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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.
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Lisbeth Larsen, (Ansvh.), Nøddehegnet 38
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Annoncer: Lisbeth Larsen • Webmaster: Jan Hovard
Layout: Evamaria Overby Hansen • Tryk: CoolGray

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.

Ved leveringssvigt kontakt Lisbeth Larsen
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Onsdag 2. september kl. 18

Skovtur med skovløber Carsten Carstensen / Gratis

Hvad gemmer Selskov
I 1600-tallet var Selskov en del af kongens lille dyrehave, og engang gik der et ”tigerdyr” rundt i skoven. Selskov gemmer på
mange spændende historier.
Skovturene med skovløber Carsten Carstensen arrangeres i samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland.
Vi mødes på parkeringspladsen ved Selskovvej over for Frydenborgvej, og turen varer 2-3 timer.
Husk fornuftigt fodtøj. Der kan være mudret!
Carsten Carstensen

er skovløber på
Frederiksborg statsskovdistrikt, som især består af Grib
Skov og Store Dyrehave. En
væsentlig del af hans arbejde
består i at tage vare på de
gamle fortidsminder
i skovene

				
				

				

				

				

»

De næste bestyrelsesmøder på Kroen er:
Den 8. september, 6.oktober og 24. november.
Alle dage kl. 19.30. Der er spørgetid det første kvarter
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»

Fredag 25. september kl. 19

Sang/danselege for hele familien , fra kl. 20 - folkedans for voksne / Gratis adgang til musikken

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 familien 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 onsdag den 23. september kl. 12

4

Medlemmer af
Forsamlingshusets
Venner
Fredag den 2. oktober kl. 21

kan købe et Årskort for
800 kr. og få gratis adgang til
25 arrangementer

Ølfest, dans og helstegt pattegris

Wonderbrazz
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 sysler 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 oktoberfestens navn er vi glade for at kunne præsentere 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 anledning. 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 enten 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 ingredienserne i WonderBrazz’ magiske
gryde. Tilsæt masser af interaktion med
publikum, et udadvendt og let tilgængeligt mix af jazz, soul, boogaloo og New
Orleans 2nd line og du har opskriften på
en uforglemmelig aften i selskab med
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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.

Du kan forvente en juridisk rådgivning,
der altid er åben og ærlig
Kontakt advokat Martin Utiger,
tlf. 4824 7920 eller mail mu@augustj.dk
Se i øvrigt vores hjemmeside www.augustj.dk
			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
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Søndag 4. oktober kl. 16

Koncert - Hyldest-showet
”Noget om en poet”

Halfdanskerne
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

Banko
på Nødebo Kro

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

Vi modtager stadig meget gerne

Effekter til
loppemarked
ALT har interesse - dog modtage vi ikke
hårde hvidevarer, gammeldags fjernsyn
og computerskærme
Vi har ”egen cykelsmed”, Jesper, som sætter alle cykler istand inden de
sælges. Så har du en gammel cykel, som du alligevel skal af med, modtager vi
den med glæde.

hver tirsdag kl. 18:50
Måske ikke landets største
eller flotteste banko

Blot det
aller bedste!
Mere end 100 gæster
hver gang!

Et bidrag til årets loppemarked kan ske på tre måder
1. L aden holder åbent alle lørdage i august i tidsrummet fra kl. 10 - 12.,
lørdag d. 22. august dog til kl. 16. Torsdag d. 20. august fra kl. 17 - 18 er
laden også åben
2. L oppekørsel frem til loppemarkedet. Har du effekter, som du gerne vil have
afhentet, så SMS, ring eller mail venligst til Jytte Møller på tlf. 3026 3231
eller på mail: moeller.jytte@gmail.com
3. D
 er kan altid afleveres effekter på kroen i viceværtens træffetid (se side 2).
Spørg efter Jack - så åbner han laden.
Husk!!! - At du med alle bidrag er med til at støtte kulturlivet på Kroen
til alles fornøjelse.
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TIL ALLE LOPPER

Af loppegeneral Ann-Britt Thorndahl

Program for loppeweekenden
Fredag d. 21. august:
Fra kl. 16 - 18 stiller vi telte
og borde op, så alt er klart til
lørdag, hvor effekterne stilles
frem. Alle boder skal være
repræsenteret, så telte og
det rigtige antal borde stilles
op. Alle, der har tid, er meget
velkomne - jo flere hænder, jo
hurtigere går det.
Lørdag d. 22. august:
Kl. 10 fylder vi i fællesskab
boderne med en masse
spændende loppeeffekter. Der
vil være kylling med pesto og
bacon, sommersalat med bl.a.
dejlig frugt, hjemmebagt brød
og kokos/æblekage samt en
kold vand/øl til frokost.
Søndag d. 23. august:
Kl. 9.15 mødes vi alle ved
kroen og er klar til at kæmpe
for endnu et kanon resultat og
til at få en god og hyggelig dag
sammen i Kroens ånd!

Kom og gør en god handel på

Nødebo loppemarked
Søndag d. 23. august fra kl. 10 - 14 er Nødebo Kro atter midtpunkt for
det traditionsrige og populære loppemarked

V

urderingsekspert Jesper Bo - kendt fra
”Skattejægerne” på DR1 - lader igen i
år hammeren falde over særlige effekter
kl. 12 - og der er noget at komme efter!
Kroen er igen i år stopfuld af rigtig mange
gode effekter - både inde og ude kan der
gøres en god handel.

Køb brugte istandsatte cykler
Her er alt hvad hjertet begærer – istandsatte børne- og voksencykler, sjove og
uundværlige nips, lænestole, spiseborde,
kurvemøbler, malerier, fiskestænger,
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bøger og al slags legetøj til børnene er
bare nogle af de effekter, som handles
på kroen.

Masser af aktiviter for børn
Børnene kan muntre sig i deres helt eget
område med flødebollekastemaskine,
“Det muntre køkken”, fiskedam m.m.,
mens de voksne handler eller bare slapper af.
Traditionen tro underholder husorkesteret
Nøddeknækkerne fra kl. 9.30 og under
hele loppemarkedet kan der købes al-

Efterlysning !!
Loppemarkedets bod med hjemmebag
og grønt efterlyser hjemmelavede lækkerier til salg i boden søn. d. 23. august
Kom gerne med hvad du kan undvære af:

Program for Loppemarked
Kl. 09.30 - Nøddeknækkerne spiller
i gården, mens der serveres morgenkaffen til gæster i køen
Kl. 10.00 - Loppemarkedet åbner
Kl. 12.00 - Auktion i haven, hvor
vurderingsekspert Jesper Bo lader
hammeren falde
Kl. 14.00 - Loppemarkedet lukker
skens lækkerier. Morgenkomplet, grillpølser i flere varianter, hjemmelavede sandwich, lune hjemmelavede vafler og kolde
fadøl er nogle af de lækkerier, som kan
nydes på plænen med den smukke udsigt
over Esrum sø.

Auktion med DR1’s Jesper Bo
Vurderingsekspert Jesper Bo - bl.a. kendt
fra ”Skattejægerne” på DR1 - står for at
håndplukke effekter til årets auktion og
lader hammeren falde over fundene kl.
12. I forbindelse med auktionen trækkes

• Kager, brød, boller, tærter, småkager m.m.
• Marmelade, syltetøj, gele, saft og frisk frugt
• Grøntsager, blomster og planter
• Alt, hvad der smager og dufter hjemmelavet - kan sælges
Når du har gang i ovnen, så lav en ekstra portion og
læg den i fryseren til loppemarkedsdagen, eller sæt
allerede nu nogle glas marmelade fra til vores bod.
Vi tager imod både lørdag og søndag morgen
der på indgangsbilletten lod
på selve loppemarkedsdagen.
om en række flotte præmier
fra lokale virksomheder.
På forhånd tusind tak og på gensyn på
Loppemarkedet.

Invitér familie og venner
til Nødebo

Kom og nyd sensommerstemningen og det glade folkeliv.
Mere end 150 frivillige med
et smil på læben er klar til at
handle og overskuddet går til
kulturlivet på Nødebo Kro.
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Din lokale EL installatør
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
Døgnvagt
Kontakt os for et uforpligtende tilbud

www.rbb-el.dk

RBB Electric - Frydenborgvej 27 G - 3400 Hillerød
Tlf.: 32 177 000 - Mobil: 41 269 269 - E-mail: rene@rbb-el.dk

når det gælder ... briller linser solbriller
•

•

Jespervej 54
3400 Hillerød

Tlf.: 72 312 123
Vi sælger også:

Unik Optik • Susanne Yde
Helsingørsgade 10-14
3400 Hillerød
Tlf.: 4824 0401

Italiensk is og vine fra
Vinhuset Stolz
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Nødebo Lokalråd
Vi arbejder med flere forskellige sager, og
mange af ”sagerne” følges i årevis. Det er derfor
ikke altid let at vise hvad vi egentlig laver!
- Men nu er der resultat
SIKKER SKOLEVEJ - CYKELSTI

Forvaltningen er nu gået i gang med projekteringen af denne
løsning, der skal udarbejdes i samarbejde med Naturstyrelsen, Vejdirektoratet samt Politiet.
Hele stiprojektet forventer forvaltningen vil være klar til brug
i foråret 2016.

- mellem Nødebo og Grønnevangskole

M

iljø- og teknikudvalget i Hillerød kommune besluttede
d. 6. maj, at cykelstien mellem Nødebo og Grønnevang
skole bliver anlagt igennem skoven, med en tunnel under Hillerødvejen. Der bliver ingen lys på stien inde i skoven, men
Miljø- og Teknikudvalget ønsker en beregning af omkostningerne til lys på stien på Nødebovej frem til og igennem tunnelen. Udvalget ønsker også, at der arbejdes med en stribemarkering midt på cykelstien.

BEVAR NØDEBO SKOLE

Vi har i flere år fulgt udviklingen på skoleområdet, men blev
helt løbet over ende af en gruppe forældre, som er gået superengagerede til værks, da ”gryden pludselig kom i kog” i
foråret. Det er fantastisk at se, hvor meget det nytter at stå
sammen og give lyd fra sig.
Lokalrådet har deltaget i flere møder arrangeret af forældregruppen i Nødebo for ”Bevar Nødebo skole”, hvor gruppen
har fortalt om deres projekt om at udvide Nødebo skole til
5. klasse samt gøre den til en ”Verdensmester i udeskole”.
Hjælp til dette vil ske i tæt samarbejde med Skovskolen, Grønnevang skole og Hillerød kommune.
Nødebo Lokalråd støtter op om projektet og glæder sig til at
følge projektets videre forløb.

Nødebo Lokalråd
afholder følgende møder i efteråret
27. august, 28. September og 9. November
Lokalrådet er helt på frivillig basis, og vi afstemmer altid
med hinanden hvor stor en indsats vi kan lægge. Der er
altid behov for flere hoveder.
Vi holder til i Søværelset på Nødebo Kro. Møderne starter
kl. 19.30, og den første halve time er åben.
Har du noget på hjerte, så kom og besøg os.
Vores hjemmeside er www.nødebo.dk
Her kan du bla. finde referater fra vores møder.
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Farverige malerier
udstillet på kroen

Velkommen til vores
nye layouter

Malerinden Sarah Barslund henter sin
inspiration fra naturen og landskaber

”Kirke og Kro” ser lidt
anderledes ud
Evamaria Overby Hansen har arbejdet
med layout i mange år, både som
ansat i i stort mediehus og som selvstændig AD’er med eget lille reklamebureau. Som nyudsprunget pensionist og med lidt mere ”fritid”
har Eva-maria sagt ja til opgaven at layoute ”Kirke og Kro”.
Vi håber og tror vores læsere kan lide vores nye look

FØRST PÅ KROEN OG SÅ TIL...

OPE R A OG R OCK I S KØ N FO R E N IN G

DE NATTERGALE

Æ JULETUR 2015

29/5

4/11

arah Barslund har gennem mere end 20 år
arbejdet med farver i forskellige kontekster og
med forskellige virkemidler, og det er gennem arbejdet med farverne, hun særligt får sin inspiration.
Værkerne til denne udstilling har Sarah Barslunds
hentet inspiration fra i den skandinaviske naturs
farver og former som hun holder meget af at arbejde med. Lige fra de fynske marker til det nordlige
Norges fjeldvidder.
Billederne skabes direkte på lærredet, uden forstudier eller skitser.
Det er gennem farvernes indbyrdes toner og kontraster, og via lag på lag at motiverne træder frem.

TLF. 4820 9120 ∙ WWW.FREDERIKSBORGCENTRET.DK

OPERA ON THE ROCKS

S

Sarah kan kontaktes på:
sarah@sarahbarslund.dk

Om Sarah Barslund

Sarah Barslund er uddannet
tekstildesigner fra Danmarks
Design Skole med afgang i
2003 - Institut for produkt.
Hun bor og arbejder i København som selvstændig indenfor
tekstildesign, grask design og billedkunst

Nyd en dejlig middag inden forestillingen i Restaurant F...

SPORT ∙ KULTUR ∙ KONFERENCER ∙ MESSER ∙ SVØMMEHAL
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LYSAKTIER
Aktietegning på minimum 100.000 kr. skal finansiere renovering af loftbelysning i salen

P

å Kroens generalforsamling blev renoveringen af loftbelysning i salen nævnt. Udgiften hertil beløber sig ca.
250.000 kr.
Dette beløb har bestyrelsen forsøgt at skaffe gennem en
omlægning af Kroens realkredit lån, men indtil videre har
dette vist sig vanskeligere end forventet.
Bestyrelsen og Fondsudvalget har også søgt andre finansieringskilder og forsøger stadig at undersøge og ansøge fonde
og andre om midler.
En måde at rejse penge på som andre (og Kroen før) har
anvendt, er at udstede folkeaktier, og bestyrelsen har vedta-

get at forsøge at tegne minimum 100.000 kr. og maksimalt
250.000 kr i LYSAKTIER.
Det er planen at tegningen starter ved Loppemarkedet d.
23-8, og aktierne kan tegnes i størrelse 500 kr. og 1000 kr.
Tilbagebetalingen af aktierne sker som reduktion i lejen af
Kroens lokaler, men mere herom i tegningsprospektet.
Vi arbejder også med en ide om at ’sælge’ de 348 nye LED
pærer i loftet enkeltvis under sloganet: KØB EN STJERNE
Vi håber at mange – medlemmer og ikke-medlemmer - vil
støtte vores Kro på denne måde. - Christian

NIF opretter
fodboldbørs
Når fodboldsæsonen fløjtes i gang efter sommerferien vil det være med et nyt tilbud på sidelinjen
Støt Nødebo
Fodboldklub

- og vær med til at gøre
Nødebo bæredygtigt. Doner
dine brugte og aflagte fodboldstøvler – de vil blive modtaget med kyshånd. Støvlerne
kan ved sæsonstart
indleveres i klubben

F

or at støtte op om tanken om et bæredygtigt Nødebo
opretter klubben en ny fodboldbørs. Tanken er, at man
kan donere sine aflagte fodboldstøvler til klubben og dermed
opnå medlemskab af fodboldbørsen. Så kan man fremover
efter behov bytte støvler så junior altid har et par gode
støvler at spille i.
Har man ikke støvler som man vil donere, kan man for 100
kr. opnå medlemskab i Børsen.
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Stilheden

Stenslettegård blev bygget
i 1885 som Kongsgård.
Til venstre ses lidt af den
kæmpestor 73 år gammel
rhododendron

- og mine dyr er det bedste
- siger Erling Kristiansen, der nu har solgt Stenslettegård til en lokal
borger som vil bruge stedet til ”familiesammenføring”

J

eg kører som aftalt op til Erling Kristiansen på Stenslettegård en sommerdag i strålende sol. Der ånder fred
og ro, svaler og mursejlere i luften, en
doven gås, der ikke rigtig gider gøre opmærksom på sig selv og en kat, der går
i skjul under en trappesten.
Gården er en firelænget bondegård der
ligger bag ved Nødebohave. Til venstre
har Erling æg-udsalg og i den længe er
der også en selvstændig lejlighed. I de to
andre længer er der stald til Erlings 12
ungtyre og en lade med bl.a. en kæmpestor svalekoloni.
I stuehuset kommer jeg ind i en entre,
der fører ind til to af de fine gamle stuer.
De har smukke stuklofter og sildebensparket, og i haven står en kæmpestor
73 år gammel rhododendron.
Gården blev sat til salg i maj og blev

lynhurtigt solgt, så nu er 3 generationer
Kristiansens liv på Stenslettegård snart
slut. Erling undskylder for rodet, men
tiden går, og hvis man skal være ude
inden 1-9, er det ikke for tidligt at begynde at pakke.

Én af de fire Kongsgårde i Nødebo
Stenslettegård blev bygget i 1885 som
kongsgård. Kongehuset benyttede denne
gård som flere andre i Nødebo (Petersgård, Stengården, Vingegården) i forbindelse med jagter, hvor man havde brug
for et sted at holde frokoster og for folk til
at tage sig af heste, ordne vildt og mange
andre praktiske gøremål. Gårdens folk
drev tillige stedet som landbrug. Gården
blev først bygget med stråtag, men den
har været brændt 3 gange på grund af
lynnedslag, så nu er taget et tegltag.
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Omkring 1930 afhændede Kronen
mange af sine kongsgårde, også Stenslettegård, og man solgte også nogle af
jordene fra. På det tidspunkt boede Erlings bedsteforældre i det dobbelthus,
der vender ud mod Nødebovej, og nu er
en del af Nøddehegnet, de søgte og fik
forpagtningen af Stenslettegård.
Københavns kommune byggede et tuberkulosesanatorium på nogen af Kronens tidligere jorde, det vi nu kender
som Stenslettehus. Dengang havde
man tænkt sig at sælge Stenslettegård,
så det kunne blive børnehjem, men et
børnehjem måtte ikke være placeret
klods op af et tuberkulose-sanatorium,
så de planer blev ikke til noget.

Et nøjsomt liv på gården
Erlings bedsteforældre købte så Stens-

Erling håber at de nye ejere ikke river laden ned
som huser hundredevis af svaler
Én af de fine gamle stuer i Stenslettegård

lettegård og drev der et godt landbrug
i mange år. Dengang var der mere jord
til, markerne gik øst på helt ned til søen.
Det blev Erlings farbror, Christian, der
arvede gården efter bedsteforældrene.
Mange vil huske, at Christian boede der
sammen med sin mor i mange år, hun
sad i uskiftet bo og blev en meget gammel dame, så Christian ejede egentlig
kun selv gården i ca 5 år.
Han levede også næsten udelukkende af
at drive gården. Han havde hestevogn og
kørte hvert år med studenter, og også af
og til med brudepar og andre, der ønskede sig en køretur, men ellers levede han
og hans mor et nøjsomt liv på gården.
Erling bor der nu med sin kæreste, men
han lever ikke udelukkende af gården.
Han har arbejdet 16 år med klargøring
af fragtfly i Kastrup og de sidste 4 år

som socialpædagogisk medarbejder
på en institution på Nørrebro for stærkt
belastede psykisk syge og kriminelle
mænd. Det passer ham fint at arbejde
om natten og passe gården om dagen.

Solgt til lokal borger
Det bedste ved gården er for ham stilheden og så livet med dyrene. Hans
største interesse er opdrættet af hans
12 ungtyre, de skal sælges, når de er
24 måneder, men så ved han at de har
haft det godt. Han har i 18 år drevet
gården uden brug af sprøjtegift.
Nu er gården solgt og skal overtages af
de nye ejere 1. september i år.
Erling skal inden da have høstet markerne og alle dyrene skal med til hans
nye gård. Det eneste han er bekymret
for er hans kæmpestore svalekoloni,
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han håber, at de nye ejere ikke vil rive
laden ned med de hundredvis af svaler,
der hvert år vender tilbage for at yngle.
Han har hovedsagligt valgt at sælge,
fordi han gerne vil bo i et mindre bypræget område. Efterhånden er byen
kommet så tæt på, at det meget nemt
giver interessekonflikter med naboerne.
Erling har købt en gård i en landsby
ved Holbæk, hvor der er mere jord til og
plads til køer og geder og kaniner og
gæs og høns og hunde og katte.
Ejendommen er købt af Rikke Line og
Frédéric Klockars-Jensen, Jane Walter
Hansen og John Jensen med henblik på
”familiesammenføring”!
Som de fleste vil vide, har de i forvejen
stor tilknytning til Nødebo”
Af LL

Styrk din Krop
”STYRK din KROP” tilbyder motion for
knap så friske over 65 år 8. sæson

starter
Se mere på kroens
i Nødebo
hjemmeside eller kontakt
den 9. sept.
Irene Møller på 2363 6911
kl. 13

16

NØDEBO VANDVÆRK

Vandværket fungerer
optimalt
Når vi ser tilbage på mange års vedligeholdelse og investerings programmer,
kan vi glæde os over, at vi i dag har et vandværk, der fungerer optimalt og
leverer vand af meget høj kvalitet
Det er ikke ensbetydende med, at bestyrelsen ikke har ønsker til sikring af
vandværkets fremtidige drift, men der er ikke planlagt investeringer for resten
af 2015 og man forventer heller ikke store vedligeholdelsesprojekter.
Det sidste store projekt var en ny forsyningsledning på Pramvejen, der er
gennemført i foråret og sommeren 2015. Projektet har ikke kunnet undgå at
give nogle gener for beboerne i området, men de har udvist stor forståelse.
Reetableringen af beboernes haver er udført tilfredsstillende.
Hillerød kommune har godkendt projektet og udtrykt tilfredshed med gennemførelsen.
Vi forventer et stille efterår og ønsker alle forsat god sommer.

Bestyrelsen

FredagsCafé
Husk Fredagscaféen er åben hver fredag
fra kl. 15 til 17

Kom op
på Kroen
Første gang 11. september, hvor der holdes 1. års fødselsdag med salg af lagkage - og gratis flødeboller til børnene
17

til kaffe og hjemmebag
- og tag gerne
din nabo med!

Kroens kulturprogram
2015-16

Forsamlingshuset inviterer med kulturprogrammet til næsten 40
oplevelser i form af koncerter, foredrag, fredagsdans,
nøddeknækkeraftener og selvfølgelig den traditionsrige nytårsgallafest med Wienertrioen m.m. For børnene er der bl.a. halloween fest,
juletræsfest og børneteater forestilling

Nytårsgallafest
med Wienertrioen

Operettetoner med Cecilia Lindwall
og Thomas Peter Koppel

Temaaften om
John Mogensen
Koncert med Jazzsangerinden
Sinne Eeg

M

ed dette nummer af Kirke & Kro får
du Kulturkalenderen for den kommende sæson 2015-16. På side 20-21
er efterårets kulturprogram sat op lige
til at rive ud og sætte på f.eks. på køleskabsdøren.
Vi lægger ud med to danseaftener.
Først med Nøddeknækkerne den 25.
september og derefter med ølfest den
2. oktober hvor der er mulighed for at
købe en bid af en helstegt pattegris,
før Wonderbrazz går i gang med den
swingende jazz. Et par dage efter kan
man høre Halfdanskerne fejre Halfdan
Rasmussens 100 års dag. Oktober by-

der desuden på to forfatteraftener og en
klassisk koncert.
8. november kan man opleve operettetoner med Cecilia Lindwall og Thomas
Peter Koppel som henholdsvis diva og
helt. Ugen efter er det jazzsangerinden
Sinne Eeg, der vil charmere publikum.
Til begge disse koncerter er der nummererede pladser, for vi regner med
stor tilstrømning. Billetsalget er åbent
på hjemmesiden.
John Mogensen var 70’ernes store
sangskriver og mange har sunget med
på ”To mennesker på en strand” og ”Så
længe jeg lever”. Det bliver der mulig18

hed for igen den 13. november, hvor vi
inviterer til tema-aften om John Mogensen. Spiser hans livretter (hakkebøf og
æblegrød), hører om hans liv, synger
fællessang og slutter med et par timers
dans til hans iørefaldende musik. Der er
begrænset plads, så køb billet allerede
nu.
Det var nogle eksempler på det varierede kulturprogram. Få overblikket på
midtersiderne, der er lige til at rive ud
og hænge op. Læs lidt mere i Kulturkalenderen og meget mere på hjemmesiden, hvor der også kan købes billetter
og årskort.

Mange måder at
købe billetter på

D

en billigste måde at få oplevelserne
på Kroen er at købe et årskort til
kun 800 kr. Det sælges til medlemmer
af Foreningen Forsamlingshusets Venner og kan bestilles på hjemmesiden
eller købes ved indgangen.

Høstmarked i Gadevang

For de 800 kr. får man gratis adgang
til 25 arrangementer, hvor billetprisen
ellers vil være lige under 3.000 kr., hvis
man køber løssalgsbilletter ved indgangen.

Nyd smagen af Landsby!

Ved de fleste arrangementer kan man
få en lille rabat ved at købe billetter i
forslag på hjemmesiden, og så har man
også sikret sig en plads, de gange der
er nummererede pladser.

Smag f.eks. det lokale lam, de nyoptrukne gulerødder, den gode
baristakaffe og en hjemmebagt kage.

Man kan tage sine børn med gratis,
indtil de er 12 år, og indtil de er 18,
kommer de ind til halv pris. Det gælder
dog ikke for de særlige børnearrangementer, hvor også børnene må betale
lidt for billetten.
Handicappede kan få en gratis billet til
deres handicaphjælper. Læs mere om
det på hjemmesiden.

Kom til det første høstmarked, hvor købmandscaféen JORDNÆRs lokale producenter præsenterer de bedste og mest bæredygtige råvarer
fra nærområdet i Nordsjælland.

Dato: Lørdag den 22. og søndag den 23. august - begge dage fra kl.
10 til kl. 16.
Sted: Jordnær Købmandcafé, Gadeledsvej 7 i Gadevang.
www.koebmandjordnaer.dk

Arrangementer i Asylet
Hver måned holdes der fredags-arrangementer i
Asylet i Gadevang
Nogle gange med fællesspisning, underholdning
og aktiviteter for børnene.
Andre gange voksenarrangementer med f.eks.
kaffesmagning.

Medlemmer af
Forsamlingshusets Venner
kan købe et

Alle er velkomne.
De næste to ”Mere
Gadevang”- arrangementer er fredag den 28.
august og fredag den 25.
september.
Se nærmere information
på www.mergadevang.dk

Årskort for
kr. 800
og få gratis adgang til
25 arrangementer
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August - december 2015

Lørdag 31. okt. Kl. 17.30 • Halloween for hele familien (Fest med udklædning og spøgelseshus) • Udklædte børn
og voksne får lov til at gyse i spøgelseskælderen, og der bliver præmier til de bedst udklædte. Mad og drikke kan
købes i Kroens café. Gratis adgang

Fre. 30. okt Kl. 19 • Nøddeknækkerne (Folkedans) *Mulighed for spisning • Kom og vær med til en sjov og glad aften
sammen med Forsamlingshusets husorkester og start med et godt måltid mad til en overkommelig pris. Gratis adgang

Onsdag 28. okt. Kl. 19.30 • Forfatteren Jens Andersen (Foredrag) • Astrid Lindgren-biografien ”Denne dag, et liv”
fortæller om den elskede børnebogsforfatters kampe, sejre og nederlag, drømme og depressioner. 80 kr. eller årskort

Søndag 18. okt. Kl. 16 • Trio Misto (Klassisk koncert) • Legenden siger, at Mozart skrev ”Keglebanetrioen” midt i et
spil kegler. Det er fantastisk musik for en særlig besætning: Klarinet, bratsch og klaver. 130 kr. eller årskort

Onsdag 7. okt. Kl. 19.30 • Forfatteren og journalisten Gretelise Holm (Foredrag) • Gretelise Holm havde 10 adresser og gik på 6 skoler som ludfattigt nomadebarn i jyske landsogne. Det beretter hun om i bogen ”Jesus, pengene
og livet”. 80 kr. eller årskort

Søndag 4. okt. Kl. 16 Halfdanskerne (Koncert) • Halfdan Rasmussen ville være fyldt 100 år i 2015, hvis han stadig
havde været iblandt os. Det fejrer Halfdanskerne med hyldest-showet ”Noget om en poet”. 130 kr. eller årskort

Fre. 2. okt. Kl. 21 • Wonderbrazz (Musik og dans) *Mulighed for spisning • Som introduktion til den mørke tid byder
vi alle til en swing-om i ren tyrolerstil med favnen fuld af skønne fadbamser. 130 kr. eller årskort

Fre. 25. sept. Kl. 19 • Nøddeknækkerne (Folkedans) *Mulighed for spisning • Kom og vær med til en sjov og glad
aften sammen med Forsamlingshusets husorkester og start med et godt måltid mad til en overkommelig pris. Gratis
adgang

Onsdag 2. sept. Kl. 18 • Skovvandring med Carsten Carstensen • Skovturen arrangeres i samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland. Denne gang går turen rundt i Selskov - den lille skov midt i Hillerød. Gratis adgang

Lige til at tage ud og hænge op

Oplevelser på Kroen

»

Ved *markerede arrangementer kan der spises middag før musikken starter. • Spisebilletter skal
købes på Kroens hjemmeside senest kl. 12 onsdagen før. www.noedebo-kro.dk

Søndag 20. dec. Kl. 15 • Glædelig Jul med gospelkoret MMMC • Kroen inviterer til en hyggestund, så alle kan komme
i rigtig julestemning med gospelkorets dejlige sang. Caféen er åben fra kl. 15, og koret synger kl. 16 Gratis adgang

Søndag 13. dec. Kl. 14-16 • Juletræsfest for børn og voksne • Den traditionelle julehygge med musik, juletræ og godteposer. Der synges julesange, og julemanden kommer forbi med sækken fuld af overraskelser. 50/40kr eller årskort

Søndag 6. dec. Kl. 11-16 • Julestue. • Julen starter for alvor med julemarkedet på Nødebo Kro, hvor nødeboere og
andre venner af forsamlingshuset sælger deres hjemmelavede sager. Gratis adgang

Fredag 4. dec. Kl. 21 • Henning Munk & Plumperne (Musik og dans) *Mulighed for spisning • 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 130 kr. eller årskort

Fre. 27. nov Kl. 19 • Nøddeknækkerne (Folkedans) *Mulighed for spisning • Kom og vær med til en sjov og glad aften
sammen med Forsamlingshusets husorkester og start med et godt måltid mad til en overkommelig pris. Gratis adgang

Søn. 22 nov. Kl. 16 • De Nordiske Spillemænd (Koncert) • Fem professionelle klassiske musikere har i 40 år delt en
fælles glæde ved den nordiske folkemusik og glædet publikum med deres smittende engagement. 130 kr. eller årskort

Søndag 15. nov. Kl. 16 • Sinne Eeg (Koncert) Nummererede pladser! • En af de betydeligste jazzsangerinder i
Europa. med en rytmisk sikkerhed, en uovertruffen harmonisk sans og en sikker og charmerende sceneoptræden.
180 kr. eller årskort

Fredag 13. nov. Kl. 19 • John Mogensen tema-aften (Middag, foredrag, sang og dans) • Flemming Baade synger
og fortæller om sangskriveren John Mogensen, der revolutionerede dansk populærmusik med sit ærlige og ligefremme sprog. 250 kr. / 125 kr. med årskort.

Søndag 8. nov. Kl. 16 • Operettetoner (Klassisk koncert) Nummererede pladser! • Cecilia Lindwall, Thomas Peter
Koppel og Carol Conrad med iørefaldende og populære arier og duetter fra glade og underholdende operetteforestillinger. 130 kr. eller årskort

Nødebo Bæredygtigt på

Naturens
Dag
N

aturens Dag i år søndag d. 13.
september og skydes officielt i
gang på Skovskolen. Der vil være et
væld af spændende aktiviteter for hele
familien, og der bliver rig mulighed for
at få en masse forskellige oplevelser.
Nødebo Bæredygtigt! eller NB! deltager med en stand, hvor vi vil demonstrere forskellige sjove former for
bæredygtighed, som henvender sig til
både de voksne og børnene. Der vil
bl.a. være:
• Familieløb med 3 poster med opgaver om bæredygtighed
• Mulighed for at prøve at køre på
mountainbike
•
Reparatørerne fra Nødebo Bæredygtigt Værksted vil vise, at der findes et alternativ til at smide defekte
apparater ud, nemlig at reparere
dem.
• Cykel-elværk hvor man kan teste,
om man ved hjælp af egen energi
og kraft kan få en pære til at lyse.
Aktiviteterne på Skovskolen og
andre steder i Nødebo foregår kl.
10 - 15 og deltagelse er gratis.
Du kan læse mere om NB!s stand på
www.NødeboBæredygtigt.dk
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Søndag 13. september kl. 10-15 på og
omkring Skovskolen i Nødebo

Naturen hvor du bor
Gratis oplevelser og aktiviteter der kan inspirere alle til at bruge
naturen rundt omkring os

Å

rets tema for det landsdækkende arrangement Naturens Dag er ’Naturen hvor du bor’. På Skovskolen i Nødebo vil der være masser af aktiviteter, der
kan inspirere til at bruge naturen i dit
nærområde. Det mangfoldige program
er klart medio august, men allerede nu
lover arrangørerne masser af tips til at
lære naturen omkring dig at kende: Lær
om de særlige dyr som ørn og bæver,
om lækker mad som svampe og planter og ikke mindst om, hvordan du kan
finde både ro og måder at røre dig på.
Som en ekstra bonus er der i år stort
finaleshow i de nordiske mesterskaber
i skovhuggersport som afslutning på
dagen.

Praktisk info om Naturens Dag
på Skovskolen i Nødebo:
Tid: Søndag d. 13. september 2015
kl. 10.00 - 15.00
Sted: Skovskolen, Københavns
Universitet, Nødebovej 77A, Nødebo,
3480 Fredensborg
Transport: Bus 307 fra Hillerød Station går lige til døren, og der vil være
parkering på Pibersletten over for
Skovskolen samt cykelparkering og
handicapparkering på Skovskolen.
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Arrangementet er for hele familien, og
udover at få tips til naturen, hvor du bor,
kan du deltage i bæredygtigt familieløb,
lære hvad et livstræ er og opleve hubertusopvisning. Hør i den forbindelse om
de spændende parforcejagt-landskaber
i Gribskov, som netop er kommet på
Unescos verdensarv-liste.
Find det endelig program på www.naturensdag.dk fra midten af august.
Foruden Skovskolen, Københavns Universitet står Naturstyrelsen Nordsjælland, Danmarks Naturfredningsforening,
Friluftsrådet og en masse frivillige fra
foreninger og organisationer bag Naturens Dag i Nordsjælland.
Diverse: Arrangementet er gratis.
Medbring madkurv eller køb mad og
drikkevarer rundt omkring på Skovskolens område hele dagen.
Mere information:
Projektkoordinatorer for Naturens Dag
i Nordsjælland:
Anne Nysted, Skovskolen - Københavns Universitet www.ign.ku.dk,
anyc@ign.ku.dk, mobil: 22 17 05 00
eller Anne Johannisson, Naturstyrelsen Nordsjælland www.nst.dk,
ajo@nst.dk, mobil: 23 21 53 73

Nødebo Fod-klinik

Statsaut. fodterapeut Kirsten Lumholt
Ring for aftale: Tlf.

t til
Flytte aler
ok
nye l

31 44 27 31

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

Arborist Jørn Skov
Træfældning, Træbeskæring
Flishugning, Stubfræsning
Rådgivning
Uforpligtende tilbud gives
skov@treecare.dk
www.treecare.dk
Nødebovej 36A 40872626
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EN LEVENDE SKOLE
i lokalsamfundet

Nyt fra Nødebo skole
I

skrivende stund er sommerferien lige
rundt om hjørnet. Det mærkes på både
børn og medarbejdere at vi efter at have
været igennem en periode med noget
turbulens omkring skolen, nu kan gå
på ferie med nogenlunde ro i sjælen. Så
mangler vi bare sommervejret, men det
må da komme snart !!

Karamelkastning og kagebord

Vores 3. klasse er i denne uge flyttet ind
på Jespervej sammen med klasselærer
Marianne, for at vænne sig til de nye omgivelser og få et indtryk af hvordan der

ser ud inden de går på sommerferie og
derefter bliver til 4. N ! De har glædet sig
meget og vi har holdt behørig afsked for
dem her, med karamelkastning og kagebord. Det var stort
Før-SFO´en, som jo er de kommende 0.
klassebørn, færdes nu totalt hjemmevant
i SFO´en. De har været på besøg i den
nuværende 0. klasse, hilst på 0. klasselærer Tine og været på besøg i deres
gamle børnehaver.

God opfindelse med ”Før-SFO”

De har lært så vigtige ting som at spille

Gospelkoret

My Merry
Monday Choir
Sæsonen starter mandag den 31.august
kl. 19.30-21.45
Alle, der måske kunne have lyst til at synge i koret, er
meget velkomne denne første øveaften. Så kan I få
en fornemmelse af koret, musikken og stemningen.
Det vil glæde os at se jer Du kan læse mere på
hjemmesiden:
www.MMMC.dk eller på facebook.com/mmmcgospel
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stikbold, de har været med til skolebørnenes bevægelse hver dag, været på
udflugter, bl.a. til Klaver-fabrikken og er
nu mere end klar til skolelivet efter ferien. Det er altså en god opfindelse, den
Før-SFO !
Så vi er klar til et nyt spændende skoleår på Nødebo Skole, hvor vi ser frem
til at arbejde videre, både med den gode
hverdag, men også med mulighederne
for udvidelse, udeskole og meget mere.
Bente Nissen
Daglig leder
Nødebo skole

Videre mod næste inspiration)

Solceller

Varmepumpe
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Inspirationstur, søndag den 21. juni 2015

Nødebo Bæredygtig
En spændende trundtur i lokalområdet for at se på bæredygtige tiltag
Turen statede på Egeakken

Spejlbassin

P

å en herlige forsommersøndag
samledes en lille flok nysgerrige
Nødeboborgere for, på en cykel-turné
i Nødebo og omegn, at få inspiration
til diverse bæredygtige tiltag på egne
parceller. Billederne nedenfor giver et
indtryk af de meget varierede løsninger, der blev præsenteret af dagens
”værter”, og vi var efter endt rundtur
enige om, at en sådan tur bør gentages
- måske til næste forår, så har du noget
”bæredygtigt”, du kunne tænke dig at
vise os andre i byen, så send en mail til
en af os, så finder vi ud af, hvornår en
ny inspirationstur kan arrangeres.

Et glas hjemmepresset æblesaft nydes
på Odderdamsvej

Flotte æg fra
Gitte og Jan

En stor tak til alle, som var med til at
gøre dagen afvekslende, inspirerende og velsmagende!

Faskine

Nina Horn - ninahorn@egebakken.dk
Else Jensen - elseogknud@mail.dk
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3. klassebørn i Nødebo kan være med i

Børnespiseklub
Er dit barn glad for at lave mad og har lyst til at være med i en
spiseklub for børn?

S

å kom og vær med til 2. generation af børnespiseklubben. Vi mødes onsdage en gang om måneden
i vinterhalvåret, laver mad og spiser
sammen.
Børnespiseklubben består af max 9
børn på 3. klassetrin. Børnene er
opdelt i hold af 3, som laver mad
sammen
Børnene mødes kl. 16, laver mad
sammen og dækker bord. Kl. 18.30
skal maden være klar. Hvert hold
præsenterer deres mad, hvad der er
i, hvor de har fundet opskriften og
hvad deres mad hedder.
Derefter smager de på hinandens
mad og giver point til hvert hold. Derefter spiser de sammen og hjælpes
ad med at rydde ud og vaske op.
På sidste års hold var der 10 børn,
7 drenge og 3 piger. De gik op i det

med liv og sjæl og der var meget
konkurrence om, hvem der kunne
lave den bedste ret og dermed få
flest point fra de øvrige. Sidste års
hold er nu mesterkokke og fortsætter
på 2. år med nye udfordringer.
Prisen for deltagelse af 50 kr. pr.
gang for medlemmer af Nødebo Kro
og 75 for ikke-medlemmer. Medlemmer har fortrinsret.
Bemærk: Børnespiseklubben er en
interessegruppe under Nødebo Kro.
Deltagelse i spiseklubben fordrer til
en vis grad også forældredeltagelse.
Kontakt Camilla for at høre
nærmere.
Tilmelding sker også hos Camilla på
camilla@svanebjerg.dk - senest
mandag den 31. august.
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Menuerne ligger allerede fast:
September:
Spaghettiret
Oktober:		
Pizza
November:
Burger
Januar:		
Lasagne
Marts:		
Gryderet
April:		
Afslutning
- børnene inviterer deres familier på
middag

Tirsdagstræf i præstegården

Pletskud i Nordsjælland
Tirsdag den 15. september kl. 14-16
Alle er velkomne. Der er fri entre, dog
betaler vi kr. 20 for kaffe og hjemmebag

gen viser ca. 300 af langt over 20.000 mulige billeder, tekstet
af deres skrivende kollega Knud Cornelius.

“I marts 2016 udkommer en bog om pressefotografparret
Anne Sophie og Jørgen Rubæks billeder gennem 34 år - fra
1959 til 1993 - medens de begge arbejdede for Frederiksborg Amts Avis og fotograferede over hele Nordsjælland. Bo-

Han tager et udvalg af billederne med til Nødebo og fortæller
om dem. Når eftermiddagen slutter, har alle fået et interessant tidsbilede af udviklingen i Nordsjælland og de personer,
der prægede den op mod vore dage”.

Foto: Jørgen Rubæk

Foto: Anne-Sofie Rubæk

Spil Badminton
i Nødebo Badmintonklub!
Vi starter den nye sæson op 2. september 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 - www.nifbadminton.dk

Årskontingentet er kun Kr. 375,29

Nødebo kirke lukker!
Vores smukke gamle kirke skal kalkes

Det er et stort og omfattende arbejde og kirken vil være lukket i ugerne
35-36-37-38. I de uger vil alle gudstjenester og kirkelige handlinger
foregår i Gadevang kirke.

- og åbner!
Indbydelse til kirkefrokost søndag den 4. oktober
Søndag d.4. oktober holder vi officiel åbningsfest og indbyder til årets
menighedsmøde og kirkefrokost i konfirmandstuen efter gudstjenesten
i Nødebo kirke kl.10.30.
Tilmelding til frokosten sker til præstesekretær Allan Høier på
mail alho@km.dk
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”Jesus goes to Hollywood”
Sogneaften i præstegården
torsdag d.8.oktober kl.19.30
v/Sune Hansen

S

om oplæg til en række
filmaftener, der alle vil
finde sted i Gadevang kirke
her i efteråret og i foråret,
indbydes til en aften omkring
Jesus skikkelsen i nogle af de
mest populære film.
Med udgangspunkt i filmklip fra bl.a. Superman, Ringenes Herre, En Verden Udenfor og
Spiderman, vil Sune Hansen vise, hvordan
mange Hollywood film er inspireret af evangeliernes grundfortællinger.
Fri Entre

Gravstedshækkene
på Gadevang kirkegård udskiftes
Gravstedshækkene på Gadevang kirkegård er ramt af
sygdom og skal derfor udskiftes

P

å den nordlige halvdel af kirkegården bliver de skiftet i november i år og
vi forventer at den sydlige halvdel vil blive ordnet i 2016.

Der vil blive sat takshække, som ikke kan rammes af den sygdom, de andre
hække har fået.
Er der spørgsmål til udskiftningen, kan man kontakte graver Michael
Müller på 2047 6867 eller graver@live.dk
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FRUEBJERG MØDE
SØNDAG DEN 16. AUGUST 2015

Lad landsbyerne
leve!
Gadevang og Nødebo er to små skovlandsbyer med
mange ressourcer og hvert sit bomstærke foreningsliv.
Men vi kan sagtens blive klogere og lære mere
FÆLLEDSKABET: LØFT ANSVARET SAMMEN
Fælledskab er det fællesskab, der forvalter en fælled, en fælles
ressource som vindenergi, fisk i et hav eller græs på en fælled.
Med et fælledskab løfter man ansvar sammen – et ansvar for hinanden og for den planet vi bebor. Det fortæller Søren Hermansen
om med udgangspunkt i sine erfaringer fra Samsø.
TIME Magazine har udnævnt Søren Hermansen til en af verdens
10 største ”Environmental heroes”, Han har transformeret Samsø
fra at være et subsidie-afhængigt øsamfund, til nu at være selvforsynende med energi. Stoltheden og selvforståelsen har fået et
løft blandt øens borgere, der har været med til at skrive et stykke
Udkantsdanmark-historie.

FORELØBIGT PROGRAM
11.00 	 SKOVGUDSTJENESTE PÅ FRUEBJERG
v. sognepræst Eva Holmegaard Larsen
12.00 	

FESTPLADSEN ÅBNER
	Spis din frokost mens lokale musikere
spiller. Jordnær sælger kaffe og kage.

13.00 	 VELKOMMEN TIL FRUEBJERG MØDE
v. Fruebjerg Møde- udvalget.

FØLG MED PÅ FACEBOOK: Programmet er stadig under planlægning – og endnu en oplægsholder kan komme med på programmet. Hvis du vil være opdateret mht program, så følg med
på Facebook-siden Fruebjergmøde
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13.15 	

FÆLLEDSKABET:
LØFT ANSVARET SAMMEN
v. Søren Hermansen, Energiakademiet
på Samsø

14.00 	

DEBAT

15.00 	FÆLLESSANG – Tak for denne gang

Spændende weekend
i Nødebo Præstegård

Højskoledage med emnet: Hvad er et menneske?
Kom og vær med til at diskutere, hvad der definerer os
- hvem er vi, og hvad er meningen med livet?

V

i skal tale om køn og kærlighed, om følelser og længsler,
tro og håb. Og hvad sker der med vores menneskesyn,
når vi tvinges til at sætte kroner og ører på det enkelte menneskes værdi?

Kunst, litteratur, kønsdebat,
sundhedsvæsenet, relgion m.m.
Til at sætte gang i diskussionen, har vi indbudt en række
spændende oplægsholdere. Vi skal høre, hvordan kunsten og litteraturen snart er det eneste sted, hvor mennesket får lov at være menneske på godt og ondt – med

skæve tænder, knyster, dårlig ånde, modsætningsfulde følelser og psykiske dårligdomme. Og vi skal møde en mandeforsker, der ikke vil finde sig i, at feminismen sidder på
kønsdebatten. Og en bioetiker, der er bange for den opdeling i A og B mennesker, sundhedsvæsenet er på vej ud i.
Endelig skal vi også møde det arabiske muslimske menneskesyn sat over for det luthersk protestantiske. Religion er
nemlig ikke bare en privatsag, men influerer på hele vores
måde at tænke på og forstå vores liv og opgave her i verden.
Vel mødt til højskoledage om dig og mig!
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følelser og psykiske dårligdomme.
V/Marianne Stidsen, lektor ved Institut
for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet og
medlem af Det Danske Akademi.

PROGRAM
Lørdag d. 5. september
10.00 Velkomst
10.30	Litteratur, kunst og det
menneskelige rod
Det senmoderne konkurrencesamfund
kan beskrives
med det, nogle
har kaldt ”fungibilitet”. Det
vil sige, at alt
tænkes ind under den samme økonomiske målestok, hvor det ikke har nogen
værdi i sig selv, men er reduceret til
små mobile units i det store samfundsmaskineri. Det gælder også mennesket,
som ifølge den tankegang er reduceret
til HR, til ”menneskelig ressource”. Alt
det ved mennesket, som ikke er systemkonformt og som stritter ud og er
trægt og på tværs i forhold til ”fungibiliteten”, er i vejen og må behandles,
skæres væk eller stuves ind under gulvtæppet. Kun i kunsten og litteraturen får
mennesket lov til at være i dets fulde
højde og længde, med skæve tænder,
knyster, dårlig ånde, uhensigtsmæssige

12.00
12.45

Frokost
”HIS-STORY”

Hvad er en mand? Og hvad er en kvinde? Gennem de sidste mange årtier er
disse spørgsmål blevet set gennem feminismens briller. Det er på tide, at der
gives et mere afbalanceret bud: Mænd
og kvinder befinder sig ikke i en evig
magtkamp, men er i højere grad komplementære køn. Mænd er ekstreme,
kvinder er midtsøgende. Kvinders valgret
i 1915 var i høj grad også mændenes
fortjeneste. Husmodersamfundet var i vid
udstrækning funderet på en kvindedrøm.
Moderne kvinder søger igen beskyttelse,
ikke mod at komme ind i mandens zone
– krig og kamp og udearbejde – men for
at komme ind i zonen, ind i politik, forskning, erhvervsliv, kunst og sport – men
nu på favoriserede vilkår!
V/Hans Bonde
er professor Dr.phil. i
historie ved Institut for Idræt,
Københavns
Universitet, en
af pionererne
inden for dansk
mandeforskning. Har bl.a. skrevet bøgerne ”Kend din krop, mand” og ”Det
ekstreme køn”.
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14.00 Kaffe
14.30	Hvad er et menneske værd?
Om prioritering i Sundhedsvæsenet
Vi har ikke råd
til at gøre alt
det, som er
muligt i sundhedsvæsenet.
Der skal prioriteres. Nogle
skal have, andre skal ikke.
Det store spørgsmål er, hvem der skal
træffe beslutningerne? Og efter hvilke
kriterier skal man vælge mellem mennesker? Er det alder, sundhed, livskvalitet, samfundsværdi eller held, der skal
bestemme, hvem der får og hvem der
ikke får? Oplægget vil sætte fokus på
de etiske aspekter af diskussionen og
komme ind på, hvordan debatten om
dyr medicin til døende og behandling
af overvægtige udfordrer vores menneskesyn og værdier.
V/Mickey Gjerris er lektor i bioetik ved
Københavns Universitet og medlem af
Det Etiske Råd. Han har i en årrække
forsket i emnefeltet natur, menneske,
teknologi og udgivet er en flittigt brugt
debattør og foredragsholder om emner
som klimaforandring, dyreetik, fødevareetik og medicinsk etik.
16.00	Gåtur og kørsel til Gadevang
kirke
17.00	Sensommerkoncert i Gadevang kirke
18.30 Middag

Søndag d. 6. september
9.00	Gudstjeneste i Gadevang
kirke
10.00 Kaffe
10.30 Det islamiske sindelag
Den danske indvandrerdebat præges af
uvidenhed og manglende indsigt i den
arabiske verdens kultur og religiøse tankeverden. Naser Khader vil på baggrund
af sit personlige kendskab til både den
muslimske og den kristne verden, gøre
op med det stereotype og mangelfulde
billede, mange har af muslimer og eksempelvis komme ind på, hvorfor forskelligt man som kristen og muslim forholder sig til skyld og skam. En araber
forbinder ikke noget med syndserkendelse, som er et grundlæggende træk i
den vestlige verden. I en ære og skam
kultur hænger man ikke sit beskidte vasketøj frem for andre. Facaden er altafgørende, og er der noget galt bagved, er
det ikke ens egen, men de andres skyld.
V/ Naser
Khader, forfatter, debattør,
foredragsholder
og folketingsmedlem for
De Konservative. Han har
skrevet en lang
række bøger
om mødet mellem den arabiske og
den kristne verden, mellem islam og
kristendom. Seneste bøgerne ”Bekendelser fra en kulturkristen muslim” og

helt aktuelt ”Hjertet bløder - arabisk
forår og opløsning”.
12.00 Frokost
13.00	Synden til døden - Luther
og det kristne menneskesyn
Udgangspunktet for det lutherske menneskesyn er,
at mennesket
af egen vilje
fravælger forholdet til Gud.
Det er et fatalt
valg, for Gud er
livets kilde, så ved at fravælge ham vælger mennesket reelt døden. Centralt for
Luther står derfor menneskets radikale
syndighed: at vi - overladt til os selv - vil
døden og det onde frem for livet og det
gode.
V/ Lars Sandbeck, teolog, ph.d., forfatter til bl.a. bogen ”De gudstorladtes
Gud”, og redaktør af Dansk Kirketidende
14.30

Afslutning
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Praktiske oplysninger:
Højskoledagene foregår i:
Nødebo præstegård på Nødebovej
24, Nødebo.
Kurset koster: Kr. 585 pr. deltager.
(Kr. 400 kun for lørdag, kr. 200 kun
for søndag)
Gebyret dækker foredrag, kaffe,
kage, frugt, middag lørdag aften
og koncert i Gadevang kirke lørdag
eftermiddag.
Frokost tager man selv med, drikkevarer medbringes eller købes her.
Tilmelding: Til præstesekretær
Allan Høier på alho@km.dk eller
ved at ringe på 4848 0719.
Når der er givet tilsagn om plads,
bedes beløbet indbetalt på konto:
6300-1524765.
Husk at anføre FULDE NAVN og
ordet HØJSKOLE på indbetalingen.
Øvrige oplysninger
kan fås ved henvendelse til
Eva Holmegaard Larsen på:
Tlf.:4848 0719 eller
Mail ehl@km.dk
www.noedebogadevangkirker.dk

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

Nødebo-Gadevangs menighedsråd
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

48485874

kirsten@aunstrup.com

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

48480719

ehl@km.dk

Kirsten Aunstrup, Søparken 7
Nødebo 3480 Fredensborg
Bodil Davidsen, Sportsvej 9,
Nødebo, 3480 Fredensborg

Eva Holmegaard Larsen, Nødebovej 24
Nødebo 3480 Fredensborg

Aktivitetsudvalgsformand

Sognepræst
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Gudstjenester i Nødebo og Gadevang

Gudtjenester		

Prædikant		

Nødebo		

Gadevang

Eva Holmegaard Larsen

kl. 9.00		

kl. 10.30

August
9. august		
16. august		
23. august		
30. august		

Eva Holmegaard Larsen			

kl. 11.00 (På Fruebjerg)

Annr Boye		

kl. 10.30		

kl. 9.00

Eva Holmegaard Larsen			

kl. 10.30

Eva Holmegaard Larsen			

kl. 9.00

Eva Holmegaard Larsen			

kl. 10.30 (Gospel)

Annemarie Lund		
Rachel Wille Chri.		

kl. 9.00

September
6. september		
13. september		
20. september		
24. september		

					

27. september		

kl. 10.30		
kl. 17.00
(Salmer og spaghetti)

Anne Boye		

kl. 9.00		

Eva Holmegaard Larsen

kl. 10.30		

Eva Holmegaard Larsen

kl. 9.00		

kl. 10.30

Eva Holmegaard Larsen

kl. 10.30		

kl. 9.00

kl. 10.30

Oktober
4. oktober		
11. oktober		
18. oktober		
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Foreninger
Vandværket www.nødebovand.dk
Formand: Ole H. Olesen, 4848 3819
Sportsvej 35, Nødebo
Vandværksbestyrer: Ole Christoffersen
4848 3240, Sportsvej 49

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

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

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

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

4848 3150
4848 5584
4848 0672
4848 2804
9955 4956
4848 3238
4848 3121

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

Nødebo Bridgeklub,
www.NødeboBridgeklub.dk
Formand: Hans Kloch 48471250
Folkemusikgruppen Nøddeknækkerne
www.nodeknek.dk
Søren Sigsgaard tlf: 4848 2013
Kildeportvej 24,
soeren.sigsgaard@gmail.com

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

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

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

Ann-Britt Thorndahl
Loppegeneral, Tlf.: 4848 4929

Kirsten Aunstrup
Kulturudvalget,
Søparken 7, tlf.:4848 5874,
kirsten@aunstrup.com
Tilde Gylling Bender
Søengen 2, 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.:4848
2593, christian@wolfhagen.
name
Søren P. Østergaard
Kirkebakken 2, 2094 8976,
oestergaard@mil.dk

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
Kulturabonnement: 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.
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
7.000

Sal, krostue og driverhus

12.000

9.500

Hestelængen

3.950

1.450
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Det sker på Nødebo Kro fra august til oktober
Forsamlingshuset

NØDEBO KRO
August
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag

den
den
den
den
den

11-8
16-8
18-8
23-8
25-8

kl. 18.50
kl. 18.50
kl 10.00		
kl.18.50		

Banko
Fruebjergmøde (G)
Banko
Loppemarked
Banko

1-9		
2-9		
8-9		
15-9
22-9
25-9

kl. 18.50
kl. 18.00
kl. 18.50
kl. 18.50
kl. 18.50
kl. 19.00

Banko
Skovvandring, Selskov (G)
Banko
Banko
Banko
Nøddeknækkeraften (G#)

Fredag den 2-10
Søndag den 4-10

kl. 21.00
kl. 16.00		

Wonderbrazz (A§)
Halfdanskerne (A)

September
Tirsdag
Onsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Fredag

den
den
den
den
den
den

Oktober

A•
§•
#•
G•

Arrangementet er inkluderet i Årskortet
Middag kl 19 bestilles senest onsdag
Nøddeknækkermiddag kl. 18, bestilles senest onsdag
Gratis adgang

Næste numre af Kirke & Kro udkommer: Den 27. sept., deadline d. 13. sept. • Den 22. nov., deadline 8. nov.

