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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 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.
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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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Generation Y
facebook, sociale medier og måden vi kommunikerer på
foredrag af Henrik Christensen

Onsdag den 27. oktober kl. 19.30
Der har altid været en kløft mellem generationerne. Unge danner deres meninger og måder at leve på ud fra deres 
egne erfaringer og ser kritisk på de forrige generationers vaner. De gamle kan ryste på hovedet, men plejer dog at 
kunne følge med forandringerne. Men i disse år går den teknologiske udvikling så hurtigt, og mobiltelefonerne, 
internettet og de sociale medier skaber så store ændringer i dagligdagen, at det er svært for mange at følge med.

Den digitale udvikling har ændret måden, vi kommunikerer på. Facebook, Twitter og andre sociale medier på 
internettet er blevet dagligdag. Nye generationer vokser op med helt andre relationer til hinanden end de tidligere. 
Hvad fører det med sig?

Gennem sit professionelle virke har foredragsholderen Henrik Christensen stor viden om, hvordan de nye sociale 
medier fungerer, og hvad de betyder for måden, vi kommunikerer på. Den viden deler han gerne med andre. Og 
han gør det med stort engagement og betydelig underholdningsværdi.

Entré 50 kr. eller abonnement. Billetter sælges ved indgangen og på tlf. 4848 0746.

Nøddeknækkeraften 29. oktober
Kom og vær med til en sjov og glad aften sammen med ”Nøddeknækkerne” og deres gæster. Forsamlingshusets 
husorkester får besøg af spillemandsgruppen ”Den Toppede Høne”, der består af Nils Kjeldsen på violin, Torben 
Wamberg på harmonika, Helle Wamberg på klarinet og Ole Mundt på bas. Orkesteret har eksisteret siden 1994 og 
har deltaget i adskillige udenlandske festivaler.

Desuden kommer Værløse Folkedansergruppe til Nødebo samme aften for at være med til Nøddeknækkernes 
fællesaften, som de synes er vældig hyggelige.

Der er gratis adgang, og man kan som sædvanlig starte med et godt måltid mad til en overkommelig pris. Det skal 
blot bestilles i forvejen. Bestil en Nøddeknækkermiddag (én ret til 70 kr. Børn under 12 år slipper med 35 kr.) på 
Kroens kontor tlf. 4848 0746 senest onsdagen før fællesaftenen. Spisningen starter kl. 18.30
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Slotsgade 36, Frederiksværksgade 33, tlf. 48403000

Kender du Nødebo?

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

UNIK når det gælder.... briller •  linser •  solbriller

SALON C
Frisør & velvære

27265691

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

Første søndag i måneden kl. 8.00-14.00

Nødebovej 45
3480 Fredensborg

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

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
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Vilde Frang & 
Marianna Shirinyan 

Onsdag den 3. november kl. 19.30

Der venter en helt speciel oplevelse når to helt fantastiske unge musikere af internationalt format, Vilde Frang (vio-
lin) og Marianna Shirinyan (klaver) mødes på Nødebo Kro i et tæt og intenst musikalsk samspil.

Den unge norskfødte Vilde Frang er et violintalent af de sjældne. Hun har tryllebundet publikum over hele verden 
med sin karismatiske tilstedeværelse og musikalske overflod. Sidste år spillede hun i Hillerød med Sjællands Sym-
foniorkester, men selv om de store symfoniorkestre har hende på plakaten, sætter hun stor pris på at spille i mere 
intime sammenhænge. Og fordi Danmark lige fra starten i de tidlige teenage år har modtaget hende varmt, synes 
hun, der er noget særligt ved at spille her i landet.

Den armenske pianist Marianna Shirinyan har bosat sig her i landet, hvor hun i en årrække har udfoldet sig som 
kammermusiker og akkompagnatør og for tiden er medlem af Esbjerg Ensemblet. Hun er nu i fuld gang med en 
solistkarriere, der sidste år indbragte hende de danske musikanmelderes kunstnerpris. Hendes sydlandske tempera-
ment slår igennem hendes spil, og hun holder af musikalsk spontanitet. Hun har en følelsesladet og poetisk spillestil, 
der både fængsler og bevæger. 

Sammen formår de to musikere at skabe et spændende og fortættet musikalsk univers. Ved koncerten i Nødebo 
spiller de Partita af Lutoslawski og Faure’s violinsonate i A-Dur. Vilde Frang spiller desuden en solosonate af Bartok, 
mens Marianna Shirinyan spiller to stykker af Chopin.

Der er stadig billetter at få ved henvendelse til forsamlingshusets kontor på tlf. 4848 0746
mandag og torsdag kl. 17-19 eller onsdag og fredag kl. 9-12. Men vent ikke for længe, for der er kun 180 nummere-
rede pladser til koncerten. Billetterne koster 130 kr. eller abonnement.

Forsalget slutter mandag den 1. november kl. 19. Eventuelt resterende billetter sælges ved indgangen.
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Halloween Fest
Fredag den 5. november kl. 18.30/20.30 

Halloween er fest og udklædning for hele familien, og hele forsamlingshuset tages i brug, når der fejres Halloween 
på Nødebo Kro. Middagen (for dem der vil spise med) indtages i krostuen og driverhuset. I salen spilles op til dans. 
Kælderen er indrettet som uhyggeligt spøgelseshus. Og i løbet af aftenen vil en dommerkomité præmiere de bedste 
udklædninger.

Konceptet for Halloween festen blev udviklet sidste år, og det bliver endnu bedre i år, hvor folkene bag projektet 
kan udnytte erfaringerne fra første udgave. En af de ting, der ikke ændres, er musikken. Gruppen Copy-Right kan 
ikke undværes. De spiller kendte hits af blandt andre Beatles, Elton John, ABBA, Stevie Wonder, Thomas Helmig, 
Danseorkestret, Prince, Elvis, Bryan Adams, Robbie Williams, TV2, Gnags, Michael Jackson, U2, Rod Stewart, 
Kim Larsen og Shu-bi-dua for blot at nævne nogle af dem, de kopierer.

Maden serveres til forsamlingshusets sædvanlige rimelige priser: 120 kr. for en to retters menu (halv pris for 
børn under 12), og den skal bestilles på forhånd sammen med billetten senest onsdag den 3. november kl. 12 på 
forsamlingshusets kontor. Kontoret har åbent mandag og torsdag kl. 17-19 samt onsdag og fredag kl. 9-12. Tlf. 
4848 0746. Maden serveres kl. 18.30, og spøgelseshuset åbner for de første modige børn kl. 19.00. Dansemusikken 
starter kl. 20.30. Hvis man ikke vil spise med, men kun vil komme til musik og dans, kan man købe billetter ved 
indgangen.

Billetprisen er 120 kr. eller abonnement, og 50 kr. for børn. Hertil kommer naturligvis prisen for maden.

Copy-Right spiller til dansen
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Mød vinderne af Politikens krimikonkurrence i 2010 - forfatterparret Øbro og Tornbjerg – og hør dem fortælle om 
hvordan man skriver en krimi onsdag den 17. november kl. 19.30.

Jaenette Øbro Gerlow er uddannet jordmoder, men fandt hurtigt ud af at det ikke var hende. Så efter nogle år med 
skiftevis arbejde og tre barsler skiftede hun linje og tog en multimedieuddannelse. Siden har hun arbejdet som 
projektleder både i det offentlige og private. 

Ole Tornbjerg er opvokset i Hillerød og blev tidligt klar over, at hans liv skulle handle om film og bøger. Først med 
formidling af rejseindtryk fra den traditionelle jordomrejse efter studentereksamen og senere efter nogle år på RUC 
skrev han sin første bog ”Himlen er ensom”, som ingen forlag dog ville udgive. Derefter begyndte han at arbejde 
med TV og startede i 2007 sit eget produktionsselskab Chili Film.

En lørdag formiddag i oktober 2005 hen over morgenkaffen begyndte ægteparret at snakke om en idé til en krimi 
og snart var de i gang. I starten skrev de hver for sig, men efter et års tid blev de enige om at skrive på den samme 
bog og oplevede, at kvaliteten steg, når de begge brugte deres stærkeste sider, og desuden gik det hurtigere. Det blev 
et fælles projekt, som tog 4½ år fra idé til udgivelse.

På Kroen vil de fortælle om processen med at skrive sammen – og ikke mindst at skrive en krimi.

Foredraget er med under kulturabonnementet og desuden sælges billetter til 50 kr. ved indgangen.

Øbro og Tornbjerg
bag om ”Skrig under Vand”

Onsdag den 17. november 19.30

Afbud fra Ida Jessen 
Forfatteren Ida Jessen har mistet stemmen og må ikke holde foredrag resten af året. Derfor har hun desværre måttet 
aflyse sin planlagte optræden på Nødebo Kro den 17. november. I stedet kommer forfatterparret Øbro og Tornbjerg.
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Der har længe været udsolgt til koncerten med Caroline Henderson den 21. november. 

De der er så heldige at have fået billet vil få en forrygende oplevelse sammen med en af tidens bedste jazz-
sangerinder. Med sig vil hun have numre fra sin 9. soloudgivelse ”Keeper of the Flame”, der udkom i oktober 2009. 

Dette seneste album byder på en række jazz-standards af Cole Porter, Duke Elington og Nina Simone, som 
oprindeligt stod bag titelnummeret. Der er numre af bl.a. Bob Dylan og Tom Waits og et enkelt nykomponeret 
nummer fra Caroline Henderson’s egen hånd. Selv siger Caroline Henderson om ”Keeper of the Flame”: 

”Fælles for teksterne på pladen er, at der er en slående aktualitet i dem. Noget af det, jeg holder så meget af ved jazz, 
er netop den tidløse aktualitet, der er i sangene. Et nummer fra 40’erne kan komme til at lyde, som var det skrevet i 
går, og det er netop dét, der gør det spændende og inspirerende at arbejde med disse klassikere. Som titelnummeret 
på mit nye album lægger op til, er det vigtigt at holde liv i flammen, musikken og kærligheden” (citeret fra 
Frederiksborg Amts Avis)

Skulle der være abonnenter, som har reserveret billet, men alligevel ikke kan benytte den, må de meget gerne fortælle 
det til Jens på kontoret, så andre kan få glæde af dem. Eventuelle uafhentede billetter sælges ved indgangen lige før 
koncertens start kl. 16.00

Caroline 
Henderson

21. november
kl. 16.00



9

Det var en stor glæde i år at kunne afvikle mesterskaber i mini- og juniorrækkerne. Om det er Caroline Wozniacki 
eller det blot er en ny livscyklus i Nødebo, der gør, at der er kommet liv i ungdomsrækkerne, vides ikke, men dejligt 
er det at se de unge på banerne igen. I mini rækken vandt Jonathan Nordahl over Daniel Ørum Andersen 6-4, 6-4 
og i juniorrækken var det storebror Tobias Nordahl der vandt 6-2, 6-2 over Oskar Lund Larsen.

Frank Elmelund gjorde det igen. For 7. gang blev han klubmester. Det første mesterskab vandt Frank i 1984. 
Modstanderen i finalen var igen igen Joachim Nordal, som havde valgt at sælge sig selv dyrt. Så der skulle et tie-
break til i hvert sæt, før Frank havde vundet 7-6, 7-6. Det var en meget velspillet kamp, noget af det bedste tennis 
der er vist i Nødebo i mange år. Frank vandt også herre-double A sammen med sin gamle legekammerat fra Nødebo, 
Brian Thinggaard. Sejren lød på 6-2, 6-4 og modstanderne var Mugge Scharling og Jens Hein. 

På damesiden måtte Hanne Frederiksen afgive sit mesterskab til Gitte Dahl, som satte tingene på plads med en 6-1, 
6-2 sejr. Flot indsats. I dame-single B vandt Maria Buhl over Lotte Klarskov med 7-6 og 6-1.

Finalen i dame-double A var en gentagelse af sidste års kamp, hvor Rikke Nordal og Annette Holst mødte Ingelis 
Arnsbjerg og Hanne Fredriksen. Resultatet var også som sidste år, Ingelis og Hanne vandt, men der skulle kæmpes 
hårdt for sejren, der blev på 6-4, 6-3. Dame-double B blev vundet med 6-2, 6-4 af Sjoukje van der Veen og Maria 
Buhl over Lotte Klarskov og Marianne Strauss.

I mix-double genvandt Rikke og Joachim Nordahl mesterskabet. I år gik det ud over Hanne Frederiksen og Anders 
Kristensen. Sejren blev på 6-2, 6-3

Bjarne Dahl forsøgte at tage mesterskabet i herre B fra Jørgen Fonnes. Men nej, Bjarne måtte overgive sig efter tre 
velspillede sæt. Resultatet blev 6-1, 2-6, 6-1. Til gengæld måtte Jørgen sammen med sin makker Niels Korfitsen 
acceptere, at Ron Haim og Rene Bagge ville have revanche for sidste års nederlag i herredouble B. Det blev til en 
rigtig god kamp, som Ron og Rene vandt 6-2, 6-0.         NL

Nødebomesterskaberne i Tennis
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Vinterbadning starter i Nødebo
Stiftende generalforsamling  14. oktober 19.30

Ikke mindre end 25 Nødeboere og Gadevænger svarede ja til spørgsmålet i sidste nummer af Kirke & Kro, om 
man skulle forsøge at etablere en vinterbadeklub i Nødebo. Til at begynde med vil vinterbadeklubben ”holde 
åbent” to morgener om ugen, og badningen vil foregå ved sejl- og kajakklubberne, hvor der både er bad, sauna og 
omklædningsrum.

Der indkaldes til stiftende generalforsamling for den nye vinterbadeklub torsdag den 14. oktober kl. 19.30 i sejl- 
og kajakklubbernes hus på Krostien / Søbredden  i Nødebo. Her vil man beslutte klubbens navn og vedtægter, 
hvordan vinterbadningen skal organiseres, og på hvilke tidspunkter, man vil bade. For at festligholde dagen indledes 
generalforsamlingen med, at dem, der har lyst, mødes kl. 18 for at tage den første fælles dukkert i søen, og efter 
en gang sauna er der dækket op til en lille buffet. Vin og øl vil kunne købes.

Alle interesserede er velkomne både til generalforsamlingen og til den forudgående badetur og buffet. Hvis du ikke 
kan deltage, kan du kontakte en af undertegnede, så vi kan holde dig orienteret om, hvordan vinterbadningen 
kommer til at forløbe. Hvis du forventer at deltage, må du meget gerne give et praj på forhånd, så vi bedre kan 
forberede arrangementet. 

Ulla Bønsøe, tlf.: 4848 2287, mail: ulbo@privat.dk 

Jørn Aagaard, tlf.: 4848 1429, mail: nielsen.aagaard@mail.dk 
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Ræk en hånd til kulturen!
Kulturudvalget står for planlægning og afvikling af de kulturelle arrangementer på Nødebo Kro. Mange af os har 
været med til det i mange år, og nærmer os pensionsalderen. Vi trænger til hjælp og ny inspiration. Derfor håber vi, 
at nogle af forsamlingshusets mange yngre medlemmer har lyst til at bidrage.

Som medlemmer af kulturudvalget mangler vi især folk, der har lyst til at finde den helt rigtige musik til 
fredagsaftener med musik og dans på Kroen. Men også folk med idéer til andre arrangementer, som de gerne vil 
opleve og dele med andre. I det hele taget folk mellem 30 og 50, der har lyst til at bidrage med idéer og selv stå for 
gennemførelsen af dem med assistance fra det øvrige kulturudvalg.

Vi vil desuden meget gerne have en ”backing-group”. En gruppe af hjælpere, der er parate til at hjælpe med den 
praktiske afvikling af arrangementerne uden nødvendigvis at have ansvaret for dem. Der er en række praktiske 
opgaver, som man sagtens kan hjælpe med uden at det bliver uoverkommeligt. F.eks. opstilling af stole, pyntning 
af salen, billetsalg ved indgangen, hjælpe publikum til rette ved de store arrangementer og ikke mindst uddeling af 
kulturkalenderen en gang hvert halve år lige når den er udkommet. Her har vi meget brug for hjælpere, der vil bruge 
en times tid eller to på at dele kulturkalendere ud foran et supermarked. Næste gang er i slutningen af november.

Hvis du har lyst til at give en hånd med ved kulturen på Nødebo Kro, så kontakt mig på tlf. 2886 7060 eller på mail 
m.bille@mail.dk  Marianne Bille Formand for kulturudvalget

Årets julegaveide
Esrum til vands og til lands.

Niels Richter-Friis har boet ved bredden af Esrum sø her i Nødebo i 
næsten 50 år, og i al den tid har han samlet materiale om søens historie 
og naturhistorie. Nu har han fået ordnet sit materiale, og i midten af 
oktober udkommer resultatet: En flot bog på 572 sider med 670 billeder. 
Vi har bladret lidt i korrekturarkene, og kan næsten ikke vente til bogen 
udkommer. Den er fuld af detaljerede historiske og naturhistoriske 
beskrivelser af søen og dens omegn, og teksten er krydret med sjove 
anekdoter, som vil være nye for de fleste nødeboere. Richter- Friis’ bøger 
plejer at være udstyret med mange smukke billeder, og denne bog er ingen 
undtagelse, men emnet er jo også et af Danmarks smukkeste områder. 
Glæd jer til at se bogen. Den vil kunne købes i boghandelen og  hos de 
lokale købmænd og  koster 250 kr. k&k
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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.

JULESTUE den 5. december
Så skal der igen jules på kroen.

Vi afvikler den traditionelle julestue 
søndag den 5. december kl. 11-16, 
hvor salg af hjemmelavede sager fore-
går til den første duft af jul og gran.

Skulle du være interesseret i en bod 
kan henvendelse ske til Jane Walter 
Hansen janewh@tiscali.dk, hvor 
regler kan hentes og hvor man kan 
tilmelde sig denne hyggelige dag på 
kroen
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Alle kan vel huske, hvordan det var at være uden el i huset 
i flere dage efter, at en storm havde væltet træer ned over 
el-ledningerne. Nesa/Dong Energy arbejdede i døgndrift 
med at reetablere forsyningen, så der igen kom lys og 
varme i husene.

For at øge sikkerheden i leverancen blev der truffet 
beslutning om, at ledningerne på sigt skulle lægges i 
jorden. Glæden var derfor stor, da vi her i foråret fik 
meddelelse om, at nu var turen kommet til Nødebo. 
Endelig kunne vi blive fri for alle de grimme ledninger. 
Men ak, alle kan nu ved selvsyn konstatere, at det ikke var 
alle ledninger, der forsvandt. De 3 faser og en nul-ledning 
blev ganske rigtigt lagt i jorden, og dermed er forsyningen 
til husstandene sikret …også i stormvejr..

Men tilbage blev der altså to ledninger til vejbelysningen. 
Det er Hillerød Kommune, der står for den side af 
sagen, og de oplyser: det blev besluttet i forbindelse med 
udskiftningen af vejbelysningen i Skævinge, at der grundet 
økonomien ikke skulle udskiftes andre steder i Dong Energy’s 
område, en beslutning der desværre stadig er en realitet. 
Grundet beslutningen om ikke at udskifte vejbelysningen 
yderligere i Dong Energy’s område, har Hillerød Kommune 
ikke indhentet tilbud for udskiftningen af denne i Nødebo. 

Vi skal altså leve med den nuværende belysning mange år 
endnu, for det bliver en bekostelig affære at grave op igen 
for at lægge et kabel ned til vejbelysningen. Man kan se, 
hvor pænt det kunne være blevet, ved at se belysningen i 
den nordlige ende af byen frem til Æblekrogen.   NL

Færdigt arbejde ? Mette Holmskov
Udstiller på Kroen

fra 1. oktober til 1. januar 2011
Jeg er uddannet på Kunsthåndværkerskolens 
keramiklinie (nu Danmarks Designskole) og har siden 
da haft et lille værksted i tilknytning til min bolig.

Jeg har dog aldrig udelukkende levet af det, men har 
hele tiden haft andet arbejde. Selvom jeg er uddannet 
som keramiker, har jeg altid malet og tegnet. 

De seneste år har maleriet for alvor fået overtaget. 
Det er landskabet, der inspirerer mig. En bestemt 
belysning. En voldsom tordenhimmel eller en nypløjet 
mark.

Ofte maler jeg det samme motiv set fra min egen 
baghave. Men ikke to dage er ens. Vejr, belysning , 
årstider og solens gang over himlen giver hele tiden 
nye indtryk.

Jeg har dog ikke helt lagt keramikken på hylden. 
Det kan være meget tilfredsstillende at se rækken 
af nydrejede krukker på brættet. Det er også fint i 
forbindelse med udstilling at have vekselvirkningen 
mellem maleriet og keramikken.

Jeg har lavet et stort relief i stentøj til Mørk Skole 
i Hillerød og har haft udstillinger mange steder i 
Nordsjælland.
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Loppemarked 2010
Endnu en gang lykkedes det at få fyldt laden med loppeeffekter, og selvom vejret ikke helt var med os, nåede vi en 
omsætning på 162.000 kr., hvilket er mindre end de 2 sidste år, men mere end i 2007.

Den største succes var, at vi endnu en gang formåede at samle 150 frivillige Nødeboere til at hjælpe med 
loppemarkedet. TAK til alle jer som endnu en gang hjalp med at få gennemført loppemarkedet.

Vi håber, at alle klar til endnu et loppemarked i 2011, hvor målet må være, at vi får en omsætning på over 
200.000 kr.  

Nye idéer til afviklingen af loppemarkedet er meget velkomne på flg. mailadresse: sosk@hillerod.dk

Vi åbner allerede nu for aflevering af loppeeffekter til næste års loppemarked.

Kontakt viceværten i åbningstiden og få åbnet laden, så kan I komme af med jeres effekter.

Mange loppehilsner Søren Skals 
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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



17

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

Der kan arrangeres kørsel ved henvendelse til sognepræsten, tlf. 4848 0719.

26. oktober kl. 14,00 – ca. 16,00

Øjenlæge Lis Mellemgaard: Læger i modstandskampen.

Lis Mellemgaard blev som ganske ung medicinstuderende inddraget i modstandskampen. Sammen med kollegaen 
Jørgen Kieler, som også var i modstandsbevægelsen, har hun fundet frem til mere end 300 læger, som ydede en ind-
sats. Samlet et broget, men alligevel sammenhængende billede, som er ukendt i nutiden.

Arne Puggaard, formand for MAF Danmark – det lille flyselskab med stor rækkevidde.

MAF (Mission Aviation Fellowship) blev startet i England lige efter 2. verdenskrig af kristne RAF-piloter, som så 
muligheden for at anvende krigsflyene i fredens tjeneste.
Hvert tredje minut døgnet rundt starter eller lander et MAF-fly et eller andet sted i verden for at bringe medicin, 
nødhjælp, hjælpearbejdere, læger, sygeplejersker, patienter, præster, missionærer og evangelister frem til deres be-
stemmelsessted. Her er flyvning ikke en luksus, men en nødvendighed!
Arne Puggaard, som forinden formandskabet i MAF har været ansat i DR i 40 år og beskæftiget sig med film- og tv-
produktion, vil ledsage foredraget med billeder om nødhjælpsarbejdet.

16. november kl. 14,00 – ca. 16,00
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Spisegruppe søger flere medlemmer
•	 Start ugen i godt selskab og få maden serveret 
•	 Udvid dit sociale netværk her i dit lokalsamfund

Vi er en velfungerende spisegruppe på p.t. 30 medlemmer fordelt på 9 familier, som godt kunne tænkes os, at vi 
var lidt flere. Aldersmæssigt spænder vi vidt – p.t. fra 3 år til 60+. Hver mandag kl 18 mødes vi til fællesspisning på 
Nødebo Kro, hvor vi skiftes til at lave mad. Som familie kommer du/I på den måde til at stå for maden ca 1 gang 
hver 3. måned. Erfaring med madlavning i større mængder er ikke en forudsætning – vi hjælper gerne med råd og 
vejledning de første gange. Efter maden plejer vi at hjælpes ad med oprydningen og runder aftenen af med en kop 
kaffe og hyggesnak.

Kom og vær med. Eneste forudsætning er at du/I skal være medlem af kroen.

Ring til Lena (29365 1119) eller Thomas (4018 8680) hvis Du/I har lyst til at komme og være med til en 

”prøvespisning”.  mvh Mandagsmadklub II

Stavgang 
Nødebo Stavgang holder to begynder-kurser i oktober, 
hver gang 2 x 1½ time.

Første kursus tirsdag den 5 og torsdag den 7. oktober, 
begge dage kl. 9.30. Mødestedet første kursusdag er 
parkeringspladsen over for skovskolen.

Andet kursus tirsdag den 26. og torsdag den 28. oktober, 
begge dage kl. 9,30. Mødestedet første kursusdag er 
parkeringspladsen over for skovskolen.

Stave kan lånes den første måned. Det er vigtigt, at du 
får vejledning inden du køber stave.

Medlemskab koster 150 kr. årligt og 
begynderinstruktionen 50 kr.

Tilmelding til Ellen Kruse

Tlf. 4848 3395 eller e-mail: ellen.kruse@mail.dk
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Bliv klogere på din teenager
Om tro og værdier hos unge mennesker

Sogneaften i præstegården 12. Oktober kl.19.30

V/ Søren Østergaard leder af Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik

Søren Østergaard forsker i børn og unges hverdag og værdier, og deres deltagelse i fritids- og foreningsliv. Han 
har skrevet en lang række bøger omkring børn og unge, bl.a. ”Generation Happy” (2005), ”Årgang 1992” 
(2007) samt ”Betweenagere” (2008). 

Denne aften vil der være fokus på, hvordan unge mennesker i dag tænker om tro og værdier. Hvad betyder 
noget for dem, og hvordan giver de udtryk for det?
Fri entré 

Halloween gudstjeneste for børn
Gadevang kirke 29. Oktober kl.17.00

Hekse, trolde, zombier, skeletter
Medvirkende:  Gadevang kirkes  BØRNEGOSPEL KOR 
Under ledelse af Eva Skade Rasmussen

Alle er velkomne
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Gratis influenzavaccination hos Salon C
(Nødebos nye frisør overfor kroen)

Tirsdag den 12. oktober fra kl. 17:00 til kl. 19:00

Vaccinen virker mod den almindelige sæsoninfluenza, som i år også beskytter mod influenza A H1N1. 
Sæsoninfluenza medfører op mod 1.000 dødsfald årligt i Danmark, og vaccination er den bedste fore-
byggelse, der findes.  Det er nemt og sikkert. 

Vaccinationen er gratis for alle der er fyldt 65 år eller mere og for personer med en kronisk sygdom, 
der sammen med influenza kan give alvorlig sygdom. For alle andre koster vaccinationen 160,- kr.

Vaccinationerne fortages af Danske Lægers Vaccination Service, der siden 1998 har vaccineret flere 
end 2 mio. danskere. 
Læs mere om influenza og vaccination på www.stopinfluenza.dk   Husk Sygesikringsbevis

For hver personer der vaccineres doneres én vaccine til UNICEFs børnevaccinationsprogram

Sorgen er kærlighedens pris
Alle helgens dag søndag 7. november

Gudstjeneste i Nødebo kirke kl.15

Efterfølgende mødes vi i præstegården til en kop suppe og en samtale med teolog og psykoterapeut Bent Falk 
om sorg og sorgbearbejdelse. 

Bent Falk er cand.theol. og psykoterapeut MPF, tidligere sygehuspræst og nu privatpraktiserende psykoterapeut i 
Hellerup. Har udgivet bøgerne "At være dér, hvor du er" om samtale med kriseramte, "Kærlighedens pris I og II" 
med teologisk-psykologiske essays og "I virkeligheden -- Supervision i gestalt-terapeutisk sjælesorg" 
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Børnegospel

Kom og bliv en del af et af vores to helt nye børnegospelkor 
i Gadevang/Nødebo

Vi skal synge, danse og hygge os sammen, og vi sakl lave en masse dejlig musik. Koret er for alle sangglade børn fra 
1. til 4. klasse.

Korene kommer til at øve i : 

   Nødebo Præstegård hver torsdag fra kl. 15 til 16 og i 

   Gadevang Kirke hver fredag eftermiddag fra kl. 14 til 15.

Eva Skade Rasmussen er leder for koret. Eva er konservatorieuddannet sang- og musikpædagog og har tidligere 
arbejdet med børnegospel og voksenkor i København.

Det koster 200 kr. om måneden at synge med, og man melder sig for et 1/2 år af gangen. Koret kommer til at 
deltage ved forskellige arrangementer og gudstjenester i kirken.

Ring til Eva på 2567 1347 eller skriv på esr@teliamail.dk for tilmelding. Og fortæl det endeligt videre. Vi håber på 
så mange børn som muligt.
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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: 

Udenfor menighedsrådet:
 Johannes Krog, Pramvejen 10 (N)  Kirkeværge  48485956 johanneskrog@mail.dk
 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



Bestyrelsen i Nødebo Idrætsforening 
www.nif.dk
Formand Henning Vester,
Krohaven 7, Nødebo 48483150
Kasserer Kasper Andersen,
Mosedraget 24, Nødebo 48485584
Sekretær Svend Høegh Nielsen,
Kirkevej 14, Nødebo 48480672
Badminton: Svend M. Andersen,
Baunevænget 38, Nødebo 48482804
Fodbold: Kasper Andersen
Mosedraget 24  48485584
Gymnastik: Lillian Dale,
Søvej 14, Nødebo  48483238
Tennis: Niels Lillemose,
Rådyrvej 6, Nødebo  484831 21

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

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

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

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

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

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

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

Bestyrelsen:
Anne Hansen, Formand   48484196
Marianne Bille, Nødebo Kro  48481760
Knud Melballe Olsen, Kass. 48260358
Lena Østergaard  40112319
Inger Lise Candalarie 61679119
Margit Vester  48483150
Gitte Kruchov  48414364
Jytte Bieber Nielsen  35127010

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

Besøg Kroens nydesignede hjem-
meside. Vi har forsøgt at gøre det 
lettere at finde information om, 
hvad der foregår på Kroen. Vores 
mål er at gøre hjemmesiden til en 
aktiv del af livet på Kroen. Har du 
gode ideer til, hvad det kunne være  
rart at have på hjemmesiden, så 
kontakt K&K redaktionen.

www.noedebo-kro.dk



Det sker i Nødebo og Gadevang fra oktober til december

Næste nummer af Kirke& Kro udkommer 
den 21. november, deadline 8. november.

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

Gudstjenester Prædikant Nødebo Gadevang
Oktober

3. oktober Anne Boye 9.00 10.30
10. oktober EHL 10.30 9.00
17. oktober EHL 9.00 10.30
24. oktober Ib Lauritsen 9.00
31. oktober EHL 10.30 9.00

November
7. november EHL 15.00

14. november Anne Boye 9.00 10.30
21. november EHL 10.30 9.00
28. november EHL 16.00 14.00

Oktober
søn. 3.  kl. 16.00  Ensemble Felix *
Tir. 5.   kl. 18.50 Banko
Tir. 12.  kl. 18.50  Banko
Tir. 19.  kl. 18:50 Banko
Tir. 26.  kl. 18.50 Banko
Ons. 27. kl. 19.30 Generation Y *
Fre. 29.  kl. 19.30 Nødeknækkerne #
November 
Tir. 2.  kl. 18.50  Banko
Ons. 3.   kl. 19.30 Vilde Frank & 
    Marianna Shirinyan *
Fre. 5.  kl. 20.30  Halloween fest *
Tir. 9.  kl. 18.50  Banko
Tir. 16.  kl. 18.50 Banko
Ons. 17. kl. 19.30  Øbro og Tornbjerg *
Søn. 21.  kl  16.00 Caroline Henderson *
Tir. 23.  kl. 18.50  BankoTir. 26. oktober kl. 14.00: Tirsdagstræf

Læger i modstandskampen

Søn. den 7. november kl. 15.00
Alle helgens dag, Vi mindes de døde.

Tir. 16. november kl. 14.00: Tirsdagstræf
MAF Danmark-det lille flyselskab med stor ræk-
kevidde.

Søn. 28. november: Første søndag i advent 
Fejres med Ni læsninger i begge kirker.

Tir. 7. december kl. 13.00: Julefest for sognets 
ældre i præstegården.


