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 3  Halfdanskerne “Noget om en poet”  
4   Onsdagsbar  
5   Oktoberfest    
6   Gretelise Holm “foredrag”
6   Jens Andersen (Astrid Lindgren) “foredrag” 
7  Nødeknækkerne, folkedans   
 10  Trio Misto, klassisk koncert  
10  Halloween, spøgelsesfest  
11  Operettetoner, klassisk koncert  
11  John Mogensen, mad, foredrag, musik og dans 
12  Køb en lysaktie    
13  Loppemarkedstal    
15  Nordiske Spillemænd, koncert   
15  Henning Munk og Plumperne, musik og dans  
 16  Tennismesterskab 
17  Kroens nye formand, Camilla Svanebjerg  
18  Tangoundervisning og Kræmmermarked i Gadevang
19  Torsdagsklubben    
19  Damegymnastik og Strikkeklubben  
23  Sinne Eeg, koncert  
25  Kroen mangler nøgler    
26  Nødebo skoles aktionsgruppe   
27  Nyt fra Nødebo skole  
28  Nødebo IF Gymnastik  
29  Nødebo Bæredygtigt  
30  Tirsdagstræf 
 32  Festkoncert i Nødebo Kirke   
33  Ungdomsgudstjeneste og Salmer og spagitti  
 34  Allerhelgen     
35  Filmaften i Gadevang, “Amour” 
37  Gudstjenester i Nødebo og Gadevang
38  Nødebos Foreningsoversigt

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.

 Lisbeth Larsen, (Ansvh.), Nøddehegnet 38   
Telf.: 2342 15 37,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: Evamaria Overby Hansen • Tryk: CoolGray 
 
Ved leveringssvigt kontakt Lisbeth Larsen

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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» »Kulturudvalget mødes på  
følgende datoer: 

17. september, 21. oktober, 11. november, 20. december.  
Møderne starter kl. 19. Det første kvarter er der spørgetid

Halfdan Rasmussen ville være fyldt 100 år i januar 2015, hvis han stadig havde været iblandt 
os. Det fejrer Halfdanskerne hele året med hyldest-showet ”Noget om en poet”. Viserne knyttes 
sammen med morsomme og interessante historier om Halfdan, poesien, vennerne og kvinderne. 
Halfdanskerne består af kontrabassisten Rasmus Vennevold og de to musikalske entertainere og 
sangere Lars Grand og Mads Westfall på harmonika og guitar. 
De tre fyre har en stærk udstråling og leverer et musikalsk show med masser af detaljer, humor 
og overraskelser og en sjældent set nærhed i fortolkningerne. 

Entré 130 kr. ved indgangen og 120 kr. i forsalg.  (Gratis med årskort)

Søndag 4. oktober kl. 16

Koncert - Hyldest-showet  ”Noget om en poet”

Halfdanskerne

Medlemsudvalget 
mødes:

20. oktober, 18. november og 13. jan.

Mødet starter kl. 19, og der er spørge-
tid det første kvarter
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Nyd en dejlig middag inden forestillingen i Restaurant F...

OPERA ON THE ROCKS
OPERA OG ROCK I  SKØN FORENING 29/5
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Nyt på kroen!

Onsdagsbaren
- mød dine venner i baren på 
Nødebo kro

Onsdagsbaren er et nyt tiltag fra Kroens 
medlemsudvalg, hvor man kan købe øl, vin, 
sandwich, chips og peanuts i baren. 
Fra onsdag den 2. september har der været 
Onsdagsbar på Nødebo Kro fra kl. 19-22; 
I Onsdagsbaren er der spændende øl i 
hanerne, sport på kanalen, billard og dart 
i kælderen, backgammon og andre spil i 
baren og friske bartendere, som serverer øl, 
vin og cocktails. 

Alle kan stå i baren
Vil du være bartender, kan du stå i baren fra 
kl. 19-22. Når du står i baren, får du to gra-
tis drinks pr. vagt og skal ellers bare sørge 
for at betjene de besøgende i baren og 
hjælpe med til at skabe en god stemning. 
Alle kan være bartendere. Der er to på vagt 
ad gangen og det eneste krav er, at den ene 
har erfaring fra en tidligere barvagt.
I baren hænger en vagtplan, hvor man kan 
skrive sig på, de onsdage, man har tid og 
lyst. 
Vi glæder os til at se jer om onsdagen. 

Onsdagsbaren er åben for alle
Støt Nødebo Kro - og køb en øl i Onsdags-
baren
Nye folk i Onsdagsbaren • Billard
Dart • Champions League • Festlig 
musik • Liv og glade dage
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Mulighed for spisning kl. 19I 
I anledning af efterårets store ølfester i 
det sydbayerske har vi som indgang til 
den mørkere tid og vinterens mange sys-
ler besluttet at trække i Lederhosen og 
med favnen fuld af skønne fadbamser 
byde alle til en svingom i ren tyrolerstil. 
 
Ingen fest uden musik, og i oktoberfe-
stens navn er vi glade for at kunne præ-
sentere et af Københavns helt store funk/
swing/jazz band med New Orleans Roots 
- smeltedigel af musikere - Wonderbrazz. 
Der vil være helstegt pattegris frisk fra 
spyd på plænen, og de store fadølskrus 
vil blive vasket grundigt af i dagens an-
ledning. Velkommen til en måske ny tra-

dition i en gammel, nostalgisk form.
I 1998 høstede WonderBrazz 6-stjernede 
anmeldelser for deres debutalbum “Live 
At Café Bopa”. 16 år, 7 CD’er og 600 
koncerter senere leverer bandet stadig 
helt særlige koncertoplevelser, hvad en-
ten du er i en intim jazzklub for at lytte 
eller på en svedig natklub for at danse.

Sang, en tight hornsektion, trommer, 
percussion og hammondorgel er in-
gredienserne i WonderBrazz’ magiske 
gryde. Tilsæt masser af interaktion med 
publikum, et udadvendt og let tilgænge-
ligt mix af jazz, soul, boogaloo og New 
Orleans 2nd line og du har opskriften på 
en uforglemmelig aften i selskab med 

6 fremragende musikere: Peter W. Kehl 
på trompet, Ola Åkermann på trombone, 
Stig Naur, sax/vocal, Henrik Kjelin, orgel, 
Martin Seidelin, percussion og Esben 
Duus ved trommerne.
Man kan spise på Kroen, inden musikken 
starter. Der serveres helstegt pattegris kl. 
19 til 125 kr. per kuvert. 

Spisebilletter skal købes senest 
onsdag den 30. september kl. 12 
på forsamlingshusets hjemmeside 
www.noedebo-kro.dk 
Billetter til musikken koster 130 kr. 
ved indgangen og 120 kr. i forsalg på 
www.noedebo-kro.dk.  
Gratis med årskort.

Oktoberfest

Fredag den 2. oktober kl. 21

Ølfest, dans og helstegt pattegris

Husk frist   
for tilmeldning!!!

Kom og oplev en forrygende

Oktoberfest
med det store  

funk/swing/jazz band  
Wonderbrazz 



Onsdag 7. oktober kl. 19.30 - Foredrag

Mød forfatteren

Gretelise Holm
Gretelise Holm havde 10 adres-
ser og gik på 6 forskellige sko-
ler som ludfattigt nomadebarn 
i jyske landsogne, før hun som 
ung flyttede til hovedstaden. 
Denne tumultariske barndom 
fra 1950-erne og op igennem 
de store samfundsændringer i 
60-erne beretter hun om i bo-
gen ”Jesus, pengene og livet”.

I foredraget fortæller hun om 
ungdomslivet i København i sluttresserne, hvor hun 
uddanner sig til journalist. Om de store forandringer og 
især den utrolige forskel, det var at gå fra ungdommens 
ydmyge kår til voksentidens relativt mere trygge liv i 
eget regi.

Entré 80 kr. ved indgangen og i forsalg 
Gratis med årskort

Onsdag 28. oktober kl. 19.30

Denne dag, et liv
- et foredrag om Astrid Lindgren

I sin Astrid Lindgren-biografi, 
”Denne dag, et liv”, går 
Jens Andersen bag om 
forfatterskabets facade og 
fortæller om den elskede 
børnebogsforfatters kampe, 
sejre, nederlag, drømme og 
depressioner. 

Jens Andersen er kendt for 
sine populære og prisbeløn-
nede biografier om H. C. 
Andersen, Dronning Margre-
the, Tove Ditlevsen, Ole Lund 
Kirkegaard, Tom Kristensen, 

Thit Jensen og senest Astrid Lindgren. Jens Andersen vandt 
Politikens Litteraturpris 2015 for bogen.

Entré 80 kr. ved indgangen og i forsalg
Gratis med årskort
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Fredag 30. oktober kl. 19 og fredag 27. november kl. 19 

Folkedans

Nøddeknækkerne
Forsamlingshusets husorkester har eksisteret siden 1977 og 
bidrager til underholdningen ved mange aktiviteter på Nødebo 
Kro. F.eks. ved det årlige loppemarked i august måned.
Nøddeknækkerne har deres egen aften den sidste fredag i 
måneden. Fra kl. 19 er der sang- og danselege for hele fami-

lien og fra kl. 20 folkedans 
for voksne. Tit kommer der 
gæsteorkestre. Læs mere 
på www.noedeknek.dk.

Man kan spise middag 
på Kroen, før musikken 
starter.  

Der serveres en ret mad kl. 18, og det koster 80 kr. for voksne 
og 40 kr. for børn. Spisebilletter skal købes på  
www.noedebo-kro.dk senest 3 dage før kl. 12
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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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Vil du være nørkler for Røde Kors
- så ring til mig eller send en mail! 
Jeg har fået opskrifter, garn og 
stof fra Røde Kors, så du kan 
starte med det samme. - Har 
du garn eller stof liggende, som 
du ikke skal bruge, vil jeg gerne 
modtage/afhente det.
Vivi Sørensen - tlf.: 2982 3435  

- mail: farmorvivi@me.com

Nørkelprogrammet
Vidste du, at ...
•    Røde Kors i Danmark har ca. 5.000 aktive nørklere i 266 grupper

•    Programmet er en lokal, social aktivitet - med internationalt formål

•    Nørklerne syr, strikker og hækler børnetøj og tæpper til Røde Kors’ 
udviklingsarbejde

•    Materialerne skaffes via genbrug og donationer fra firmaer og private 
med stof og garn i overskud

•    Der er 40 faste opskrifter/modeller til børn fra 1½ - 12 år inkl. tæpper

•    Der udsendes ca. 35 ton tøj årligt. I 2014 er der sendt tøj til Hviderus-
land, Malawi, Kirgisistan og Liberia.

•    I julen 2009 blev ”dukken Liv” solgt for 100 kr. pr. stk. og indbragte mere 
end ½ million kr. til Røde Kors

•    Nørklerne laver også bamser til børn af indsatte, ting der sælges i Røde 

Kors butikkerne og kaffevarmere til stempelkander

•    Nørkleprogrammet har været i Røde Kors siden 1983

Medlemstilbud
25 oplevelser for kun 800 kr.

Medlemmer af foreningen Forsam-
lingshusets Venner kan købe et 
årskort, der giver gratis adgang til 
25 af sæsonens arrangementer på 
kroen. Se den samlede oversigt på 
bagsiden af kulturkalenderen for 
2015-16.

Billetter til de enkelte arrangemen-
ter koster fra 50 kr. for det billigste 
foredrag og op til 200 kr. for den 
dyreste koncert. De fleste gange 
koster det 130 kr. at komme ind. 

Den samlede løssalgspris er lige 
under 3.000 kr., så der er mange 
penge at spare ved et årskort.

Det giver en stor frihed at have et 
årskort. 

1.  Man skal ikke have penge op af 
lommen hver gang man vil opleve 
noget på Kroen.  

2.   Man har betalt én gang for alle. 

Hvis der er spisning med i et ar-
rangement, skal man dog betale for 
maden. 

Årskortet kan bestilles på Kroens 
hjemmeside eller købes i billetsal-
get ved indgangen.

Kulturudvalget
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Søndag 18. oktober kl. 16

Klassisk koncert

Trio Misto
Legenden siger, at Mozart skrev ”Keglebanetrioen” midt i et spil 
kegler. Det er fantastisk musik for trioens særlige besætning: Kla-
rinet, bratsch og klaver. Mathias Kjøller (klarinet) er soloklarinet-

tist og vandt i 2013 en meget ærefuld 2. plads ved Carl Nielsen 
Konkurrencen i Odense. Asbjørn Nørgaard (bratsch) kender vi fra 
Den Danske Strygekvartet, som spillede på Nødebo Kro i 2004. 
Søren Rastogi (klaver) er kammermusiker, akkompagnatør og so-
list. Han var i Nødebo med Jalina Trioen i 2012. Keglebanetrioen 
bliver efterfulgt af værker af Robert Schumann, Gyorgy Kurtag og 
Max Bruch.

Entré 130 kr. ved indgangen og 120 kr. i forsalg 
Gratis med årskort

Lørdag 31. oktober fra kl. 17.30

Spøgelsesfest

Halloween
Fest med udklædning og spøgelseshus

Der er spøgelseshus for børnene og præmier for de bedste 
udklædninger. Kroens café er åben fra kl. 17.30, og der er 
mulighed for at købe pølsehorn, pizzastykker, is og drikkevarer. 

Gratis adgang
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Fredag 13. november kl. 19

Mad, foredrag, musik og dans

John Mogensen 
Tema-aften
”Sidder på et værtshus”, ”To mennesker på en 
strand”, ”Så længe jeg lever” og ”Der er noget galt 
i Danmark, Dybbøl Mølle maler rent ad helved´ til”. 
Mange har skrålet med på John Mogensens sange 
ved festerne i 1970-erne. Han balancerede med stor 
virtuositet mellem sentimentalitet og ægthed. 

Spis John Mogensens livret, syng med på hans san-
ge under foredraget om hans korte, dramatiske liv 
og dans til hans iørefaldende musik med Flemming 
Baade som fortæller og sanger.

Der er kun plads til 100 deltagere, så det gælder om at købe i god tid. Billetterne sælges 
kun online på www.noedebo-kro.dk, og salget lukker onsdag den 11. november kl. 12, 
med mindre der er udsolgt inden.

Entré 250 kr. inkl. middag og kaffe - Medlemmer med årskort får det for 125 kr.

Tekst og musik: John Mogensen

To men ’sker på en strand. To hjerter i 
brand. 
Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og 
en mand. 
Hun rækker ham sin hånd. 
Han løsner et bånd. 
Hun si’r blufærdigt nej. 
Den gode gamle leg, 
For det er sommer, solen står på himlen, 
livet er herligt. 
De bare løber, leger og slår smut, 
hvad de nu finder på, 
Men pluds’lig standser det hele et sekund. 
Der er sket noget særligt. 
De står og ser på hinanden 
og begynder så småt at forstå. 
To men’sker på en strand ... 

En dejlig gryde i loppen af en klit 
hvor de lægger sig sammen. 
En skøn oase for to 
milevidt fra den nærmeste stad. 
Og der er ingen at se, 
det er jo bare at puste til flammen. 
Nu er der intet på denne jord, 
der magter at skille dem ad. 
To mennesker på en strand ... 

Søndag 8. november kl. 16

Klassisk koncert

Operettetoner
En eftermiddag med de mest iørefaldende og populære arier og duetter 
fra glade og underholdende operetteforestillinger som Den Glade Enke, 
Flagermusen og Czardasfyrstinden fortolket af Danmarks bedste ope-
rettesangere. Operettedivaen boltrer sig på de skrå brædder og skifter 
lystigt kjoler undervejs. Helten deltager i løjerne med samme stilsans 
og karisma. Og sammen dykker de med deres udsøgte akkompagnatør 
bag tangenterne ned i Lehár, Kálmán og Strauss’ indtagende univers af 
arier og duetter.

Cecilia Lindwall, Thomas Peter Koppel og Carol Conrad hengiver sig til denne tidløse musik og løfter publikum ind i drømmenes 
og rusens forunderlige verden. 

Entré 130 kr. ved indgangen og 120 kr. i forsalg - Gratis med årskort - Der er nummererede pladser



Lysaktier
Vi har prøvet det før, og nu prøver vi det igen: 
Beder Kroens medlemmer og alle andre, der måtte 
ønske det, om at låne os nogle penge

Denne gang for at vi kan få skiftet stjerneloftet i 
krosalen og anden belysning ud med moderne 

LED-belysning.
Især udskiftningen af stjerneloftet er bekosteligt, dels 
på grund af det store antal pærer (348), dels fordi 
dæmpningsanlægget ikke kan håndtere LED-belys-
ning og derfor også skal udskiftes.
Vi lægger op til at låne mellem 100.000 og 250.000 
kr ved udstedelse af aktier på 500 og 1000 kr. Man 
kan også betragte det som en forudbetalt leje af et 
af Kroens lokaler, da lånet betales tilbage ved en re-
duktion i lejen efter nedenstående model:

Når der skal gå 2 år før vi begynder på tilbagebeta-
lingen, er det for at vi kan opnå noget af den bespa-
relse på elregningen som udskiftningen af belysnin-
gen medfører, før vi afleverer de lånte penge igen.
Efter 10 år kan man også indløse sine aktier uden le-
jemål, men her sker der ingen tilskrivning af ’renter’; 
man får altså sine 500 eller 1000 kr. pr. aktie tilbage.
Vil man hellere forære Kroen pengene, så skal man 

bare beholde aktierne i mere end 15 år, for herefter 
nedskrives værdien af aktierne til 0 kr.
Man får selvfølgelig en smukt designet aktie, som 
man kan hænge op i glas og ramme, og selve dette 
aktiebrev vil man kunne beholde for altid, for der vil 
til hver aktie høre en kupon, der anvendes ved ind-
løsning.

Vi håber at rigtig mange vil være ’kuponklippere’. 
Indtil nu er der blevet tegnet for 21.000 kr. så der er 
stadig et stykke vej før vi når målet. Henvend jer til 
Kroens buffister eller til Jack på kontoret, og tegn jer 
for en eller flere aktier. I får med sikkerhed en god 
anledning til at indløse dem i løbet af de næste 10 år. 

Christian Wolfhagen

12

Lysaktier
500 krBetales tilbage ved en reduktion i lejen 

af et af Kroens lokaler

Lysaktier
1000 kr

Betales tilbage ved en reduktion i lejen 
af et af Kroens lokaler

Antal år fra udstedelsen Kr. pr. 1000 kr. aktie Kr. pr. 500 kr. aktie

0-1 (2016, 2017)     0    0
2-5   1050  525
5   1100  550
6   1120  560
7   1150  575
8   1200  600
9   1250  625
10-15   1300  650
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Stor tak til gæster, lopper og vejrguderne
Så står vi her igen efter et veloverstået loppemarkedet og kan se tilbage på en sjov weekend

Loppeladen var fyldt til bristepunktet, solen skinnede og ca. 1.700 købelystne gæster bidrog til en omsætning på 236.588,25 
kr. i løbet af bare fire timer. Besøgstallet levede desværre ikke op til de to foregående år, men til gengæld tog gæsterne gerne 

pungen op ad lommen og udbuddet af særligt auktionsvarer 
var det bedste i mange år.
Auktionarius Jesper Bo formåede på underholdende vis at 
lade hammeren falde for hele 17.150 kr., - der var bl.a. rift 
om et gammelt og velholdt skab fra en manufakturhandler 
i Helsinge.
Børnene hyggede sig i deres helt eget område med fløde-
bollekast, ”det muntre køkken”, fiskedam og selvfølgelig en 
legetøjsbod med alt hvad hjerte begærer.

Vi glæder os til at se jer alle igen til næste år
Vel mødt til næste års loppemarked SØNDAG D. 28. AUGUST 
2016

Og indsamlingen til næste års loppemarked er allerede 
igang. Frem til 7. maj 2016 kan effekter afleveres ved at 
møde op i viceværtens træffetid, så vil han åbne laden. Fra 
7. maj til loppemarkedet afholdes i slutningen af august, kan 
der afleveres effekter hver lørdag fra kl. 10-12. Herudover 
afhenter vi effekter i samme periode ved henvendelse til 
Jytte Møller, tlf. 3026 3231.

Øvrige henvendelser kan ske til loppegeneral Ann-Britt 
Thorndahl, tlf. 3023 4929.

LOPPEMARKED 2015
RESULTAT LOPPEMARKED. 2015 2014 UDSVING % 2013 2012 2011
Auktion 17.150,00 7.750,00          9.400        121,29 4.700,00          3.250,00          7.500,00          
Fiskedam 1.076,50 -                   1.077        100,00 1.000,00          -                   -                   
Grill 7.277,00 4.505,00          2.772        61,53 6.660,00          -                   -                   
Is i baggården 2.462,00 1.698,00          764           44,99 2.462,00          2.355,00          1.624,00          
Galleriet 6.752,00 5.206,00          1.546        29,70 10.069,00        4.957,50          3.244,00          
Bookmaker 3.651,00 2.958,00          693           23,43 3.363,00          2.820,00          2.630,00          
Møbler 31.953,50 26.327,00        5.627        21,37 32.422,00        36.716,00        41.288,00        
Øl 8.625,00 7.114,00          1.511        21,24 9.844,00          3.980,00          4.360,00          
Hus og have 17.119,50 14.887,00        2.233        15,00 13.827,00        11.677,00        6.340,50          
El-artikler 9.451,50 9.851,50          (400)         (4,06) 10.713,50        6.604,00          8.941,50          
Muntre Køkken 1.130,00 1.212,00          (82)           (6,77) 1.048,00          -                   -                   
Grønt/bagværk 6.192,00 6.716,00          (524)         (7,80) 6.653,50          5.812,00          4.750,50          
Tøj 10.135,00 11.232,00        (1.097)      (9,77) 10.636,50        6.949,50          7.308,50          
Sandwich 3.266,00 3.762,50          (497)         (13,20) -                   -                   -                   
Sport/Fritid 8.128,50 10.067,00        (1.939)      (19,26) 9.447,50          7.349,00          5.194,50          
Isenkram/Porcelæn 15.922,50 19.954,00        (4.032)      (20,20) 19.382,50        14.636,00        14.769,50        
Buffet 9.073,00 11.507,50        (2.435)      (21,16) 14.167,00        9.073,00          10.567,00        
Bøger 16.656,50 21.324,50        (4.668)      (21,89) 25.458,50        15.377,00        11.324,00        
Nips/Brugskunst 11.206,50 14.487,00        (3.281)      (22,64) 16.642,00        12.993,50        12.132,00        
Entrè 26.786,00 34.644,00        (7.858)      (22,68) 33.513,50        19.744,00        19.959,50        
Legetøj 7.927,25 10.350,50        (2.423)      (23,41) 13.670,00        9.475,00          7.135,50          
Vafler 5.475,00 7.174,00          (1.699)      (23,68) 6.852,00          5.682,00          6.232,00          
Linned 4.491,00 6.093,00          (1.602)      (26,29) 7.926,50          4.872,00          5.670,50          
Flødebollekast 701,00 955,00             (254)         (26,60) 1.246,00          1.246,00          1.650,00          
Lamper 3.980,00 6.971,50          (2.992)      (42,91) 6.188,00          5.762,00          4.255,50          

Ialt 236.588,25       246.747,00      (10.159)    (4,12) 267.892,00      191.330,50      186.877,00      
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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

Unik Optik
Susanne Yde

Helsingørsgade 10-14
3400 Hillerød

Tlf.: 4824 0401

  når det gælder... briller • linser • solbrillerUNIK
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Fredag 4. dec. Kl. 21

Henning Munk & Plumperne 
Musik og dans
De har leveret swingende, glad og medrivende traditionel jazzmusik 
i rigtigt mange år, og det kan undre, at de ikke tidligere har spillet på 
Nødebo Kro.

Entré 130 kr. - Gratis med årskort

Søndag 22. november kl. 16

Koncert

De Nordiske Spillemænd blev dannet 
i 1973 og består af Ørjan Sætran, der 
spiller violin og i 25 år var ansat som 
koncertmester i Stavanger Symfoniorke-
ster. Boris Samsing, der også spiller vio-

lin, var i 32 år ansat som koncertmester 
i Radiosymfoniorkestret. Peter Fabricius 
på violin og bratsch var i 40 år ansat i 
Sjællands Symfoniorkester. Hans Dal er 
freelance komponist, guitarist og san-
ger. Og den femte er Johnny Sølvberg 
på kontrabas, som har været ansat i Det 
Kgl. Kapel i 33 år.

De fem professionelle klassiske musi-
kere har i mere end 40 år delt en fæl-
les glæde ved den nordiske folkemusik 
og ikke mindst glædet et stort publikum 
med deres smittende engagement.

Entré 130 kr. ved indgangen og 120 
kr. i forsalg  - Gratis med årskort

De Nordiske Spillemænd
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Søndag den 6. september blev tennismester-
skaberne afviklet efter at banerne var blevet tømt 
for vandet fra lørdagens skybrud

Frank Elmelund genvandt sit mesterskab ved som sidste år 
at besejre sin lejekammerat Brian Thinggaard. I herresing-

le B genvandt Jørgen Fonnes også sit mesterskab ved atter at 
besejre sin nabo Niels Korfitsen. Niels og Jørgen fik revanche 
efter sidste års nederlag til Lutz Kokott og Jørn Hansen, idet 
de vandt herredouble B. Niels tog titlen i mixdouble, hvor han 

sammen med sin gen-
bo Hanne Frederiksen 
vandt over Jytte Møller 
og Jørgen Fonnes efter 
3 spændende sæt. 
Også i år har vi kunne 
tilbyde gratis træning 
til vores medlemmer. 
Sidste år havde vi en 
meget dygtig træner, 
som desværre flyttede 

til udlandet i år. Vi engagerede en anden træner, som uheldig-
vis sprang fra i sidste øjeblik. Via DGI fik vi en ny træner, Jan 
Dahlmann, kort før standerhejsningen. Jan har netop meddelt, 
at han ikke kan træne i Nødebo til næste år, så vi skal i løbet af 
vinteren finde en ny.

Vi er glade for, at der er kommet så mange børn i klubben, og 
vi vil gøre meget for, at de kan få en god begyndelse på deres 
tennisspil. Vi håber, de vil komme igen til næste år.
Da Nødebo Tennisklub er baseret på frivillig arbejdsindsats, er 
vi også i år meget glade for den store indsats Anders har ydet. 
Han har bl.a. malet klubhuset og renset banerne for ukrudt, ar-
rangeret mesterskaber og været tovholder på Klub-40. 
Når sæsonen er afsluttet efter efterårsferien, vil der blive ind-
kaldt til et møde, hvor vi gerne vil drøfte klubbens fremtid med 
et håb om, at der er nye kræfter, der har lyst til at tage et an-
svar for klubben. Både undertegnede og Anders er ved at være 
pensionsmodne, og ønsker drosle lidt ned for engagementet. 
Husk medlemmer af Nødebo Tennisklub kan med fordel spille 
indendørs tennis i Hillerød Tenniscenter om vinteren.

Niels Lillemose, tennisformand

Tennissæson 2015

Hanne Frederiksen, Niels Korfitsen, 
Jytte Møller og Jørgen Fonnes

Frank Elmelund udskif-
tede sine tennissko med 
fornuftige gummistøvler 
da tennisbanerne  skulle 
gøres klar inden afviklin-
gen af årets mesterskab
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Det emmer af effektivitet og begej-
string omkring Camilla, når hun 

fortæller om sit arbejde på kroen. Det er 
nu seks måneder siden, hun blev valgt 
som formand og den tid har hun primært 
brugt på at sætte sig ind i, hvordan kroen 
arbejder. Nu ser hun sin opgave som at 
være den, der samler trådene og styrer 
kroen på sikker kurs ind i fremtiden, 
gerne med en endnu større opbakning 
fra byens børnefamilier og unge.

Flere nye aktiviteter
”Min drivkraft er, at jeg gerne vil gøre 
noget for vores lokalsamfund. Jeg ser 
kroen som et udgangspunkt for et sam-
let Nødebo. Der er så meget der binder 
Nødebo sammen, så mange aktivite-
ter og engagerende mennesker. Det vil 
kroen gerne i højere grad lægge rammer 
til. Her tror jeg, at kroen har et kæmpe 
potentiale.”

Camilla har allerede sat flere aktiviteter 
i gang, bl.a. en børnespiseklub, der skal 
lægge sig i halen på de eksisterende 
spiseklubber, samt en Onsdagsbar med 
musik, friske bartendere, fodbold og bil-
lard som er åben for alle borgere i Nøde-
bo. Dette for at få de yngre generationer 
ind i kroens univers. Netop det er én af 
Camillas kongstanker.
”Min vision er, at kroen bliver samlings-
stedet for alle byens borgere på tværs af 
tre generationer. Børnespiseklubben og 
baraftenerne er bare nogle initiativer, der 
kan være mange andre muligheder. Mit 
håb er, at flere og flere opdager de mu-
ligheder, der findes på kroen og at flere 
og flere melder sig ind.” 
Derfor arbejdes der også på højtryk på, 
at gøre medlemskab af kroen endnu 
mere attraktivt, så rigtig mange kan 
se en pointe i at melde sig ind. Mange 
medlemmer er alt andet lige, det der skal 

sikre kroens overlevelse i fremtiden. Kro-
ens bygninger er efterhånden gamle og 
derfor ligger der også et stor budget i at 
holde bygningerne kørende.

Kroens mange aktiviter
”Jeg ser kroen, som nogle rigtig attrak-
tive lokaler for rigtig mange ting. Her er 
jo mennesker næsten alle ugens dage; 
madklubber, fredagscafé, onsdagsbar, 
strikkeklub, banko og meget meget 
mere. Den energi og drivkraft vil jeg 
gerne lægge mange timer og kræfter i 
at holde kørende – fordi det er arrange-
menter, der er til glæde for hele byen og 
alle dens borgere. Jeg kan kun opfordre 
til, at man holder sig orienteret om, hvad 
der sker på kroen – bl.a. ved at læse Kir-
ke & kro og arrangementskalenderen – 
og så kommer herop. Alle er velkomne!!”

Lene Ebsøe

Generationsskrifte på 
kroens formandsstol
Efter et halvt år på posten som formand på kroen, gør 
Camilla Svanebjerg status og ser fremad
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Tango undervisning
på Nødebo Kro, efterår 2015

Undervisningen i argentinsk tangodans på Nødebo Kro vil blive varetaget af Lucy 
Mogensen, der er tangolærer, danser og. Hun har undervist, holdt forskellige work-
shop i tango milonga og vals, i flere år, og såvel i DK som udlandet. Lucy Mogensen 
leder ”TangoAmor” i København, og hun er formand for foreningen ”Tango Milon-
guero i København”
I denne sæson vil Lucy undervise sammen med Bo Gito. Han er tangolærer med 
mange års erfaring som danser og underviser. Hans stil er tæt stil og tango salon. 
Han har deltaget i flere tango konkurrencer i Argentina og Europa. Han er en tradi-
tionalist med respekt for den klassiske etikette og de musiske variationer fra de tre 
store perioder i tangoens historie. Det er en glæde for ham at give arven fra Buenos 
Aires videre til kommende og andre tango dansere.
Undervisning vil foregå onsdag aften på Nødebo Kro i perioden fra den 23. septem-
ber til den 11. november. Ingen undervisning i uge 42.
 
Begynderhold: 19 -20.30
Øvet hold: 20.00 – 21.30  
(De 2 hold overlapper med ½ time, hvor man danser sammen)

Man skal være medlem af kroen for at kunne deltage i tangoundervisningen.
Ring for yderligere information og tilmelding hos: 
Britta Frederiksen, 4141 5094 eller på mail: musikterapi@hotmail.com

Kræmmer-
marked 
i Gadevang

Kom og oplev huset fyldt med 
nye og gamle kræmmerting og 
gør en god handel.

Smag på friskbrygget kaffe og 
hjemmebag

Dato:  
Søndag den 8 november  
kl. 10 -15

Sted:  
Gadevang Forsamlingshus.  
gadevangforsamlingshus@
gmail.com
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Damegymnastik 

på Nødebo Kro

Onsdage kl. 16 00 - 17 30 i kroens store sal. 

Det starter den 23-9 og slutter til marts 
Det koster 2 x 325,- kr., og man skal være medlem af kroen.
Der er p.t. 12-13 tilmeldte, men der kan godt være flere.

Lonnie Duelund leder gymnastikken.
Eventuelle innteresserede kan ringe til Lone Mia Hansen 
45 81 15 80 eller 41 98 15 80.”

Torsdagsklubben
Torsdagsklubben har følgende program i andet halvår af 2015: 

Strikkepigerne  
er allerede 
igang
Vi startede d. 2-9, og mødes hver 
14. dag, dvs.:
Den 2., 16. og 30. september.
Den 14. og 28. oktober.
Den 11. og 25. november. 
 
Så holder vi juleferie og ses 
først i det nye år. 
 
Vi mødes kl. 19.30 og bliver ved 
så længe, vi har lyst, dog kun til 
kl. 22 når Kroen lukker. 
Alle er velkomne og det  
er gratis.

Uge Dato Aktivitet

38 17.9 Hjemmedag
40 1.10 Bowling
42 15.10 Hjemmedag
44 29.10 Folketinget
46 12.11  Karmelitterklostret  

i Brødeskov
48 26.11  Nationalmuseet/ 

De hvide busser
50 10.12 Julefrokost
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For nylig gik jeg ned til byggepladsen, 
der har ligget for enden af Søengen 

siden foråret.
Mange vil have set den store kran hele 
sommeren og hørt drønene fra rambuk-
kene, der hamrede de store spunspæle 
ned. Det er TC-anlæg, der udfører arbej-
det, som bliver betalt af os alle via Hille-
rød kommune. De laver et nyt og meget 
større kloakvandsbassin, som fungerer 
som “depot” for det urensede spilde-
vand, når der kommer så store mængder 
regn, at rensningsanlæggene ikke kan 
tage det hele med det samme. Kloak-
vand og regnvand bliver blandet,og med 
de større regnmængder, vi får fremover, 
er risikoen for at forurene Esrum sø ste-
get meget betydeligt, hvis kloakvands-
bassinet er for lille. Derfor er det  på høje 
tid, at der gøres noget ved problemet.

Skybrud
Natten før, jeg var der, kom det skybrud, 
som Falck og DMI har advaret os om 
hele sommeren, og det blev ekstra klart. 
at det er voldsomme kræfter, der går 
igang, når det sker.

Peter Thomsen, der er formand på plad-
sen, fortalte, at vandet denne morgen 
stod 10 cm højt på grunden og langt ind 
i haverne, og det var vel at mærke ikke 
bare regnvand, der var tydeligvis også 
kloakvand, for der var rester af mange 
sager, som ikke plejer at se dagens lys. 
Når byggeriet er færdigt - og når mange 
flere sørger for at etablere lokale afløb 
af regnvand (LAR) - bliver det problem 
efterhånden løst, men natten før har 
regnvandet trykket de store dæksler af 
vandbeholderne, og området er blevet 
forurenet.

Færre lugtgener
Det nye og meget større lukkede bassin 
bliver også bygget for at naboerne får 
færre lugt-gener. Det kan ikke undgås 
ved kloakvand i åbne bassiner, at der er 
lugtgener.
Jeg kommer igen nogle dage senere, for 
Peter Thomsen har fortalt, at de skulle til 
at støbe låg på det store nye bassin. Der 
er 10 mand i arbejde i dag. Der plejer 
kun at være det halve, og jeg kunne øn-
ske mig, at alle byens 4-5 årige knægte 

Nødebo får nyt stort kloakvandsbassin

Vi mindsker risikoen for  
at forurene Esrum sø
Det nye lukkede kloakvandsbassin kan rumme 800  
kubikmeter, og får en mekanisk pumpefunktion som  
minder om mekanismen i et toilet.  
Sidst i oktober bliver det nye bassin tilsluttet

Der skal meget beton til at støbe låget til bas-
sinet - og det skal gå hurtigt, så der var dobbel 
så mange m;nd på arbejdet den dag 
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kunne stå hernede og se de store beton-
biler pumpe betonen over til byggeriet 
og få støbt låget til bassinet. Det ser vir-
kelig effektivt ud. Det skal kunne rumme 
800 kubikmeter, det får en mekanisk 
pumpefunktion som minder om meka-
nismen i et toilet, og det bliver på den 
måde også meget økonomisk i brug. Det 
sidste skybrud, der kom for et par dage 
siden, gav igen overløb.
I uge 44, bliver det nye bassin sluttet til, 
og så bliver problemet om ikke helt løst, 
så i hvert fald stærkt formindsket.

Reduceret støjgener 
Det er planen at arbejdet er færdigt 
inden vinter, og det sidste, der skal 
ske, er at der skal lægges jord på og 
sås græs, og så vil man kun kunne se 
nogle ”kasser” der stikker op af jorden. 
Støjen fra den nye pumpe vil også være 
meget mindre end før. Vi har stadigvæk 
2 mindre gamle bassiner. De vil være i 
brug langt sjældnere og det, der lukkes 
ud vil efterhånden være helt rent, men 
det bliver ikke lige med det samme.

LL

Den store kran som mange 
har set hele sommeren
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TØMRER & SNEDKER

Totalentrepriser
Nybyg • Tilbyg • Ombyg • Tag 

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

Kvalitet til tiden

2441 6270
Kildeportvej 12, Nødebo, 3480 Fredensborg 

nts.toft@gmail.com

PETER 
TOFT

SELSKOV VVS
Blikkenslager

Aut. VVS installatør

Lars Sørensen
Falkevej 25 • 3400 Hillerød  

Tlf.: 4824 1520 • Bil: 4043 4813
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Søndag 15. november kl. 16 - Koncert

Sinne Eeg Group
Sangerinden Sinne Eeg har gennem de seneste år markeret 
sig som en af de betydeligste jazzsangerinder i Europa med 
en rytmisk sikkerhed, en uovertruffen harmonisk sans og en 
sikker og charmerende sceneoptræden. 

Det er tredje gang, hun kommer til Nødebo, og hun kommer 
denne gang med et hold af danske jazzmusikere i topklasse, 

nemlig Jacob Christoffersen på piano, Jesper Bodilsen på bas 
og Janus Templeton på trommer.

Sinne Eegs koncerter kendetegnes ved stort nærvær, humor 
og et enormt musikalsk overskud, som bl.a. kommer til udtryk 
ved, at der i den grad leges og tages chancer på scenen – 
ikke mindst i hendes suveræne scat-sang, der må betegnes 
som værende i verdensklasse. Intet mindre! 

Entré 180 kr. ved indgangen og 170 kr. i forsalg 
Gratis med årskort
Der er nummererede pladser

Jacob Christoffersen 
på piano

Jesper Bodilsen 
på bas 

Janus Templeton på trommer
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DIN LOKALE TRÆMAND
Arborist Jørn Skov

Træfældning, Træbeskæring
Flishugning, Stubfræsning

Rådgivning

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

Nødebovej 36A, Nødebo Tlf.: 40872626

Statsaut. fodterapeut Kirsten Lumholt 

Sportsvej 47 - Nødebo
E-mail: klinik.k@hotmail.com
Hjemmeside: www.raskfod.dk

Ring for aftale på: 

Tlf.: 31 44 27 31 

Nødebo Fod-klinik

NYT:

Indlægssåler
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Kroen har ikke flere nøgler!
Mange har fået udleveret en nøgle til Kroen i  
forbindelse med at de har påtaget sig et tillidshverv

Det ser bare ud til, at mange har glemt at aflevere den, når de 
ikke havde brug for den mere.

Vi vil faktisk nødig have lavet flere nøgler, for der er rigtig mange 
i omløb, og hvis vi skal gøre noget radikalt ved problemet, skal 
vi have skiftet vores låse system ud. Det er imidlertid en kæm-
peudgift. 
Derfor se nu at få afleveret den nøgle, du ikke bruger mere! 
Læg den i en kuvert og smid den i Kroens postkasse, så gør 
du alle en stor tjeneste.

På forhånd tak.               
LL

Ny vandledning gav problemer
Hvad forventer vi fra Nødebo Vandværk?

At der kommer rent vand hver gang vi åbner for vandhanen. Disse forventnin-
ger har vandværket levet op til, men pludselig opstod der problemer.

Den nye forsyningsledning på Pramvejen har, efter den var færdig etableret, givet 
store udfordringer, da vandkvaliteten ikke var tilfredsstillende. Dvs. at man ikke 
kunne holde kravet til drikkevands bekendt-gørelsen. Problemet var, at kim 22, 
som er et mål for de jordbakterier, der naturligt findes i grundvand, var for højt. 
Der måtte foretages en fornyet rensning af ledningen. Det betød, at beboerne på 
Pramvejen var uden vand i to døgn, men nu får de vand af bedste kvalitet. 
Bestyrelsen er gået i gang med at se på de muligheder, der er for at udskifte 
styresystemet på vandværket. Ligeledes er man i gang med at få overblik over, 
hvad det vil koste at udskifte den sydgående hovedledning på Nødebovej samt at 
få etableret en nødforbindelse til Stenholt Vandværk.
Driften har været stabil og ikke givet anledning til manglende forsyning.

September 2015
Bestyrelsen

NØDEBO VANDVÆRK
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Aktionsgruppen til bevarelse af Nødebo Skole

Udvidelse til 5. Klassetrin
Detr lykkedes heldigvis at redde Nødebo Skole fra lukning idet Børne- & Familie-
udvalget besluttede tidligere i år at forkaste ”scenarie 4” - (lukning af skoler og 
SFO i Nødebo og Gadevang)

Aktionsgruppen har siden da, med 
stort held, arbejdet ufortrødent vi-

dere med at sikre skolens fremtid.
Siden borgermødet på Skovskolen den 
24. marts, har aktionsgruppens primære 
arbejde været, at forhindre en lukning af 
skolen. 
Vi har blandt andet holdt møder med re-
præsentanter for alle partier i Hillerød By-
råd og BFU (Børne og familie Udvalget), 
samt med Skovskolen, Skoleledelse og 
Skolebestyrelse på Grønnevang Skole, 
Lokalrådet i Nødebo, Nødebo Kro samt 
gruppen af forældre til børn på Nødebo 
Skole.

Arbejdsindsatsen synes at have båret 
frugt, idet BFU den 12. august beslut-
tede følgende:
”Udvalget stiller sig positiv over for tan-
kerne bag at udvide Grønnevang Skole, 
afd. Nødebo med 4. og 5. klassetrin”. 
En forudsætning er en massiv forældre-
opbakning og inddragelse af de lokale 

interessenter, herunder Skovskolen. Ud-
valget ønsker at se et oplæg inden for 
rammer, der muliggør at en evt. løsning 
kan realiseres til skoleåret 2016/17.

Den massive forældreopbakning findes 
allerede. Det så vi bl.a. på forældremøde 
i Nødebo i august. 
På mødet valgtes to af aktionsgruppens 
repræsentanter (Peter Ebsøe og Søren P. 
Østergaard) til Skole-/SFO-forældrerå-
det. Arbejdet er koncentreret om udvi-
delse af skolen til 5. klasse i samarbejde 
med skoleledelsen på Grønnevang.
Vi samarbejder med den lokale ledelse 
på Nødebo Skole (som også har trukket i 
arbejdstøjet og ydet en kæmpe indsats).
Aktionsgruppen er nu organiseret i en 
koordinationsgruppe, som består af ”tov-
holderne” for hvert enkelt underudvalg.

1. VM i Udeskole: Flemming Thomsen.
2.  Nødebo Skole til 5. kl.: Peter Ebsøe 

(tillige medlem af Forældrerådet).

3.  Profilering: Søren P. Østergaard (tilli-
ge medlem af Forældrerådet) og Lene 
Thorsen.

4.  Lokal Ledelse: Diana Schulian (tillige 
medlem af Skolebestyrelsen og For-
ældrerådet).

Har du lyst til at være med  
i aktionsgruppen 
- eller har du bare noget på hjertet, kan 
du kontakte os på e-mail adressen: be-
varnodeboskole@gmail.com eller tele-
fon: 20 94 89 76. 
Du kan se mere om arbejdet mv. på 
Facebookgrupperne ”Bevar Nødebo Sko-
le” (åben gruppe) eller ”Aktionsgruppen 
af 5. marts” (lukket gruppe for borgere 
i Nødebo).
Nødebo skole har også sin egen Face-
bookside: ”Nødebo Skole - En del af 
Grønnevang Skole”.

Søren P. Østergaard
Talsmand for Aktionsgruppen t



EN LEVENDE SKOLE
i lokalsamfundet

Der er flere nye tiltag på vej i den kommende tid, både om-
kring og på, skole, SFO og klub. Skoleledelsen er, sammen 

med forældrene, gået i gang med at belyse mulighederne for 
en udvidelse af Nødebo skole til også at rumme 4. og 5. klasse. 
”Børne og Familieudvalget ønsker at se et oplæg inden for ram-
mer, der muliggør at en evt. løsning kan realiseres til skoleåret 
2016/17 (citat fra BFUmødet i august).”
Hele Grønnevang skole er ved at få lavet ny hjemmeside. Siden 
bliver særligt rettet til kommende forældre. Alle tre afdelinger 
får deres egen side, og vi arbejder på højtryk med at få den 
færdig inden efterårets informationsmøder for nye skolebørn 
2016/17.
Vi holder informationsmøde på Nødebo skole den 8. oktober. 
Skoleafdelingen sender information ud om mødet.
Forældrene i aktionsgruppen har oprettet en facebookside. Den 
er endnu under udvikling, men forhåbentlig kan den gøre Grøn-
nevang skole i Nødebo mere synlig. Der bliver et link til den på den  
 

n y e 
hjemmeside.
I forbindelse med det nys indgåede 
budgetforlig i Hillerød kommune, så indføres der en ny 
struktur på SFO- og klubområdet fra august 2016. Det kom-
mer også til at berøre os. Nærmere information kommer i et 
nyhedsbrev til forældre med børn i SFO og klub.
PS. På den nye hjemmeside, kommer der til at ligge en dejlig 
lille film om udeskoleaktivitet ved søen. Glæd jer til at se den, 
man bliver helt varm om hjertet. 

Bente Nissen

4. og 5. klasse på Nødebo skole?

Nyt fra skole, SFO og klub i Nødebo
Her midt i september kan vi konstatere at skoleåret er  
kommet godt i gang og at der stadig er solrige dage  
til leg og bevægelse udendørs

Måske ikke landets største  
eller flotteste banko

Blot det aller bedste!

Mere end 100 forventnings-
fulde gæster hver gang!

Banko  
på Nødebo Kro 
Hver tirsdag kl. 18.50 

HUSK!!!
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Hold 1. 
Spring for børn fra 7 til 10 år
Kære Gymnaster. Så er tiden, igen igen kommet til, at få 
styrket musklerne. Er du frisk på en lille times gymnastik, 
hvor vi afprøver den gamle hest fra redskabsrummet, 
springer højt over bukken, en tur i lianerne og balancerer på 
kanten af en plint, så vil vi gerne se dig på holdet i kommen-
de sæson. Om du er meget modig eller lidt mindre modig er 
helt ligegyldig her på holdet, men du skal bare ha lyst til, at 
blive lidt bedre.  
Og tager jeg ikke helt fejl, så hopper vi også ret meget.
Instruktører og træningstider:
Julie og Ole - Tlf. 29 44 58 91 mandag 16.45-17.45
Kontingent: 650,- kr. Første træning mandag den 7/9 2015 

Hold 2. 
Boksefitness/aerobic M/K
Styrke og konditionstræning for voksne, hvor alle muskler i 
kroppen bliver rørt. Interval og udholdenhedstræning vil der 
også blive arbejdet en del med.  
Så kan du li’ at svede, er det helt klart holdet for dig 
Instruktører og træningstider:
Michal Buhl Povlsen - Tlf. 26 16 33 09. Mandag og onsdag 
20.30-22.30. Kontingent: 800,- kr. Første træning mandag 
den 31/8 2015

Hold 4. 
Pilates for voksne
God træning for dig, der ønsker en stærkere og smidig krop
Instruktører og træningstider:
Eva Majvig Andersen tlf. 20 47 00 49. Onsdag 18.00-19.00
Kontingent: ???,- kr. Første træning onsdag den 9/9 2015

Hold 3. 
Børn 3 - 5  år med én forælder
Leg, spring og akrobatik. Det bliver en times gymnastik, som 
indeholder bevægelse i høj fart, balancer samt hop og spring 
på forskellige redskaber. Generel god motorisk træning for 
små og store
Instruktører og 
træningstider:
Rasmus Hansen 
- tlf. 27 51 85 
20 (helst SMS)  
Lørdag 10.00-
11.15 - Kontin-
gent: 400,- kr.  
Første træning 
lørdag den 
24/10 2015

Nødebo IF 

- Gymnastik 2015/2016

Al undervisning foregår i gymnastiksalen på Nødebo 
Skole, Skolevej 2

Gudstjenester i Nødebo og Gadevang
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Udveksling af gode ideer
I løbet af november indbyder Nødebo 
Bæredygtigt! til en aften for alle, der har 
lyst til at komme med ideer til ting, vi 
kan gøre mere bæredygtigt i hverdagen.
Vi ser gerne flere hoveder og hænder i 
vores fællesskab, hvor der allerede på 
www.nødebobæredygtigt! ligger mange 

ideer og projekter, som man kan give 
sig i kast med. 

Måske har du helt andre ideer, som du 
har lyst til prøve at realisere sammen 
med andre, så vi lokalt kan skubbe til 
en bæredygtig omstilling. Dig vil vi også 
meget gerne høre fra. Hold øje med tid 
og sted på vores hjemmeside.

NB’s kernegruppe: Andreas Gade, Christian 
Wolfhagen, Erik Nymark, Helle Barker, John 
Jensen, Karina Nymark, Kirsten Vesterager, 
Knud Ingolf Jensen og Stephen Wessels

Cykelskattejagt
for hele familien 
Søndag d. 11. oktober - lige op til ef-
terårsferien - indbyder Nødebo Bære-
dygtigt! til cykelskattejagt

Børnene skal 
sammen med 

deres familie 
cykle rundt i 
skoven med na-
turvejleder Søren 
Larsen, som vil 
fortælle børnene 

om skovens egne skatte i form af dyr og planter 
og naturens sære fænomener - især de ting, 
som børn ikke normalt kommer i berøring med. 
Cykelskattejagten starter kl. 10 på Skovskolen, 
og turen er på 3 - 4 km. Børn i cykelstol er også 
velkomne. Det er gratis at deltage, men man 
skal selv sørge for evt. mad og drikke.  

                   Nødebo Bæredygtigt! 

Gudstjenester i Nødebo og Gadevang

Naturens Dag
på Skovskolen

Her lidt stemning fra NB!s familieunderholdning: Inge Nielsen 
(med ryggen til) er Mutter Grib-fortæller fra Klaverfabrikken i 

Hillerød.  Det ses tydeligt på publikum at hun er en medrivende 
fortæller. Hun synes, at børn også skal forstå den dybe Gribskov 
som et sted for leg og frit spil for fantasien. Til Naturens Dag 
d. 13. september fortalte Inge spændende historier for børn og 
voksne om Mutter Grib, ”en fæl, gammel tyvekælling”, som strej-
fede rundt i Gribskov for ca. 200 år siden. 

NB!s reparatørteam, Niels og Arne, lod børn mærke styrken i de 
magneter, som sidder i computerens harddisk, gav forklaringer 
på at fjernbetjeningen er stået af, og fortalte, hvordan producen-
terne gør hvad de kan for at vores husholdningsapparater af en-
hver art ikke helt let lader sig reparere. Arne og Niels tager mod 
håndterlige elektriske apparater af enhver art. Deres succesrate 
er høj: Omkring 75% af deres forsøg på at reparere lykkes! 
Kontaktoplysninger og formular findes på
www.nødebobæredygtigt.dk 
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Køb en stjerne
Som mange vil vide startede vi salget af 
stjerner til Loppemarkedet.  
Vi fik solgt over 80, det var flot, men vi vil 
gerne sælge alle 348

Vi skal have fornyet lyset i Kroens sal, det skal være 
LED-lys, som vi kan spare en masse penge på, og 

hele installationen skal fornyes. Der er 348 lys lige nu, 
og dem sælger vi  symbolsk til en sum af 200 kr for 
voksne og 100 

kr for børn for hver stjerne. I, der støtter Kroen på denne 
måde, får jeres navn på plakaten i kroens buffet og en 
stor tak for jeres indsats. Vi vil nu også forsøge at give 
jer mulighed for at trække det donerede beløb fra i skat.
Kroen skal derfor godkendes hos Skat til at modtage ga-
ver og dermed sørge for, at giveren kan trække beløbet 
fra i skat. Derfor håber vi, at I der har købt stjerner , 
kontakter os for at give os tilladelse til at opgive jeres 
navne til Skat i den forbindelse. Fremover vil vi oplyse 
interesserede købere om at vi har brug for deres navne 
til Skat.  I vil så kunne trække beløbet fra i skat i år, 
hvis vi får anmeldt hele projektet med over 100 voksne 
købere inden 1-10. 
                LL

Spil Badminton 
i Nødebo Badmintonklub!

Vi starter den nye sæson op 2. september og spil-
ler 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 - www.nifbadminton.dk 

Årskontingentet er kun Kr. 375,-



Tirsdag den 20. oktober kl. 14 - 16

Kvindernes vej til valgretten i 1915
Danske kvinder fik stemmeret i 1915. Forud var gået årtiers kamp, der mobiliserede tusindvis af kvinder fra slutningen af 
1800-tallet og kulminerede med et stort demonstrationsoptog på Amalienborg Slotsplads den 5. juni 1915. 
Ved museumsinspektør Susan Monica Johnsen, fra Museum Nordsjælland

§ 30  - Grundloven af 1915 blev 
vedtaget med støtte fra alle partier og 
symbolsk underskrevet af kongen den 5. 
juni. Foto: Statens Arkiver

Tirsdag den 17. november kl. 14 - 16

Tyske flygtninge i 
Danmark 
Efter anden verdenskrig havde vi 
ca. 250.000 tyske flygtninge
Museumsinspektør Susanne Krogh Jensen Immigrantmu-
seet i Farum fortæller denne tirsdag eftermiddag om de 
mange tyske flygtninge efter den sidste store verdenskrig

Tirsdagstræf i præstegården
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Daniel Köhne var én af det 19. århundredes største 
danske orgelbyggere. Han blev født i 1828 i København 

af tyske forældre og uddannede sig som orgelbygger i bl.a. 
Tyskland, Schweiz og Frankrig inden han i 1855 begyndte 
sit arbejde som orgelbygger i Danmark. Her blev han hurtigt 
anerkendt for sit helt forrygende håndværk. Blandt andre var 
komponisterne Niels W Gade og I P E Hartmann - der tillige 
var organister i hhv. Holmens Kirke og Københavns Domkirke 
- meget begejstrede for Daniel Köhnes instrumenter, som 
var kendetegnet af en varm fyldig klang. 

Daniel Köhnes værkliste som orgelbygger er imponerende 
og tæller bla. orglerne i Holmens Kirke, Viborg Domkirke, 
Skt. Pauls kirke, Gentofte Kirke, m.fl. Desværre er ingen af 
disse orgler bevaret. Et af de få bevarede Köhne orgler er 
det lille skønne velklingende 4-stemmers orgel, han i 1865 
byggede til Nødebo Kirke. Orglet har levet et lidt omskifteligt 
liv i Nødebo Kirke, men fremstår i dag i det store hele som 
da det blev bygget.

150 års fødselsdagen vil blive fejret med en koncert i Nø-
debo Kirke, hvor Köhne-orglets skønne klang og mange mu-

ligheder vil blive 
udfoldet i videst 
mulige omgang. 
Programmet vil 
således inde-
holde værker af 
Johann Seba-
stian Bach, Niels 
W Gade, Carl 
Nielsen, Cesar 
Franck, Jules Demersseman og Peter Navarro-Alonso. Disse 
komponister vil blive fortolket af georgisk-fødte Irina Ger-
keuli, der i dag er organist i Præstevang Kirke, og Nødebo 
Kirkes egen organist Peter Navarro-Alonso, der desuden vil 
koncertere på saxofon.

Arrangementet indledes med 20 minutters oplæg om 
Nødebo-orglets historie og konstruktion, hvor der bl.a. vil 
være mulighed for at se orglet på nærmeste hold. Selve 
koncerten begynder ca 16.30 og vil vare en time. 

Der er gratis adgang.

Nødebo Kirkes orgel 150 år

Festkoncert i Nødebo Kirke
Søndag 25.oktober 2015 kl. 16 med Irina Gerkeuli, orgel, 
og Peter Navarro-Alonso, saxofon og orgel

Organist i Præstevang Kirke 
Irina Gerkeuli og Nødebo 
Kirkes egen organist Peter 
Navarro-Alonso fejrer det 
gamle kirkeorgel med en  
koncert

Den berømte orgelbygger Daniel Köhne byggede 
Nødebo Kirkes orgel i 1865
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Ungdomsgudstjeneste
Nødebo kirke 25. oktober kl.10.30
En gang imellem er det godt at give gudstjenesten til de unge, 

og lade dem udtrykke hvordan de hører det kristne budskab, 
og lytte til deres bønner og musik. Gudstjenesten tilrettelæg-
ges med konfirmander fra både Nødebo og Gadevang, men 
er naturligvis åben for alle børn og unge i sognene - tag kam-
merater, søskende og forældre med i kirke til en anderledes 
gudstjeneste, formidlet af unge hjerter.

Efteråret: 29. oktober og 26. november

Salmer og Spaghetti
Sidste torsdag i hver måned kl.17 i  
Nødebo kirke

På grund af kirkens kalkning er det alt for lang tid siden, 
vi har hørt kirken fyldt med børnestemmer! Men nu er vi 

klar til endnu en sæson Salmer og Spaghetti, der består af 
en kort børnevenlig gudstjeneste kl.17, derefter går vi i præ-
stegården og spiser pasta med kødsovs  - og en lille is til!

Tilmelding til præstesekretær Allan Høier,  
helst dagen før: alho@km.dk 



Børn, bæster, brød  
og frikadeller! 
Halloween i Gadevang fredag d.30. 
oktober kl.17 i Gadevang kirke
Traditionen tro slutter Gadevangbørnenes Hal-
loween fest i Asylet med en tur i kirken. Alle er 
velkomne – monstre, skelletter, uhyrer, zombier, 
selv døden har vi tidligere set stå og gumle frikadeller på kirkegården!

Efter gudstjenesten spiser vi sammen i mørket på kirkegården…..  
Det er uhyggeligt!!

Allehelgen
Søndag d. 1. november kl.16 i 
Nødebo kirke

Det er dagen, hvor vi mindes vores døde. 
Under gudstjenesten vil navnene på alle, 
der er døde og bisat eller begravet i vores to 
sogne, blive læst op. 

Efterfølgende indbydes til: 

SKUMRINGSTIME 
i præstegården
Efter gammel Allehelgens skik byder vi på 
suppe og et glas vin 

Oplæg ved sognepræst i Farum kirke, Ulla Salicath om ”Sorgens 
fællesskab”. Ulla er netværkskoordinator for kirkens sorggrupper 
i Danmark, og har selv haft mange sorggrupper i sit eget sogn. 
Hun vil tale om ”Sorgens fællesskab” og lægge op til en samtale 
om, hvordan man kan hjælpe hinanden, når tabet rammer. 
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Filmaften i Gadevang kirke den 5. november kl.19.00

Vi viser filmen ”Amour”
Fransk film, instrueret af den østrigske instruktør Michael Haneke
 

I et samarbejde mellem menighedsrådet og gruppen bag ”Mere Gadevang” indleder vi en række filmaf-
tener i Gadevang kirke. Mange film afspejler kendte kristne såvel som almenmenneskelige grundte-

maer som skyld og tilgivelse, fortabelse og frelse, død og opstandelse.  
Filmen vil hver gang blive præstenteret af sognepræsten og vi afslutter med en kort samtale for dem, 
der har lyst til at ”blive hængende”. 
 
Der vil, som i enhver god biograf, være kaffe, te og evt. et glas vin til de fyraftenstrætte men 
stadig vågne gadevængere og nødeboere!
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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
Nødebo 3480 Fredensborg

Sognepræst 48480719 ehl@km.dk

Nødebo-Gadevangs menighedsråd

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

27. september  Anne Boye      kl. 10.30

  4. oktober  Eva Holmegaard Larsen kl. 10.30  

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

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

25. oktober  Eva Holmegaard Larsen kl. 10.30 (ungdomsgudstjeneste)   

29. oktober  Eva Holmegaard Larsen kl. 17.00 (Salmer og spaghetti)  

30. oktober  Eva Holmegaard Larsen    kl. 17.00 (Halloween)

  1. november  Eva Holmegaard Larsen kl. 16.00 (Allehelgen)

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

15. november  Ib Lauritsen  kl.   9.00  

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

26. november  Eva Holmegaard Larsen kl. 17.00  

29. november  Eva Holmegaard Larsen kl. 16.00 (Ni læsninger)  kl. 14.00 (Ni læsninger)

        

Oktober

November

September
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Nødebo Idrætsforening  www.nif.dk
Formand: Henning Vester, Krohaven 7,       4848 3150
Kasserer Kasper Andersen,Mosedraget 24,       4848 5584
Sekretær Svend Høegh Nielsen,Kirkevej 14,        4848 0672
Badminton: Svend M. Andersen,  
Baunevænget 38, Nødebo        4848 2804
Fodbold: Henrik Løber, Baunevænget 36       9955 4956
Gymnastik: Lillian Dale, Søvej 14,       4848 3238
Tennis: Niels Lillemose, Rådyrvej 6,       4848 3121

Grib Skov Trop  www.gribskovtrop.dk
Formand: Kirsten Schumann  2222 9095
kirstenschumann@gmail.com
Ulveleder: Bente Wilcke  4848 0128
Stifinderleder Lars Kvisgaard  4055 4742
Spejderleder: Stinus Andersen 2344 2659
Roverleder: Ole Lumholt 4848 0747
Forældrefore.: 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: Nina Werther, 4848 1407
Næstformand: Lilian Dale Andersen  4848 3238
Sekretær: Anne-Mette B. Andersen  2093 0128
Webansv./Kasserer: Birgit Madsen  4848 2188
Helle Barker        5091 1439
Sidsel Eriksen        2424 8414
Byrådsmedlem: Christina Thorholm  4848 5442
Tilforordnet: Eva H. Larsen      4848 0719

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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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
Nina Christiansen  
Kirkevej 8, tlf.:2967 9008, 
ninakirkevej@gmail.com
Mogens Hansen  
Kassserer,  
Egebakken 16,  
tlf.:4581 1580,  
lone-mogens@egebakken.dk

Flemming Jørgensen 
Bankoudvalget,  
Nødebovej 1B,  
tlf.:4848 3980,  
flemming@herluf.net

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

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

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

Heidi Marie Lyngsøe 
Kildeportvej 13, 
medlemsudvalget,  
tlf.:2253 4299,  
heidi_lyngsoe@hotmail.com
Merete Rosenberg 
Søparken 2, tlf.:2567 0561, 
merete.rosenberg@yahoo.com
Camilla Svanebjerg 
formand,  
Rosenberg Alle 3,  
tlf.:3555 3180,  
camilla@svanebjerg.dk
Chr. Wolfhagen Nøddehegnet 
19, driftudvalget,  
tlf.: 21767113,  
christian@wolfhagen.name
Søren P. Østergaard 
Kirkebakken 2, 2094 8976, 
oestergaard@mil.dk

Forsamlingshusets bestyrelse

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

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

Ann-Britt Thorndahl 
Loppegeneral, Tlf.: 4848 4929



Det sker på Nødebo Kro fra august til oktober

Næste numre af Kirke & Kro udkommer: Den 22. nov., deadline d. 8 nov.   •   Den 31 jan., 2016 deadline 17 jan.

A •  Arrangementet er inkluderet i Årskortet
§ •  Middag kl 19 bestilles senest onsdag
# •  Nøddeknækkermiddag kl. 18, bestilles senest onsdag
G •  Gratis adgang

NØDEBO KRO

Forsamlingshuset

Oktober
Fredag  den   2.10  kl. 21.00 Ølfest med Wonderbrazz (A§)
Søndag  den   4.10  kl. 16.00  Halfdanskerne ( A )
Tirsdag  den   6.10  kl. 18.50   Banko
Onsdag  den   7.10  kl. 19.30  Foredrag Gretelise Holm (A)
Tirsdag  den 13.10  kl. 18.50  Banko
Søndag  den 18.10  kl. 16.00 Trio Misto (A)
Tirsdag  den 20.10  kl 18.50   Banko
Tirsdag  den 27.10  kl. 18.50  Banko
Onsdag  den 28.10  kl. 19.30  Foredrag Jens Andersen (A)
Fredag  den 30.10  kl. 19.00 Nøddeknækkerne (G#)
Lørdag  den 31. 10  kl. 17.30   Halloween (G)

November
Tirsdag  den   3.11  kl. 18.50  Banko
Søndag  den   8.11  kl. 16.00 Operettetoner (A)
Tirsdag  den 10.11  kl. 18.50  Banko
Fredag  den 13.11  kl. 19.00 John Mogensen (A§)
Søndag  den 15.11  kl. 16.00 Sinne Eeg koncert (A)
Tirsdag  den 17.11  kl. 18.50  Banko
Søndag  den 22.11  kl. 16.00 Nordiske spillemænd (A)
Tirsdag  den 24.11  kl. 18.50  Banko
Fredag  den 27.11  kl. 19.00 Nøddeknækkerne (G#)

December
Tirsdag  den   1.12  kl. 18.50  Banko
Fredag  den   4.12  kl. 21.00 Henning Munk og Plumperne (A§)


