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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.
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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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Opera Appetizer

En søndagsmatiné 

med lækkerier fra 

operaens verden. 

Søndag den 23. oktober 

kl. 16

Sangerne Christina Falk Nielsen og Erlend Thyrmi synger og agerer sig gennem en række kendte arier og duetter 
fra operalitteraturen og guider publikum før hvert nummer, så ingen er i tvivl om, hvem der er forelsket i hvem, og 
hvem der er skurk. De to sangere akkompagneres af Ulrich Stærk.

Opera Appetizer er, som titlen antyder, en appetitvækker med lækkerier fra operaens verden. På programmet 
står bl.a. den ømme slut-duet fra Den Glade Enke, et kærligt skænderi fra Wienerblod og en ikke helt så kærlig 
forførelse fra Mozarts Don Giovanni.

Billetter til 100 kr. sælges ved indgangen og kan købes i forsalg på vores hjemmeside www.noedebo-kro.dk  

Koncerten er med under Nødebo Kro’s kulturabonnement.
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Unik Optik · Susanne Yde
Helsingørsgade 10-14
3400 Hillerød 
Tlf. 4824 0401

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

Tlf: 2726 5691 

Nødebovej 45, Nødebo
3480 Fredensborg

ONLINE BOOKING!!
www.saloncnødebo.dk

mail: salonc@hotmail.dk

     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.� Efter aftale

SALON C
frisør & velvære

Økologisk extra jomfru oliven-
olie fra vores egen olivenlund i 

det sydlige Grækenland

Vores priser:
5 l dunke til 350 kr 

750 ml flaske til 70 kr.  
500 ml. til 50 kr. 

Tilbud: 
1 kasse med 12 flasker a 500 ml.
500 kr med levering. Spar 100 kr.

Kontakt os på: gaganiaoil@me.com
eller på 28916029

Venlig hilsen Christos og Stine

 NØDEBO BLOMSTER
 

 Håndbundne buketter

Skønne grønne planter

Glaspotter, tæpper og kurve

Blomsterkurser

Dansk chokolade

Dansk marmalade og most

Mange gode blomsterkurser

hent kursuskalender i butikken

Torsdag – fredag 10 – 18    
Lørdag – søndag 10 -15 

Nødebovej 47, Nødebo               
4825 5042      3055 0154
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Den sidste fredag i måneden er Nøddeknækkernes aften på Nødebo Kro, hvor de spiller til folkedans i kroens 
store sal. Den første times tid er mest for børn, og fra kl. 20.30 fortsætter dansen for de voksne. Tag hele 
familien med til en sjov og glad aften.

Og tit kommer der andre spillemænd på besøg. Det kan man læse mere om på Nøddeknækkernes hjemmeside 
www.nodeknek.dk. 

Man kan spise middag på Kroen, før musikken starter. Det koster 80 kr. for en ret mad, og maden serveres 
kl. 18.30. Børn under 12 år betaler 40 kr. Middagen skal bestilles i forvejen ved at købe spisebilletter på 
forsamlingshusets hjemmeside www.noedebo-kro.dk senest kl. 12.00 onsdagen før Nøddeknækkeraftenen.

Der er gratis adgang til musikken og dansen.

Nøddeknækkeraften fredag den 28. oktober kl. 19.30
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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.

Medlemstilbud: Zumba Gold i Hestelængen  2011/2012
Første gang er torsdag den 27. oktober, derefter
hver torsdag klokken  10.30 - 11.30 til den 15. december.

Oplysning om priser på: www.zumillumba.dk
Tilmelding på: lone@zumillumba.dk så hurtigt som muligt.
Begrænset plads.

Har du spørgsmål så ring til mig 6127 1363 Lone Illum
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Carl Nielsen skrev melodier til mere end 300 folkelige og populære sange, som har været med til at danne vort 
billede af Danmark og os selv. Omkring 1914, mens Carl Nielsen var ved at sætte melodier til nogle Grundtvig-
tekster, skrev han til sin kone: ”…Det er som om det ikke er mig, der laver dem; men de kommer ligesom små dyr 
og fugle ind i min stue og beder om at komme med. Jeg undrer og glæder mig så ofte over dette arbejde, fordi det 
er en helt anden verden end den, hvori mine store ting hører hjemme”. Men både de små og store ting kommer 
naturligvis fra samme kilde: Carl Nielsen selv. 

Denne søndag eftermiddag skal vi sammen synge flere af hans sange og høre om, hvordan de blev til. Carl Nielsens 
sange er ikke bare ”gode melodier”, der lægger teksten frem. De tolker den også. 

Og for mange af os har de været med til at danne vort billede af Danmark og os selv. Bo Davidsen vil fortælle om 
baggrunden for en række Carl Nielsen sange og spille til fællessangen.

Billetter til 50 kr. sælges ved indgangen og kan købes i forsalg på vores hjemmeside www.noedebo-kro.dk. 
Koncerten er med under Nødebo Kro’s kulturabonnement.

Carl Nielsens sange
Foredrag og fællessang søndag den 30. oktober kl. 16
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Nyt fra Vandværket

Ledningsnettet

Som vi tidligere har omtalt 
i Kirke og Kro er omkostningerne til vedligeholdelse af 
ledningsnettet steget år efter år. Ledningsnettet er mellem 
50-60 år gammel, hvor det især er utætte samlinger, 
ventiler og revnede rør der har været årsag til de store 
reparationsomkostninger.

På vort sidste bestyrelsesmøde blev man enige om, 
at det er en utilfredsstillende situation. Bestyrelsen 
besluttede derfor, at udarbejde en udskiftningsplan 
for ledningsnettet over de næste 10-15 år. Forslaget 
for planen samt de økonomiske konsekvenser vil blive 
forelagt på generalforsamlingen den 12. marts 2012.

Den nye nordgående ringledning ventes færdig i 
begyndelsen af oktober 2011. Dermed sikrer man ved 
ledningsbrud i det nordlige område, at kunne opretholde 
forsyninger til langt de fleste forbrugere.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Skyd genvej til
Nødebo Kro
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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. Halloween er fest og 
udklædning for hele familien. 

Og så er et af de mest efterspurgte fest-bands hyret til at spille. Copy-Right Band 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 kl. 18.30 og koster 125 kr. for en to retters menu (60 kr. for børn under 12). Maden skal bestilles 
på forhånd ved at købe spisebilletter på forsamlingshusets hjemmeside www.noedebo-kro.dk senest onsdag den   
2. november kl. 12.00. Her kan man også købe billetter til musikken.  

Musikken starter kl. 20.30, og hvis man ikke vil spise med, men kun vil komme til musik og dans, kan man købe 
billetter ved indgangen. 

Entréen til musikken er 120 kr. for voksne eller abonnement; børnebilletter koster 50 kr.

Halloween Fest
Fredag 4. november 

kl. 18.30
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Københavns Kammerensemble blev grundlagt i 1978 af tre gamle venner fra Københavns Sangskole. Det var Hans 
Gammeltoft-Hansen på fløjte, Gert Herzberg på Obo og Steen Lindholm på cembalo. Violinisten Wladislaw 
Marchwinski har også været med i ensemblet fra starten, mens cellisten Anders Öberg ”kun” har været med de 
sidste 15 år.

Ensemblet har specialiseret sig i barokmusik og moderne musik. Gammelt og nyt. Barokmusikken, fordi det er 
et indlysende repertoirevalg for den særlige sammensætning af instrumenter. Og ny musik, fordi Københavns 
Kammerensemble har inspireret flere nulevende komponister til at komponere værker til dem. I alt er der 
komponeret 12 værker til ensemblet. 

Ved koncerten i Nødebo spiller Københavns Kammerensemble en blanding af gammelt og nyt.

Billetter til 100 kr. kan købes i forsalg på forsamlingshusets hjemmeside www.noedebo-kro.dk. Resterende billetter 
sælges ved indgangen. 

Koncerten er med under Nødebo Kro’s kulturabonnement.

Klassisk koncert 

Søndag den 
6. november 

kl. 16

Københavns Kammerensemble
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Lillys Danmarkshistorie er fire generationers kvindehistorie i Danmark. Det er en munter og rørende fortælling om 
kvindelivets forandring, fra dengang vores oldemødre var skolepiger med fletninger, og kvinder var underlagt mænd 
livet igennem. 

Forfatteren Pia Friis Laneth fortæller 150 års Danmarkshistorie som en sprudlende familiekrønike, hvor kvinderne 
har hovedroller og mændene biroller. Hun er en ypperlig fortæller, der med sit nærvær og store sprogtalent formår at 
tryllebinde tilhørerne.

Pia Friis Laneth har opnået stor anerkendelse for værket ”Lillys Danmarkshistorie” og har modtaget både 
Krakaprisen og LO’s kulturpris for sin medrivende fortælling. Nu får vi mulighed for at høre den ”live” på Nødebo 
Kro.

Billetter til 50 kr. kan købes i forsalg på forsamlingshusets hjemmeside www.noedebo-kro.dk. Resterende billetter 
sælges ved indgangen. 

Foredraget er med under Nødebo Kro’s kulturabonnement.

Foredrag:

Lillys Danmarkshistorie 

Onsdag 16. november 
kl. 19.30
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I foråret 2006 mødte Indra Rios-Moore tilfældigt den danske jazzsaxofonist Benjamin Trærup på Manhattan. 
De forelskede sig og bor i dag i Aarhus, hvor den fælles passion for jazzen har udviklet sig til et unikt musikalsk 
makkerskab. Sammen med bassisten Thomas Sejthen danner de bandet Indra, som har spillet koncerter over hele 
landet. 

Indra har en unik stemme, som i den grad skiller sig ud i forhold til andre etablerede sangerinder både herhjemme 
og i udlandet. Det amerikanske jazzmagasin All About Jazz har sammenlignet hende med Ella Fitzgerald og Sarah 
Vaughan. 

Bandet har det seneste år fået stor medvind og har spillet land og rige rundt. Stadigt flere har bemærket Indra’s 
unikke vokal, senest Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary, som inviterede Indra Rios-Moore til at optræde 
ved en intim middag i privat selskab. Sidste efterår blev de ved Danish Music Award nomineret for årets vokale 
jazzudgivelse. I denne sommer har de været på en længere turné i USA. 

Billetter til 100 kr. kan købes i forsalg på forsamlingshusets hjemmeside www.noedebo-kro.dk. Resterende billetter 
sælges ved indgangen.

Koncerten er med under Nødebo Kro’s kulturabonnement.

Jazz koncert med 
Indra 

Søndag 20. november 

kl. 16



14

Nødebomesterskaberne i tennis
I år var det familien Nordahl, der dominerede de årlige klubmesterskaber i tennis. Rikke og Joachim vandt mix-
doublen over Hanne Frederiksen og Anders Kristensen i 2 sæt, og Rikke havde forinden sikret sig mesterskabet i 
dame-single ved at slå Hanne Frederiksen.

Joachim måtte efter en lang og meget velspillet 3-sæts kamp igen se sig slået af Frank Elmelund, der for 8.gang kan 
kalde sig Nødebomester i herre-single. I herre-doublen mødtes Frank og Joachim igen. Frank med Brian Thinggaard 
som makker og Joachim med Jens Hein ved sin side. Resultatet blev en 3-sæts sejr til Frank og Brian.

I B-rækken i herre-double vandt de to naboer Niels Korfitsen og Jørgen Fonnes over det ellers bund solide par Mads 
Holm og Niels Lillemose. Jørgen havde forinden slået Niels Korfitsen i single-finalen i B-rækken.

Finalerne blev spillet søndag den 4. september en af de få dage i sæsonen uden regnvejr.

Marianne og Anders Kristensen havde som sædvanlig sørget for et meget vellykket arrangement.

Næste år tager vi hul på tennissæson nr. 30 i Nødebo, og håber at se alle nuværende medlemmer tilbage på banerne.

              NL    

Joachim og Rikke Nordahl  Anders Kristensen og Hanne Frederiksen
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Der er flinke folk i gummistøvler på byggepladsen, og de har vist mig hen til Lars Dagø fra KDH-byg A/S, som har 
styr på total-entreprisen i forbindelse med bygningen af vores nye Netto. 

Hvordan går det med byggeriet, vi kan jo se, at det forandrer sig dagligt

Det går som det skal, der har ikke været nogen overraskelser, selv om vi har fået en masse regn, og vi som alle andre 
har rigeligt med vand. 

Før vi går i gang med sådan et byggeri, skal der tages jordprøver og forureningen checkes. Der var nu ikke mere end 
der måtte være her, men da det er byzonejord, vil det altid blive regnet som forurenet. Der er fjernet en gammel 
benzin beholder og der er lagt en sandpude et sted, hvor undergrunden var for blød, men det er småting, og nu (7-9 
red.) skal vi bare have alt det støbte tørt og under tag, så vi kan komme videre.

Vi er lige begyndt opmuringen, og vi indbygger nogle søjler i murene for at gøre indtrykket af dem mere levende. 
Udformningen lever op til Lokalplanen og er så godt som muligt i tråd med borgernes og Nettos ønsker.

Jeg har ikke før set Netto-forretninger i så små samfund som Nødebo, har du været med til at bygge i landsbyer før?

Ja, det har jeg flere gange. Men det er altid steder, hvor man også kan regne med nogle kunder, som stopper på deres 
vej gennem byen. 

Hvor mange håndværkere er der i gang ved sådan et byggeri?

I begyndelsen er der bare en 3-stykker. Nu, hvor vi har lagt spær på og er begyndt med opmuringen er der vel ca. 8, 
og i den afsluttende fase med både elektrikere og malere osv. er der nok 20 mand i gang. 

Tror du det nye skud på stammen kommer til tiden?

Ja, det er jeg helt sikker på. Hvis der skulle blive problemer undervejs, bliver det klaret med nogle ultra lange 
arbejdsdage, for der kan ikke laves om på åbningsdagen, det er en æressag for både os og Netto at overholde 
terminen. Man har valgt at holde datoen hemmelig lidt endnu, men november – det holder.   LL 

Byggeriet
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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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Den næsthøjeste omsætning i loppemarkedets historie
Cirka 1000 mennesker betalte indgangsbillet ved loppemarkedet, og de var med til at nå 
den næsthøjeste omsætning nogensinde på 187.000 kr.. Kun overgået af omsætningen i 
2009 på 292.000 kr.

I 2009 var der ca. 1200 betalende og i år var der 1000 betalende, så der er ingen tvivl om, 
at omsætningen pr. betalende var den højeste i loppemarkedets historie.

Igen i år var langt over 100 af Nødebos borgere aktive i loppemarkedsweekenden, og hvis 
vi tæller alle dem med som har hjulpet med kørsel og længevagter mm., når vi formentlig 
200 aktive.

Der skal lyde en stor tak til alle dem som er med til at gøre loppemarkedet til årets 
begivenhed i Nødebo.

Hvis vi skal op på en omsætning på over 200.000 kr. kræver det nye idéer til udviklingen 
af loppemarkedet, så hvis du er den der har en god idé er der altid plads til nye idéer og 
nye aktive omkring loppemarkedet.      Søren Skals
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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

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

• Gevinster på medlemsnummer

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

• 6 Nødebo puljer giver mulighed for store gevinster i seriespillene

Endvidere diverse lotterier og skrabespil.

Vinterbadningen er startet

Hurra! Nu er vinterbadesæsonen endelig kommet i gang igen. Og alle kan være med. Den yngste af Nødebo Vikingerne er 
under 30, og den ældste er over 75. I andre klubber vinterbader folk på 95. Det holder dem raske og ungdommelige.

Nødebo Vikingernes medlemstal nærmer sig de 40, især nødebo’ere og gadevænger, og vi har plads til flere. Der bades onsdag, 
lørdag og søndag morgen fra klubhuset på Krostien ved søen, hvor der er blus på saunaen og dejlige omklædnings- og 
badefaciliteter.

Du er velkommen til at komme og prøvebade for at se, om ikke det skulle være lige noget for dig. Kig ind på vores hjemmeside 
www.Nbovikingerne.dk og få et indtryk af, hvor dejligt og hyggeligt man har det som vinterbader hos Nødebo Vikingerne.

Jørn Aagaard, formand
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Nødebo Visionsplan 2013

I dette efterår arbejder Nødebo Lokalråd på opfordring af Hillerød Kommune på Visionsplan 2013 for Nødebo, der 
vil indgå i arbejdet med Kommuneplan 2013 for Hillerød Kommune.

Arbejdet startede i maj med et dialogmøde, hvor repræsentanter for alle lokalråd i kommunen mødtes med 
byrådspolitikerne på Alsønderup Skole. Herfra blev der udstukket retningslinjer, som lokalrådene har arbejdet videre 
med hen over sommeren, for at have noget input med til næste dialogmøde i oktober. Efterfølgende er det planen, 
at der inviteres til borgermøde på Nødebo Kro, hvor ideerne præsenteres og yderligere forslag kan blive indføjet 
inden planen afleveres til Hillerød Kommune i december.

Lokalrådet har udvalgt følgende fokusområder:

•	 Trafikken gennem byen

•	 Offentlig transport

•	 Sikker skolevej

•	 Naturcenter

•	 Sommerhus området

•	 Bedre idrætsfaciliteter

•	 Skolens udvikling

De enkelte emner er fordelt mellem bestyrelsesmedlemmer, som laver en beskrivelse af problemet og en række 
løsningsforslag. Listen er ikke udtømmende og Lokalrådet vil meget gerne have indspark til yderligere emner og 
ideer, der samlet kan gøre Nødebo til et endnu bedre sted at bo. 

Borgermødet afholdes den 8. november kl.19.00 - 20.30 på Kroen. Lokalet oplyses senere på www.nødebo.dk.

Mød op i lokalrådets spørgetid – det er kl. 19.30 på Nødebo Kro, hver gang lokalrådets bestyrelse er samlet – 
datoerne annonceres på www.nødebo.dk eller send en mail til gertbendsen@live.dk.
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MMMC er nu startet op på vores 6 sæson. Vi har budt velkommen til en masse nye gode sangere, som vi er rigtig 
glade for er kommet med i koret. 

Koret har nu fået en meget fast kerne af medlemmer, som alle er meget engageret i koret. Vi glæder os derfor rigtig 
meget til at gå i gang med de nye musikalske udfordringer, som vil gøre koret endnu bedre. I den forbindelse holder 
koret en workshop søndag d.13 november på kroen, hvor medlemmerne skal arbejde intenst med deres sangteknik 
og musikalitet.

Koret og kirken er også påbegyndt et samarbejde, så hold øje med opslag og med Kirke og Kro, hvor der vil blive 
annonceret mere om herom. 

Skriv allerede nu datoerne i kalenderen for korets koncerter. I kan læse mere om hver enkelt koncert i næste 
nummer af Kirke og Kro. 

      4/12    Julestue på kroen

    11/12   Gospelgudstjeneste i Kristuskirken på Nørrebro

    12/12   Afslutningskoncert ” Åben øver ” , åbent for alle.

    Koncerterne er åbent for alle og der er gratis adgang. 

    Vi glæder os til at se jer. De bedste hilsner  MMMC

Gospelkor
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Tirsdagstræf i præstegården den 25. oktober kl. 14,00 – 16,00 

Livet på et hospice, herunder fokus på nogle af sorgens mange ansigter.

Hospicesygeplejerske Lutte Olsen arbejder til daglig på Arresødal hospice i Frederiksværk, 
hvor hun er kendt for sin evne til altid at være til stede for mennesker med livstruende 
sygdomme og deres nærmeste pårørende.

Lutte Olsen vil fortælle om forskellige sider af sorgen i forbindelse med dødsfald, og der 
vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs eller efter foredraget.

Tirsdagstræf i præstegården den 15. november kl. 14,00 – 16,00

Hvor ligger Nødebo præstegård?

I Nødebo naturligvis. Men den har kun ligget der de sidste 100 år. Kirken 
er en meget ældre valfartkirke uden præst og præstegård.

I 1862 skrev Henrik Scharling en roman om ”Nøddebo Præstegård”, 
der altså ikke fandtes. I 1888 dramatiserede Elith Reumert romanen til 
Folketeatrets uforgængelige julekomedie.

Erik Skadhauge fortæller historien om vores Nødebo og    
          ”Nøddebo Præstegård.”

Årets store julefest i præstegården den 6. december kl. 13,00 – 16,00.

  Julefesten bliver annonceret i Kirke og Kro i november.
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Har du lyst til at være med til at udsmykke kirken 
og kirkegården med smukke blomster ? 
Det koster dig ikke noget!
Vores ass. graver Kirsten Kragh har fået den gode ide at dyrke stauder på et lille 
område ved kirkekontoret og på nogle af de nedlagte gravsteder. Hendes tanke 
er at bruge disse blomster til udsmykning af kirken, men også at de vil pynte og 
skabe lidt variation på kirkegårdene.

Nu kan man selvfølgelig sagtens købe planter i en planteskole, men Kirsten 
synes, at det ville være morsommere og smukkere, hvis blomsterne kommer fra 
menighedens haver.

Derfor hvis du har en smuk staude, som er blevet for stor, eller som skal deles, så 
tænk på Kirsten, og bring hende en aflægger eller en hel plante - og glæd dig så til 
at se dine egne blomster som del af en alterbuket eller andre steder i kirken. Ring 
til Kirsten på 23601208, eller sæt din  plante ved graverkontoret i Nødebo eller 
ved kapellet i Gadevang  k&k

Kan du li’ at bage ?

Menighedsrådet har besluttet, at der fremover skal være rigtigt brød til altergangen i Nødebo og Gadevang Kirker i 
stedet for de traditionelle oblater.

Synes du også, det er god ide ?

Her i Frivillighedens år søger vi frivillige M/K til at bage små brød. Hvis vi blot er nogle få stykker, er det en meget 
overkommelig opgave.Brødene kan opbevares i konfirmandstuens fryser

Har du lyst til at bidrage, kan du henvende dig til Gunver Nielsen eller Kirsten Kragh, så danner vi et ”bagerlaug”.

Jeg har selv bagt én gang, og det rækker til 5-6 søndage.

Med venlig hilsen Gunver fra Menighedsrådet

Telefonnumre:  Gunver Nielsen  4848 1429   Kirsten Kragh 2360 1208
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Kære Gud, hør mig!
Som en fisk i det store hav

I et interview i anledning af sin 
90 års fødselsdag fortalte Astrid 
Lindgren om sit ambivalente forhold 
til Gud. Hun sagde, hun håbede 
Gud ville tilgive hende alle de gange, 
hun havde bedt til ham, selvom 
hun ikke troede på ham! Det er en 
meget præcis formulering af mange 
menneskers forhold til Gud. På den 
ene side tror vi jo ikke på Gud, vel? 
Men derfor kan vi godt finde på at 
folde hænderne og bede en bøn. 

Det er ikke noget nyt, at man har 
spekuleret over og tvivlet på Guds 
eksistens. Vi har fået vores forstand 
til at bruge den, og mennesker har 
altid stillet spørgsmålstegn ved, 
om der er noget bag det hele, en 
kraft, en større magt, en skaber? 
Findes Gud? Ved, ved ikke. Tror, 
tror ikke. Men ved siden af alle 
spekulationerne og tankerne om, 
hvad og hvem Gud er, så havde man 
tidligere en helt naturlig religiøs 
praksis. Man gik i kirke og man 
sang salmer og man bad. Man 
havde en aktiv, religiøs praksis, hvor 
spekulationerne holdt pause, og 
hvor man simpelthen gav sig hen 
til det og åbnede sig for det store. I 
bønnen er Gud. Levende til stede i 
mit liv. Her giver jeg slip og har et 

forhold til Gud – uanset jeg tror på 
ham eller ej. 

Det der kendetegner vores tids 
forhold til religion og kirke er ikke, 
at vi tvivler på, om Gud findes, men 
at vi ikke længere har en naturlig 
praksis omkring det religiøse. Det er 
som at leve i et kærlighedsforhold, 
hvor vi dagen lang går og spørger 
os selv, om vi nu elsker hinanden 
sådan rigtigt, og om det virkelig 
er den eneste ene, jeg har fundet 
sammen med – eller om det ikke 
måske er en helt anden? Mens vi 
glemmer bare at leve kærlighedens 
liv, passe hverdagens liv sammen, 
hjælpe hinanden, glæde os sammen, 
og huske at kysse hinanden, så 
vi ikke glemmer, hvordan det 
hele begyndte, og hvad der er det 
virkelige liv imellem os. Vi må have 
kroppen med, både i kærlighedslivet 
og i troens liv. Vi må huske at synge 
salmer og folde vores hænder og 
bede, så vi bliver mindet om, at 
selvom vi aldrig får det endegyldige 
svar på alle vores spørgsmål, så 
er der noget, der bare er. Gud er, 
kærligheden er – når vi tør give os 
hen til det. 

Et sted har jeg læst den smukke 
sætning, at det at bede er som at 
tale med sig selv med evigheden 
som ekko. Man åbner sig ud mod 
det store og kommunikerer med 

universets herre. Det drejer sig om 
at blive ét med helheden, og kunne 
se alle tilværelsens enkeltdele som 
en del af det hele. Både når vi beder 
i afmagt og lægger vores sorg og 
smerte i Guds hænder, eller når vi 
lykkelige henvender os til Gud i tak 
fordi vi i dette glædelige, smukke 
og dejlige har følt himlen sænke sig 
over os. 

Religionsfilosoffen Friedrich 
Schleiermacher skrev i 1799, at 
bøn er en sammensmeltning af det 
endelige og det uendelige, og ”at 
regne alt det begrænsede som en 
fremstilling af det uendelige, det er 
religion.” I bønnen er vi altså ved 
kernen af det med Gud. 

Vores egen Jakob Knudsen talte 
også om, at det handlede om at 
forene det ”Enkelte med det evige 
Hele”. Han ser helheden i billedet 
af havet, hvor den enkelte svømmer 
som en fisk i sit rette element. Eller 
han kunne tale om himmelrummet 
med dets lysbølger, der skyller ind 
over hver enkelt af os – og f.eks. 
erfares hvis man ligger syg i sin 
seng og føler sig udelukket fra alt, 
indestængt og fængslet i den snævre, 
mørke sygestue. Men så kommer 
der én og trækker gardinerne til side, 
og det blå, uendelige himmeldyb 
skyller ind i rummet og ind i 
hjertet og tager alt det mørke og 
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indestængte med sig tilbage i dybet 
og forener alt det syge Enkelte 
med det evige Hele. Er det ikke 
simpelthen det smukkeste, og mest 
rammende billede på tro og bøn? 
Bønnen forener os som flygtige 
enkeltindivider med den evige, 
guddommelige helhed. 

Det gælder både den lykkelige bøn 
og den sorgfulde. For både glæde og 
sorg gør os sårbare og bevidste om, 
hvor let vi kan miste vores flygtige 
liv. Bønnen er ganske enkelt stedet, 
hvor Gud erfares som en livsmagt, 
der bekræfter vores personlige 
erfaring af at betyde noget. 

Hvordan skal man bede? Hvad skal 
man sige? Man kan bede fadervor, 
eller selv sætte nogle ord sammen 
for sig selv. I kirken bruger vi gamle, 
slidstærke bønner, men også ofte 
helt ny. Der bliver nemlig lige 
pludselig skrevet og udgivet mange 
nye bønne-samlinger.

Jeg kan anbefale digteren Simon 
Grotrians ”Citroner for Vorherre. 
Eller sognepræst Kirsten Jørgensens 
”Mellem værende”. Og endelig kom 
der her i det tidlige forår en spritny 
samling med titlen ”Himlen i mine 
fodsåler”. Jeg vil afslutte med at give 
et par eksempler fra denne samling: 

”Forklarede stunder”

De findes

de øjeblikke som jeg aldrig vil kunne 
forklare

som jeg ikke kan fortælle om

men bare forstår

De findes

de øjeblikke som jeg aldrig kan 
glemme

som ingen ville kunne forstå

Gud, giv mig flere forklarede 
stunder

”Jesusremoulade”

Det med at vi skal være gode ved 
hinanden og dyrene

og al den jesusremoulade

fri mig fra alt det

og lad mig

komme til sagens kerne

Jeg er ikke god mod andre 
mennesker

jeg er ikke, som du gerne vil have

at jeg er

Jeg er et menneske på godt og ondt

alligevel ved jeg at du er der for mig

uanset hvad

”Helt tæt på”

Gud

jeg har så meget at give

men ingen at give det til

Ensomheden stråler ud i mine ben 
og arme

hele min krop gisper efter nogen at 
ånde for

jeg krummer mig sådan sammen om 
natten

Gud, giv mig en at elske

en at røre ved, en der har trængt til 
det længe

en at falde i søvn med så mørket, 
mørket

mørket letter fra mit soveværelse

og jeg kan se et menneskes ansigt

helt

tæt

på

Har du nogen kommentarer til 
denne artikel – måske en bøn, du 
vil dele med os? - så giv din mening 
til kende på vores blog på Nødebo-
Gadevang kirkers hjemmeside : 

www.noedebosogn.dk

Eva Holmegaard Larsen



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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Halloween gudstjeneste for børn
Gadevang kirke 31. Oktober kl.17.00

Alle er velkomne
Hekse, trolde, zombier, skeletter

Medvirkende: 
Gadevang-Nødebo kirker  BØRNEGOSPEL KOR 

Under ledelse af Eva Skade Rasmussen

Vi mindes de døde
Alle helgens dag 
Søndag 6. november

Gudstjeneste i Nødebo kirke kl.16

Efterfølgende mødes vi i præstegården til en kop suppe og en samtale med 
hospitalspræst Christian Juul Busch om at være i sorg
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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 / 40257074 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 Marianne Schäfer 2623 5310
Medlem Ellen Kruse  4848 3395

Nødebo Lokalråd                      www.nødebo.dk

Formand Gert Bendsen       4848 5560
Sekretær Nina Werther    4848 1407
Næstformand Mikkel Faurholdt    4848 4118
Webansvarlig og   
Kasserer Birgit Madsen   4848 2188
Lilian Christiansen     4848 0210
Lilian Dale Andersen    4848 3238
Johannes Krog     4848 5956
Katrine Gro Nielsen   4847 6144
Christina Thorholm   4848 5442
Elsebeth Plate  4848 4912
Tilforordnet Eva Holmegaard Larsen 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 
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             2014 1617
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                                                     2536 3010
Chr. Wolfhagen, Nøddehegnet 19                 driftudvalget                    4848 2593
Ib Østlund, Kastanie Allé 6                           økonomiudvalget             4848 1000
Forsamlingshuset, Nødebovej 26                                                          4848 0746

Styrk din krop i Nødebo
Gerda Broch Christensen             2384 8367
Irene Møller              2363 6911



Gudstjenester Prædikant Nødebo Gadevang
Oktober

9. oktober EHL 10.30 9.00
16. oktober EHL 9.00 10.30
23. oktober Ib Lauritsen 10.30
30. oktober EHL 9.00 10.30

November
6. november EHL 16.00

Allehelgen

13. november Ib Lauritsen 10.30
20. november Anne Boye 10.30
27. november EHL 16.00 14.00

ni læsninger ni læsninger

Det sker i Nødebo og Gadevang fra oktober til november

Næste nummer af Kirke & Kro udkommer 
den 20. november deadline 6. november 2011.

Oktober
Tir. 4.  kl. 18.50 Banko
Tir. 11.  kl. 18.50 Banko
Tir. 18.  kl. 18.50 Banko
Søn. 23.  kl. 16.00  Opera Appetizer *
Tir. 25.  kl. 18.50 Banko
Fre. 28.  kl. 19.30 Nøddeknækkeraften F#
Søn. 30.  kl. 16.00 Carl Nielsens sange *
November    
Tir. 1.  kl. 18.50 Banko
Fre. 4.  kl. 18.30 Halloween Fest *
Søn 6.  kl. 16.00 Klassisk koncert *
Tir. 8.  kl. 18.50 Banko
Tir. 15.  kl. 18.50 Banko
Ons. 16. kl. 19.50 Lillys danmarkshistorie *
Søn. 20.  kl. 16.00 Jazz-koncert med Indra *
Tir. 22.  kl. 18.50 Banko
Tir. 29.  kl. 18.50 Banko

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

27. november:
Ni Læsninger d.1.søndag i advent kl.14 i Gadevang 
kirke og kl.16. i Nødebo kirke

15.december kl.19.30:
Nødebo kirke: Syng Min Julesalme
 
18. december kl.10.30:
Gadevang kirke: Syng Min Julesalme


