
kirke&kro
Oktober 2016∙ 40 årgang ∙ nr. 2

Uhyggen breder sig i Nødebo
Flere halloween-arrangementer

Ny organist i kirken
Side 32

Opråb til hundeejere:  Hold boldbanerne fri 
for hundelorteSide 19

Ny skoleleder er fan 
af  Nødebo og små 
lokalskoler 
Side 12



2

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, 
garderobe 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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Kom til Halloweenfest på Kroen 

Uhyggen breder sig lørdag 29. oktober fra kl. 17.30 
Igen i år indbyder Kroen alle byens børn og deres forældre til en uhyggelig fest. Halloween er 
en udklædningsfest, så vi glæder os til at se monstre, skeletter, hekse og andet skræmmende 
godtfolk. 

Mad, musik og gys 
Der er gratis adgang for alle. Kroens café er åben allerede fra kl. 17.30, så de mindste også kan 
være med. Der er mulighed for at købe pølsehorn, pizzastykker, is og drikkevarer.  
Musikken til dansen hentes fra en iPod, mens spøgelseshuset i kælderen bliver en spændende 
oplevelse for børn i alle aldre. Og husk, der er 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! 

Bemærk: Gratis adgang.
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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

Kom op til hygge 
og hjemmebag 
Så er fredagscaféen i gang 
efter sommeren 
Fredagscaféen er en stor succes, 
og vi er glade for vores mange 
gæster. Danseholdene er nu også 
startet op, og det betyder, at vi står 
klar med kaffe og vores skønne 
hjemmebag, når du venter på eller 
skal hente dit barn. 

Vi har længe fået ønsker om, at vi 
udvider åbningstiden, så flere kan 
nå forbi efter arbejde. Derfor har vi 
ændret åbningstiderne, så de nu er 
kl. 15.30 til 18.00.  

Hjælp til caféholdet søges 
Holdet bag fredagscaféen gør en 
kæmpe indsats og altid med et smil 
og et mål om, at alle skal føle sig 
velkomne og få en god oplevelse. 
Vi kunne dog rigtig godt bruge 
nogle ekstra hænder, så vi kan 
fortsætte med at tilbyde et hyggeligt 
mødested. 

Så har du bare en gang imellem en 
fredag til rådighed, hvor du kan 
give lidt tilbage og hjælpe os, så 
skriv til joanstaal@yahoo.dk eller 
tag fat i os i caféen.

Fredagshygge i caféen
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JU – JUBI – JUBILÆ - 
J U B I L Æ U M

Til næste år er det 40 år siden, at en kreds af  borgere købte Nødebo Kro. Det blev 
begyndelsen på en helt ny tid for en stor del af  byens beboere. Et forsamlingshus så dagens 
lys. Det kom til at betyde, at vi fik et sted, hvor vi kunne mødes og danne arbejdsfællesskaber 
og interessegrupper, et sted hvor der er plads til kultur og fester og meget mere. 

Skal det fejres? Ja selvfølgelig skal det fejres siger Bestyrelsen, og derfor er et festudvalg også 
under opbygning.

I de kommende numre af  Kirke og Kro vil udvalget fortælle om planerne for jubilæums-
festlighederne, som sandsynligvis kommer til at strække sig over 2-3 dage i begyndelsen af  juni 
måned 2017.

Lisbeth Larsen
Lisbet Kaare
Helle Vind

Kroen anno 1977
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Kom til Hillerød Musik- og Teaterfestival 

Festivalen foregår 3.-14. november 2016 og tre arrangementer afholdes på Nødebo Kro 
Det er andet år, at festivalen arrangeres med et væld af  oplevelsestilbud fra lokalområdets musik- 
og teaterarrangører. Nødebo Kro er med i festivalen med tre arrangementer, som vi har fået 
økonomisk støtte til fra Nordea Fonden. 

Fredag den 4. november, kl. 21.00 
Mimi Terris Band
Den svensk-amerikanske jazz-sangerinde Mimi Terris kommer med sin 
fantastiske stemme og sit swingende band.  
Mimi Terris er vokset op i Sverige i en jazz-elskende familie og har optrådt 
i new York sammen med swingpianisten Gordon Webster og bassisten 
Cassidy Holden. Hun finder sig godt til rette med den tidlige swing-
tradition og synger med tydelig inspiration fra svenske ikoner som Alice Babs og Monica 
Zetterlund. Hendes nye band er specialiseret i swingende danserytmer, og i Nødebo bliver 
repertoiret udvalgt, så hun nok skal få folk ud på dansegulvet.  
Inden musikken starter, kan man som sædvanlig spise middag kl. 19 med en to-retters menu for 
kun 125 kr. Spisebilletter skal købes i forsalg på forsamlingshusets hjemmeside www.noedebo-kro.
dk senest onsdag den 2. november kl. 12. 
Billetter til musikken koster 130 kr. ved indgangen og 120 kr. i forsalg på www.noedebo-kro.dk. 
Gratis med årskort. 

Lørdag den 5. november, kl. 16  

Moussa Diallo Trio fortæller eventyr for børn
I Mali er der en stolt fortælletradition, og da Moussa Diallo var 
barn i Mali, lyttede han til sin fars og bedstemors historier. Han var 
tryllebundet af  de spændende eventyr. Moussa vil sammen med 
sine to medmusikanter genskabe den magiske stemning, han selv 
oplevede som barn, når de ældste i landsbyen fortalte eventyr.  
Heldigvis har Moussa Diallo arvet sin fars og bedstemors talent 
for at fortælle, og det får danske børn nu glæde af. Har du været 
til koncert med Moussa, har du sikkert grinet af  historierne og er 
blevet glad, når det hele endte godt.

Billetter til 40 kr. for børn og 50 kr. for voksne sælges ved indgangen og i forsalg på  
www.noedebo-kro.dk. Gratis med årskort.
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Søndag den 13. november, kl. 16 

Et brag af  en jazz-koncert med tre kvindelige saxofonister 
Særligt tilrettelagt for Nødebo Kro mødes tre af  Skandinaviens absolut bedste kvindelige 
saxofonister i et Jazz Symposium, hvor solisterne sammen med deres top tunede rytmegruppe 
inviterer publikum med på en sanselig og musikalsk rejse igennem jazzens landskab 

På altsax Christina von Bülow med hendes "syngende og lyriske udtryk". 

På tenorsax Christina Dahl med hendes "inderlige, dybe og bluesy udtryk".  

På barytonsax Katrine Suwalski med hendes "legende og nærværende udtryk".

Noget af  musikken vil være kendt af  publikum på forhånd, 
men der vil også være lejlighed til at høre nogle af  solisternes 
egne, nye kompositioner. Vi kommer til at opleve et rytmisk 
landskab, hvor solisternes fortolkninger er unikke og afspejler 
deres personlige kunstneriske rejser, hvor inspirationskilderne 
bl.a. er hentet gennem tournéer i udlandet, i særdeleshed til 
Brasilien og Afrika. 

Der er nummererede pladser, og billetter koster 160 kr. ved 
indgangen og 150 kr. i forsalg på www.noedebo-kro.dk.  
Gratis med årskort, men det anbefales at reservere plads i 
forvejen.
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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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Hør historikeren Andreas Marklund fortælle om, 
hvordan statslig overvågning altid har altid været 
der - lige fra oldtidens Perserrige til nutidens 
højteknologiske stormagter.  
Politiske aktører ved magtens centrum har altid 
spioneret og samlet på hemmeligheder om faktiske 
og potentielle modstandere, men metoderne til 
overvågning har ændret sig.  
I Danmark oprettede Christian IV et kongeligt 
postsystem i 1624, og da enevældens postmestre jo 
var kongens tjenere, kunne de indberette mistænkelige 
brevskrivere og majestætsfjendtlige udtalelser. 
Nye teknologier som telefon og telegraf  tilbød 
nye muligheder for overvågning. Langt de fleste 
overvågningstiltag virker fornuftige, når de bliver 
indført, men problemet er, at mange overvågningstiltag 
ikke bliver afviklet igen. Man bygger bare på, og så 
får overvågningen pludselig et omfang, der er helt 
urimeligt.

Statslig overvågning er 
ikke noget nyt 
Foredrag på Kroen onsdag den 12. oktober kl. 19.30

Der har hidtil ikke været forsket så meget i overvågningens historie, men 11. september og 
den store whistleblowerskandale med NSA og Edward Snowdon har i høj grad sat det på 
dagsordenen.  
Andreas Marklund er forskningsleder ved Post & Tele Museum og en af  dem, der er dykket ned i 
overvågningens historie 

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

Gratis med årskort.
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Nødebo Bæredygtigt! som alternativt praktiksted
Praktikant fra miljøteknologuddannelsen i Hillerød skal hjælpe Nødebo 
med at tænke og handle bæredygtigt
Nødebo Bæredygtigt! har som borgerdrevet initiativ fået lov til for en periode at være tilknyttet 
netværket Symbiose Hillerød. Vi er derigennem kommet i kontakt med programleder Maria 
Baunbæk på den miljøteknologuddannelse, der udbydes af  CPHbusiness i Hillerød. 
Konkrete opgaver 
Denne kontakt har givet os mulighed for at blive udbudt som praktiksted. Nødebo Bæredygtig! 
har således i august præsenteret en række opgaver, som vi ønsker hjælp til at få løst, for 
de studerende på miljøteknologlinjen. De skal i foråret 2017 (februar-april) afvikle deres 
3-månederspraktik, som afslutning på deres bacheloreksamen. På vores liste over opgaver er bl.a.: 

• Udvikling af  en CO2-beregner, som er anvendelig for borgerne i Nødebo 

• Øget kildesortering og separat afhentning af  organisk affald på Kroen 

• Kampagne for energirenovering rettet mod husejere 

• Bæredygtighed på skoleskemaet

Hvorfor Nødebo Bæredygtigt! 
Det gængse praktiksted er en virksomhed, 
offentlig eller privat, hvor man får en 
arbejdsplads med et fagfællesskab at 
trække på i løsningen af  den eller de 
opgaver, man gerne vil arbejde med i 
sin 3-månederspraktik. Hos Nødebo 
Bæredygtig! kan vi tilbyde en ekspert i 
byggeteknologi og arbejdsmiljø, nemlig 
Christoffer Marxen. Vi kan også tilbyde 
sparring med personer, der har viden om 
bl.a. affald og kildesortering. Praktikanten 
får også indblik i, hvordan frivillige 
organisationer arbejder og samarbejder 
med kommunen og i lokalområdet.

Vi håber selvfølgelig, at det vil lykkes os at få en praktikant. Det kan skaffe os en 
værktøjskasse, der gør det lettere for nødeboerne at tænke og handle bæredygtigt.
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Klassisk koncert: 

Ursula Smith og Rikke Sandberg 
Søndag den 23. oktober, kl. 16 

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 med værker af  bl.a. Beethoven, Debussy og César Franck. 
Den herboende britiske cellist Ursula Smith har spillet verden over som solist og kammermusiker. 
Hun var medlem af  Zehetmair String Quartet fra 2006 til 2012 og er celloprofessor på The 
Guildhall School of  Music and Drama i London og på Maastricht Conservatorium i Holland. 
Siden 2014 har hun været fast medlem af  Esbjerg Ensemble. Det er første gang hun optræder i 
Nødebo. 
Rikke Sandberg spillede på Nødebo Kro i 2002 som en lovende, men endnu ukendt ung pianist. 
Hun har spillet klaver fra hun var otte år gammel og som 16-årig blev hun optaget på Det kgl. 
danske Musikkonservatorium hos Anne Øland. Siden sin debut i 2002 har hun ikke modtaget 
andet end roser fra anmelderne for sine solooptrædener og cd-indspilninger og i 2005 modtog 
hun den prestigefyldte Anmelderringens Kunstnerpris. 

Billetter til koncerten koster 130 kr. ved indgangen og 120 kr. i forsalg på www.noedebo-kro.dk. 
Gratis med årskort. 
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Ny skoleleder er fan af  
Nødebo og folkeskoler i 
lokalmiljøet

”Det er uhensigtsmæssigt 
at lukke skoler i små 
velfungerende miljøer, fordi 
de uddør. Og det er synd. 
Især for så skønt et sted som 
Nødebo.”

Anja Athar

Grønnevang Skole fik i august ny skoleleder, 
Anja Athar, og hun mener, at trygge 
lokalmiljøer og velfungerende folkeskoler er et 
fantastisk makkerpar, når der skal skabes 
harmoniske og dygtige børn 
”Folkeskolens værdi ligger i, at den skaber indsigt i og 
kendskab til mennesker, der ikke nødvendigvis ligner 
én selv. Det skaber borgere, der kan navigere bredt i 
samfundet. ” 
Ordene er Anja Athars og det er tydeligt, at hun mener, 
at folkeskolen har en stor berettigelse i en landsby som 
Nødebo. 

Folkeskolen skaber sammenhængskraft 
”Folkeskolen underbygger det sociale liv i en landsby. 
Børnene kan cykle rundt til deres kammerater i nærområdet 
i fritiden, forældrene mødes, når der hentes og bringes. Det 
gør, at man kender hinanden ud og ind i lokalsamfundet – 
og det er værdifuldt og det skaber sammenhængskraft.” 
For Anja handler det ikke om boligpriser. Det handler mere 
om, at skønne områder uddør, hvis livet omkring skolen 
lukkes ned. Og det, mener hun, er synd. 
Så Anja glæder sig over udvidelsen af  Nødebo Skole, og 
hun ser frem til at være med til at skabe en udeskole i 
topkvalitet.
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Det trygge ståsted – de vigtige overgange 
Når børnene er mindre, er værdien af  at gå i skole i sit tætte og trygge nærmiljø stor. Anja ser 
netop Nødebo som et sted, der for børnene er genkendeligt og overskueligt. Og nu, hvor skolen 
er udvidet til 5.klasse, så matcher indskolingen på Nødebo indskolingen på Jespervej, og børnene 
skal ikke have et ekstra matrikelskifte i 4. klasse. 

”De får et trygt sted, hvorfra deres verden langsomt – i takt med deres alder og dermed behov 
– åbnes op mod udskolingen på Østervang”.  Her skifter de så til ungemiljøet på Østervang 
samtidig med de andre klasser fra Jespervej.  

Og her ser Anja endnu en stor fordel i, at Nødebo er udvidet til 5 klasse: 

”Når børnene kommer ind på Østervang i 6. klasse, er alle børnene stillet lige. Der kommer 
klasser fra Jespervej og en klasse fra Nødebo. Det er et skifte for alle og det er nyt for alle.”  

Samtidig har eleverne på årgangen lært hinanden at kende igennem indskolingen, hvor der er 
undervisning både i Nødebo og på Jespervej.  

En attraktiv skole 
Og Nødebo Skole tiltrækker allerede børn. Der er forældre i Hillerød, der gerne vil have deres 
børn på Nødebo Skole, og på den nuværende årgang af  0-klasse har 17 af  byens børn valgt 
Nødebo Skole, mens det kun er 4 børn, der har valgt privatskoler.
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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
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Nøddeknækkerne
spiller igen op til folkedans fredag 28. oktober, kl. 19.00. Den første time er som sædvanlig for 
hele familien med sang- og danselege i alle afskygninger, og fra kl. 20 er der folkedans for voksne. 
Der er gratis adgang til musikken. 
Der serveres ”nøddeknækkermiddag” 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 26. oktober, kl. 12.

Der er noget at glæde sig til for dem, der har fået billet. 
For det er helt unikt at opleve, hvordan intensiteten i 
Povl Dissings fortolkninger indrammer den underspillede 
humor og kærlige varme i Benny Andersens tekster.  
Når det finurligt legende og poetiske sprog krydser 
Dissings ligefremme ærlighed og krydres med medrivende 
blå toner, bliver hverdagens virkelighed eventyrligt 
underfundig. 
Koncerten har længe været udsolgt, men eventuelle ledige 
pladser sælges ved indgangen fra kl. 15. Pris 240 kr. eller 
årskort.

Povl Dissing og Benny Andersen 
kommer på kroen søndag den 16. oktober, kl. 16



Spil
BADMINTON
i Nødebo Badmintonklub!

16

Vi starter nu sæson 2016-17 og spiller frem til 1. maj. Vi har baner i 
Jespervejhallen og Østervanghallen i Hillerød og på Nødebo Skole. 

Klik ind på vores hjemmeside for spilletider og tilmelding.

Årskontingentet er kun Kr. 375,-

WWW.NIFBADMINTON.DK
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Nødebo Tennis Klub 
runder fornem milepæl
Der er masser af  aktivitet og nye medlemmer i klubben
Efter en rigtig god sæson, med tilgang af  mange nye unge medlemmer, og rigtig god aktivitet 
til mandagstræningen, lukker vi traditionen tro sæsonen ned med klubmesterskaberne. Klubben 
har i år rundet de 100 medlemmer, hvilket er en fornem milepæl for Nødebo Tennis Klub.

I forbindelse med afviklingen af  klubmesterskabet, fik vi også sagt pænt tak til Daniel, som 
trofast har været en rigtig god trænerstøtte gennem hele sæsonen, og som vi forhåbentlig kan 
trække på fremover.

Klubmesterskabet var i år ikke helt så godt besat som tidligere, men vi fik dog afviklet følgende 
kampe:

-        Herre single A, hvor Frank Elmelund vandt over Brian Tinggaard

-        Herre single B, hvor Jørgen Fonnes vandt over Niels Korfitsen

-        Herre double B, hvor Jørgen og Niels vandt over Jakob Steensen og Kim Johansen

-        Mix double bliver afviklet på et senere tidspunkt

Såfremt det gode efterårsvejr holder, 
planlægger vi at holde banerne åbne til og 
med efterårsferien.

Tak for i år, og velkommen tilbage til næste 
år. 

Jørgen Fonnes
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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
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Opråb til hundeejere: Tag ansvar 
og samarbejd om at holde boldbanerne fri for hundelorte 
Hundelorte på boldbanerne ved skolen er til stor gene for både skolebørn og 
fodboldspillere 

Nu er der igen en ærgerlig fodboldspiller, der er kommet til at træde i en hundelort!!  Det stopper 
så træningen et kvarters tid og er til gene for hele holdet. 
Jeg har selv hund, og jeg ved, hvor fristende det er at lade hunden få en løbetur på boldbanen. 
Men jeg kan godt forstå ærgrelsen, for jeg kan også godt lide fodbold, og man kan nu engang ikke 
rende og holde øje med græsset samtidig.  
Det går også udover skolebørnene, som der jo nu kommer flere og flere af. De skal heller ikke gå 
og tørre sko og glide i en klat, Det er bare så ulækkert!! 

Derfor kære med-hundeejere: 

Hvis du har din hund med på boldbanen, skal den være under fuld kontrol!!
Dvs., det nytter ikke noget at give hunden en aften-løbetur derovre, for så kan du ikke se, hvad 
den laver!! Den skal være under kontrol. Det er slet ikke tilladt at have den uden snor.

Idrætsforeningen har endda været så 
imødekommende, så der hænger poser tre 
steder ved indgangene – ikke bare tomme 
stativer, men vedligeholdte og velfyldte som 
regel.  
Vi skal selvfølgelig ikke have skyld for hvad 
rævene og kattene mm. laver, men vi er alle 
fortrolige med poserne og kan også samle op 
efter eventuelle dyr eller ansvarsløse, der ikke 
lige har husket det.   
Så husk det nu!! Vi må lave en kampagne mod 
hundelorte på boldbanen og komme af  med 
det image, at hundeejere ikke tager ansvar. 

LL
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Endnu et loppemarked – 
Solen skinnede på vores gæster og en masse frivillige hjælpere, så tak til vejrguderne og til 170 lopper
Det blev en virkelig dejlig dag igen i år. Det er snart længe siden, at vi har haft en rigtig 
regnvejrsdag den 4. søndag i august, og igen i år smilede vejrguderne til os og gav os 
perfekt loppemarkedsvejr. 
Resultatet udeblev ikke. Vi har kun én gang før rundet den kvarte million, og denne 
gang lykkedes det igen.
Der var ca. 1500 voksne gæster i indgangen, og ca. 2-300 børn. Købelysten var stor, 
ikke mindst fordi vi har indført MobilePay.  
Lys fra oven og stigning i omsætningen 
Der er kommet vinduer i taget på Laden. Derfor kunne man ret faktisk se, hvad der 
var til salg - til stor glæde for både gæster og lopper i køkkenafdelingen. Det øgede 
købelysten med 30%.
Buffeten havde også en stor stigning i omsætningen. Igen tak til vejrguderne og en 
hårdt-arbejdende flok lopper i køkken og Buffet. 
Alt i alt var der 11 boder ud af  25, der havde en mindre tilbagegang, men det 
forhindrede ikke omsætningen i at stige med 15.000 kr. Der var stigninger i mange 
boder, og hele 6 boder havde en stigning på over 30%. Det er virkelig stort. 

 Næste år: 
 Loppemarked  
 den. 27. 
 august 2017
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- endnu en succes
Ny Loppegeneral søges
Vores Loppegeneral Ann-Britt har desværre valgt at 
stoppe, det beklager vi alle dybt. Ann-Britt har gjort et 
formidabelt arbejde, men hun synes, det er et stort job. 
Vi søger derfor en ny, eller gerne 2, for det er et job, 
der før har været delt af  flere. Det kan sagtens blive delt 
igen, og der kan måske findes muligheder for at nytænke 
arbejdsbyrden, så hold jer endelig ikke tilbage. Det er 
et meget tilfredsstillende job. Det halve Nødebo er 
allerede lopper, og de ved nøjagtigt, hvad de skal. Resten 
af  jobbet er det store forkromede overblik, at få trykt 
plakater og andre lignende opgaver, og så er du/I med 
til at sørge for, at Kroen omsætter for en kvart million 
kroner på 4 timer en dejlig søndag, hvor alle håber, at 
solen skinner.  Det er intenst og det er vigtigt.  
LL

Auktionarius i sving

Bemærk: Vi har valgt at 
indføre et foreløbigt stop i 
afhentning af  Loppevarer. 
Når vi har afklaret 
situationen omkring en 
ny Loppegeneral, vil vi 
annoncere, hvornår vi 
begynder igen.                           

Arne hviler sine hårdtprøvede fødder, og reklamerer samtidig 
for velsignelsen ved at eje en elektrisk fodbadebalje
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På Loppemarkedet møder jeg to yngre 
tyske kvinder, som jeg falder i snak 
med. 
Det viser sig, at de i de sidste fire år har 
lagt deres sommerferie efter, hvornår 
der er Loppemarked på Nødebo Kro. 
De elsker at komme her og tilbringe 
nogle hyggelige timer på kroen. De 
fortæller, at de synes her er en helt unik 
stemning, alle er venlige og glade og det 
føles som én stor familie. 
Nordisk er godt
Kirsten og Inga, der er hhv. grafisk 
designer og pædiater, kommer fra 
Hannover. De har ingen nordiske aner, 
som deres navne ellers kunne antyde, 
men deres forældre så meget op til 
alt, hvad der var nordisk og derfor 
navnene. Denne gang har de lejet et hus 
i Dronningmølle, hvor de har slået sig 
ned i 14 dage.
På Loppemarkedet er de faldet for flere 
forskellige uundværligheder, bl.a. har 
de købt et lille skab, et par billeder, 
en skrivepult, en lampe og nogen 
køkkenting  - og så elsker de vores 
vafler. 
Denne gang er der ikke plads til mere i 
bilen, men de er meget glade for Kroen 
og kommer naturligvis igen til næste år.      
LL 

Tyske gæster på Loppemarkedet 
To tyske kvinder planlægger ferie efter Nødebos loppemarked
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NYT FRA 
LOKALRÅDET 

Hen over sommeren har dit lokalråd arbejdet med en del sager, der nok kan have interesse for 
de fleste i Nødebo. Vi deltog bl.a. i Hillerød Kommunes ”Lokalråds Camp” i juni måned, idet 
kommunen har til hensigt at bruge de lokale råd langt mere aktivt end hidtil. 
Efterfølgende har vi været til flere forskellige møder med kommunen bl.a. for at drøfte 
kommunens opfattelse og beskrivelse af  Nødebo, som kommunens 2. største landsby. 
Lokalrådet har også afgivet høringssvar til kommunens budget for 2017 – 2020. Her var 
budskabet, at vi i Nødebo ikke kan se, at kommunen prioriterer Nødebo særligt højt.  
Samtidigt har vi rejst nogle sager direkte overfor kommunen, hvor det faktisk ser ud til, at 
kommunen lytter. Status på nogle af  disse sager er, at: 

• Sommerhusejerne selv, på demokratisk vis, skal 
stemme om hvorvidt en overførsel til byzone ønskes. 
Lokalrådet har medvirket ifm. med orientering af  
grundejerforeningerne i området. 
• Kommunen er indstillet på at forbedre 
trafiksikkerheden i Nødebo generelt, og i særdeleshed på 
udsatte steder (overgange ved skolen og ved Netto mv.). Vi 
vil informere nærmere herom, når vi ved mere. 
• Projektet med en cykelsti til Grønnevang Skole er i 
fremdrift og følges tæt af  Lokalrådet. Om alt går vel er den 
senest klar i 2017. 
• Skolens udvidelse til 5. klasse er i rigtig god gænge. 
Der er etableret en ny ledelse på Grønnevang Skole, som 
er meget interesserede i vores skole, og dertil er der også 
kommet flere dygtige lærere på skolen. 
• Juletræet tændes søndag den 27. november.
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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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Torsdagsklubben
Torsdagsklubben har følgende program i andet halvår af  2016: 

Uge Dato Aktivitet

38 22.9 Ordrupgård

40 6.10 Annaborg

42 20.10 Hjemmedag

44 3.11 Nusrat Djahan 
Moskéen

46 17.11 Orlogsmuseet

48 1.12 Bowling

50 15.12 Julefrokost

Mødetid er normalt kl. 12 de nævnte dage.

Medlemmer af  Kroen er velkomne til at deltage i Torsdagsklubben.

Mød os på Kroen eller kontakt eventuelt Inger og Poul Rudbeck 
(tlf. 48482794).



26

Fredagstræf  i præstegården fredag den 28. oktober 2016, kl. 14 – 16. 
Alle er velkomne og der er fri entre, dog betaler vi for kaffe og hjemmebag 

Sømagt! Flåden i krig og fred 
Kom og hør danske flådes historie, udvikling og udfordringer fra oprettelsen i 
starten af  1500-tallet helt frem til i dag

Orlogsmuseet, der lå i Søkvæsthuset 
på Christianshavn, blev lukket den 30. 
december 2015 og samlingerne blev 
derefter flyttet til Tøjhusmuseet. På 
baggrund af  Orlogsmuseets samlinger 
har museet opstillet en udstilling, der 
hedder Sømagt! Flåden i krig og fred.  

Udstillingen, der åbnede den 
27. august 2016, behandler den 
danske flådes historie, udvikling og 
udfordringer fra oprettelsen i starten 
af  1500-tallet helt frem til i dag. Det 
er ifølge anmelderne en lys, flot og 
indbydende udstilling med frisk vand 
under kølen. 
Anne Lisbeth Schmidt, der er 
konservator på Nationalmuseet, 
og som vi kender i tirsdagstræf  fra 
hendes spændende foredrag om 
udstillingen ”Pels”, vil berette om den 
nye udstilling.  
Der vil blive mulighed for at melde 
sig til en bustur til udstillingen, hvor 
Jakob Seerup, museumsinspektør 
på Tøjhusmuseet, vil vise rundt. 
Busturen finder sted torsdag den 17. 
november.

Tirsdagstræf  i præstegården er undtagelsesvist er ændret 
til FREDAGSTRÆF den 28. oktober kl. 14 - 16.
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Tirsdagstræf  i præstegården tirsdag den 15. november, kl. 14 – 16 

De søgte lykken i Amerika 
Museumsinspektør Freja Børsting ved Immigrantmuseet i Farum fortæller 
og viser billeder 

Når det kommer til migration, har Danmark ikke kun været modtagerland. Mange danskere har i 
tidens løb forladt landet for at søge lykken andetsteds.  
Langt de fleste af  dem udvandrede til USA i årene 1850-1920. Hvorfor tog de af  sted? Hvor slog 
de sig ned i USA? Og hvad blev der af  dem og deres efterkommere?  
Freja Børsting har arbejdet på The Danish Immigrant Museum i Iowa og har skrevet speciale om 
den danskhed, der stadig lever i bedste velgående i dansk-amerikanske samfund. 
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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!!!

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

Lokalmiljøet lever og stortrives i Nødebo 

Nødebo Kro skaber ofte rammerne 
-Har du hørt om de nye tiltag på Nødebo Kro: Fredagscafé, Hip Hop, English Pub, 
Børnespiseklubber, Onsdagsbar, MGP, Halloweenfest, Champions Leaguefest, mm.? 
-Har du og familien været til Nødebo Skoles Forårsfest, har dine børn set teater på Kroen 
sammen med børnehaven, eller haft undervisning på Kroen, da skolens lokaler blev renoveret? 
-Har du været til forældremøde, borgermøde, møde i grundejerforeningen, lokalrådsmøde eller 
deltaget i andre møder på Kroen? 
Det har du sikkert, for Nødebo Kro sætter rammen om en stor del af  det sociale fundament i 
byen. Og de rammer eksisterer i kraft af  Kroens medlemmer og de tilskud, det giver til Kroen. 
Derfor: Meld dig ind!! Det koster kun kr. 350 pr. år pr. voksen. Børn er automatisk medlem i 
kraft af  deres forældre. 
Kom forbi fredagscaféen eller onsdagsbaren og meld dig ind. Du kan også melde dig ind på 
hjemmesiden: www.noedebo-kro.dk. 

Vel mødt på Nødebo Kro. 

Camilla Svanebjerg 
Bestyrelsesformand
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Velkommen til Jordnær – 
Gadevangs købmandscafé
Økologi, høj kvalitet og hyggeligt samvær er i højsædet i Gadevangs nye samlingspunkt

Vidste du, at du i Gadevang kan forsyne dig med friskbagt hjemmelavet brød, økologiske 
grøntsager fra Mangholm og Svanholm, mælk, mel, krydderier, kaffe og meget mere? 
Købmandscaféen er drevet af  frivillige i Gadevang og omegn. 
Jordnær har på kort tid udviklet sig til et samlingspunkt med varer af  høj kvalitet produceret 
med respekt for jorden. Det er bæredygtighed i mere end én forstand. Jordnær er et hyggeligt 
mødested, hvor mange kommer forbi i løbet af  weekenden og kombinerer indkøb med at nyde 
en god kop kaffe og lidt hjemmebag.
Bliv medlem og vær med til at gøre en forskel i lokalsamfundet
Hvis du oven i købet bliver medlem, støtter du Jordnærs beståen og modtager nyhedsbreve 
med info om nyeste indkøb og invitationer til medlemsarrangementer som fx landsbytapas, 
foredrag eller vinsmagning. Et medlemskab giver også mulighed for at deltage aktivt i driften 
og udviklingen af  butik og café og giver med 100 procents sikkerhed et inspirerende netværk. 
Så vær med til at gøre en forskel i lokalsamfundet – det kan godt betale sig. For at blive 
medlem indbetales i 2016 et årligt indskud på: 500 kr. for husstand eller 250 kr. for 
enkeltpersoner på konto: 9213 konto 4562 044 855, Swipp eller Mobile Pay: 9399 0979. HUSK 
at medsend navn og adresse.

Nysgerrig? Lækkersulten? Tomt køleskab? Har du lyst til at være med? Så kig forbi – du er 
meget velkommen.

www.købmandjordnær.dk 
mail@koebmandjordnaer.dk  
tlf: Christina Helvad 2680 3016
Adresse: Gadeledsvej 7, 
Gadevang, 3400 Hillerød
Åbningstider:  
Fredag: 14-18, 
lørdag: 9-15, 
søndag 9-15.
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PORTRÆT AF EN VANDMAND
I Nødebo vandværks bestyrelse sidder 
en ægte ildsjæl, som har siddet 37 år i 
bestyrelsen, heraf  21 år som formand  
Vi tager det for givet, at når vi åbner for 
vandhanen, er der vand. Det har skiftende 
bestyrelser sørget for, men én har været med i 37 
år, heraf  de 21 år som formand. Det er Ole H. 
Olesen, Sportsvej 35. 
Hvem er så Ole H. Olesen, der har lagt så mange 
år i arbejdet, der sikrer beboerne godt vand.? 
Ole er 72 år gammel. Udlært maskinarbejder, 
hvor han gennem sin nysgerrighed for nye 
udfordringer har gjort hele verden til sin 
arbejdsplads. Siden 1982 har han installeret 
specialmaskiner til medicinalindustrien, især til 
seruminstitutter.  
Til trods for sine arbejdsmæssige aktiviteter og 
mange fritidsinteresser har han lagt meget energi 
i driften af  vandværket, så det i dag fremstår som 
et moderne vandværk. 
Her skal vi blot nævne nogle af  de store opgaver, 
der er blevet gennemført i hans formands 
periode; 
Udskiftning af  styreanlæg af  vandværket, nye 
kildepladser i skoven efter forureningen med 
BAM, udbygning af  ledningsnettet i den nordlige 
del af  Nødebo, udskiftning af  ledningsnettet på 
Pramvejen og på hele Nødebovej. Installation af  
målerbrønde i hele Nødebo. 
Der er nye projekter på vej, som der vil blive 
orienteret om i kommende numre af  Kirke & 
Kro. 
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Nødebo Hjulspin og Regnbuen cykler igen 
den 11. oktober, kl. 10 - 13  

Når efterårsskoven står allersmukkest, tager Nødebo Hjulspin igen på tur 
sammen med Regnbuen 
Nu gentager vi succesen fra i sommers, hvor vi i juni måned for første gang havde deltagere fra 
Regnbuens dagtilbud samt personale med på turen. 
Det blev en forrygende tur. Humøret var højt, og der blev trampet til i pedalerne op ad bakkerne 
og slækket på bremserne ned ad bakkerne; så det gik stærkt til stor fornøjelse for Anne og 
Camilla og deres to ”piloter”. 

Kom med på efterårstur 
Den 11. oktober mødes vi på Kroen kl. 10 og cykler et par timer med en pause undervejs. Turens 
sidste ophold sker på Dronningens Bøge, hvor vi spiser vores frokost. Husk madpakke og 
drikkevarer. 
Tidligere deltagere modtager en mail med invitationen. Nye cyklister er meget velkomne til at 
slutte sig til hjulspinnerne.  
Interesserede kan tilmelde sig mailinglisten ved at sende en mail til  kirsten.vesterager@mail.dk
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Ny organist  
Nødebo og Gadevang kirker har fået ny organist 

Nødebo-Gadevang menighedsråd har fra 1. juli ansat Torben H.S. Svendsen som ny organist ved 
vores kirker.  
Vi bad Torben om at præsentere sig selv:

Kirke og musik har i mit liv altid været nært 
forbundet. Som teenager fik jeg min kirkemusikalske 
opdragelse ved Haderslev Domkirke, hvor jeg 
sang både i det tjenestegørende Domkor og i det 
store frivillige Kantori. Det var her jeg fik smag 
for den storladne kirkemusik, dels orgelmusikken 
personificeret ved Domorganist Svend Prip, men i 
endnu hørere grad for de store oratorier jeg der var 
med til at synge for første gang. Der var mange store 
musikoplevelser, men stærkest i erindringen står en 
opførelse af  J.S. Bachs Johannes-Passion med den 
svenske dirigent, komponist og organist Anders 
Öhrwall.  
Men jeg spillede jo også. Først violin og siden 
kontrabas og sidstnævnte bragte mig til konservatoriet 
i København. Efter uddannelsen mærkede jeg 
for alvor dirigenten i min mave røre på sig og jeg 
begav mig parallelt med orkestermusikerlivet ud ad 
dirigentvejen. Efter et par år vandt dirigenten dog 
og kontrabassen blev sat hen i et hjørne til fordel 
for partiturlæsning, direktionsopgaver, klaverspil 
og sang i kirken om søndagen. Sidstnævnte vakte 
interessen for orgelspillet og i en alder af  32 kastede 
jeg mig over dette teknisk vanskelige instrument. År 
med undervisning og små vikaropgaver udviklede 
sig jævnt og i 2010 tog jeg Organisteksamen fra 
Kirkemusikskolen i Roskilde og umiddelbart herefter 
fik jeg min første fastansættelse som organist. 
(Fortsættes næste side)
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Har du lyst til at synge i kor?   
Nødebo-Gadevang Kantori søger flere medlemmer 
Kirkerne har fået ny organist. I den anledning ”genstarter” Nødebo-Gadevang Kantori – nu 
under ledelse af  Torben H.S. Svendsen.  
Som man kan læse andetsteds i dette blad er Torben en rigtig ’kormand’ med mange års erfaring i 
korledelse.  
Til at begynde med er der lagt op til, at koret deltager ved forskellige gudstjenester i advents- og 
juletiden, med finale Hellig Tre Kongers aften.  
Koret vil sammen med Torben tage stilling til muligheden for en egentlig koncertvirksomhed, 
sideløbende med lejlighedsvis medvirken ved kirkernes højmesser. Da korets nuværende 
medlemmer alle er aktive mennesker med mange gøremål, har det ikke været muligt at finde et 
fast ugentligt øvetidspunkt. Der vil derfor ved hvert forløb aftales et særskilt prøveforløb.  
Koret er pt et dusin sangere, men kunne godt tænke sig at være lidt flere. Så har du en god 
stemme, nodekendskab samt korerfaring og lyst til at synge i et ambitiøst kor, skal du være meget 
velkommen til at kontakte dirigenten på nedenstående kontaktdata. Prøveforløb indledes primo 
oktober, så tøv ikke længe. 
Kontakt: Torben H.S. Svendsen tlf. 28 97 58 97 Email: torben.h.s.svendsen@gmail.com

Hvis man spørger hvem jeg er musikalsk set, bliver jeg altid lidt mundlam, for jeg er jo mange 
ting og trives utrolig godt i et mangespektret virke. Jeg kunne i dette forår fejre 20 års jubilæum 
som dirigent og denne del af  mit virke, holder jeg også utrolig meget af. At arbejde med 
mennesker, at få ting til at vokse og gro er en stor tilfredsstillelse for mig. Det er en stor glæde, 
som dirigent at arrangere, tilrettelægge og afvikle store kirkemusikalske værker som: Passionerne 
og Juleoratoriet af  J.S. Bach, Requierne af  Mozart, Brahms, Dvorak, Fauré m.fl. og mange mange 
flere. Nu i efteråret endnu et højdepunkt, idet jeg har fornøjelsen af  i Domkirken i København, 
at dirigere G. Verdis mægtige Requiem med 150 deltagere. 
På den private side er jeg på 17. år gift med Gabriella og vi har drengene Sebastian på 15 og 
Alexander på 11 – et par friske drenge, synes deres far – der både spiller violin og dyrker atletik 
og en masse andet. 
Jeg vil gerne sige tak for den meget fine og venlige modtagelse jeg har fået i Nødebo-Gadevang 
sogn. Jeg oplever sognet som meget levende og jeg glæder mig meget til det fremtidige 
samarbejde med såvel kolleger som MR og sogn. 

Torben H.S. Svendsen
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ALLEHELGEN  
Vi fejrer Alle helgens dag med en gudstjeneste i Nødebo kirke  
Søndag den 6. november, kl.16 
Under gudstjenesten vil navnene på alle, der er døde og bisat eller begravet i vores to sogne blive 
læst op.  

SKUMRINGSTIME I PRÆSTEGÅRDEN MED OPLÆG AF FORFATTEREN TIL 
”JEG BÆRER MINE DØDE”. 
Efter gudstjenesten går vi i præstegården og spiser suppe efter 
gammel Alle helgens skik. 
Årets Allehelgen-gæst er Louise Winther.  
Hun er uddannet psykoterapeut og har gennem de seneste år 
beskæftiger sig indgående med sorg, både praktisk og teoretisk, 
gennem arbejde med klienter i individuel sorgterapi og leder af  
sorggrupper og som frivillig på hospice.  
Louise Winter er desuden forfatter til bogen ”Sagt og sorg”, 
som netop har fået en opfølger i ”Sagt om sorg II”, udgivet på 
forlaget Eksistensen. Endelig har hun skrevet digtsamlingen 
”Jeg bærer mine døde”. 
Tilmelding ikke nødvendig

UNGDOMSGUDSTJENESTE 
Søndag den 9. oktober, kl.10.30 i Gadevang Kirke 
Tema: Hvad har Gud med mit liv at gøre? 
Tilrettelægges sammen med årets konfirmander fra begge kirker 

HALOWEEN I GADEVANG KIRKE 
Fredag den 28. oktober, kl.17.00 
En hyggelig uhyggelig gudstjeneste for børn. 
Alle er velkomne: Monstre, skelletter, zombier, sørøvere og hekse.  
Selv døden byder vi indendørs!!
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FÆRRE GUDSTJENESTER I GADEVANG 

… men måske flere kirkegængere? 
Gadevængerne går gerne i kirke… bare ikke om søndagen. Og især ikke klokken 9 om morgenen! 
Det vil vi prøve at gøre noget ved. 
Fra 1. november bliver der kun to søndagsgudstjenester i Gadevang kirke, hver anden uge 
kl.10.30. Til gengæld forsøger vi os med en fast månedlig aftengudstjeneste.  
Hver den anden torsdag i måneden kl.19.30 åbner vi dørene, tænder stearinlysene og stemmer 
klaveret og indbyder til mere tematiske, musiske og meditative møder i kirken.  
Vi vil forsøge os med nogle aftener til fred og fordybelse og håber, det måske passer bedre til 
behovet i Gadevang.  
Vi tænker os, at de nye gudstjenestetider er et forsøg, som vi foreløbig vil lade prøve at løbe over et 
år.  
På gensyn i Gadevang Kirke 
Menighedsrådet ved Nødebo og Gadevang kirke

FILMAFTENER I GADEVANG KIRKE 
Vi viser Krzystof  Kieslowskis Trikolore triologi: ”Rød”, ”Hvid”, ”Blå” 
Flere biografer landet over viser dette efterår den afdøde, polske mesterinstruktørs tre filmværker 
og kalder det en repremiere.

Men hvorfor gå så langt, når vi kan holde repremiere i Gadevang kirke? 
De tre film handler om Europa og om den franske revolutions ”Frihed, 
lighed og broderskab”. De lægger op til debat om, hvordan Europa har 
levet op til de værdier, vi har bygget vores demokratier på.  
Da filmene kom frem i 1990’erne, var de en hyldest til EU. Kan man 
stadig istemme den hyldest? Med flygtningekrise og Brexit befinder EU 
sig i en alvorlig krise.  
Vi håber med de tre film at kunne sætte vores egen tid i perspektiv og 
blive lidt klogere på, hvad det er vi muligvis er ved at sætte over styr. Er 
frihed en ret til at være fri for andre? Findes lighed, eller er det bare en 
drøm? Hvad forstår vi ved broderskab? 
Sted: Gadevang Kirke 
Tid: kl.19.00 
Dato: 15.11, 18.1, 20.4
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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:  Torben Svendsen, Telf.: 28 44 58 97, mail: torben.h.s.svendsen@gmail.com
Kirkesanger: Søren Hossy. Telf.: 28 44 95 96 - mail: s-hossy@mail.dk

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

 Gudtjenester     Prædikant    Nødebo          Gadevang

Oktober

November

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

9.   oktober   Eva Holmegaard Larsen      kl. 10.30

(Ungegudstjeneste)                          (med konfirmander)

16. oktober   Annemarie Lund    kl.   9.00   

23. oktober   Ib Lauritsen     kl. 9.00 

27. oktober   Eva Holmegaard Larsen   kl. 17.00 

(Børnegudstjeneste)       (Salmer og spaghetti)

28. oktober   Eva Holmegaard Larsen   kl. 17.00

(Børnegudstjeneste)       (Halloween)

30. oktober   Eva Holmegaard Larsen   kl. 10.30   kl 9.00

6.   november   Eva Holmegaard Larsen   kl. 16.00

(Allehelgen)

10. november   Eva Holmegaard Larsen      kl. 19.30

(Aftengudstjeneste)

13. november   Eva Holmegaard Larsen   kl.   9.00   kl. 10.30

20. november   Annemarie Lund    kl. 10.30

24. november   Eva Holmegaard Larsen   kl. 17.00    

(Børnegudstjeneste)      (Salmer og spaghetti)

27. november   Eva Holmegaard Larsen   kl. 16.00   kl. 14.00

(1. søndag i advent)      (Ni læsninger)            (Ni læsninger)
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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 Birger Brandis 4848 2597
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 20. november  •   HUSK! Deadline den 2. november

NØDEBO KRO

Forsamlingshuset

På gensyn til november

Kommende arrangementer
Oktober

Oktoberfest - Ølfest, dans og helstegt pattegris - G    07-10-2016 21:00

Statslig overvågning siden tidernes morgen - B    12-10-2016 19:30

Povl Dissing og Benny Andersen - B      16-10-2016 16:00

Ursula Smith og Rikke Sandberg - B      23-10-2016 16:00

Nøddeknækkerne - G        28-10-2016 19:00

Halloween Fest - G        29-10-2016 17:30

November

Mimi Terris Band - B        04-11-2016 21:00

Moussa Diallo Trio - B       05-11-2016 16:00

Tre kvindelige saxofonister - B      13-11-2016 16:00

Kunsthistorikeren Trine Ross - B      16-11-2016 19:30

Nøddeknækkerne - G        25-11-2016 19:00

Trio Gemini - B        27-11-2016 16:00

December

Julejazz med Jesper Thilo All Stars - B     02-12-2016 21:00

Og så er der banko hver tirsdag kl. 18.50


