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Skolestart i Nødebo - Glade børn klar til nyt år

Oktoberfest på Kroen
Trænger dine lederhosen til 
at blive luftet? 

Husk!!!Tirsdagstræf i præstegården

Ny kultursæson
Læs om de mange 
spændende arrangementer
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IndholdTræffetid på kroen
Tirsdag og fredag: Kl. 9 -12 samt mandag kl.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, gar-
derobe og toiletfaciliteter. Alle priser omfatter rengøring og moms. 
Der er prisgaranti i ét år fra lejemålets indgåelse.

Lokale               Personer  Pris kr.  

Krostue     54  8.600
Sal og Krostue  120               10.900
Krostue og Driverhus   54               10.900
Sal, Krostue og 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, gratis for medlemmer.
Rullebar: Fadølsanlæg med 2 taphaner kan lejes for 500 kr.
Hestelængen: 11 borde 6 pers., musikanlæg.

Lene Ebsøe, (Ansvh.), Kirkevej 6, 
mail: kirkeogkro@gmail.com  
Knud Ebbesen, Egebakken 12, Telf.: 4848 0239  
Eva Holmegaard Larsen, Nødebo præstegård,  
Telf.: 4848 0719  
Annoncer: Lisbeth Larsen • Webmaster: Jan Hovard  
Layout: Nanna Wichmann • Tryk: CoolGray 
 
Ved leveringssvigt kontakt Lene Ebsøe

Redaktion: 

Kirke og Kro udgives af Foreningen  
Forsamlingshusets Venner

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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Vandretur onsdag den 14. september kl 17: 

Tokkerup i Gribskov 
Skovturene med skovløber Carsten Carstensen som inspirerende guide arrangeres i et samarbejde 
mellem Naturstyrelsen Nordsjælland og Forsamlingshuset Nødebo Kro. Denne gang går turen 
rundt i den del af Gribskov, der hedder Tokkerup (staves også Toggerup på nogle kort). 
I området vest for Store Gribsø i Gribskov findes mange kulturminder i skovbunden fra 
alle mulige tidsaldre. Lige fra Jættestuen Mor Gribs hule til Kanalen fra Store Gribsø til 
Frederiksborg Slots vandmølle. Her finder man også resterne af gården Tokkerup, som var en af 
de mange gårde, der i sin tid lå i Gribskov. Hør også historien om en af gårdens beboere, der var 
berygtet for at være Gribskovs værste brændetyv! 
Husk fornuftigt fodtøj. Store dele af turen går uden for veje og stier. Der kan være mudret! Og 
bemærk, at starttidspunktet for skovturen i september er flyttet en time frem for ikke at blive 
fanget af mørket i skoven, som det er sket en gang tidligere. 
Vi mødes på parkeringspladsen over for Enghavehus, Helsingevej 2, 3400 Hillerød. 
Turen er gratis og varer 2-3 timer.
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FØRST PÅ KROEN OG SÅ TIL...

Nyd en dejlig middag inden 

koncerten i Restaurant F...

WOLKENFREI
VANESSA MAI
14. NOVEMBER

4820 9120 w frederiksborgcentret.dk FrederiksborgCentret

STIG ROSSEN JULEKONCERT 

9. DECEMBER

OBS!    
Styrk din Krop 
starter 8. sæson i 
Nødebo den 7. sept. 
kl. 13. Se mere på 
kroens hjemmeside 
"interessegrupper" 
eller kontakt Irene 
Møller på 2363 6911. 

Kager, brød, blomster og 
frugt efterlyses
Har du lyst til at donere lidt lækkert 
til boderne på loppemarkedet, er du 
med til at øge vores omsætning og vi er 
taknemmelig for alle bidrag 
Vi kan sælge langt mere, end vi kan 
skrabe sammen af friske, lækre sager: 
Kager, småkager, tærter, boller og brød.
Marmelader, syltetøj og gelé.  
Friske blomster, frugt og grøntsager. 
Jeres foræringer er med til at øge  
loppemarkedets omsætning betydeligt 
Så kom endelig med jeres specialiteter 
og lækkerier! 
Vi modtager jeres gaver både lørdag og 
søndag inden boderne åbner kl. 10.

Loppemarked på Nødebo Kro
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Kom og gør en god handel!! 
Søndag d. 28. august fra kl. 10 – 14 kan du gøre 
en god handel på det traditionsrige loppemarked 
på Nødebo Kro. Vurderingsekspert Jesper Bo - 
kendt fra ”Skattejægerne” på DR1 - lader igen i år 
hammeren falde over særlige effekter kl. 12 – og 
der er noget at komme efter! 
Kroen er igen i år stopfuld af rigtig mange gode 
effekter – både inde og ude kan der gøres en 
god handel. Her er alt hvad hjertet begærer – 
istandsatte børne- og voksencykler, sjove og 
uundværlige nips, lænestole, spiseborde,  

Program for dagen 
Kl. 09.30 Nøddeknækkerne spiller i gården, 
mens der serveres morgenkaffen til gæster 
i køen  
Kl. 10.00 Loppemarkedet åbner 
Kl. 12.00 Auktion i haven, hvor 
vurderingsekspert Jesper Bo lader 
hammeren falde 

Kl. 14.00 Loppemarkedet lukker

Loppemarked på Nødebo Kro 

Invitér familie og venner 
til Nødebo og nyd 
sensommerstemningen og det 
glade folkeliv. Mere end 150 
frivillige med et smil på læben er 
klar til at handle og overskuddet 
går til kulturlivet på Nødebo Kro.

Der er information til 
"lopperne" på s. 25.

kurvemøbler, malerier, fiskestænger, bøger og al slags legetøj til børnene er bare nogle af de 
effekter, som handles på kroen. 
Børnene kan muntre sig i deres helt eget område med flødebollekastemaskine, “Det muntre 
køkken”, fiskedam m.m., mens de voksne handler eller bare slapper af. 
Traditionen tro underholder husorkesteret Nøddeknækkerne fra kl. 9.30 og under hele 
loppemarkedet kan der købes alskens lækkerier. Morgenkomplet, grillpølser i flere varianter, 
hjemmelavede sandwich,  lune hjemmelavede vafler og kolde fadøl er nogle af de lækkerier, som 
kan nydes på plænen med den smukke udsigt over Esrum sø. 
Vurderingsekspert Jesper Bo – bl.a. kendt fra ”Skattejægerne” på DR1 – står for at håndplukke 
effekter til årets auktion og lader hammeren falde over fundene kl. 12. I forbindelse med 
auktionen trækkes der på indgangsbilletten lod om en række flotte præmier fra lokale 
virksomheder. 
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Ny sæson med nye 
oplevelser 
Sammen med dette nummer af Kirke & Kro har 
du modtaget et eksemplar af kulturkalenderen for 
sæson 2016-17 med beskrivelse af mere end 40 
arrangementer på Kroen. Du kan også downloade 
en oversigt på kroens hjemmeside, og de kommende 
arrangementer vil blive omtalt i Kirke & Kro.
Der er skovture, fester, koncerter, foredrag, musik- 
og danseaftener, nøddeknækkeraftener og den 
traditionelle fejring af julen med julemarked, juletræ 
og gospelsang. Og ud over det der er beskrevet i 
kulturkalenderen arrangeres der oplevelser som ikke 
er planlagt så lang tid i forvejen. Det er f.eks. pub-
nights, sport på storskærm etc. 
Til mange af oplevelserne er man nødt til at købe 
billet, men hvis du er medlem af støtteforeningen 
Forsamlingshusets Venner, kan du købe et årskort 
for kun 800 kr. i stedet for de lidt over 3.000 kr. det 
vil koste at købe billetter til de 25 oplevelser, der er 
dækket af årskortet. 
Ved mange arrangementer kan man spise, 
hvis man ellers køber spisebilletter i forvejen. 
Forsamlingshusets frivillige kokke er nødt til at vide 
på forhånd, hvor mange de skal lave mad til, og på 
grund af den særlige forsamlingshusstatus kan vi ikke 
sælge mad ”a la carte”, men kun i forsalg. 
Entrébilletter, spisebilletter og årskort kan købes på 
Kroens hjemmeside www.noedebo-kro.dk 
Vi glæder os til at se rigtig mange på kroen i den 
kommende sæson. 
På gensyn på Kroen 
Kulturudvalget
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FODBOLD I NØDEBO

Ungdom
Årg.2005-06 Man. 17.00-18.30 & Ons. 16.30–18.00    kontakt: fodbold_2006@nif.dk 
Årg.2007-09 Man. & Ons. 16.30–18.00       kontakt: fodbold_2008@nif.dk 
Årg.2010      Man. & Ons. 16.45-17.45              kontakt: fodbold_2010@nif.dk 
Årg.2011  Tirsdag  kl. 16.45-17.45              kontakt: fodbold_2011@nif.dk
Årg.2012-13 Onsdag kl. 16.45-17.45               kontakt: fodbold_sandkasse@nif.dk 
Senior
Senior        Tirs. & Tors. 19.00 – 20.30       kontakt: fodbold_senior2@nif.dk 
Oldboys (+32)    Mandag 20.00 – 21.30       kontakt: fodbold_oldboys@nif.dk 

Så spilles igen masser fodbold på Nødebo stadion af både 
unge og gamle fodboldben. Og vi har plads til endnu flere, 
der har lyst til at have det sjovt, få gode kammerater og lære 
fodboldfærdigheder. Fodbold i Nødebo er for alle uanset 
niveau.

Der er masser af gode grunde til, at din dreng eller pige 
også skal være en del af fodboldklubben. Fodbold er sjovt, 
udfordrende og børnene udvikler deres motorik. Derudover 
lærer de alle de andre jævnaldrende børn fra Nødebo at kende, 
fx inden skolestart. 

Vi tilbyder fodboldtræning til alle børn i alderen 3-11 år. Kontakt din træner, så kan dit barn 
prøve at se om fodbold er noget for ham eller hende. Vi træner på Nødebo stadion lige ved 
Nødebo skole i trygge rammer og med heste i baggrund – uden sammenligning Hillerøds 
flotteste fodboldomgivelser.
Klubben er i positiv udvikling 
Fodboldklubben er i en positiv udvikling med efterhånden rigtig mange børn. Vores målsætning 
er at blive Hillerøds bedste børnefodboldklub og at endnu flere børn og unge skal mærke glæden 
ved fodbold. 
Hjælpende hænder er velkomne 
Fodboldklubben drives udelukkende af frivillige kræfter og der er altid brug for en hjælpende 
hånd. Vi mangler pt. en kridtmand, som har lyst til at hjælpe klubben med at få kridtet op til 
hjemmekampene. 
Kontakt os, hvis du også har lyst til at være frivillig, til glæde for en masser børn i Nødebo. 
Uanset om du ønsker at være træner, kridtmand eller noget helt tredje, så skal du være meget 
velkommen.  
Kontakt: fodbold_formand@nif.dk 
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VedelByg 
Tømrer- og snedkerarbejde udføres efter  
god håndværkertradition

 • Nybygninger
 • Tilbygninger
 • Renoveringer
 • Udskifning af tage
 • Udskifning af døre og vinduer
 • Reparationer
 • Køkkener
 • Terrasser m.m.

Tømrermester og Bygningsingeniør
 Rasmus Vedel, Nødebovej 13
 Tlf.: 4848 4856 / 2611 4848
 Mail: vedelbyg@gmail.com

Jespervej 54
3400 Hillerød

Tlf.: 72 312 123
Vi sælger også:

Italiensk is og vine fra  
Vinhuset Stolz

- er et dynamisk, full-service advokatfirma, der hjælper  
både erhvervslivet og private

 
Vi er uafhængige og har specialiseret os i at rådgive små og mellemstore virksomheder i alle 
klassiske udfordringer - i solid afstand fra lovens gråzoner.
Hos os kan du forvente en direkte, ærlig og personlig dialog. 

Du kan kontakte din lokale advokat advokat Martin Utiger (møderet for Højesteret) på:  
Tlf.: 48 24 79 20 eller mail: mu@augustj.dk 
 
Martin Utiger er ekspert i retssystemet og dens kompleksitet.

Du kan se mere om advokatfirmaets arbejdsområder på: www.augustj.dk
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Den store 
OKTOBERFEST 

på kroen
Ølfest, dans og helstegt pattegris

Fredag den 7. oktober fra kl. 18

Inspireret af den store sydbayerske øl-fest trækker vi i lederhosen "mit alles" og fester med fadbamser, 
sang og fællesdans. 
Dørene åbnes kl. 18 og ved 19-tiden serveres der traditionen tro helstegt pattegris fra grill, mens Kroens 
øl-haner er åbne for tørstige ganer og højttalerne spiller liflig musik. 
I løbet af aftenen afholdes konkurrencer i sømslåning, flæskesvær- og hesteskokast, så der er noget for 
enhver smag! Musikken fortsætter i ændret stil, og der vil være præmie til bedst udklædte. 
Spisebilletter koster 150 kr. og sælges indtil fredag den 30. september kl. 12, hvis der da ikke er udsolgt 
inden. 
Indtil kl. 21 er der kun åbent for deltagere med spisebillet. Efter kl. 21 er der gratis adgang til festen.
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Ib Andersen og hans kone Lillian har med 2 døtre boet de sidste 40 år i huset Søvej 14, et hus 
de fik bygget i 1975, efter at jorden fra barndomshjemmet blev solgt fra. Ibs barndomshjem var 
nemlig i det gule murstenshus i nr. 8B, og her fortæller han husets historie.  
På Søvej nr. 8 lå i 1800-tallet et lille stråtækt hus, hvor Ibs oldefar boede. Han ernærede sig som 
mange andre som teglværksarbejder ved teglværket på Frydenborgvej, men også som husmand 
med 7 tdr land jord, som han og hans familie opdyrkede. Jorden strakte sig  fra kirken  og bag 
om gården ”Dorthealyst” hele vejen ned til skovkanten med  højre side af Gyvelvej og venstre 
side af Nødebo Skovvænge som grænser. Dengang var der kastanjetræer hele vejen ned ad søvej, 
som var grusvej. I dag er der et enkelt tilbage udfor nr 6, et stort gammelt smukt træ. 

Det nuværende 
hus på Søvej 8B

SØVEJ 8B som det så ud i 1960
Tv i billedet er Maskinhuset, som indeholdt værksted og kværn til kornet, på toppen var der brevduer, 
hvilket var Ibs fars store hobby. 
I midten ses stuehuset og  th. stalden med heste og køer. Høns og gæs fandtes også på gården. Længst th, 
laden, der også husede tærskeværket, når det ikke var i brug.
Familien havde kun selv en vogn med træ-fælge, en såkaldt ”fastvogn”, hvilket gav en temmelig ujævn 
kørsel. Men nogen gange lånte man en vogn med gummihjul (en ”gummivogn”) hos Marius Jensen, 
der havde et vognmandsfirma  på ”Alfa”, det hvide hus længere oppe ad vejen. Det hjalp en del på 
komforten. 

Et travlt liv på Søvej 8B
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D. 13-6-1915 brændte Nødebo Kro ned til grunden ved en voldsom brand, hvor også 
brandsprøjten brændte. (Se evt. www.noedebo-kro.dk/historie).  Blæsten førte gløder ned til 
stråtaget på Søvej nr 8, og det brændte også ned til grunden. Derefter blev det nuværende 
murstenshus bygget med 2 lejligheder i 2 etager, og som det ses af billedet, der er taget 
omkring 1960 var det ikke bare beboelseshuset, der blev bygget, men et husmandssted med 
arbejdsbygninger.  
Men selvom det var en driftig familie kunne man ikke leve af stedet, og Ibs far havde job som 
skovarbejder. Han ville ikke være skovløber, selv om skovløbere var sikret en bopæl, for hvis 
man så mistede sit job, så havde man heller ikke noget sted at bo. 
Ibs mor stod for stort set hele pasningen derhjemme. Ib Andersen er født i 1949, og hans 
lillebror 4 år senere. De havde malkekøer og arbejdsheste. De havde duer, gæs og høns og de 7 
tønder land var både græsning, kornmark og roemarker, som Ib og hans bror skulle hjælpe med 
at hakke. Der var en stor køkkenhave med bla. kartofler og ærter og jordbær, som også gav en 
indtægt og alt skulle passes. 

Ib Andersen i dag.

Huset blev som sagt bygget med 2 lejligheder. En lille 
lejlighed på 1. sal, hvor Ibs farfar boede og blev passet af 
Ibs mor og resten af huset, som familien selv beboede. 
Et fint murstenshus – senere pudset gult – som dog 
blev bygget på lidt usikker grund. Der er rigtig meget 
vand i Nødebos undergrund, engarealerne strakte sig 
ned til søen- og der var grøfter og kilder mange steder, 
Nødebos gamle vandledninger er stadig noget af en gåde 
for vandfolkene. I hvert fald sank huset, fundamentet 
var ikke solidt nok, og der kom en niveau-forskel ud til 
jord og vej, hvor huset kom til at ligge lavere. Man har så 
kunnet ”løfte” det og stabilisere det ved at sprøjte beton 
ind under det, så problemet forhåbentlig er overstået. 
Så Ibs forældre havde travlt. Der var ingen fridage, bedriften skulle passes. Ingen børnehave, Ib 
var hjemme hos sin mor, og fulgte med rundt til hendes gøremål, da han var stor nok. Han var 
med i barnevognen, da bøgetræerne i Nødebo Holt blev plantet, og det fortælles , at han som 
ca 2-3 årig som så mange andre livlige drenge måtte have en snor om livet og bindes til en pæl 
i græsplænen. Han fik dog trukket pælen op en dag, og gik ned ad Søvej med pælen i hånden 
til søstrene, som drev pensionat på gården ”Dorthealyst”  på hjørnet af Søvej og Kildevænget. 
Pædagogikken har ændret sig siden 1950. 
Jorden blev solgt fra i 1965, og Ib husker, at hans far derefter blev i stand til at købe sin første 
Volvo, en 544, en perle. Ibs far havde altid Volvo og den tradition har Ib fortsat. Han har kørt 
Volvo lige siden. Senere, da han blev gift med Lillian, byggede de det nuværende hus i nr 14, 
og Ibs bror bor stadigvæk i huset ved siden af i nr 12. 
Det gule hus blev solgt til en murermester i 1998 , og siden har det haft skiftende ejere. Det 
har også været spillet væk,  og gået på tvangsauktion. Derefter blev det købt af et investerings-
selskab, som øjnede en guldgrube. Den er nu udeblevet, og huset er i dag udlejet.
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Kunst på 
Kroen
Traditionen tro lægger Kroen 
vægge til skiftende kunstneres 
værker. I øjeblikket udstiller 
Lone Helmstedt sine vævede 
tæpper 

Kunstneren Lone Helmsteds vævede 
billeder og tæpper hænger lige nu 
og pryder Kroens vægge. Lone 
Helmsted har vævet, siden hun var 
helt ung og siger selv om sin kunst:

PETER 
TOFT
TØMRER & SNEDKER

Totalentrepriser
Nybyg • Tilbyg • Ombyg • Tag 

Kvist • Terrasse • Gulve • Vægge 
Døre • Vinduer • Køkken • Bad

Kvalitet til tiden

2441 6270
Kærvej 3, Nødebo, 3480 Fredensborg 

nts.toft@gmail.com

”I mine billeder arbejder jeg på at skabe 
en helhed mellem farver og komposition. 
Når man væver, kan man kan godt 
lave spontane afvigelser fra forarbejdet, 
men man kan ikke ændre på farve 
og komposition, da man ikke kan se 
billedet i sin helhed. Derfor er vævning 
anderledes end at male. Dog gælder de 
samme regler omkring farve, balance og 
rytme.” 

Lone har tidligere udstillet på Kunstnernes 
Efterårsudstilling, Påskeudstillingen i Århus, 
Albertslund Bibliotek og Frederiksbergs Rådhus.
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Hærværk i Nødebo
Nødebo Skole oplever igen og igen hærværk – hjælp os med at få det stoppet!

Vi har efterhånden flere gange oplevet at møde ind om morgenen til en skole, der har været 
udsat for hærværk.
Det er meget ubehageligt for os voksne, men endnu mere ubehageligt er det for børnene, at 
der er folk, der ødelægger deres skole.
Hærværk af grov kaliber
Det er ikke bare drengestreger, vi oplever på 
skolen. Det er hærværk af grov kaliber. Vinduer 
er blevet smadret, vores bålsted er blevet ødelagt 
og der er malet graffiti på vægge og bænke. 
Parasolfødder er blevet slæbt op ad trapper for 
derefter at blive smidt ned over cykelstativet. 
Flere cykler er allerede blevet totalt ødelagt af 
denne behandling. Og det er blot eksempler på 
det hærværk, skolen er blevet udsat for.
Hjælp os med at få det stoppet
Vi ved ikke, hvem der står bag, og derfor beder vi 
om jeres hjælp. Læg vejen forbi, når I lufter hund 
eller løber en tur om aftenen. Tal med jeres unge 
om, at det er vores allesammens skole og at det er 
vigtigt, at vi passer på den.
Hvis hærværket ikke hører op, må vi sætte 
kameraer op – og det er penge, vi hellere vil 
bruge på børnenes skolegang.
BN
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Din lokale EL installatør

RBB Electric - 
Tlf.: 32 177 000 - Mobil: 41 269 269 - E-mail: rene@rbb-el.dk 

Frydenborgvej 27 G - 3400 Hillerød 

www.rbb-el.dk

Laver alt ind- og udvendigt EL arbejde
Ingen opgaver er for store eller for små
Nye lokaler i Hillerød, men stadig din lokale EL mand

Kontakt os for et uforpligtende tilbud
Døgnvagt

Unikt 
udvalg, god 
rådgivning 
- gó stil

Unik Optik 
v/Susanne Yde
Helsingørsgade 10-14
3400 Hillerød, 
Tlf: 48240401
unikoptik.dk

Vi er din lokale, autoriserede 
optiker, der tager sig tid til dig og 
din synsoplevelse. Dette gælder 
også svagtsynsoptik.
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Fællessang 
med Michael 
Bojesen og 
Jeppe Aakjær: 

Søndag 18. september kl. 16 
Jeppe Aakjær ville i september 2016 være fyldt 150 år, hvis 
han stadig havde været blandt os. Det fejrer Nødebo Kro 
med en eftermiddag med fællessang inspireret og styret af 
Michael Bojesen, der fortæller om sangene og spiller på 
flygelet. 
Mange vil kende Michael Bojesen fra TV-udsendelserne 
”Vidunderbørn”, hvor han sad i dommerpanelet. Han 
var også dommer i DRs Maestro-programmer. Han er 
komponist, dirigent, pædagog, vært, formidler med meget 
mere. Han var i et årti chefdirigent for DR PigeKoret og 
har siden sin fratrædelse i 2010 været korets æresdirigent. 
Men han er først og fremmest kendt for sin indsats for den 
folkelige sang.  
Michael Bojesen har et smittende engagement og kan altid 
få folk til at synge med. Det vil også ske i Nødebo, hvor 
alle nok skal få gang i stemmebåndene. Udgangspunktet 
bliver Jeppe Aakjær, men der skal nok blive plads til andre 
forfattere, som har bidraget til den danske sangskat. 
Billetter koster 130 kr. ved indgangen og 120 kr. i forsalg 
på www.noedebo-kro.dk. 
Gratis med årskort.
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Lillelund
Gl. Hovedgade 10, 2970 Hørsholm
Tlf. 4516 2700

Lillelund & Andersen
Stengade 66, 3000 Helsingør
Tlf. 4925 6400

Lillelund & Stadil
Kongevejen 340, 2840 Holte
Tlf. 4542 5500

Lillelund & Madsen - Hillerød
Østergade 16, 3400 Hillerød
Tlf. 4829 7000

4 Nybolig forretninger 
giver synergi, synlighed 
og hurtigere salg

Villa med nem og overskuelig have.
Køber id: 368998

2 voksne med 2 mindre børn søger væk fra 
lejligheden i København. Budgettet er sat til 
maks. kr. 3,5 mil. 

Kontakt Nybolig og høre mere.
Nybolig Hillerød - ring 4829 7000

BOLIG SØGES

SOLGT

Praktisk info om Naturens Dag på Skovskolen i Nødebo:
Tid: Søndag d. 11. september 2015 kl. 10.00 - 15.00

Sted: Skovskolen, Københavns Universitet, Nødebovej 77A, Nødebo, 3480 Fredensborg

Transport: Bus 307 fra Hillerød Station går lige til døren, og der vil være parkering 
på Pibersletten over for Skovskolen samt cykelparkering og handicapparkering på 
Skovskolen.

Diverse: Arrangementet er gratis. Medbring madkurv eller køb mad og drikkevarer rundt 
omkring på Skovskolens område hele dagen.

Mere information: Projektkoordinatorer for Naturens Dag 
i Nordsjælland: Anne Nysted, Skovskolen – Københavns 
Universitet www.ign.ku.dk , anyc@ign.ku.dk, mobil: 22 17 
05 00 eller Anne Johannisson, Naturstyrelsen Nordsjælland 
www.nst.dk , ajo@nst.dk, mobil: 23 21 53 73
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På Skovskolen i Nødebo vil der være masser af aktiviteter for både børnene og deres familier. Det 
mangfoldige program er klart medio august, men allerede nu lover arrangørerne masser af tips til 
at lære om og være i naturen: Lær at skyde med bue og pil, hør om hav- og fiskeørne, prøv at save 
med langsav eller hør om lækker mad som svampe og planter og ikke mindst om, hvordan du kan 
finde både ro og måder at røre dig på i naturen. 

De voksne kan samtidig blive klogere på, hvordan Danmarks skove skal se ud i fremtiden. I en 
åben natur-debat stiller biolog Karsten Thomsen, medstifter af Verdens Skove, og Skovskolens 
egen professor Palle Madsen op til debat om urørt skov versus produktionsskov.

Naturens Dag er Friluftsrådets og Danmarks Naturfredningsforenings årlige mærkedag for 
naturoplevelser. Formålet er at åbne naturen for besøgende og vise den brede palet af friluftsliv 
og naturoplevelser frem for danskerne. Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening har 
meddelt, at de igen i år officielt vil åbne den landsdækkende Naturens Dag på Skovskolen.

Find det endelig program på www.naturensdag.dk fra midten af august.

Foruden Skovskolen, Københavns Universitet står Naturstyrelsen Nordsjælland, Danmarks 
Naturfredningsforening, Friluftsrådet og en masse frivillige fra foreninger og organisationer bag 
Naturens Dag i Nordsjælland.

Foto af Ditte Valente

11. september på Skovskolen i Nødebo

Naturens Dag
Under overskriften 
”Naturen uden alder”, 
er der gratis oplevelser 
og aktiviteter for både 
børn og deres familier 
søndag 11. september 
kl. 10-15 på og omkring 
Skovskolen i Nødebo.

Årets tema for det 
landsdækkende arrangement 
Naturens Dag har fokus 
på børnene. For børn, der 
bruger naturen, er sunde, 
glade og kloge og vokser 
op som ansvarlige voksne, 
der benytter og beskytter 
naturen.
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Cæcilie Norby og 
Lars Danielsson
Koncert søndag den 25. september kl. 16 
Danske Cæcilie Norby og svenske Lars Danielsson er i bogstaveligste forstand jazz'ens dream-
team. Det er et intimt, frugtbart og rørende musikalsk møde mellem en stor sangerinde og en 
fantastisk bassist og musiker. 

Privat danner de to kunstnere par, og sidste efterår udgav de CDen”Just The Two Of Us” som 
deres første fælles udgivelse, som Cecilie Norby beskrev således: ”Det er en gammel drøm, der 
er gået i opfyldelse. Jeg har spillet mange duo-jobs med min mand, men der fandtes ikke en 
duo-plade med os. Og så har vi i fire-fem år snakket om, at nu skulle vi altså lave den. Vores 
samspil er en fantastisk oplevelse for os begge, og det har faktisk ikke noget med vores privatliv 
at gøre. Vi går virkeligt godt i spænd rent musikalsk, og vi har haft den samme musikalske 
opvækst, som gør, at vi er meget enige om, hvor vi vil hen”.

Ved koncerten i Nødebo kan man opleve flere af numrene fra CD’en. Eftertænksomt, følsomt, 
nærmest magisk, sådan kan kun en musiker som Lars Danielsson introducere en melodi, så 
falder Cæcilie Norby ind og synger Joni Mitchell's udødelige ballade, "Both Sides Now" med 
sin helt egen uafrystelige, følsomme, bluesy, charmerende evne for fortolkning. Fra første tone 
inviteres vi på en rejse i parrets private og aldeles betagende musikalske univers.

Billetter koster 160 kr. ved indgangen og 
150 kr. i forsalg på www.noedebo-kro.dk. 
Gratis med årskort  
Der er nummererede pladser, så det 
anbefales at reservere plads i forvejen.
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Nyt skoleår 
og ny start 
for Nødebo 
Skole
I år siger vi velkommen til 
skolens første 4. klasse. 
Et håndgribeligt bevis på, 
at Nødebo Skole udvider, 
vokser og fungerer

Som resultat af, at vi er blevet en udeskole og udvidet til 5. 
klasse, har vi netop sagt velkommen til vores første 4. klasse. 
Det er en god følelse at se 24 glade elever møde ind og melde 
sig klar til endnu et år på Nødebo Skole.
Vi har også budt velkommen til en ny 0-klasse. Som altid 
går skolevejen den første dag på Nødebo Skole gennem en 
flagtunnel, skabt af de ældre elever. Det er altid en stor og 
rørende oplevelse – både for store og små. I år har vi 17 elever 
i 0 klasse, hvilket bringer os op på i alt 98 elever på skolen.

Nye lærerkræfter
I år siger vi også velkommen til to nye lærere, der begge har 
søgt til Nødebo Skole, netop fordi udeskolekonceptet og 
skolens størrelse tiltaler dem og matcher deres kompetencer. 
Det er godt at opleve, at Nødebo Skole tiltrækker kompetente 
lærerkræfter og vi er sikre på, at de nytilkomne vil være med at 
gøre vores skole endnu bedre.

Udeskolekonceptet er mere end skovture
Udeskole er ikke ’kun’ at gå i skoven. I udeskolekonceptet 
ligger der, at hele lokalområdet inddrages i undervisningen. 
Det betyder bl.a., at vi også benytter både Kroen og 
Skovskolens lokaler. Især er det dejligt, at vores i forvejen gode 
samarbejde med Kroen således udbygges. Det er også Kroen, 
der trådte hjælpende til med lokaler, da vi skulle renovere 
nogle klasselokaler i foråret – så tak for det.
Fremtiden tegner lys og vi glæder os til endnu et godt år på 
Nødebo Skole
Bente Nissen



20

Grøn 
samtalesalon
Nødebo Bæredygtigt! afholder sin 
anden samtalesalon onsdag d. 24. 
august kl. 17 til 19 på Kroen.  

En halv time før og efter er der mere 
uformel snak over en kop kaffe, en vand, øl 
eller et glas vin, som kan købes i baren. 
Til den første samtalesalon d. 15. juni var 
disse fire temaer i spil: Børneliv - Glæde - 
Hverdagen – Vaner. 
På vores hjemmeside kan du se, hvilke 
temaer vi skal snakke sammen om d. 24. 
august. 
Vi glæder os til at mødes på tværs af 
alder og livsfaser –  det kræver hverken 
tilmelding, forberedelse eller speciel viden. 
Du skal bare have lyst til at møde nye 
mennesker og snakke med dem om det, 
der ligger dig på sinde. 

www.nødebobæredygtigt.dk

Nødebo Hjulspin 
cykler igen 

Tirsdag d. 30 august tager Nødebo 
Hjulspin på sommertur. Turen går denne 
gang til Solbjerg Engsø, og vi cykler 
fortrinsvis ad skovstierne. 

Vi starter kl. 10 fra Kroen og turen varer 
mellem to og tre timer. Vi spiser frokost 
undervejs, så medbring en madpakke og noget 
at drikke.  
På Hjulspins sidste tur d. 9. april havde vi 
selskab fra Regnbuen. Vi havde allesammen 
en forrygende tur til Ulvedalen, hvor der blev 
trampet til i pedalerne op ad bakkerne – til 
gengæld gik det over stok og sten ned ad 
bakkerne.  
Læs mere om turen og NB!s samarbejde med 
Følstrup og Regnbuen på hjemmesiden. 
Tidligere deltagere i Nødebo Hjulspins 
cykelture modtager en mail når næste tur er 
planlagt. Nye cyklister er velkomne til at slutte 
sig til hjulspinnerne. Send en mail til  
kirsten.vesterager@mail.dk, hvis I gerne vil på 
mail-listen.
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Grib Skov Trop inviterer alle i Nødebo til  

Bålaften
Lørdag den 17. september 2016 
Den årlige bålaften er faktisk en hel eftermiddag fyldt med spændende aktiviteter, som alle kan 
deltage i, efterfulgt af middag med dejlig bålmad og naturligvis slutteligt et rigtig godt lejrbål 
med underholdning og præmieoverrækkelse. Igen i år håber vi at se alle forældre samt familie og 
venner samt og andre foreninger i byen. Alle er velkomne til hele eller dele af programmet. Husk 
varmt tøj og tæpper til aftenen. 
Troppens åbne O-løbs mesterskab (kl. 12). 
Man kan deltage som øvet, uøvet, familie eller enkeltvis. Trops- og klanmesterskab afvikles med 
præmier til vinderne. Starten går fra Bassebjerg. 
Troppens åbne langbuemesterskab (kl. 13) 
Spejdere, søskende, forældre og andre med interesse kan skyde med langbue. Det årlige 
langbuemesterskab i klasser for ulve, stifindere, spejdere, rover afvikles med flot uniformsmærke 
til vinderne. Ved Bassebjerg.

Svævebanen fra toppen af BASSEBJERG er kun til de modige. Efter lejrbålet vil der være 
NATSVÆV ud i nattemørket.
Program 
Eftermiddag  
 kl. 12.00: O-løb (13 årige og ældre) 
 kl. 13.00: Langbueskydning (13 år og ældre) 
 kl. 14.00: Forhindringsbane åbnes (13 år og ældre) 
 kl. 15.00: Båltændingskonkurrence (alle aldre) 
 kl. 16.00: Kimsleg (alle aldre) samt forhindringsbane og bueskydning for 7-12 årige. 
 kl. 16.30: Museumsvognen åbner 
 kl. 17.00: Svævebanen åbnes 
Aften:  Kl. 17.30: Velkomst 
 Kl. 17.40: Vi byder på lækker grillmad, salatbar, rødvin, mm. 
 Kl. 19.00: Bålet tændes og flaget nedhales. Medlevende underholdning følger 
 Kl. 20.20: ”Vi smeder kæden” og slutter
Mad og drikke bliver til rimelige priser 
Tilmelding er ikke nødvendig

VEL MØDT!

Grib Skov Trop
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DIN LOKALE TRÆMAND
Arborist Jørn Skov

Træfældning, Træbeskæring
Flishugning, Stubfræsning, Hækkeklipning

Rådgivning

Uforpligtende tilbud gives  
 skov@treecare.dk • www.treecare.dk

Nødebovej 36A, Nødebo Tlf.: 40872626

Fodklinik

Ring for aftale: Tlf.: 3144 2731
Statsaut. fodterapeut Kirsten Lumholt 
Nødebo fodklinik - Sportsvej 47, Nødebo

Nu med udstyr til 
fremstilling af 
skoindlæg
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Sæsonens første 

Nøddeknækkeraften 
Fredag 30. september kl. 19.00
Kom og vær med til en sjov og glad fællesaften med 
Nøddeknækkerne den sidste fredag i september. 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, så alle kan være med.  

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 på www.noedebo-kro.dk 
senest onsdag den 28. september kl. 12. 

Der er gratis adgang til musikken kl. 19.



24

Banko på Nødebo Kro 
Hver tirsdag  
kl. 18.50
Mere end 100 
forventningsfulde 
gæster hver gang - 
som har det rigtig 
hyggeligt. 
Kom og vær med!

HUSK!!!

Nødebo Kro, Efterår 2016

Undervisning i Argentinsk Tango 

I starten af september starter undervisning i Argentinsk Tango for såvel øvede som 
begyndere

Undervisningen starter onsdag den 7. 
september og fortsætter frem til den 19. 
oktober. 
Begynderhold kl. 18.30 – 20 
Øvede kl. 20 – 21.30. 
Deltagelse kræver medlemskab af 
Nødebo Kro, da vi låner lokalerne gratis.  
Se endvidere mere på www.noedebo-kro.
dk/ 
Yderligere information og tilmelding sker 
til Britta Frederiksen på 41415094 eller 
musikterapi@hotmail.com

Undervisningen varetages af Lucy Mogensen og 
José Amado, som i flere år har været undervisere 
på vores hold. Sammen danner de Tango Amor 
og har i 6 år undervist i argentinsk tango i såvel 
København og omegn som udlandet. Jose og Lucys 
tangostil kaldes for Milonguero stilen, en stil med 
en lukket omfavnelse, og en meget harmonisk gang. 
Bevægelserne er små og originale.

Lucy har udviklet sin tango i Buenos Aires, 
Argentina, og har i flere år lagt mange timer 
og energi i at vise denne smukke dans. José er 
tangolærer fra Argentina. Hans erfaring er lang, og 
han har haft mange store og spændende tangolærere, 
bla. Gavito og Tete.
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Kulturnat Hillerød  
Fredag den 23. september
Årets kulturnat i Hillerød fredag den 23. september er den 
11. af slagsen, og den indledes som sædvanligt med et festligt 
optog gennem byen med heste, veteranbiler, motorcykler, 
ringridercykler og masser ad musik. Optoget begynder 
klokken 16 på Rendelæggerbakken og går via Frederiksborg 
Slot og Slotsgade til Hillerød Camping. Kulturnat Hillerød 
byder på over 150 arrangementer over hele byen med en 
næsten uendelig række af tilbud til både børn, unge og ældre. 
Kulturnat Hillerød tager fat på både fortid og nutid. På en guidet tur kan man høre om "konen 
i vinduet" i Stutmesterboligen, om de to Badstuedamme med Louiseøen og Badstueslottet 
set udefra samt om Frederiksborghestens barndomshjem på Hillerødsholm. I den anden ende 
af byen på Pharmakon kan man både smage på kursuscentrets lækre mad samt opleve og selv 
prøve, hvordan medicin blev fremstillet i gamle dage. 
Man kan læse mere om det store arrangement på kulturnathillerod.dk, selv lægge billeder ind 
på facebook i gruppen Min Kulturnat Hillerød og downloade kulturnattens app, når dagen 
nærmer sig. 
Vi mødes i Kulturnatten

Til "lopperne":
Program for loppeweekenden
Fredag d. 26. august fra kl. 16 – 18
stiller vi telte og borde op, så alt er klart til lørdag, hvor effekterne stilles frem. Alle boder 
skal være repræsenteret, så telte og det rigtige antal borde stilles op. Alle, der har tid, er meget 
velkomne – jo flere hænder, jo hurtigere går det.

Lørdag d. 27. august kl. 10
fylder vi i fællesskab boderne med en masse spændende loppeeffekter. 
Der vil være lækker mad og en kold øl/vand til frokost. 
Så INGEN MADPAKKER.

Søndag d. 28. august kl. 9.15
mødes vi alle ved kroen og er klar til at kæmpe for endnu et kanon resultat og til at få en god 
og hyggelig dag sammen i Kroens ånd! 
HUSK: fællesspisning kl. 17 for alle, som har hjulpet til før, under eller efter loppemarkedet.
Alle skal tilmelde sig loppemiddagen via direktøren i deres bod.
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Nyt fra vandværket
Renovering af hovedforsyningsledning samt en nødforsyningsbrønd sikrer Nødebo 
vand af høj kvalitet
I foråret er hovedforsyningsledningen på Nødebovej syd og Stenholtvej blevet fornyet med et 
godt resultat og uden de store gener for forbrugerne og trafikanter.
I august måned vil sidste del af projektet blive udført, og Nødebo Vandværk vil have en 
NØDFORSYNINGSBRØND ved Stenholt Vandværk og har dermed sikret forbrugerne i 
Nødebo.
Driften henover sommeren har været stabil og uden problemer, så vi har leveret vand af meget 
høj kvalitet.
Den nye forsyningsledning på Pramvejen, der blev etableret sidste år, er kontrolleret uden de 
store bemærkninger.
På administrationssiden kører det efter planerne og alle interessenter har betalt deres 
vandregning.
FORTSAT GOD SOMMER.
Bestyrelsen – august 2016
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Oplevelser på Kroen senere i oktober: 

Foredrag onsdag den 12. oktober kl. 19.30: 

Statslig overvågning siden tidernes 
morgen 
I disse år er statslig overvågning emne for en hed debat. Men 
overvågning er ikke noget nyt. Den har altid været der lige fra oldtidens 
Perserrige til nutidens højteknologiske stormagter. Hør historikeren 
Andreas Marklund fortælle om det. 
Billetter koster 50 kr. ved indgangen og i forsalg. Gratis med årskort 

Koncert søndag den 16. oktober kl. 16.00: 

Povl Dissing og Benny Andersen
Det er poetisk partnerskab i højeste potens, når digteren møder 
troubadouren i skikkelse af Benny Andersen og Povl Dissing. Nu 
kan man opleve eller genopleve dette møde på Nødebo Kro. 
Billetter koster 240 kr. ved indgangen og 230 kr. i forsalg. Gratis 
med årskort.  
Der er nummererede pladser! Det anbefales at reservere plads i 
forvejen. 

Koncert søndag den 23. oktober kl. 16.00: 

Ursula Smith og Rikke Sandberg
Cellisten Ursula Smith og pianisten Rikke Sandberg har begge 
en international karriere, og nu mødes de på Nødebo Kro i 
en fælles koncert. Det bliver en af efterårets store klassiske 
musikoplevelser.  
Billetter koster 130 kr. ved indgangen og 120 kr. i forsalg. 
Gratis med årskort. 

Læs mere om arrangementerne i næste nummer af Kirke & Kro eller på www.noedebo-kro.dk
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Valg til menighedsrådet! 

Tag ansvar for din kirke 

Til efteråret er der valg til menighedsrådene landet over. Jeg vil derfor opfordre alle, der er 
interesserede i deres lokalmiljø til at overveje, om man kunne tænke sig at stille op til valg, eller 
måske kender nogle andre, som kunne være interesserede.  Man vælges for en periode på 4 år. 

Nødebo sogn og Gadevang sogn er slået sammen i ét menighedsråd, bestående af 11 medlemmer, 
7 fra Nødebo og 3 fra Gadevang. Præsten er født medlem.  

Hvad laver et menighedsråd? Et menighedsråd har ansvar for den eller de lokale kirkers drift, både 
på det åndelige og det mere praktiske plan. Det betyder blandt andet vedligeholdelse af kirkerne, 
kirkegårdene og præstegården, ligesom menighedsrådet er arbejdsgiver og ansættelsesmyndighed 
for kirkens personale. Men en væsentlig del af menighedsrådets arbejde består også i at være 
sparringspartner for præsten og være med til at forme sognets kirkeliv. Det sker ikke mindst, når 
vi i rådet skal blive enige om, hvad vi vil bruge vores penge til, og når vi i fællesskab udarbejder en 
vision for den kommende valgperiode. 

Lad det være sagt med det samme: menighedsrådsarbejde er ikke noget, man kan gøre med 
venstre hånd. I takt med, at menighedsrådene har fået mere og mere ansvar de senere år – 
derunder mere indflydelse – er det på mange måder også blevet mere arbejdskrævende. Til 
gengæld er det spændende arbejde, hvor man virkelig kan se resultater af sin indsats, og hvor man 
fornemmer, man reelt kan gøre en forskel. 

Menighedsrådene har ikke kun indflydelse på deres lokale kirke, men på hele Folkekirken, og 
fungerer som høringspartnere for kirkeministeriet. I de sager, der i de senere år har fyldt meget 
i medierne, eks. loven om vielse af homoseksuelle og udfærdigelsen af en ny kirkeforfatning, 
spillede høringssvarene fra menighedsrådene afgørende ind på forløbet. Det gælder også den 
fortløbende debat om mulig adskillelse af stat og kirke, og i spørgsmålet om kirkelukninger. 

Den danske folkekirke er styret fra neden, og er en af de mest demokratisk ledede institutioner i 
Danmark. Man har som menighedsrådsmedlem mulighed for at være med til at sætte sit præg på 
fremtidens folkekirke. 

Vi indbyder til 2 møder i forbindelse med det kommende valg: Se næste side



29

Kom til et uforpligtende orienteringsmøde: 

 Onsdag d. 24. august kl.19.30-21
Her vil du møde det afgående menighedsråd, der vil fortælle om hvad 

det vil sige at være rådsmedlem

Hvis man er interesseret i at stille op til valg er der opstillingsmøde: 

Tirsdag d.13. september kl.19.30

Begge møder foregår i præstegården på Nødebovej 24

Ungdomsgudstjeneste
Gadevang kirke d. 9. oktober kl.10.30

Man kan lige så godt indrømme, at søndagens 
traditionelle højmesser ikke taler de unges sprog 
eller rammer deres musikalske genre. 

Derfor er det vigtigt en gang imellem at indbyde 
til en gudstjeneste, hvor de unge mennesker selv 
får lov at sætte deres præg på forløbet. 

Den 9. oktober forbereder vi en gudstjeneste, 
hvor konfirmanderne i både Nødebo og 
Gadevang går sammen om at finde musik og 
ord, der bedst udtrykker deres tro, tvivl og 
tanker. 

Alle er velkomne og vi håber mange vil komme 
og støtte op om de unges anstrengelser. 
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Tirsdagstræf i præstegården tirsdag den 20. september kl. 14 -16 
Alle er velkomne og der er fri entre, dog betaler vi 20 kr. for kaffe og hjemmebag

”Armeniere og danskere 
gennem 100 år”  

I slutningen af 1800-tallet fandt der omfattende 
massakrer sted på armeniere i Det osmanniske 
Rige. I kølvandet på de massakrer flakkede 
tusindevis af hjemløse armenske enker og børn 
om i riget.  
Den europæiske presse viderebragte nyhederne. 
I Danmark blev flere organisationer stiftet for at 
hjælpe det nødstedte kristne folk. I begyndelsen 
af 1900-tallet rejste Karen Jeppe, Maria Jacobsen 
og flere andre danske kvinder af sted til de 
armensk beboede områder i Det osmanniske 
Rige for at hjælpe.

Da folkedrabet på armenierne brød ud nogle 
år senere – i 1915 – blev de danske kvinder 
på deres poster og hjalp, hvor de kunne. Efter 
folkedrabet og slutningen på verdenskrigen 
vendte næsten alle kvinderne tilbage til 
det omfattende nødhjælpsarbejde blandt 
armenierne - nogle i Libanon andre i Syrien.  
Maria Jacobsen og Karen Jeppe er de 
bedst kendte af kvinderne. Deres navne og 
gerninger er kendt og æret blandt armeniere 
i hele verden, selv om de til dels er gået i 
glemmebogen i Danmark.  
Kate Royster, cand.mag./forfatter, beretter om 
kvinderne og fortæller også om sine egne nye 
indtryk fra Armenien.



31

Et tilbud til børn og deres forældre
- og til bedsteforældre, tanter, onkler og store 
søskende

Den ny sæson begynder allerede her i august! Vi 
glæder os til at se alle børnefamilierne, kendte som 
nye ansigter, til endnu en række hyggelige møder i 
kirke og præstegård. 
Vi begynder med en kort børnegudstjeneste i Nødebo 
kirke og går over i præstegården og spiser spaghetti 
med kødsovs – og en is til dessert. 
Alle er velkomne. Det er gratis. 
Tilmelding helst dagen før til præstesekretær Allan 
Høier: alho@km.dk 

DATO: Hver den sidste torsdag i måneden, undtagen december. 
Første gang 25.8
TID: KL.17.00
STED: Nødebo kirke og præstegård

SALMER OG SPAGHETTI

Gospelgudstjeneste
Gadevang kirke 11. september kl.10.30 
Med gospelkoret MY MERRY MONDAY CHOIR 
Under ledelse af Helene Dahl 

Gadevang kirke har nu igennem flere år haft et samarbejde med gospelkoret My Merry Monday 
Choir – også kaldet MMMC.  
Sammen har vi udviklet en gudstjeneste, der får taget til at løfte sig.  
Vi indbyder til en gudstjeneste, hvor man ikke kan sidde stille, og hvor du bliver inddraget med 
hele din krop, sjæl og sind. 
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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

Personale-kontakt 35149652  chrisfos@hotmail.com

Kirsten Aunstrup, Søparken 7
Nødebo  3480 Fredensborg

48485874 kirsten@aunstrup.com

Bodil Davidsen, Sportsvej 9, 

Nødebo, 3480 Fredensborg

Aktivitets- 

udvalgsformand
40873652 msdk@get2net.dk

Lene Birkmand, Humlevænget 1, 

Nødebo  3480 Fredensborg

30246676

35436676
lene.birkmand@regionh.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 Sognepræst 48480719 ehl@km.dk

Nødebo-Gadevangs menighedsråd

Sognepræst:  Sognepræst:   Eva Holmegaard Larsen, Nødebo Præstegård, Nødebovej 24, Nødebo.  
Telf.: 48 48 07 19 - mail: ehl@km.dk 
Træffes bedst: onsdag, torsdag og fredag kl. 10-11, tirsdag kl. 16-18. Træffes ikke mandag

Præstesekr.:   Allan Høier. Telf.: 48 48 07 19 - mail: alho@km.dk. Træffes som regel i præstegården tirsdag kl. 9-15

Graver:   Michael Müller. Kirkegårdskontor Nødebovej 16, Nødebo. Telf.: 20 47 68 67 - mail: graver@live.dk. Træffes 
hverdage i dagtimerne
Kirke- og kulturmedarbejder/kirketjener: Kirsten Kragh. Telf.: 20 18 07 19, mail: graver@live.dk
Gravermedhjælper/kirketjener: Ann Grove. Telf.: 20 47 68 67 - mail: graver@live.dk
Organist:  Peter Navarro-Alonso. Telf.: 60 88 19 01, mail: peter@navarroalonso.com
Kirkesanger: Søren Hossy. Telf.: 33 15 95 96 - mail: s-hossy@mail.dk
Kirkeværge: Erik Hansen, Gribskovvænget 20, 3400 Hillerød - mail: herikhansen@gmail.com

Vejviser for kirkerne i Nødebo og Gadevang
www.noedebosogn.dk
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Gudstjenester i Nødebo og Gadevang

 Gudtjenester    Prædikant    Nødebo   Gadevang

August

September

Oktober

7.   august   Eva Holmegaard Larsen   kl.   9.00   kl. 10.30 

14. august   Eva Holmegaard Larsen   kl. 10.30   kl. 9.00

21. august   Eva Holmegaard Larsen   kl.   9.00   kl. 10.30

25. august   Eva Holmegaard Larsen   kl. 17.00 

         (Salmer og spaghetti)

28. august   Eva Holmegaard Larsen   kl. 10.30   kl. 9.00

4.   september   Eva Holmegaard Larsen   kl.   9.00   

11. september   Eva Holmegaard Larsen   kl.   9.30   kl. 10.30 

                          (Gospel)

18. september   Eva Holmegaard Larsen   kl. 10.30   kl. 9.00 

25. september   Eva Holmegaard Larsen   kl.   9.00   kl. 10.30

28. september   Eva Holmegaard Larsen   kl. 17.00 

         (Salmer og spaghetti)

2.   oktober   Eva Holmegaard Larsen   kl. 10.30   kl. 9.00 

9.   oktober   Eva Holmegaard Larsen      kl. 10.30

             (Ungdomsgudstjeneste)
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Nødebo Idrætsforening  www.nif.dk
Formand: Henning Vester, Krohaven 7,      4848 3150
Kasserer Kasper Andersen,Mosedraget 24,48485584
Sekretær Margit Vester,          21181015
Badminton: Svend M. Andersen,   
Baunevænget 38, Nødebo        4848 2804
Fodbold: Henrik Løber, Baunevænget 36  9955 4956
Gymnastik: Lillian Dale, Søvej 14,       4848 3238
Tennis: Jørgen Fonnes, Søparken 8       3057 1688

Grib Skov Trop  www.gribskovtrop.dk
Formand: Lisbeth Steinmann  6133 4106
formand-gst@gribskovtrop.dk
Ulveleder: Bente Wilcke     4848 0128
Stifinderleder Lars Kvisgaard   4055 4742
Pernille Christensen    2331 4655
Roverleder: Ole Lumholt    4848 0747
Forældrefor.: Jørgen Andersen 4848 5099
Hyttevagt: Brian Hørup     4159 1076  
bhpost@mail.dk

Styrk din krop i Nødebo
Anne Lise Kristensen,  4295 8207
Irene Møller                2363 6911

Kajakklubben Esrum Sø  www.kkes.dk
Pia Gulstad Gadevangsvej 89,  4011 1139
formand@kkes.dk/pia.gulstad@gmail.com
Klubhus: Krostien 11 Nødebo           

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

Nødebo Bridgeklub,  
www.NødeboBridgeklub.dk 
Formand: Hans Kloch 48471250

Vinterbadeklubben Nødebo Vikingerne
www.Nbovikingerne.dk
Forkvinde: Jytte Møller, Pile Alle 7, 3026 3231
Mail: moeller.jytte@gmail.com
Kass.: Jytte Bieber, Egebakken 9, 2253 4009
Sekretær Stephen Wessels
Kirstinehøj 23, Nødebo 4913 5215
Klubhus: Krostien 11, Nødebo

Gospelkoret: My Merry Monday Choir
gospel@mmmc.dk, www.mmmc.dk

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

Formand: Søren P. Østergaard      2094 8976
Næstformand:Lilian Dale Andersen   4848 3238
Sekretær: Anne-Mette B. Andersen   2093 0128
Kasserer/Webansv.: Birgit Madsen    22394900
Medlem: Helle Barker                      5091 1439
Medlem: Tilde Gylling                      2070 2930
Medlem: Lene Thorsen      2448 2448
Byrådsmedlem: Christina Thorholm  6070 3380 
Tilforordnet: Eva Holmegaard Larsen  4848 0719
Mailadresse: noedebo.lokalraad@gmail.com

Hillerød Sejlklub  www.hillerodsejl.dk
Theis Bober, 2163 5427
Ringridervej 6, 3400 Hillerød
theisbober@gmail.com
Klubhus: Krostien 11 Nødebo

Nødebo Stavgang  www.nodebostavgang.dk
Formand Jette Krog  4848 2793
Kasserer Poul Bønsøe  4848 2287
Sekretær Aase Nielsen 4848 1742
Inger Petersen  2896 8430
Anne-Marie Falkenberg 4825 0706

Foreninger

Helene Dahl, Korleder 2346 2767
Bestyrelsen:
Anne Hansen, Formand 4848 4196
Kirsten Poulsen    5190 0453
Solveig Nordlunde    4826 2446
Eva Breill Petersen    5170 2501
Margit Vester    4848 3150
Gitte Kruchov    4841 4364
Lis Aas     4847 1412
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Forsamlingshusets bestyrelse

Lokaler Basis Pris med 1 rabat Pris med 2 rabatter

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

Bliv medlem af kroen  
Det personlige medlemskontingent: 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 
Årskort til kulturen: 800 kr. pr. år kun for medlemmer af kroen. 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.

Kirsten Aunstrup Kulturudvalget,  
Søparken 7, tlf.:4848 5874,  
kirsten@aunstrup.com 
Tilde Gylling Næstformand 
Ved Skoven 17, tlf.: 2070 2930, 
tildegylling@gmail.com
Bruno Bjerre Ejendomsudvalget,  
Ebbas Allé 14B,  
tlf.:2014 1617,  
bebjerre@gmail.com
Karl Erik Hansen Kassserer,  
Kildeportvej 10,  
tlf.:51618710, 
keh@godmail.dk
Flemming Jørgensen Bankoudvalget,  
Nødebovej 1B,  
tlf.:4848 3980,  
flemming@herluf.net

Lisa Kragh Økonomiudvalget,  
Kildeportvej 14,  
tlf.:4848 1729,  
lisakragh@dlgmail.dk

Luise Theil Kuhn
Nødebovej 23,
tlf.:51419371
luisetheil@gmail.com

Jens Lassen Sekretær,  
Kirkevej 15,  Græsted, 
tlf.:2113 0847,  
jenslassen26@live.dk

Lisbeth Larsen, Informationsudvalget, 
Nøddehegnet 38,  
tlf.:2342 1537,  
kirkeogkro@gmail.com

Merete Rosenberg, Driftudvalget,  
Søparken 2, tlf.:2567 0561, merete.
rosenberg@yahoo.com
Camilla Svanebjerg Formand,  
Rosenberg Alle 3,  
tlf.:2233 4023  
kroen@svanebjerg.dk
Lene Thorsen
Nødebovej 7,
tlf.:24482448
privatthorsen@gmail.com
Søren P. Østergaard 
Kirkebakken 2, 
tlf.:2094 8976, 
oestergaard@mil.dk
Ib Østlund
Smedievej 203, Hillerød,
tlf.:22971498,
ib@oestlund.dk

Forsamlingshuset, Nødebovej 26, 4848 0746, mail: kro@noedebo-kro.dk 

Ann-Britt Thorndahl 
Loppegeneral, Mobil 3023 4929



Næste nummer af “Kirke og Kro” udkommer den 9. oktober  •   HUSK! Deadline 21. septembert

NØDEBO KRO

Forsamlingshuset

Vi ønsker alle en god sensommer
- og på gensyn til oktober

Kommende arrangementer
August 
Loppemarked på Nødebo Kro      28-08-2016 kl. 10:00 

September
Vandretur ved Tokkerup i Gribskov -      14-09-2016 kl. 17:00
Jeppe Aakjær og Michael Bojesen - Foredrag    18-09-2016 kl. 16:00
Koncert med Cæcilie Norby      25-09-2016 kl. 16:00
Nøddeknækkerne        30-09-2016 kl. 18:00

Oktober 
Oktoberfest - Ølfest, dans og helstegt pattegris    07-10-2016 kl. 18:00
Statslig overvågning siden tidernes morgen - Foredrag   12-10-2016 kl. 19:30
Povl Dissing og Benny Andersen      16-10-2016 kl. 16:00
Ursula Smith og Rikke Sandberg - koncert    23-10-2016 kl. 16:00
Nøddeknækkerne        28-10-2016 kl. 19:00
Halloween Fest        29-10-2016 kl. 17:30

November 
Mimi Terris Band        04-11-2016 kl.  21:00 
Moussa Diallo Trio        05-11-2016 kl.  16:00 
Tre kvindelige saxofonister       13-11-2016 kl.  16:00 
Kunsthistorikeren Trine Ross       16-11-2016 kl.  19:30

Og så er der banko hver tirsdag kl. 18.50


