.

En kæmpestor tak til alle, der brugte deres tid, deres gode ideer, deres gode humør, sled og slæbte, gjorde dagen til en fest og en 
økonomisk succes og viste sammenholdet i Nødebo

Hvis nogle af jer, der læser dette, gerne vil være med til at gøre næste års loppemarked til en endnu større succes, så er I meget 
velkomne til at melde jer til undertegnede enten nu eller til foråret. 

Brug mailadressen: sosk@hillerod.dk. Vi har brug for hjælp før loppemarkedet til at hente loppeeffekter, stå i længen og tage 
mod varer og naturligvis især i den weekend, hvor vi afholder loppemarkedet.

I skal vide, at det er en utrolig oplevelse, at være med til at hjælpe med loppemarkedet, 
og det giver nye kontakter i lokalsamfundet.

Næste års loppemarked er d. 29. august 2010. Så skulle vi gerne nå over 200.000!

Hjælp os til at nå dette mål. Og husk at sætte et stort kryds i kalenderen den weekend.

Du kan hele vinteren aflevere gode ting til loppemarkedet ved at kontakte viceværten i 
åbningstiden, så vil han åbne laden.Til foråret vil vi igen afhente effekter og holde åbent i 
laden om lørdagen.     Søren Skals Loppegeneral



RESULTAT LOPPEMARKED. 2009 2008 2007 2006 2005
Hus og have 10702,5 5195,75 2189 6312,75 5468,5
Flødebollekast 1196
Muntre Køkken 863,5 868,25 922 908,75
Lamper 5643 3299,25 5736,5 3690,5 4268,5
Is i baggården 2763 1675 3325 2167 1255
Øl i haven 3812 2441 9160,75 3718 3010
Møbler 24629,5 17469,8 5344 24901,3 16123,5
Entrè 24539,5 18180 2262 17726,8 13777
Nips/Brugskunst 11878,5 9426 2700 9658 11245,5
Isenkram/Porcelæn 16545,8 13330,8 5672,5 13349 12136,8
Billeder/Rammer 4727 3873,25 5060,5 3467,25 4372,75
Vafler 5811,5 5187 3900,5 3771 3590
Øl i gården 3400,5 3050 9620 3456 2322,25
Buffet 9397 8957 1719 11287,8 7633
Bøger 16143 16156,5 11430 13735,8 9569,75
Grønt/bagværk 5128 5309,75 12277,3 3380,5 2637,25
Sport/Fritid 7154,25 7419,5 13320 3996 4354,75
Linned 4509 4676,25 4108,75 4351,5 2889
El-artikler 9333,5 9786,25 5589,75 8347,5 4760,25
Tøj 8741,5 10982,5 17637,5 8908,25 4358,5
Legetøj 7037 8855,25 8744,5 5864,5 6542,5
Bookmaker 2251 3040 11178,8 2538 2900
Auktion 6030 15150 18550 15175 14618

0

Ialt 192237 173461 160395 170724 138742
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 Lottte og Misha i Nødebo
Når man sidder i deres stue og kigger ud af vinduerne har man 
oplevelsen af at sidde midt i en skov. ”Den oplevelse holder vi 
meget af. Det er først og fremmest naturen omkring os, der gør 
at vi trives her i Nødebo” siger Misha og Lotte, og den opfattelse 
deler de nok med et flertal af beboerne i Nødebo. Som de fleste 
i byen har de også en traditionel borgerlig uddannelse, han som 
telekommunikationsingeniør, hun som økonom, men her holder 
ligheden også op. Misha er først og fremmest musiker, han kom til 
Danmarks musikkonservatorium fra Rusland for 20 år siden og og 
lever nu af sin musik. Han komponerer selv, skriver sangtekster og 
optræder med sin guitar, alene eller med sit band.

I øjeblikket er han meget optaget af at undervise i musik, og det gør han på sin egen specielle måde, ikke ved en gammeldags 
terpen af etuder, men ved at påvirke hele elevens person – en meget spændende tilgang til opgaven. Han beskriver selv sin 
metode på hjemmesiden www.sakharoff.com . Mishas musik er inciterende og rytmisk, vil man høre prøver på den og på hans 
sang, kan man søge ”Misha sakharoff” på google.
Lotte har fotograferet i mange år, og hun er meget optaget af at at fotografere mennesker, helst med baggrund i naturen. Hun 
har deltaget i portrætudstillingen på Frederiksborgmuseet for nylig, og hun er i øjeblikket i gang med et større fotoprojekt på 
Roskilde sygehus. Lotte er også glad for at skrive og supplerer gerne sine billeder med tekster med filosofisk, tankevækkende 
indhold. Det er svært at spinde guld på kunstfotografien, så Lotte har stadig en livline tilbage til det private erhvervsliv, hvor 
hun mu har suppleret sin økonom ekspertise med kommunikation. Man kan finde flere oplysninger om Lottes interesser og se 
prøver på hendes fotografier og tekster på hjemmesiderne: www.lokalportraet.dk og www.lottebrobarnkob.dk

Lotte og Misha vil gerne i kontakt med mennesker, som er interesseret i deres kunst, så de har indrykket to annoncer i K&K 
(side 10), hvor man kan finde kontaktoplysninger mm. k&k

Kender du Nødebo?

Skallerød Smørsten
En af Gribskovs store vandreblokke, som ligger lidt syd for Gribsø. Stenen er 4 
m lang, og godt 2,5 m bred. I den nordlige ende er den godt 1,8 m høj, og har 
en skarp ryg, medens sydenden er flad med flere fordybninger og kvartsårer. Der 
er ikke knyttet folkesagn til stenen, men i litteraturen er den blevet forvekslet 
med troldestenen, som ligger 200 m nord for Egelund, og det er den, som 
fanden efter sagnet  kastede efter Nødebo kirke, da han første gang hørte 
kirkeklokken.  Det hedder sig også, at man stadig kan se aftryk af hans fem 
fingre i stenen. Citat fra Gribskov bind II side 197 og 265. k&k
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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

Onsdag den 4. november kl. 19.30

BLEKINGEGADEBANDEN
Oplev Peter Øvig Knudsen fortælle om 
Blekingegadebanden, baggrunden for bogen og 
dens tilblivelse.
Peter Øvig Knudsen er  født i 1961, startede 
som journalist på månedsbladet Press og siden på 
Dagbladet Information og Weekendavisen. 
Siden 2003 har han arbejdet som forfatter på 
fuldtid og har udgivet en række bøger, bl.a. Børn 
skal ikke lege under fuldmånen (1995), Min generation (1997), Passioner 
(1998), Efter drabet (2001), romanen Hilsner fra klovnen (2003) og 
Birkedal (2004).
I 2003 instruerede han sammen med Morten Henriksen 
dokumentarfilmen Med ret til at dræbe, baseret på Efter drabet om 
stikkerlikvideringer under 2. verdenskrig. Filmen vandt i januar 2004 en 
Robert for årets bedste lange dokumentarfilm.
I 2004 modtog han Rosenkjærprisen fra Danmarks Radio for sine to 
bøger om besættelsestiden, Efter drabet og Birkedal. I sin begrundelse 
kaldte radiodirektør Leif Lønsmann Peter Øvig Knudsen for ”en af de 
største nulevende formidlere af den nyere danske historie.”
Pris 70 kr. eller abonnement

Nødebo kro’s Frokost- og udflugtsklub
Vi mødes kl 12 på kroen torsdage i lige uger
Vi hygger os med vor medbragte mad og køber drikkevarer i buffeten
Alle er velkomne. Eneste betingelse for deltagelse er medlemsskab af kroen

Udflugtsprogram for efteråret 2009 (få detaljer hos arrangøren)
15/10  Øllingegård v Nina Horn
29/10  Kokkeskolen, Hillerød v Kai Thomsen
12/11  Kroppedal museum v Gerd Alstrup Bek
26/11   Bowling v Kai Thomsen
10/12  Julefrokost v Flemming Hansen
Bitten Hjorth  Gerd  Alstrup  Beck   Kai Thomsen
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Kvinde, hvorfor græder du?
Kathrine Lilleør afløser Johs. Møllehave på Nødebo 
Kro

søndag den 1. november kl. 16

Søndag den 1. november er allehelgensdag, hvor vi mindes 
de døde. På den baggrund havde menighedsrådet i Nødebo/
Gadevang og Nødebo Kros kulturudvalg i fællesskab inviteret 
Johannes Møllehave til at tale om det, der sker, når livet når til 
sidste akt. Når det er tid at forlige sig med tab og død.

Efter henstilling fra sin læge måtte Johs. Møllehave desværre 
melde afbud, men heldigvis er det lykkedes os at overtale 
Kathrine Lilleør til at træde i stedet for Møllehave. Hun vil i sit 
foredrag tage udgangspunkt i sin helt nye selvbiografi ”Kvinde, 
hvorfor græder du?”. Det var det spørgsmål, både englene 
og Jesus stillede Maria, da hun stod uden for hans grav og 
græd. Og det er et naturligt spørgsmål at stille allehelgensdag, 
som er en tårefuld dag i kirken. Kathrine Lilleør vil uddybe 
spørgsmålet, når hun taler om tab og sorg, om evighed, 
tilgivelse og kærlighed, - og en enkelt beduin. Den efterfølgende 
diskussion vil blive styret af Nødebos sognepræst, Eva 
Holmegaard Larsen. 

Før foredraget afholder Eva Holmegaard Larsen kl. 14  
allehelgens gudstjeneste i Nødebo Kirke.

Kathrine Lilleør er sognepræst i Slagslunde og Ganløse sogn og 
har skrevet ph.d.-afhandling om H.C. Andersen, Eventyrernes 
vidtlysende blink, som udkom i 2006, hvor hun også udgav en 

debatbog, Tro mod tro, sammen med Naser Khader. Hun er fast kommentator i Berlingske Søndag og var fra 2002 
til 2006 medlem af Etisk Råd.

Kathrine Lilleør er ikke nogen almindelig foredragsholder. Hun fortæller dybt engageret og medrivende, og man 
behøver ikke at være religiøs for at få en uforglemmelig oplevelse, så de der normalt ikke kommer i kirken bør unde 
sig selv den fornøjelse, det er at høre hende tale.
Pris: 50 kr. eller abonnement
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Tirsdagstræf i præstegården
Alle er velkomne, fri entre 

dog betaler vi 20 kr for kaffe og hjemmebag

20. Oktober kl. 14.00. Ørnens vinge
Håndværk i vikingetiden. 
For 2 år siden fortalte Erik Andersen fra Nødebo om 
togtet med Havhingsten til Dublin. Han er nok en af 
dem, der ved mest om arbejdet med rekonstruktion af 
vikingeskibene i Roskilde specielt af deres sejl og rigning. 
Nu kommer han igen og fortæller den spændende historie 
om den raffinerede teknik, som vikingerne brugte, når 
de lavede sejl af uld eller hør, en teknik som har været i 
brug helt op til vor tid. Fortællingen bliver krydret med 
billeder og video.

Tirsdag den 17. november kl. 14.00

Skovfoged Ole Andersen fortæller om Esrum Sø

Esrum Sø ejes af staten og Ole har siden 2002 arbejdet 
med søadministrationen. Først for Esrum sø, siden også for 
Arresø. 
Skov- og Naturstyrelsens lokalenhed er netop begyndt på 
arbejdet med at lave nye driftsplaner for både skove og søer. 
Planerne skal også omhandle friluftslivet på søen, hvor der er 
mange interesser at tage hensyn til.
Det lyder som en lidt tør (!) beskrivelse, men Ole Andersen 
kan andet end at administrere. Han har en brændende 
interesse for naturen omkring os, han bruger meget tid i sin 
kajak på søen og til fods i skoven og han medbringer altid sit 
kamera, som han har brugt til de mest vidunderlige optagelser af livet i skov og sø, så vi kan glæde os til et par timer 
med smukke billeder, som kan krydre de nyheder, han vil fortælle os.  Der lægges op til en bred snak om alt, hvad 
der rør sig omkring søen.



24

Da jeg sidste år i december havde 10 
års jubilæum som sognepræst her i 
Nødebo og Gadevang, bad redaktøren 
mig skrive lidt om de år, der var gået. 
Jeg skulle altså gøre status. Men meget 
sigende for, hvordan det er at være 
præst her i sognet, så tog den ene dag 
den anden, og nu er året gået og jeg kan 
snart fejre mine 11 år i byen. 

Jeg kom hertil fuld af mod og glædede 
mig til det hele. Der var også nok at 
tage fat på. Venlige folk i Nødebo 
mente, jeg måtte være glad for dette 
smørhul af et sogn – for der skete jo 
ikke noget i kirken! Jeg undrede mig. 
Var jo kun 35 år, og havde man virkelig 
forestillet sig, jeg ikke havde større 
drømme end at gå på retræte?

To instinkter har været bærende i mit 
arbejde hele vejen igennem. For det 
første er jeg overbevist om, at jo færre 
kirkegængere, jo flere gudstjenester 
skal man holde. Det er ikke altid, 
rationalisering og effektivisering er 
det klogeste. En virksomhed, der 
signalerer tilbagegang, kan ligeså godt 
lukke og slukke med det samme. For 
det andet er det en kendsgerning, 
at hvis man ikke vil være alene om 
at være kirke, så må man inddrage 
andre i ansvaret. Folkekirken er i sit 
lovgrundlag styret fra neden. Men 
det er sjældent, menigheden er klar 
over, hvor meget indflydelse man 
gennem menighedsrådet faktisk har. 
Det er heller ikke altid, præster er lige 
interesseret i at gøre opmærksom på 
det! Så bliver man nemlig nødt til at 

opgive sin smagsdommer position. Men 
sagen er den, at interessen følger med 
fornemmelse af ejerskab. 

Begge instinkter har båret frugt. 
Det viste sig jo, at der var masser af 
kirkegængere. Især i Nødebo, men også 
Gadevang har sin lille trofaste skare. 
Man gemmer sig lidt mere væk i sin 
privathed i Gadevang, end i Nødebo 
– hvor man har så mange andre fælles 
projekter i byen, at kirken naturligt 
bliver en del af alt det andet, man 
kommer til. Men til alle jer, der kun 
sjældent vover jer i kirke, skulle jeg hilse 
og sige, at på grund af den herlige flok 
af faste kirkegængere, har der dannet sig 
en rigtig dejlig tradition for hyggeligt 
samvær og god snak over kaffen i 

våbenhuset efter gudstjenesten. 

Vi har eksperimenteret med mange 
forskellige alternative gudstjenester i 
årene løb. Nogle har vi måttet droppe 
undervejs, fordi det ikke rigtig slog 
an. Der er ikke andet at gøre, end at 
prøve sig frem, og så være god til at 
sige: okay, det duede ikke. Ellers bliver 
man bare frustreret. Hvert sogn har 
sine behov. I Gadevang går man f.eks. 
hellere til børnegudstjenester end i 
Nødebo. Nogle gudstjenester er gået 
hen og blevet en fast kirketradition i 
sognet. Det gælder netop Allehelgen 
for børnene i Gadevang. Ligesom 
fastelavn i kirken er en rigtig festlig 
dag i Gadevang, som vi har planer 
om i fremtiden ikke bare skal være for 
børnene! Så kære gadevængere – lad os 
lave fastelavn for hele byen! Den store, 
festlige nytårsgudstjeneste er kommet 
for at blive. Julens Ni Læsninger, og 
påskens eksplosion af musik og sang og 
fællesspisning skærtorsdag aften. Nu 
håber vi på, at vi også kan genoptage 
den gamle tradition med en høstfest i 
både kirke og kro. 

Ved siden af gudstjenesterne, mener 
jeg kirkens væsentligste opgave 
er at skabe rum for diskussion og 
fordybelse omkring spørgsmålet om 
tro, kristendom og kirke og hele den 
kultur, der knytter sig hertil. Vi skal 
læse bøger sammen, høre foredrag, og 
lave undervisning for store og små. En 
af folkekirkens største succeser de sidste 
ti år, er tilbuddet om minikonfirmand 
undervisning for 3. Klasserne – og det 

Præst i Nødebo - en forsinket jubilæumsskrivelse.
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gælder også her i sognet. Det er en stor, 
stor glæde for alle os, der er ansat ved 
kirkerne med al den ungdom, der ofte 
fylder både kirkerum og præstegård. 

En status over de år, jeg har haft mit 
daglige arbejde her, vil ganske kort 
konkludere: at det nytter. Det giver 
mening. Det giver resultater. Og 
hvad mere kan man ønske sig af sit 
arbejde? Jeg glæder mig over de mange 
dejlige gudstjenester, sommetider 
i al stilfærdighed en almindelig 
januarsøndag tidligt om morgenen. 

Andre gange med en proppet kirke 
fuld af urolige børn og nervøse 
forældre. Sommetider ganske lavmælt, 
andre gange MED det store udtræk, 
trompeter og højtidsstemning langt op 
under hvælvingerne. 

Og jeg glæder mig over alle de dage, 
hvor det summer af liv i præstegården. 
Der er sommetider et leben ud og ind 
af dørene, mange mennesker er i sving. 
Jeg læner mig tilbage og nyder duften 
af nybagt brød og kaffe fra køkkenet, 
lyden af et kor 

der øver sig et sted det fjerne, glade 
børnestemmer, snak og travlhed.   
Alt sammen fordi der er nogen, der vil 
være med. Og det er der. Derfor skal 
mit jubilæum også være anledningen 
til at sige tak, fordi der er noget at lave 
som præst her hos jer! 

Eva Holmegaard Larsen.
September 2009

Fredag 30. oktober kl.17.30 HALLOWEEN i Gadevang kirke

Gudstjeneste for trolde, hekse og skeletter!

Gudstjeneste i anledning af ALLEHELGEN Nødebo kirke 1.november kl.14.00
Efter gudstjenesten mødes vi på Nødebo Kro, hvor sognepræst Kathrine Lilleøre er gæst og vil fortælle om sine 
tanker omkring tab, sorg og død ( se side  22 )

HUSK

29.november: de traditionsrige NI LÆSNINGER i Nødebo kirke kl.14 og Gadevang kirke kl.16
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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: 
 Lilian Christiansen, Ebbas Alle 18 (N) Formand   48480210/61264928 lgc@c.dk  
 Birgitte Hermann, Mosekrogen 1 (G) Næstformand  48250216/72498306 bher@gribskov.dk
 Gunver Nielsen, Mosebredden 1 (N)  Kontaktperson  48481429  nielsen.aagaard@mail,dk
 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                
 Eva Stenby Carlsen, Nødebo Skovvænge 8 (N)    48476712/20670044 evastenby.carlsen@gmail.com
 Kirsten Aunstrup, Søparken 7 (N)     48485874  kirsten@aunstrup.com          
 Poul Olsen, Kirkevej 12 (N)     48480274/40257075 tpolsen@os.dk
 Sognepræsten. 
Udenfor menighedsrådet:
 Jens Kjøller, Jægervænget 17 (N)  Kirkeværge  48480736  jens.kjoller@mail.dk
 John Jensen, Kærvej 5A (N)  Bygningssagkyndig 48461100
Postadresser:  (N) Nødebo 3480 Fredensborg, (G) Gadevang 3400 Hillerød.

OPLEV ET MENIGHEDSRÅDSMØDE

Nødebo-Gadevang menighedsråd holder møde 7. oktober og 11. november kl.19-21 i Præstegårdens konfirmandstue. 
Møderne er offentlige!

Sæt kryds i kalenderen:
15. december: Julefest i præstegården kl.13-16 16. december: Syng min julesalme, Nødebo kirke kl.19.30



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
post@ibandersen.dk
Klubhus: Krostien 11 Nødebo 48485245

Kajakklubben Esrum Sø
www.kkes.dk
Pia Gulstad   48244546
Enghavevej 3st.th.3400 Hill  25229154
Mail: formand@kkes.dk
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
Niels Pedersen, Rådyrvej 8, kasserer  48 481384
Birgit Madsen, Kirstinehøj 21, webansvarlig
  48482188
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
Tina Seiler Kraft, Nødebohave 20   48476997
Kim Veber Carlsen, Stenholtsvej 23    33330692

Grib Skov Trop -www.gribskovtrop.dk
Formand: Hans Haneh 96490142
formand@gribskovtrop.dk
Ulveleder: Bente Wilcke  48480128
Stifinderleder: Leif Højvang  48481270
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  484838 19
Vandværksbestyrer: Ole Christoffersen
Sportsvej 49 48483240

Forsamlingshuset
Bestyrelse:
Anne Mette Andersen, Nøddehegnet 28  næstformand  20930128 
Knud Aunstrup, Søparken 7   informationsudvalget 48485874 
Marianne Bille, Skovgærdet 2A   kulturudvalget  48481760 
Bruno Bjerre, Ebbas Allé 14B     48250617
Birger Brandis, Rådyrvej 5   sekretær   48482597
Grethe Ebbesen, Egebakken 12     48480239
Flemming Jørgensen, Nødebovej 1B  bankoudvalget  48483980 
Johannes Krog, Pramvejen 10   ejendomsudvalget 48485956 
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 
Loppegeneral: 
Søren Skals, Pile Alle 5       48484539 
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Gospelkoret: Migthy Monday Mass Choir
Mail: nutbushgospel@hotmail.com
Helene Dahl  Korleder 23462767

Bestyrelsen:
Anne Hansen, Formand   48484196
Marianne Bille, Nødebo Kro  48481760
Knud Melballe Olsen, Kass. 48260358
Hanne Leutholtz  47721211
Danielle Axelsen  20123388
Margit Vester  48483150
Lise Schultz  48250052
Jytte Bieber Nielsen  35127010



Det sker i Nødebo og Gadevang i  oktober og november

Næste nummer af Kirke& Kro udkommer 
den 29. november, deadline 15. november.

Gudstjenester Prædikant Nødebo Gadevang

Oktober

4. oktober EHL 10.30 9.00

11. oktober EHL 9.00 10.30

18. oktober Ib 
Lauritsen 10.30 --

25. oktober EHL 9.00 10.30

November

1. november
Allehelgen EHL 14.00 --

8. november EHL 9.00 10.30

15. november A. Lund 10.30 9.00

22. november Anne Boye 9.00 10.30

29. november
ni læsninger EHL 14.00 16.00

Oktober
2. kl. 21.00  Ann Farholts kvartet*§
4. kl. 16.00  Kristina Langberg*
6. kl. 18.50  Banko
8. kl. 16.30  Influenzavaccination på Kroen
13. kl. 18.50  Banko
14. kl. 20.00  Kullberg og Apekisheva*¤
20. kl. 18.50  Banko
21. kl. 19.30  Vælgermøde ☺
25 kl. 16.00  Maria Carmen Koppel*¤
28. kl. 19.30  Flemming Rune, Gribskov☺
27. kl. 18.50  Banko
30 kl. 19.30  Nøddeknækkerne#

November
1 kl. 16.00  Allehelgen Kathrine Lilleør*¤
3. kl. 18.50  Banko
4. kl. 19.30  Øvig Blekingegadebanden*¤
6  kl. 21.00  Halloween fest*§
10. kl. 18.50  Banko
15. kl. 16.00  Jakob Davidsen Mangfoldighed*¤
17. kl. 18.50  Banko
17.    Kommunevalg
22. kl. 16.00  Edith Piaf kabaret*¤
24. kl. 18.50  Banko
27. kl. 19.30  Nøddeknækkerne#

*Arrangementer under abonnement
§Dansemiddag kl. 19, bestilles senest onsdag
#Nøddeknækkermiddag kl. 18.30, bestilles senest onsdag
¤ forudbestilling indtil kl 12 sidste hverdag før.
☺Fri entre.


