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Træffetid
Tirsdag og fredag 9 -12 samt mandag og torsdag 17-19. 
Du kan ringe på tlf. 48 48 07 46 og tale med viceværten 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 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  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. samt 
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.
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Fordele for medlemmer af kroen: ( se også side 39)

Til arrangementer i dit hjem kan du leje borde og stole billigt:  
 Grå AJ stole, 6 stk. for 25 kr.   
 Klapborde 50 kr. pr. stk.
 Kroens trailer for 50 kr. pr. dag.
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Det bliver en aften med liflig kormusik præsenteret af Terpsichores knap 30 sangere og dirigenten 
Torsten Mariegaard, som vil tage tilhørerne med på en musikalsk rejse gennem nordiske sange, 
tyske Lieder og internationale klassiske korværker.

Terpsichore blev startet i 1980 og har vundet priser i flere internationale konkurrencer. Koret 
har øvelokaler i Helligåndskirken på Strøget i København og fungerer som kirkens kantori med 
forpligtelse til at give koncerter. Her opføres bl.a. Händels Messias hvert år ved juletid, lige som 
kirken også er blevet brugt ved en af korets seneste CD indspilninger, som blev til i et samarbejde 
med kirkens to organister. 

Terpsichore er et kammerkor med et righoldigt repertoire af musikhistoriens mest overbevisende 
komponister fra Palestrina over Bach, Bruckner, Brahms og Barber til nulevende danske og 
udenlandske komponister. 

Ved koncerten i Nødebo vil programmet omfatte danske, svenske og tyske sange samt klassiske 
korværker af bl.a. Grieg, Dvorák, Rachmaninov, Britten og Debussy plus en udsættelse for 
kor af Samuel Barbers kendte og elskede Adagio for strygere. Koret synger a capella, dvs uden 
akkompagnement, og normalt 4-8 –stemmigt. Men når det går vildt til, kan det komme op på at 
synge 20-stemmigt, som man vil høre det i en kendt svensk sommervise.

Koncerten arrangeres af Kammerkoret Terpsichore i samarbejde med Nødebo Kro

Billetter til 120 kr. sælges ved indgangen og i forsalg på www.noedebo-kro.dk

Kammerkoret 

Terpsichore

Onsdag den 9. oktober

 kl. 19.30 
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En fascinerende fortælling om en ung muslimsk kvindes kamp for at leve sit liv, som hun vil. Om 
vejen fra en opvækst i Gellerup ved Århus gennem fire forlovelser og to skilsmisser til livet som 
topprofessionel trommeslager. 

Simona Abdallah har en inciterende rytme, hvor man kan føle energien gennem trommespillet. 
Hun forbereder sig grundigt inden en optræden bl.a. ved meditation, så hun kan formidle alle de 
følelser omkring rytmerne, som hun har fået i vuggegave via sine arabiske rødder. Og vi kan ikke 
undgå at blive revet med og smittet. Det sker også, når hun mixer arabiske rytmer med nordiske. 

Simona vil fortælle ud fra sin bog ”Lykkens brud”, som udkom i 2012. Det er en historie 
om at have modet til at vælge sin egen vej og følge sit hjerte og sine drømme på trods af 
familieforventninger, religiøse og kulturelle traditioner og social kontrol. Hvordan hun er blevet 
en internationalt berømt trommeslager, der er efterspurgt selv i den arabiske verden, hvor en 
kvindelig trommeslager er et særsyn. 

Simona Abdallah siger om sin opvækst i Danmark, at den har lært hende at træffe sine egne 
beslutninger og kæmpe for sine privilegier. Hun har slået sig ned i Hellerup og rejser her fra ud i 
verden for at formidle sin musik.

Billetter til 120 kr. sælges ved indgangen og i forsalg på www.noedebo-kro.dk

Fra Gellerup til Hellerup

et musikalsk foredrag af trommeslageren 

Simona Abdallah

Søndag den 20. oktober kl. 16
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New Feet
Det danske firma New Feet har i samarbejde med ortopæd-kirurger, fodterapeuter, ortopædi-
skomagere og danske designere udviklet skoløsninger til behandling og pleje af  følsomme, 
diabetiske eller gigtramte fødder.  

New Feet fodtøj adskiller sig fra almindelige fabriksfremstillede sko ved:

•	 Optimal støddæmpning, alle modeller har en 6 mm udtagelig biomekanisk EnergySole
•	 Bred forfod og høj stabilitet
•	 Blødt polstret skind og udvalgte liningsmaterialer
•	 Svedabsorberende og friktionsdæmpende foer
•	 Ingen indvendige generende syninger
•	 Fodtøjet kan let tilpasset den enkelte, fx er de ekstra lange velcroremme lette at korte af
•	 Der anvendes udelukkende gennemfarvet læder, garvet efter EUs miljøkrav
•	 Fodtøjet er CE mærket
•	 God plads til individuelle indlæg  

Åbent for salg af sko :
Onsdage

kl. 10-12 & 13-16
www.letfod.dk

Statsaut. Fodterapeut
Vivian Andersen

Ndr. Jernbanevej 13C
3400 Hillerød
Tlf. 2032 4162

www.new-feet.com
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NØDEBO VANDVÆRK
Anlægsarbejdet afsluttet

Etableringen af den nordgående hovedledning i Nødebovej er nu 
afsluttet og sat i drift på hele strækningen og fungerer efter hensigten.

Der var store udfordringer lige til den sidste dag, da der blev lukket 
for den gamle ledning. Det viste sig, at der var fire ejendomme der 
ikke blev forsynet med vand. Årsagen var en meget speciel plissering af jordledningerne til de 
berørte ejendomme på sidevejene til Nødebovej.

Fremtidige anlægsarbejder 

Vi må i bestyrelsen konstatere, at planlagte fremtidige anlægsarbejder vil blive dyrere pr. løbende 
meter. En medvirkende årsag hertil er, at det gamle ledningsnet ikke er etableret på en gang, men 
ved nybygninger er tilsluttet den nærmeste vandledning, uden der er taget hensyn til  en overord-
net forsyningsplan.

Beredskabsplan 

Nødebo Vandværk, private vandværker i Hillerød samt Hillerød Kommune er ved at udarbejde en 
ny og forbedret elektronisk beredskabsplan i samarbejde med Hillerød Kommunes beredskab.

Det vil betyde, at ved  fremtidige uheld/forurening har samtlige, der er involveret i løsningen, ad-
gang til de samme oplysninger. Planen kommer også i papir udgave.

Den store fordel ved den nye beredskabsplan er, at de enkelte vandværker ikke skal stå for 
opdateringen, men det firma, der er indgået aftale med, er ansvarlig herfor.  

Vandkvaliteten i Nødebo er stadig meget tilfredsstillende.

NOTÉR: Generalforsamling er den 6. marts 2014 Kl. 19.00 på Nødebo Kro.

Salon C i Nødebo har valgt at flytte til Hillerød, og vi takker for 3 skønne år og 
opbakning. Det vil glæde os at vise jer vores nye lokaler: Østergade 20, 3400 Hillerød.

Vi vil stå for præcis det samme som i Nødebo, vi ønsker at sige på gensyn og ikke farvel. 

Hilsen Camilla
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Kom og vær med til en sjov og glad fællesaften med Nøddeknækkerne. Tiderne er fra denne sæson 
ændret af hensyn til de mindste deltagere. Det hele starter en halv time tidligere.

Den første time fra kl. 19 er for hele familien med sang- og danselege i alle afskygninger. Senere 
fra kl. 20 er der folkedans for voksne. Børnene kan selvfølgelig også være med her, hvis de har lyst. 
Der bliver både danset og instrueret. Og måske kommer andre spillemænd på besøg. Læs mere 
om det på Nøddeknækkernes hjemmeside www.nodeknek.dk 

Man kan spise middag på Kroen før musikken starter. Der serveres en ret mad kl. 18, og det 
koster 80 kr. for voksne og 40 kr. for børn. 

Spisebilletter skal købes senest onsdag den 23. oktober kl. 12 på www.noedebo-kro.dk

Der er gratis adgang til musikken

Nøddeknækkerne
Fredag 25. oktober kl. 19.00

Valgmøde på Nødebo Kro
Onsdag d. 23. oktober kl. 19.30

Nødebo Lokalråd har inviteret repræsentanter fra de politiske partier i Hillerød Kommune til at 
komme og møde Nødeboerne.

Alle partier sender en politiker og både Kirsten Jensen og vores ”helt egen”, lokale Christina 
Thorholm vil være tilstede. Politikerne vil få ordet i første omgang, men der bliver også mulighed 
for at stille spørgsmål.

Kom forbi og bliv lidt klogere på hvem der skal have din stemme til kommunalvalget d. 19. 
november.

Vi håber naturligvis på et stort fremmøde, så politikerne kan se, at vi er mange vælgere her i 
Nødebo.

Vel mødt Nødebo Lokalråd
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Toner fra Filmen
Søndag 27. oktober kl 16

Koncertens titel er en omskrivning af Kaj Normann Andersens kendte evergreen ”Toner fra 
himlen”, og eftermiddagens program består af danske og udenlandske filmhits fra tonefilmens 
start i 1930’erne til op mod år 2000.

Sangen leveres af koret DaCapo, der blev stiftet i 2004 med hjemsted i Køge. Mange af de ca. 40 
sangere har erfaring fra et professionelt liv med musik, og alle har de valgt det at synge som en af 
deres foretrukne fritidsbeskæftigelser. Korets faste dirigent er Poul Erik Juhl.

Ved koncerten på Nødebo Kro vil koret synge egne arrangementer af de mange filmhits, og 
som et væsentligt indslag får publikum også rørt deres stemmer i fællessang. Det hele bliver 
akkompagneret af en trio med klaver, bas og trommer og kædet sammen af komponisten Finn 
Jørgensen.

Billetter til 120 kr. kan købes ved indgangen og på www.noedebo-kro.dk

med DaCapo koret
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Santana’s musikalske skattekiste er stor, og bandet Santanas Venner spiller med den originale 
instrumentering bl.a. Woodstock’s vilde ”Soul Sacrifice” og ”Evil Ways”, klassikerne ”Black Magic 
Woman” og ”Oye Como Va” samt nogle af de nyeste hits.

Santanas Venner er ikke kun et band, men også gode venner med stor varme, interesse og åben-
hed for hinanden. Disse ”good vibes” har de med på scenen, hvor det handler om at få musikken 
til at swinge og leve.

Santanas Venner består af Brian Eberhardt (guitar), Rasmus Kemp (keyboards), Christian Engel 
(bas), Otto Fiola (timbales), Morten Agergaard (congas), Jens Brænder (trommer) og Camilla 
Estvad Brænder (sang). Guitarerne, en Yamaha SG3000 og en PRS Santana II, er nøjagtigt de 
samme, som Carlos Santana spillede og spiller på. Når bandet stiller op, betyder det fest! Rock og 
latinamerikanske rytmer blandet med hip hop og pop, så man må bevæge sig.

Inden musikken begynder fredag den 1. november kl. 21, kan man spise middag med en to-
retters menu for kun 125 kr. Spisebilletter skal købes i forsalg på forsamlingshusets hjemmeside 
www.noedebo-kro.dk senest onsdag den 30. oktober kl. 12. Middagen serveres kl. 19.

Billetter til musikken à 120 kr. sælges ved indgangen og i forsalg på www.noedebo-kro.dk. 

Fredag den 1. november kl. 21 
med mulighed for spisning kl. 19

Santanas venner
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Det er ikke første gang den svenske klavervirtuos Niklas 
Sivelöv giver koncert på Kroen, og forhåbentligt heller 
ikke den sidste. Niklas Sivelöv er en af Skandinaviens 
bedste pianister og har bl.a. opnået den ære at blive 
udvalgt til Steinways Hall of Fame, hvor hans portræt er 
kommet i selskab med bl.a. Rubinstein, Horowitz, Gould 
og Barenboim.

Niklas Sivelöv debuterede som solist fra musikkonservatoriet i Stockholm og fortsatte sine studier 
i Helsinki, Bukarest og London. Han har spillet koncerter verden over og givet masterclasses 
i Spanien, Finland, Portugal, England og USA.  Hans repertoire strækker sig fra Bach og 
Beethoven til Lutoslawski og Ligeti, og han har udgivet en række CD’er, hvoraf flere har vundet 
internationale priser. I 2009 vandt han publikums pris ved Independent Music Award for sine 
variationer over Bellmans sange. Prisen er baseret på stemmeafgivning fra mere end 33.000 lyttere 
i 70 lande.

Niklas Sivelöv er professor i klaver ved Musikkonservatoriet i København, men der er ikke meget 
professoragtigt over ham. Han er da også en af de yngste professorer ved et betydende europæisk 
konservatorium.

Ved koncerten i Nødebo vil Niklas Sivelöv først spille Beethovens klaversonate nr. 30 i E-Dur 
opus 109 og Bachs Partita nr. 2 i c-mol og fortsætte efter pausen med Bachs Partita nr. 3 i a-mol 
og Beethoven klaversonate nr. 32 i c-mol opus 111. Det bliver en stor oplevelse!

Billetter til 120 kr. sælges ved indgangen eller i forsalg på www.noedebo-kro.dk

Niklas Sivelöv spiller 

Bach og Beethoven

Søndag den 10. november kl. 16 
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Kirke og Kro 
udgivelsedatoer

24. november 2013

26. januar 2014

30. marts 2014

11. maj 2014

Deadline 14 dage før
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I januar 2013 fik Kim Leine De Gyldne Laurbær for sin seneste 
roman ”Profeterne i Evighedsfjorden”. I juni gav lytterne ham DR 
Romanprisen for samme bog. Mød forfatteren på Nødebo Kro, 
hvor han vil give sit foredrag en både litterær og personlig vinkel.

Kim Leine er født og opvokset i Norge, hvor han tilbragte barndomsårene i en lille bygd, og både 
bygdesamfundet og familien var stærkt præget af deres tro som Jehovas Vidner. Da Kim var fem 
år, brød faderen med familien og det troende liv og flyttede til København. Som 17-årig forlod 
Kim Leine også sin mor, stedfar og lillebror og stak af til København for at opsøge sin far. Kim 
boede en række år hos faderen og dennes mandlige kæreste. Her begyndte et seksuelt misbrug, 
hvor faderen gennem flere år misbrugte sin søn.

Efter gymnasiet tog Kim Leine en uddannelse som sygeplejerske, flyttede sammen med Lærke, 
blev gift og fik børnene Johannes og Marie. Som uddannet sygeplejerske tog Kim Leine job 
i Nuuk, og familien flyttede til Grønland, et ophold der i alt varede i 15 år. Undervejs blev 
ægteskabet med Lærke slidt i stykker, og Leine levede et udsvævende liv med en lang række 
affærer, med alkohol og slutteligt et eskalerende stofmisbrug. I 2004 kom Kim Leine fri af sit 
stofmisbrug og flyttede tilbage til Danmark. I 2007 realiserede han i en alder af 45 år sine litterære 
drømme, der er grunden til, at han siden 12 års alderen havde læst og skrevet kontinuerligt.

”Profeterne i Evighedsfjorden” er hans fjerde roman og handler om præsten Morten Falck, som 
i slutningen af 1700-tallet bliver sendt til Grønland som missionær. Her oplever han, hvordan 
idealer og illusioner braser sammen i en afgrund af menneskelig afstumpethed og arrogance 
samtidig med, at han drages mod grønlændernes særlige fortolkning af kristendommen.

Kim Leine vil fortælle om sin baggrund som Jehovas Vidne i Norge, som incestoffer, sygeplejerske 
i Grønland, misbruger og endelig genfødslen som forfatter som 45-årig. Han læser op af sine 
romaner og fortæller om hver enkelt. Efter pausen bliver der mulighed for at stille spørgsmål.

Billetter til 50 kr. kan købes ved indgangen eller i forsalg på www.noedebo-kro.dk

Forfatteren Kim Leine

Onsdag den 20. november kl. 19.30 
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SPORT ∙ KULTUR ∙ KONFERENCER ∙ MESSER ∙ SVØMMEHAL

FØRST PÅ KROEN OG SÅ TIL...
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STIG ROSSEN
JULEKONCERT MED GÆSTESOLIST  THOMAS MEILSTRUP

 21/11
MUSIK & FIS 2

JETTE  TORP OG FINN NØRBYGAARD

13/12

Nyd en middag inden koncerten i Restaurant F...

Banko på Nødebo Kro hver tirsdag kl. 18.50 
...hele året

Måske ikke landets største eller flotteste banko, blot det bedste!
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Vinterhalvåret giver også mange stavgangsglæder
Grib chancen og fat staven når Nødebo stavgang holder åbent 
hus torsdag den 24. oktober kl. 9,15.

Mød op ved klubhuset for enden af Krostien, hvor 
foreningens instruktører udlåner stave og vejleder. Efter en tur 
i Nødebo Holt sammen med stavgængerflokken er der kaffe 
til alle i Klubhuset.

www.nodebostavgang.dk

Vel mødt, Jette Krog, formand

Halloween er fest og udklædning for hele familien. Der er gratis adgang for alle, og musikken 
til dansen hentes fra en ipod. Man kan købe lidt at spise og drikke i caféen, og spøgelseshuset i 
kælderen bliver en spændende oplevelse for børn i alle aldre.

Kroens café er åben allerede fra kl. 17.30 så de mindste også kan være med, og der er mulighed 
for at købe pølsehorn, pizzastykker, is og drikkevarer. Der er spøgelseshus for børnene og præmier 
for de bedste udklædninger. Vi bliver ved til midnat, hvis der er stemning for det. En inspirerende 
og hyggelig aften for hele familien, hvor både børn og voksne kan mødes med deres venner. En 
aften man bare må med til!

Gratis adgang.

Halloween Fest

Lørdag 26. oktober 

fra kl. 17.30
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En levende skole
i lokalsamfundet

Så er skoleåret kommet godt i gang. Vi er glade for de solrige sensommerdage, de giver rigtig gode 
muligheder for at flytte en del af undervisningen udendørs. Det gør vi bl.a. på vores ABCdage 
hver tirsdag.

ABC-dagene er alternative dage, hvor klasserne arbejder på kryds og tværs om forskellige emner. 
Det kan være sundhed, naturfag, idræt, temaer i relation til andre fag og praktiske fag. Det kan 
foregå inde eller ude (udeskole).

I de foregående skoleår har vi haft ”tværsuger”, hvor klasserne har arbejdet på tværs om et emne i 
en hel uge. Vi har oplevet at det kunne være meget forvirrende for især de yngste elever, for hvem 
al genkendelighed forsvandt, hvilket gav en del utryghed og deraf manglende ”arbejdsglæde” . 
Derfor har vi valgt at lave en skoledag hver uge på denne måde, så det er en ofte tilbagevendende 
begivenhed for eleverne, at arbejde sammen med andre klasser og aldersgrupper.

Dermed er genkendeligheden til stede og eleverne kan bedre koncentrere sig om opgaverne og 
oplevelserne den dag. Der er sat ekstra ressourcer ind, så der er mere end èn voksen pr. klasse på 
disse dage.Det kan bruges enten til holddeling, eller til at være flere lærere sammen med en børne-
gruppe. Der er 4 udsagn vi synes særlig skal betegne ABC dagene :

  Glæde ved fordybelse - fleksibel holddannelse/undervisningsdifferentiering -   
  en fast ugedag/kontinuitet - ekstra ressourcer !

Inden for få dage sender vi brev ud til alle kommende skolebørns forældre. Her kan I læse om 
vores arrangementer gennem året op til start i Før-SFO d. 1. maj 2014.

Ligeledes kommer der brev ud om skolens informationsmøde som vi holder 
torsdag, d. 24. oktober kl. 19.00 – 21.00.

I september da lærer/pædagogteamet var på teambuilding på Skovskolen i to dage, havde en 
gruppe forældre sagt ja til at være gæstelærere i klasserne. Tak for det ! det var to hyggelige og gode 
dage og medarbejderne kom tilbage med en god oplevelse i bagagen. 

Daglig leder på Nødebo skole/SFOleder,  Bente Nissen
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Den store kagedyst på Nødebo kro
søndag den 17. november kl. 14.30

Nyd din søndagseftermiddagskaffe på kroen og vær med til at  
bestemme hvem der skal vinde årets kagedyst.

Entré:  Voksne 50 kr. for kaffe/te og kagesmagning. 

Børn under 12 år 35 kr. for sodavand og kagesmagning. 

Vil du bage på kroen søndag formiddag den 17. november og være med i konkurrencen, 
er der er stadig ledige pladser som kagebager i kagedysten. Rygtet siger at vores 
driftsudvalgsformand stiller op som bager – prøv om du kan slå ham.

Du behøver ikke at være dygtig til at bage – blot du kan li´ det og har lyst til at bage.

Kroen stiller mel, sukker og æg til rådighed – resten medbringer man selv sammen med sine 
yndlings bageredskaber. 

Der bages om formiddagen i hold; man har 2 timer til sit projekt.

Det er gratis at deltage i dysten. Det forventes at kroen efterfølgende får opskriften på kagerne 
der bages.

Vinder af dysten honoreres med et gavekort til Chokoladekursus i Chokolademageriet, 
Hillerød.

Interesserede bagere kan melde sig på kroens mailadresse kro@noedebo-kro.dk  

eller hos Bente Petersen og Jane Walter Hansen

Vil du bage ?
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Søndag d. 29. september: Gospelgudstjeneste i Gadevang kirke kl. 10.30

Mandag d. 4. november: Vi holder traditonen tro en åben øveaften, hvor gæster er meget 
velkomne. Og denne øveaften er noget ganske særligt, da der bliver optagelse til den CD, som vi 
er ved at indspille, og det ville være ekstra festligt, hvis I havde lyst til at komme og og være med 
til at skabe den helt rigtige stemning . 

Udover at koret synger, vil Thomas Willer, som er præst i Kristus Kirken på Nørrebro, komme 
med åndelig inspiration og helt sikkert sætte tanker igang hos den enkelte når de går derfra.

Vi starter kl. 19.30 og forventer at slutte kl. 21.30.

Søndag d. 10. november: Koret medvirker ved Gudstjenesten i Gadevang kirke kl. 10.30

Husk at

du kan købe frisk fisk ved Fiskebilen, der holder ved 
siden af Kroen

hver onsdag fra kl. 10.20 til 10.40

Gospelkoret MMMC arrangementer
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Torsdagsklubben
Torsdagsklubben mødes på Kroen hver anden torsdag kl. 12 for at spise frokost sammen. Derefter 
kører vi ofte ud for at se en udstilling eller noget andet, som vi har besluttet os for.

Normalt er vi omkring 20 deltagere i vores arrangementer, men vi vil gerne være flere.

Programmet for efteråret 2013 ser således ud: 

Uge Dato Aktivitet
38 19.9 Udstillingen Jødernes Redning, Gilleleje
40 3.10 Svanholm/Dukkemuseet, Skuldelev
42 17.10 Hjemmedag
44 31.10 Danmark og Zarens Rusland, Frederiksborgmuseet
46 14.11 Søfartsmuseet, Helsingør
48 28.11 Bowling
50 12.12 Juleafslutning

Man skal være medlem af Kroen for at deltage i Torsdagsklubben.

Mød os på Kroen eller kontakt eventuelt Inger og Poul Rudbeck på tlf. 4848 2794

Julestue på Kroen 1. december

Så er det tid igen – tid til at tænke årets julestue.

Er du interesseret i at få en bod, skal du henvende dig til 
undertegnede. Der er nye regler for tilmelding og deltagelse.

Jane Walter Hansen, jane@walterhansen.dk
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Gymnastikprogram 

NIF 2013-2014

Spring 6 til 9 år

Kære Gymnaster. Så er tiden, igen igen kommet til, at få styrket musklerne. Er du frisk på en lille 
times gymnastik, hvor vi afprøver den gamle hest fra redskabsrummet, springer højt over bukken, 
en tur i lianerne og balancerer på kanten af en plint, så vil vi gerne se dig på holdet i kommende 
sæson. Om du er meget modig eller lidt mindre modig er helt ligegyldig her på holdet, men du 
skal bare ha lyst til, at blive lidt bedre. Og tager jeg ikke helt fejl, så hopper vi også ret meget :o)

Træner: Julie og Ole (2944 5891) 

Mandage, første gang den16. september 16.45 til 17.40.  Kontingent kr. 650.

Spring 10 til 15 år

Her på holdet vil vi i år holde skarp fokus på grundtræning og klassisk spring, som vejrmøller, 
kraftspring, saltoer osv. Alt hvad der kan stilles op til springbaner blive anvendt for at hjælpe i 
træningen og vi vil klart arbejde frem mod, at forbedre den enkelte gymnasts præstation. Er du ny 
i ”Gymnastikken”, skal du ikke lade dig skræmme. Alle er velkomne. Og på snarlig gensyn.

Træner: Ole (Tlf. 2944 5891)

Mandage, første gang den 16. september 17.45 til 18.45.  Kontingent kr. 650.
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Boksefitness/aerobic M/K

Styrke og konditionstræning for voksne, hvor alle muskler i kroppen bliver rørt. Interval og 
udholdenhedstræning vil der også blive arbejdet en del med. Så kan du li’ at svede, er det helt 
klart holdet for dig

Instruktør er Michael Buhl Poulsen. Tlf. 26 16 33 09

Mandage, første træning den 2. september 20.30 til 22.30.  Kontingent kr. 800.

Børn 3 - 5 år med én forælder

Nu er der igen gymnastik for piger og drenge i alderen 
3 til 5 år, samt en aktiv forælder. Der er ikke plads til 
”bænkevarmere”.I skal møde min gode ven Mester Jacob, 
som altid skal vækkes med en sang. Lære nye venner og 
måske møde nogle I kender.

Det bliver en times gymnastik, som indeholder bevægelse 
i høj fart, balancer samt hop og spring på forskellige 
redskaber. Generel god motorisk træning for små og 
store til sang og musik.

Det er en god chance for forældrene, at have en sund aktivitet med deres barn / børn. Jeg 
forventer, at forældrene hjælper med det praktiske, og guider / støtter deres børn i aktiviteterne.

Mød op et par gange inden barnet endeligt bliver meldt til.

Instruktør er Gitte Skaarup. Tlf. 21 29 36 61 / 48 47 55 61

Lørdage, første træning den 14. september 10.15 til 11.15.  Kontingent: 650 kr. pr. barn

Spil badmintion i Nødebo Badmintonklub
Vi har baner i Jespervejhallen og Østervanghallen i Hillerød og på Nødebo Skole.
Vi spiller ferm til 1. maj og årskontingentet er kun 375 kr. Se mere på :

www.nifbadminton.dk
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Søndag den 8. september var der rigtig gang i Nødebo. På kroen afviklede man for anden gang 
Nødeboløbet, på Skovskolen fejrede man skovens dag og på tennisbanerne afviklede vi finalerne i 
klubmesterskabet for 31. gang.

Det blev som vanligt en hyggelig dag oppe på Sportsvej med mange spillere og tilskuere, der 
mødtes til morgenmad kl. 9:00 i flot solskin.

Et af dagens højdepunkter var de to drenge Daniel og Jonatan, der spillede en meget tæt finale, 
hvor Daniel vandt 13-11 i en match tiebreak. Det var en fornøjelse at se de to drenges spil, 
og hvis interessen for tennis kan bevares, er der ingen tvivl om, at de inden længe kan gøre sig 
gældende i den bedste seniorrække.

Finalen i herre single var som de sidste år et opgør mellem Frank Elmelund og Joachim Nordahl. 
Det så længe ud til at blive med samme resultat som sidste år, men så strammede Frank grebet om 
spillet, og det lykkedes ham at vinde mesterskabet efter tre sæt. Desværre var der i år ingen der 
ville/turde stille op mod Rikke Nordahl i dame single, så der var ingen kampe i den række.

Herre double B blev vundet af Jørgen Fonnes og Niels Korfitsen, da de slog Mads Holm og Erik 
Sommer i en meget spændende to sæts kamp. Jørgen og Mads mødtes også i finalen i herre single 
B, hvor Jørgen fik Mads til at løbe så meget, at hans lægmuskel til sidst blev overanstrengt og 
gjorde det svært at dæmme op for Jørgens presspil. Jørgen vandt i 2 sæt. Finalen i dame single C 
blev vundet af Hanne Nielsen (Franks mor) over Merle Schiller.

Rikke og Joachim vandt mix doublen over Jytte Møller og Jørgen Fonnes.

Et stort tillykke til alle deltagere, og til mestrene: nyd jeres præmier, de er velkortjente. 
Arrangementet var som sædvanlig fornemt tilrettelagt og gennemført af Marianne og Anders 
Kristensen. Tusind tak.

Tak for den store opbakning til tennissporten i Nødebo, og husk der i vinterhalvåret kan spilles 
indendørs tennis i Hillerød Tenniscenter med rabat for medlemmer af Nødebo Tennisklub.

Nødebo
Tennis
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Det er svært at spå 

– især om fremtiden  

Men prøv nu bare alligevel. Vær med i en konkurrence 
om at lave den bedste vision af Kroens tilstand ved 50 
års fødselsdagen i 2027. Vi præmierer med 2 af Kroens 
formidable koncertbilletter og 2 spisebilletter efter eget valg.

Dommere er de 3 yngste medlemmer – Tilde Bender, 
Camilla Svanebjerg og Jens Seeberg -  i bestyrelsen, og vi skal 
have teksten inden 3. november  2013.

I 2027 har vi drevet Nødebo Kro som forsamlingshus i 50 år ! 

Det er allerede om knap 14 år, og tiden løber, så det varer såmænd ikke så længe.

Og alligevel kan der jo nå at ske meget på de år. Hvis vi kigger 14 år tilbage, havde   kun få en 
mobiltelefon eller en bærbar PC, så udviklingen kan gå hurtigt.

Gad vidst, hvordan Nødebo Kro ser ud om 14 år? Har vi spiseklubber og vævefolk, hvor er 
modeljernbanen i kælderen og har vi stadigvæk Banko og loppemarked?

Har vi overhovedet Kroen mere, eller er den overgået som et af kommunens kulturhuse, hvilket 
er scenariet, hvis vi ikke kan betale vores regninger? Er Kroen befolket af yngre mennesker med 
masser af børn, eller er det rollator-folket, der dominerer?

Vi udskriver en konkurrence nu, fordi det kunne være spændende at få en masse gode bud fra 
vores læsere, medlemmer som ikke-medlemmer, så vi også selv bliver inspirerede til at forestille os 
Kroens fremtid.

Så fat tasterne og få fantasien og visionerne i gang.

Send dit oplæg til redaktionen, olis@larsen.mail.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.

De bedste hilsner fra Kroens bestyrelse, Lisbeth Larsen.
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En uge efter Loppemarkedet snakker jeg med Ann-Britt Thorndahl, der er loppegeneral, og da 
havde hun kun næsten fået armene ned efter en kanon-succes.!

Jeg spørger hende, om hun har en ide om, hvorfor omsætningen blev 40% større end sidste år.

Ann-Britt mener der er tale om flere forhold:

•	 Det kan være vejret, som var usædvanlig smukt.

•	 Der var også langt flere plakater hængt op, og de hang længe.

•	 Vi var på Facebook – et godt medie til at få spredt budskabet.

•	 Man kunne downloade en ny app, hvor bl.a. vi var omtalt.

•	 Vi havde mange gode ting til salg.

•	 Man har kunnet aflevere ting året rundt.

•	 Der var flere salgssteder for mad. 

Det sidste, der også viste tegn på stor interesse, var, at vi fik hentet mange flere ting efter 
Loppemarkedet.

Hermed resultatet og mange tak til alle for en formidabel indsats.   LL

Fantastisk Loppemarked !
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2013 2012 2011

Møbler 32.422 36.716 41.288
Nips og brugskunst 16.642 12.993 12.132
Legetøj 13.670 9.475 7.135
Buffet 14.167 9.073 7.308
Tøj 10.637 6.949 7.308
Isenkram/porcelæn 19.383 14.636 14.769
Sport/fritid 9.447 7.349 5.194
Lamper 6.188 5.762 4.255
Is i baggården 2.462 2.355 1.624
Linned 7.926 4.872 5.670
Bookmaker 3.363 2.820 2.630
Entre 33.514 19.744 19.959
Vafler 6.852 5.682 6.232
Grønt og bagværk 6.653 4.324 4.750
El-artikler 10.714 6.604 8.941
Billeder/rammer 10.069 4.957 3.244
Auktion 4.700 3.250 7.500
Bøger 25.459 16.865 11.324
Hus og have 13.827 11.677 6.340
Øl 9.844 3.980 4.360
Flødebollekast 1.246 1.246 -
Fiskedam 1.000 - -
Grill 6.660 - -
Muntre Køkken 1.048 - -
Total 267.892 191.330 186.877

Lopperesultatet
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Lisbeth Løw: Jeg blev opfordret til at træde til som formand for 
Kulturudvalget, da Marianne Bille trådte af. Jeg har været med i arbejdet på 
Kroen næsten siden starten og i ca 25 år som medlem af Kulturudvalget. Vores 
arrangementer er som regel velbesøgte, men skulle man tænke sig noget nyt, 
måtte det være mere for de yngre. Det kunne måske indebære, at vi igen lavede 
en børnepasningsordning,  så nogle børn kunne lege sammen, mens forældrene 
gik på Kroen til foredrag eller musik.  
Søren Skals: Jeg har nu siddet i bestyrelsen i 2 omgange. Første gang kom jeg 
ind efter at have være aktiv på Kroen i mange år og derfor gerne ville være med 
til at støtte op om udviklingen  i bestyrelsen. 

2. gang blev jeg ”lokket” ind, fordi jeg havde været loppegeneral et par år, 
og derfor skulle repræsentere denne funktion.  Kroen har  haft meget stor 
betydning for, at jeg fra vi flyttede til Nødebo følte mig som en del af et stort 
fællesskab. 
Flemming Jørgensen: Jeg har været med på bankoholdet i ca. 10 år og været 
leder af det - og medlem af kroens bestyrelse - siden 2007.

Mit mål, da jeg  sagde ja til at være leder, var at fastholde den gode stemning og 
atmosfære der var til bankospillet, samtidig med at jeg så nogle muligheder for 
at udvikle spillet og øge indtægterne. Det mål er heldigvis nået. Jeg kan godt 
lide at se tingene udvikle sig og det er det, der er min drivkraft til forsat at være 
med på bankoholdet.
Poul Rudbeck: Inger og jeg har boet i Nødebo siden 1972, men fra 1976 til 
1978 opholdt vi os i Frankrig, og var altså ikke i landet, da Kroen startede.
Ind til ca. 1990, hvor vi kom med som buffister på Karen Nissens hold, var 
vi passive medlemmer, da jeg rejste meget for mit firma, Haldor Topsøe A/S. 
Nu er Inger leder af et buffisthold, og vi er begge aktive i forskellige andre 
krosammenhænge.Vi er også ivrige brugere af de gode kulturtilbud, der er på 
Kroen.

Som nyvalgt formand ser jeg det som min opgave at være med til at sikre, at 
Kroen fortsat kan tilbyde alsidige aktiviteter og derfor fungere som mødested 
for Nødebos beboere..

Nødebo Kros bestyrelse
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Tilde Gylling Bender: Jeg flyttede til Nødebo i 2007 og var næsten med det 
samme med i en af spiseklubberne. Sideløbende er jeg buffist og også aktiv som 
loppe på det årlige Loppemarked. Jeg har været i bestyrelsen siden marts 2011, 
og sagde ja til en bestyrelsespost, fordi jeg synes, Kroen er et unikt samlingssted 
for vores lille by. Jeg vil gerne medvirke til at gøre Kroen  mere attraktiv for 
børnefamilier og den lidt yngre generation.

 
Lisa Kragh:Da den tidligere økonomi-udvalgsformand flyttede til Schweitz, 
overtog jeg posten. Jeg har i mange år været med i Kroens  buffet vagter, men 
ikke i bestyrelsen. Jeg har været ansat som økonomimedarbejder i DLG i 
mange år. 

Camilla Svanebjerg: Jeg har boet i Nødebo i 13 år og jeg har 3 børn: 
Alexander 7 år, Hannah 5 år, Mathias 3 år.Jeg indtrådte i bestyrelsen i 2012 
med ønske om at igangsætte nogle flere aktiviteter for børnefamilierne. Dels for 
børnene, men i høj grad også for forældrene.

Erik Petersen: Jeg har været med i kroens arbejde siden 1979 og i bestyrelsen 
i flere omgange, senest siden 2006, hvor jeg har varetaget funktionen 
som kasserer. Jeg er på valg ved generalforsamlingen i marts 2014 og har 
besluttet, at dette er min sidste periode i bestyrelsen. Så skulle der være en, 
der er interesseret i at afløse mig i et spændende job, kan god vejledning og 
indføring i arbejdet tilbydes

Christian Wolfhagen: Jeg har været aktiv på Kroen siden vi flyttede til byen i 
1993. Jeg har været i Bestyrelsen i 2 omgange, først som kasserer og nu i godt 
5 år som driftsudvalgsformand. Det kan være et anstrengende job, men er også 
meget givende, når Kroen er fyldt med glade mennesker, der nyder vores mad 
og drikke. Jeg håber at få en næstformand i udvalget, så jeg kan forberede at 
overdrage min post i 2016, for jeg vil stoppe efter 8 år.
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Jens Seeberg: Vi flyttede til Nødebo i 2008 og blev fra start inviteret med i en
spiseklub og et medlemskab på kroen.

I 2009 inviterede et bestyrelsesmedlem mig med til et møde i bestyrelsen, og
samtidig fik jeg en grundig fortælling om kroens historie og det store 
engagement, der er i byen for at benytte kroen som samlingssted. Da jeg ser
kroen som et vigtigt samlingspunkt og et sted, som giver udvikling og
sammenhold for alle, der bor i Nødebo, ville jeg gerne deltage i bestyrelsen
med det, jeg kunne hjælpe med, sidst som næstformand i 2 år.

Jeg træder ud af  betyrelsen, når jeg er på valg i marts, men jeg støtter 
selvfølgelig fortsat op om kroen og dens engagementer.
Bruno Bjerre: Jeg har været aktiv på kroen lige siden jeg flyttede til Nødebo 
i 2006. Det begyndte med torsdags spiseklubben og siden gik det slag i slag. 
Jeg har været i Bestyrelsen i 4 år og guderne må vide, hvorfor jeg fik sagt ja 
til posten som ejendomsformand, men da jeg er uddannet håndværker, lå 
det ligesom til højrebenet, og jeg befinder mig godt med murerbukserne på. 
I øvrigt mener jeg, at det er ens borgerpligt at bistå med frivilligt arbejde i 
nærmiljøet.

Jeg vil gerne have, at kroen fremstår i ordentlig og pæn stand både ude og inde, 
ligesom inventaret skal være ordentligt. Lige nu trænger vi gevaldigt til nye 
borde og et nyt lysanlæg i den store sal..
Lisbeth Larsen: Jeg har været aktiv i arbejdet på Kroen siden starten i juni -77. 
Jeg var i bestyrelsen 1. gang fra -95 til -02, og nu igen fra 2010 som formand 
for informations-udvalget. 

Kroens fællesskab, liv og kulturtilbud er for mig en naturlig del af mit liv i 
Nødebo, og som redaktør af Kirke og Kro vil jeg gerne udvikle kendskabet hos 
læserne til Kroen og livet i Nødebo som helhed, samt arbejde for at sælge den 
gode ide i samarbejde med Kirken.

Bliv medlem af Forsamlingshuset 
Nødebo Kro

det er let på www.noedebo-kro.dk
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Tirsdagstræf i præstegården
alle er velkomne, fri entre, dog betaler vi 20 kr. for kaffe og hjemmebag

Tirsdag den 22. oktober kl. 14 – 16
En ildsjæl, der brænder for en frivillig indsats under Røde Kors.

Tidligere sygeplejerske Karin Persson er ulønnet daglig leder af over 100 
frivillige ved Røde Kors’ patientstøtteordning på Hillerød Hospital og 
Røde Kors’ besøgsordning. Projektet med patientstøtteordningen tog sin 
begyndelse for 10 år siden og har spredt sig til en lang række sygehuse 
landet over.

Karin Perssons fortæller om sit arbejde med at rekruttere nye frivillige og 
sætte dem i stand til at løse deres opgaver og føle sig godt tilpas. Desuden vil en patientstøtte fra 
skadestuen fortælle om de mange oplevelser arbejdet byder på.  

Tirsdag den 12. november kl. 14 – 16
”Lidenskabens betydning hos Søren Kierkegaard”

Også Tirsdagstræf fejrer den store danske filosof, der 5. maj i år ville være 
fyldt 200 år. Vi har inviteret tidligere sognepræst, foredragsholder og 
forfatter Leif Bork Hansen, der siden sin tidligste ungdom har levet med 
Kierkegaards forfatterskab tæt på og læst ham dagligt. 

Søren Kierkegaard studerede menneskene og blev allerede af sin samtid 
kaldt den største psykolog nogensinde. Som Sokrates gik rundt i Athens 
gader i det gamle Grækenland, gik Kierkegaard rundt i Københavns gader og indlod sig overalt 
i samtale med dem, han mødte. Det helt afgørende for Kierkegaard var lidenskaben. I værk efter 
værk fremstiller han lidenskaben fra dens mest elementære rasen, hos forføreren Don Juan og 
til han når den højeste lidenskab i et menneske: troens lidenskab. Kierkegaard taler altid til den 
enkelte. Det er altid den enkeltes betydning, han taler om – så Tirsdagstræf byder velkommen til 
”hin enkelte”. Kom og bliv klogere på den store dansker. 



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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Salmer og Spaghetti 
i Nødebo kirke

Børnegudstjeneste med efterfølgende spisning i præstegården
Hver den sidste torsdag i måneden kl.17.00
Torsdag d. 31.10 og 28.11
Pris: 25 kr. for voksne, børn gratis. 

Tilmelding til præstesekretær Allan Høier: alho@km.dk eller tlf. 4848 0719 – senest dagen før. 

NB! Salmer og Spaghetti – nu også i Gadevang Kirke!

Torsdag d.10. oktober kl. 17 – med efterfølgende spisning på Det gamle Asyl!
Samme pris: 25. kr. for voksne og gratis for børn.  Husk tallerkener og bestik.

Tilmelding til præstesekretær Allan Høier (se ovenfor)

Har børn og unge ret til religion?

Religiøs dannelse eller religiøs analfabetisme 

Sogneaften i præstegården 
torsdag d. 24. oktober kl. 19.30.

v/lærer og religionspædagog, projektleder på CUR (Center for ungdomsstudier) Suzette Schur-
mann Munksgaard
I et globalt og post-sekulart samfund, der i højere grad kræver forståelse for såvel egne som andres 
religiøse traditioner, er religiøs dannelse en væsentlig brik i børn og unges dannelsesproces. 

Har børn og unge ret til religion – eller ret til at være fri for religion?
Hvordan kan vi skabe eksistentielle og religiøse reflektionsrum sammen med vores børn, så de 
kan fremstå som religiøst dannede individer?
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Kierkegaard og kærlighedens skikkelser

Sogneaften i præstegården 
torsdag d. 7. november kl. 19.30

v/leder af Søren Kierkegaard Forskningscenter Pia Søltoft

Kierkegaard opfatter kærligheden som en trang, der er nedlagt i mennesket 
af Gud. Denne guddommeligt grundfæstede kærlighed giver sig udtryk, eller ytrer sig, i enhver 
skikkelse af et menneskes kærlighed. Det gælder både forelskelsen, venskabet, forældrekærlighe-
den, selvkærligheden og selvfølgelig næstekærligheden. Foredraget vil kaste lys over disse forskel-
lige kærlighedsskikkelser og sammenhængen imellem dem. 

Lykken og det meningsfyldte liv

Sogneaften i præstegården 
tirsdag d. 19. november kl.19.30

v/sognepræst og lektor i sjælesorg ved Teologisk Pædagogisk Center 
Mikkel Wold

At være lykkelig er tilsyneladende et af de højeste mål for det moderne menneske. Men hvad er 
det at være lykkelig? For nogen har det at gøre med en følelse. Man taler ligefrem om hormoner, 
der giver os en følelse af lykke. 

Men denne tolkning er – trods sin udbredelse – en overfladisk tilgang til det at være lykkelig. Sna-
rere rummer spørgsmålet om lykke en længsel efter det meningsfyldte liv. 
Et liv, hvor jeg ved, hvad jeg lever for. 

Tirsdagstræf holder årets store julefest i præstegården 

tirsdag den 10. december. 

Programmet annonceres i K&K i november.
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Vi mindes de døde

Allehelgens søndag d. 3. november
Gudstjeneste i Nødebo kirke kl.17

Efterfølgende mødes vi i præstegården til en kop suppe og en samtale om at være i sorg.

Oplæg kl.18.30 v/Lene Østergaard : Det kan være overvældende at miste én, man var nært 
knyttet til. Det er et helt andet liv, der skal til at begynde, og man kan have vanskeligt ved at 
forstå reaktionerne. 
Denne Allehelgensaften sætter vi fokus på sorgens følelser og tanker og det, der oftest sker, når 
et menneske sørger. Hvilke reaktioner og tanker er almindelige? Hvad kan være godt at gøre, når 
man sørger? Og hvordan kan man støtte et menneske, der er i sorg? 
Hvordan reagerer mænd og kvinder forskelligt på sorg? Og hvad kan kønnene lære af hinanden?
Lene Østergaard er præst og har arbejdet som sorg- og familieterapeut. Hun har arbejdet med 
sorggrupper for både voksne og børn i mange år og er i dag leder af Frivilligcenter Herlev, der 
er et frivillig og selvhjælpscenter, og brevkasseredaktør på Mindet.dk. Har udgivet bøgerne ”Det 
første år uden” og ”Himmelby” til familier i sorg. 

Koncert i Gadevang Kirke
Lørdag 2. november kl.15

Alpha Trio spiller Bach’s Goldbergvariationer

Koncerten er en 100%  illoyal og stærkt fortolkende udgave af Bach’s 
Goldbergvariationer, som oprindeligt er for cembalo. Alpha’s Goldberg 
er bestilt af Poznan Music Festival 2013 i Polen, hvor koncerten skal opføres ugen efter. Der er 
således tale om intet mindre end en verdenspremiere!
Alpha Trio består af tre klassiske musikere, der alle har markeret sig i europæisk musikliv – Bolette 
Roed på blokfløjte, Peter Navarro-Alonso, klassisk saxofon, og David Hildebrandt på slagtøj. 
Alpha er et klassisk ensemble, der både arbejder med partiturmusik såvel som med improvisation, 
og også komponerer selv. Gruppen har en omfattende koncertvirksomhed i både Europa og USA 
og har vundet flere priser og udgivet to cd’er, der begge blev Grammy nominerede.



7-9-13 og Glædelig 
bryllupsdag!

Mellem tro og 
overtro

Aldrig kommer den igen 
i dette århundrede– den 
magiske dato 7.9.13. Det 
var  ”once in a lifetime”. Og 
lykkeligvis faldt den på en 
lørdag. Det betød, at rigtig, 
rigtig mange havde valgt at 
blive gift på lige netop den 
dag. 

Både i kirker og på rådhusene 
strømmede parrene til. 
Det blev den absolut mest 
populære bryllupsdato i 
mands minde. Mon ikke, det 
ville være en god idé allerede 
nu at booke lokalerne til 
sølvbryllupsfesten – for der 
bliver run på om 25 år!

At så mange valgte at blive gift 
og banke under bordet 7.9.13, 
affødte en heftig debat om 
hvor overtroiske vi har lov at 
være – og hvor langt kirken 
og de offentlige myndigheder 
skal gå for at lege med 
på spøgen. De verdslige 
vielsesmyndigheder gik 

klart længst og Københavns 
rådhus tilbød parrene den 
ekstra service at konsultere 
en astrolog for at gøre det 
hele endnu bedre. Vi præster 
havde det mere anstrengt med 
dette drys af overtro hen over 
vielsesritualet – ikke bare fordi 
det virkede pjattet, men fordi 
overtro simpelthen ikke er det 
samme som tro. 

Jeg havde selv tre vielser den 
dag, og det skal straks siges, at 
jeg ikke hos de tre brudepar 
fornemmede nogen anden 
grund til at vælge 7-9-13 end, 
at det er en markant dato, der 
er nem at huske. Og hvem 
kan også i alvor mene, at vores 
kærlighedslykke afhænger af, 
hvilken dag vi vælger at blive 
gift?

Alligevel – selvom de fleste 
af os vil svare klart nej 
på spørgsmålet, om vi er 
overtroiske, så er der ikke 
mange af os, 
der ikke har en 
rem af huden. 
Vi aflæser tegn 
og varsler, lidt 
for sjov og så alligevel ikke – 
for hvad nu hvis? Vi dyrker 
mærkelige ritualer, banker 

under bordet og siger 7-9-
13, undgår at gå under en 
stige, og går der en sort kat 
over vejen undgår det ikke 
vores opmærksomhed. Det 
betyder jo ulykke! Det gør 
det også, hvis man spilder 
salt på bordet. Men så skal 
man bare kaste noget salt 
over skulderen, og ulykken er 
afværget.  

Den ”lille overtro” har et fast 
greb i os alle. Men der gives 
også langt større, overtroiske 
systemer, som kræver 
professionel indsigt og særlige 
evner, såsom spådomskunsten, 
auralæsning, numerologi, 
astrologi og meget mere. Er 
det overtro? Astrologer og 
numerologer og kloge koner 
vil ikke selv kalde det overtro, 
men tværtimod en form for 
viden eller ligefrem videnskab. 
En indsigt i overnaturlige og 
uforklarlige kræfter, væsener 
og sammenhænge, der virker 
med os. 

Når vi alligevel betragter det 
som overtro, er det fordi det 
ikke stemmer overens med 
videnskaben, som videnskaben 
definerer sig selv i dag. Det 
stemmer ikke overens med 
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en moderne, oplyst verden og 
virkelighedsforståelse. Dog er 
det tilsyneladende lige meget, 
hvor oplyste vi bliver. Vi 
slippe aldrig fornemmelsen, 
eller fascinationen af det 
overnaturlige. Vi slipper ikke 
fascinationen og troen på det 
magiske og mystiske, alt det 
der ikke kan måles og vejes. 

Men hvad er så forskellen på 
overtro og tro? For mange 
er religion også 
bare overtro og en 
fascination af det 
overnaturlige. Hvor 
går grænsen mellem 
tro og overtro? 
Hvordan taler vi 
om tro i kirken, som adskiller 
sig fra overtro?

For det første giver tro sig 
ikke ud for at være viden. 
Overtroen forstår sig selv som 
en form for videnskab, som 
den etablerede videnskab ikke 
kan acceptere som viden. Men 
kristentro er ikke viden og 
giver sig ikke ud for at være et 
alternativ til de videnskabelige 
sandheder. 

Kristentroen er ikke et 
alternativt system, der 
forklarer alting. Den har ikke 

noget færdigt bud på, hvordan 
alting hænger sammen og 
hvorfor der sker det, der sker. 
Tro er i kristen forstand ikke 
at sige ja til et system, men at 
sige ja til en person – nemlig 
Jesus Kristus. Og troen bliver 
skabt i og gennem dette 
forhold. 

Tro er altså et personligt 
forhold. Tro er tillid. Med 
apostelen Paulus’ ord: Tro er 
fast tillid til det, der håbes på og 
overbevisning om det, der ikke 
ses. Troen kræver ikke undere 
og tegn – modsat overtroen. 
I overtroen kommer underne 
først. Først må man se noget 
underfuldt, før man kan 
tro. Med kristentro er det 
omvendt – det er troen, der 
åbner øjnene for underet. 

Kristentro er ligesom når du 
tror på din elskede. Du tror på 
hans eller hendes kærlighed. 
Du har tillid til den. Også i 
de dage, hvor den måske ikke 
mærkes så stærkt. Tro er at 
være trofast, det er at holde 
fast ved noget – tro på det. 
Også på trods. 

En væsentlig forskel på kristen 
tro og eks. astrologi eller 
numerologi – eller 7.9.13 

eller salt over skulderen – er 
denne tro på, at din skæbne er 
forudbestemt og i hænderne 
på mærkelige, upersonlige 
kræfter. De styrer dit liv og 
du selv er en viljesløs brik i 
spillet. Ved at lægge sit liv 
i hænderne på talmagien, 
mister man sin frihed og 
fralægger sig ansvaret. En 
sådan skæbnetro ligger langt 
fra den kristne tro, som netop 
handler om menneskets eget 
ansvar for sit liv og for jordens 
liv og vores medmennesker. 
Det er vores gudgivne opgave 
at tage os af hinanden og af 
den skønne jord. Vi har selv 
mulighed for at gøre det gode, 
eller det onde. 

Tro er tillid, tillid til Gud som 
møder os personligt gennem 
Kristus. Og tillid til dig selv 
og dit liv. Det er det budskab, 
brudeparrene skal gå videre ud 
i livet med, når de kommer 
i kirke for at blive gift. At 
tro på livet og kærligheden, 
også når man ikke har ”held 
og lykke” – så 7-9-13, det er 
simpelthen bare en dag, der 
vil gøre det nemt at huske at 
fejre bryllupsdag i medgang 
og modgang.           EHL 
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June Maya Kaalund Birch Lekfeldt, Søvej 8B
Nødebo  3480 Fredensborg

Formand,
referent

53655424 june@lekfeldt.dk

Gunver Nielsen, Mosebredden 1
Nødebo  3480 Fredensborg

Næstformand 48481429 nielsen.aagaard@mail.dk

Poul Olsen, Kirkevej 12 
Nødebo  3480 Fredensborg

Kasserer 48480274  
40257074

poulmarius@gmail.com

Christine Fossing, Sportsvej 37
Nødebo  3480 Fredensborg

Kontaktperson 53390766  chrisfos@hotmail.com

Kirsten Aunstrup, Søparken 7
Nødebo  3480 Fredensborg

48485874 kirsten@aunstrup.com

Lene Birkmand, Ved Skandsebakken 67
3400 Hillerød

Mødeleder 30246676
35436676

lebir@noh.regionh.dk

Bodil Davidsen, Sportsvej 9, 
Nødebo, 3480 Fredensborg

40873652 msdk@get2net.dk

Jette Bjerre Hansen, Gribskovvænget 14
Gadevang  3400 Hillerød

48249504  
28899504

jbh@dakofa.dk

Birgitte Henriksen, Gadevangsvej 122
Gadevang 3400 Hillerød

48266083 henriksenbirgitte@yahoo.dk

Eva Holmegaard Larsen, Nødebovej 24
Nødebo 3480 Fredensborg

Sognepræst 48480719 ehl@km.dk

Nødebo-Gadevang menighedsråd

Vejviser for kirkerne i Nødebo og Gadevang  www.noedebosogn.dk
Sognepræst: Eva Holmegaard Larsen 
Nødebo Præstegård, Nødebovej 24, Nødebo   48 48 07 19  ehl@km.dk
Træffes bedst: ons-, tors- og fredag 10-11, tirsdag 16-18, træffes ikke mandag 
Præstesekretær: Allan Høier  
træffes  som regel i præstegården tirsdag kl. 9-15  48 48 07 19,  alho@km.dk
Graver: Michael Müller 
Kirkegårdskontor Nødebovej 16, Nødebo   48 48 40 09 graver@live.dk
Træffes hverdage i dagtimerne
Sognemedhjælper: 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
Kirkeværge: Knud Aunstrup, Søparken 7, Nødebo  48 48 58 74 knud@aunstrup.com 
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Gudstjenester Prædikant Nødebo Gadevang
Oktober

6. oktober Anne Boye 10.30 9.00
10. oktober EHL 17.00

spaghetti
13. oktober EHL 9.00 10.30
20. oktober Ib Lauritsen 9.00
27. oktober Rachel Wille C. 10.30
Ung. gudstj. Medv.: konf.
31. oktober EHL 17.00

Halloween
November

3. november EHL 17.00
Allehelgen

10. november Ib lauritsen 9.00 10.30
gospel

17. november EHL 10.30 9.00
24. november EHL 9.00 10.30
28. november EHL 17.00

spaghetti
December

1. december EHL 16.00 14.00
1. søndag adv. Ni læsninger Ni læsninger

Gudstjenesteliste

Halloween for børn i Gadevang Kirke 31. oktober
I samarbejde med børneinstitutionen Asylet slutter dagens Halloweenfest med en 
kort aftengudstjeneste for de trætte børn kl.17.00 i Gadevang kirke

Gudstjeneste for unge mennesker i Gadevang Kirke
Søndag d. 27. oktober kl. 10.30

Tilrettelægges i samarbejde med konfirmanderne
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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

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 2344 2659
Roverleder: Ole Lumholt  4848 0747
Forældreforening: Jørgen Andersen  4848 5099
Hyttevagt: Brian Hørup  41591076  
bhpost@mail.dk

Styrk din krop i Nødebo
Anne Lise Kristensen              2364 8564
Irene Møller              2363 6911

Øvrige foreningsdata

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

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

Nødebo Bridgeklub
www.noedebo.dk/bridge
Formand Frithjof Saabye             4824 9119

Vinterbadeklubben Nødebo Vikingerne
www.Nbovikingerne.dk

Formand Jørn Aagaard
Mosebredden 1, Nødebo             4848 1429
Kasserer Jytte Bieber
Egebakken 9, Nødebo             2253 4009
Sekretær Stephen Wessels
Kirstinehøj 23, Nødebo            4913 5215
Mail: nielsen.aagaard@mail.dk
Klubhus: Krostien 11, Nødebo

Gospelkoret: Mighty Monday Mass Choir
Mail: gospel@mmmc.dk
Hjemmeside: www.mmmc.dk
Helene Dahl  Korleder             2346 2767

Bestyrelsen:
Anne Hansen, Formand              4848 4196
Kirsten Poulsen              5190 0453
Dorrit Dall Hansen             4848 4880
Maria Johansen             2227 0276
Margit Vester             4848 3150
Gitte Kruchov             4841 4364
Rikke Sund Nordahl            3956 4804

Vandværket              www.nødebovand.dk
Formand: Ole H. Olesen,
Sportsvej 35, Nødebo  4848 3819
Vandværksbestyrer: Ole Christoffersen
Sportsvej 49 4848 3240

Nødebo Lokalråd                      www.nødebo.dk

Formand Nina Werther     4848 1407
Næstformand Mikkel Faurholdt     4848 4118
Sekretær Benny Kristensen     2480 6371  
Webansvarlig og   
Kasserer Birgit Madsen    4848 2188
Gert Bendsen        4848 5560
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

Hillerød Sejlklub      www.hillerodsejl.dk
Theis Bober, Ringridervej 6           2163 5427
3400 Hillerød
theisbober@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 Ellen Kruse            4848 3395
Inger Petersen            2896 8430
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Forsamlingshusets bestyrelse

Forsamlingshuset, Nødebovej 26                                                          4848 0746

Tilde Gylling Bender, Søengen 2                  sekretær                            2070 2930
Bruno Bjerre, Ebbas Allé 14B                       ejendomsudvalget             2014 1617 
Flemming Jørgensen, Nødebovej 1B             bankoudvalget                  4848 3980
Lisa Kragh, Kildeportvej 14                          økonomiudvalget              4848 1729 
Lisbeth Larsen, Nøddehegnet 38                  informationsudvalget        4848 3537
Lisbeth Løw, Kildeportvej 26                       kulturudvalget                   4848 0727
Erik Petersen, Skovbrynet 4                          kasserer                             4848 2467
Poul Rudbeck, Stengårdsalle 2                      formand                            4848 2794
Jens Seeberg, Baunevænget 39                                                                3920 4797
Søren Skals , Pile Allé 5                                næstformand                     4848 4539
Camilla Svanebjerg, Rosenberg Alle 3                                                    3555 3180
Chr. Wolfhagen, Nøddehegnet 19                 driftudvalget                    4848 2593

Bliv medlem af kroen: Det personlige medlemskontingent er 350 kr pr år, og 150 kr for unge (under 30) 
under uddannelse. Forældres medlemsskab omfatter børn under 18.     
Medlemsskab oprettes via vores hjemmeside www.noedebo-kro.dk. 
Kulturabonnement koster 800 kr. pr. år og er kun for medlemmer. Samlet løssalgspris ca. 3.000 kr.

Medlemsrabat: Medlemmer, der ønsker at leje selskabslokaler på Nødebo Kro, kan 2 gange om året få en 
rabat på lejen. Det ene lejemål skal være Hestelængen. Forudsætningen for rabatten er , at man har været 
medlem i minimum 2 år, når lejekontrakten underskrives. 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.

Lokaler Basis Rabat 1 medlem Rabat 2 medlemmer

Krostuen 8.600 6.100 3.600
Sal og krostue 10.900 8.400 5.900
Krostue og driverhus 10.900 8.400 5.900
Sal, krostue og driverhus 12.000 9.500 7.000
Hestelængen 3.950 1.450

  Ann-Britt Thorndahl   loppegeneral            4848 4929



Det sker på Nødebo Kro fra oktober til november

Næste nummer af Kirke & Kro udkommer 
den 24. november deadline 10. november

Oktober
Tir. 8.  kl. 18.50 Banko
Ons. 9.  kl. 19.30 Kammerkoret Terpsichore A
Tir. 15.  kl. 18.50 Banko
Søn. 20.  kl. 16.00 Fra Gellerup til Hellerup A
Tir. 22.  kl. 18.50 Banko
Fre. 25.  kl. 19.00 Nøddeknækkerne F#
Lør. 26.  kl. 17.30 Halloween
Søn 27.  kl. 16.00 Toner fra Filmen A
Tir. 29.  kl. 18.50 Banko 

November
Fre. 1.  kl. 21.00 Santanas Venner A§
Tir. 5.  kl. 18.50 Banko
Søn. 10.  kl. 16.00 Niklas Sivelöv A
Tir. 12.  kl. 18.50 Banko
Tir. 19.  kl. 18.50 Banko
Ons. 20. kl. 19.30 Forfatteren Kim Leine A
Søn. 24.    Nyt Kirke & Kro

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


