kirke&kro
Maj 2016

∙ 39 årgang ∙ nr. 6

God nyhed for
Gadevangs beboere
Alle er nu automatisk
medlem af Gadevangs
forsamlingshus

Højskoledage i Nødebo
præstegård 3.-4. september

Kærlighedens
ansigter

Kom til Skt. Hans
aften på Kroen

Udeskole for fuld udblæsning

Husk

Lopp

!!!

emar

på Nø
d
den 2 ebo Kro
8. au
gust

ked

Indhold

Træffetid 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.

3 		Loppeeffekter efterlyses
4 		Bogbytteordning
5 		Vil du være buffist?
6 		Grøn samtalesalon
6 		Nødebo Hjulspin og Regnbuen
7 		Ministerbesøg i Nødebo
9 		Onsdagsbar som studiebar
10-11 		Generalforsamling 2016
12-13 		Udeskole for fuld udblæsning
15 		Børnespiseklub
16 		Nødebo Tennis
17 		Nødebo Lokalråd
18 		A/V-tekniker søges
19 		Vegetarspiseklub
20-21 		Ny kultursæson
23 		Byens kro er din kro
25 		Nødebo Vandværk
26 		Gadevang Forsamlingshus
27 		Nødebos stifindere på turnering
28 		Fredagscafé og spisearrangementer
29 		Husk det gamle, når der bygges nyt
30 		Menighedsrådsvalg 2016
31-33 		Højskoledage
34-35 		Mere religion i det offentlige rum
36-40 		Kirke-, Kro- og foreningsinfo

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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Loppeeffekter
efterlyses
Loppeladen holder åbent hver lørdag kl. 10

- 12 frem til loppemarkedet søndag den 28.
august - og vi modtager med kyshånd dine
aflagte effekter

Vi kører ud og henter loppeeffekter onsdage og lørdage –
eller efter aftale - helt frem til loppemarkedet. SMS, ring
eller mail til Jytte Møller på tlf. 3026 3231 eller moeller.
jytte@gmail.com og lav en aftale om afhentning allerede nu.
Loppeladen kan åbnes ekstraordinært
Jack kan åbne laden i kontorets åbningstid (mandag kl. 1719 + tirsdag og fredag kl. 9-12) og ellers ring til Ann-Britt,
så åbner vi laden.
Møbler, porcelæn, bestik, legetøj, tasker, sko, kondicykler, tøj,
nips, elektronik, cykelhjelme, værktøj, havemøbler, billeder,
malerier, spejle, stof, puder, løbecykler, smykker, julepynt,
cykler, barnevogne, bøger og meget mere har interesse. Dog
modtager vi ikke hårde hvidevarer.
Selv den mest ”trætte” cykel, kan vores cykelmekaniker
trylle om til et køreklart transportmiddel.
Tak for dit bidrag
Ann-Britt Thorndahl, Loppegeneral
ann-britt@thorndahl.org • Mobil 3023 4929

Brugt legetøj ,
havemøbler , cykler,
messingting og
aflagte møbler. ALT
kan bruges (dog ikke
hårde hvidevarer ) - og
det hele går til et godt
formål

Kirke og Kro udgives af Foreningen
Forsamlingshusets Venner
Redaktion:
Lene Ebsøe, (Ansvh.), Kirkevej 6, Telf.:61686384,
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

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 Lene Ebsøe

2

3

Skt. Hansfest på Kroen

Gratis bogbytteordning på Nødebo Kro

Kom op med dine bøger

Kom og deltag i vores hyggelige
midsommerfest torsdag den 23. juni

- og byt med en anden
Vi opretter nu en bogbytteordning på Nødebo Kro. Det er meningen
at man, ligesom på mange hoteller i udlandet, kan lægge bøger, man
har læst og bytte den med en anden.
Så ryd op i reolen, kig på loftet og i kældre - vi modtager alle genrer
uanset stand.
Hjælp os med at komme godt i gang.
Driftsudvalget

Kroens midsommerfest er åben for alle og
det er gratis at deltage. Vi tænder grillen,
så den er klar kl. 19. Derfor - pak en
madkurv og tag din nabo med.
Kl. 21.30 tænder vi bålet og synger
midsommervisen.
Drikkevarer købes i caféen.

FØRST PÅ KROEN OG SÅ TIL...
WOLKENFREI
VANESSA MAI
14. NOVEMBER

Vil du gøre en frivillig indsats på kroen
- og få en gratis øl

STIG ROSSEN JULEKONCERT
9. DECEMBER

Hvis du siger JA, er du med til at støtte hele tanken bag
forsamlingshuset og med til at det kan lykkes at drive huset
til gavn og glæde for vores landsby.

•
•
•
•

Hvis du siger JA til at være buffist siger du bl.a. JA til
følgende
•
•

Nyd en dejlig middag inden
koncerten i Restaurant F...
4820 9120

w

frederiksborgcentret.dk

FrederiksborgCentret
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•
•
•

Sommetider at smøre et par håndmadder til salg
At være med i optælling af dagens salg
At rydde op efter en vagt
At foretage forefaldende arbejde efter nærmere aftale

Hvis du sager JA til at være buffist, får du som løn lidt
at drikke under vagten, somme tider noget at spise, rig
mulighed for at lære andre mennesker at kende og ind
imellem kulturelle oplevelser oven i hatten.
Man er altid mindst 2 buffister på vagt og i starten går man
som ”føl”.
Man skal være medlem af Forsamlingshuset Nødebo kro.
Nødebo Kro er absolut afhængig af, at vi har så mange
medlemmer som muligt.

At tage en ca. tre-timers vagt hver 5-10-15. uge
sammen med en anden buffist
At meddele ugeleder hvornår du kan tage en vagt –
via mail eller formøde
At brygge kaffe/te og sælge det
At skænke øl/vin og vand og sælge det
At betjene bargæsterne med et venligt smil
5

Grøn samtalesalon
- om bæredygtighed
Kom og vær med onsdag den 15. juni
fra kl. 19.30 til 21.30 i Driverhuset på
Kroen

•

I Nødebo Bæredygtigt! møder vi ofte stor interesse for vores arbejde med bæredygtighed, og
vi modtager mange gode ideer og forslag til, hvad
vi kan gøre af bæredygtige tiltag.

• Vi vil gerne udbrede de gode tanker til flere og
vil derfor eksperimentere med "samtalesaloner"
om bæredygtighed, hvor vi håber, at rigtig mange
i alle aldersgrupper vil møde op og snakke om,
hvordan vi kan omstille Nødebo til et bæredygtigt
lokalsamfund. Samtalesalonen varer et par timer
og er et uformelt forum, hvor man bare dukker op.

Nødebo Hjulspin og
Regnbuen

Kom gerne sammen med en, der ikke er på
•din egen
alder - og lad os snakke sammen på

Kom og vær med den 9. juni kl. 10
Når Nødebo Hjulspin torsdag den 9. juni tager på cykeltur i Gribskov
vil der også være deltagere fra Regnbuens dagtilbud samt personale
med på turen. Vi mødes på Kroen kl. 10 og cykler et par timer
med en pause undervejs. Turens sidste ophold sker på Dronningens
Bøge, hvor vi spiser vores medbragte madpakke og drikkevarer.
Nødebo Bæredygtigt! har indledt et samarbejde med Følstrup og vil
med jævne mellemrum invitere beboere fra Følstrup og brugere af
Regnbuen med på cykelture eller til andre arrangementer for alle i
Nødebo.
Tidligere deltagere modtager en mail med invitationen. Nye cyklister
er meget velkomne til at slutte sig til hjulspinnerne. I kan sende en
mail til kirsten.vesterager@mail.dk, hvis I gerne vil på mailing-listen
til ture med Nødebo Hjulspin.
6

tværs af generationer og livsfaser.
Det kræver ingen forberedelse, tilmelding eller
forkundskaber at deltage. Du skal bare have lyst
til at møde nye mennesker og snakke med dem,
om det, der ligger dig på sinde.
Så hank op i din nabo eller kom alene – vi skal
nok sørge for, at du finder nogen at snakke med.

• Selve salonen finder sted i tidsrummet 19.30
- 21.30 - en halv time før og efter er der mere

uformel snak. Øl, vin, vand og kaffe kan købes i
baren.
Vi glæder os til at se dig

Formand for Nødebo Lokalråd Søren
P. Østergaard og Erhvervs- og
vækstminister Troels Lund Poulsen

Ministerbesøg i Nødebo
Erhvervs-og vækstminister Troels Lund Poulsen trak fuldt hus

T

orsdag den 28. april besøgte Erhvervs- og vækstminister
Troels Lund Poulsen Nødebo, idet Venstre i Hillerød
gennemførte et åbent arrangement på Kroen under
overskriften ”Ny Planlov - og hvad så?”. Ministeren gav et
kort oplæg om sit virke, herunder i særdeleshed regeringens
ønske om en liberalisering af planloven

Dette medførte, at Hillerød Byråd, ved borgmester Dorthe
Meldgaard, i begyndelsen af april, skrev til ministeren for at
give udtryk for kommunens ønske om at få mulighed for, at
meddele sommerhusområdet helårsstatus og indlemmelse i
byzone. Efterfølgende afsendtes også et brev fra Lokalrådet til
ministeren med udtrykt støtte til sagen.

Lovliggørelse af sommerhusområdet

Stor betydning for Nødebo

Der var stuvende fuldt i Krosalen på Kroen, hvor mange
lokale Nødebo-borgere var mødt frem. Særligt sagen om
lovliggørelse af helårsbeboelse i sommerhusområdet optog
en del af de fremmødte og ministeren fik mange spørgsmål
derom, som han besvarede konkret og imødekommende.
Ministeren gav udtryk for, at regeringen ønsker større
beslutningskompetence til kommunerne med en ny planlov,
og dermed også en delegering af ansvar.
Lokalrådet i Nødebo havde forud for ministerens besøg været
i dialog med sommerhusområdets grundejerforeninger,
samt med Klaus Markussen fra Venstres Byrådsgruppe.

Lokalrådet finder, at det er af afgørende vigtighed for Nødebo,
at de 17 % af byen som i øjeblikket ikke kan bebos lovligt
hele året rundt, konverteres til helårsstatus. Herunder anser
lokalrådet bl.a., at en sådan tilladelse vil kunne have betydning
for Nødebo Skoles elevgrundlag i Nødebo.
Ministeren tilkendegav, at det var meget sandsynligt, at
området kunne have helårsstatus primo 2018, samt at han
fuldt ud støttede sagen.
Søren P. Østergaard
Formand for Nødebo Lokalråd
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Onsdagsbaren som studiebar
Kroens onsdagsbar tiltrækker de studerende fra Skovskolen

- 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

VedelByg
Tømrer- og snedkerarbejde udføres efter
god håndværkertradition
• Nybygninger
• Tilbygninger
• Renoveringer
• Udskifning af tage
• Udskifning af døre og vinduer
• Reparationer
• Køkkener
• Terrasser m.m.

Jespervej 54
3400 Hillerød

Tlf.: 72 312 123

Tømrermester og Bygningsingeniør

Vi sælger også:

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

Italiensk is og vine fra
Vinhuset Stolz
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iden onsdagsbaren åbnede
for nogle måneder siden, har
flere og flere af de studerende på
Skovskolen fundet vej til bardisken.
De studerende ser onsdagsbaren
som en god anledning til at få
krydret en ellers lidt kedelig
hverdagsaften med en øl eller to.

Gode rammer

Kroen sætter nogle utroligt
hyggelige rammer med bl.a.
billardbord, dart og diverse
sportskanaler, som oven i købet
inden længe kan nydes på
storskærm.
Netop denne lidt sportsbar-agtige
indretning af onsdagsbaren tiltaler

eleverne og lokker dem op til et
lille tiltrængt afbræk fra ugens
lektier og undervisning.

Bindeled til Nødebo

Kroen bliver også anset for at
være et godt bindeled mellem
Skovskolen og resten af Nødebo,
da livet på Skovskolen ofte kan
blive lidt isoleret.
For at øge tilknytningen står en
elev fra Skovskolen ofte bag
baren og langer øl over disken til
sine medstuderende.
Christian Thomsen
Onsdagsbartender og studerende
på Skovskolen

Indtryk fra Kroens generalforsamling 2016

Mange nye tiltag på Kroen

Øverste trin: Carl Erik Hansen, Lisa Kragh,
Camilla Svanebjerg, og Flemming Jørgensen
Næste trin: Jens Lassen og Luise Kuhn
Næste trin: Tilde Gylling og Bruno Bjerre
Næste trin: Lene Thorsen
Nederst: Kirsten Aunstrup, Lisbeth Larsen og
Merete Rosenberg
Fraværende: Ib Østlund og Søren Østergaard

40-50 medlemmer var mødt op til Kroens ordinære Generalforsamling
den 14. marts. Alle kunne som vanligt komme ind og høre på,
men kun medlemmerne kunne deltage i debatten

Å

rets store emne var de fornyelser,
der er i gang på Nødebo Kro for at
sikre et fortsat aktivt forsamlingshus.
Der er mange nye tilbud i gang og som
forventet sker det ikke altid bare glat,
når der er forandringer.
Som formand Camilla Svanebjerg
udtrykte det som afslutning i sin
beretning:
”Kære alle jer flittige og rare
mennesker som i de sidste 30 år har
ofret så mange timer på kroen, jeg
vil bede jeg om at holde ud nogle år
endnu. Vi kan simpelthen ikke følge
med. Vi skal passe på alle jer, der
har passet på kroen i mange år og
respektere alt det arbejde, I har ydet
og fortsat yder. Men jeg beder også
jeg om, at passe på de nye - være
åbne og imødekommende, give plads
til en anden måde at gøre tingene på,
for at de nye stille og roligt kan få et
forhold til kroen.
Vi skal respektere hinanden og give
plads til hinanden. Det handler om
at tage ansvar, men man tager størst
ansvar for det man selv har været med
til at bygge op, ikke for noget andre
har bygget op, som man gerne skal
forsætte i deres ånd.”
Camilla fortalte desuden, at Kroen har

fået 70 nye medlemmer det sidste år,
men også en del udmeldinger.
Hun fortalte om målrettede bestræbelser på at gøre medlemsskabet mere
attraktivt, der skal være umiddelbare
og tydelige fordele ved at være
medlem. Processen er i gang, men
ikke afsluttet. Man regner med at
have særlige medlemspriser på flere
områder end tilfældet er i dag.
Camilla takkede alle for deres store
indsats på Kroen.

storskærms-arrangement for MGP,
som også var meget populært.
Man prøver at gøre kælderlokalet
attraktivt for unge, som kan få tilbud
om brætspil og bio og i øvrigt plads til
hyggeligt samvær.
Men Medlemsudvalget pointerede, at
det var vigtigt ikke at sætte flere skibe
i søen, end man havde kræfter til at få
i gang, der var brug for tænkepauser
af og til, for at følge op og evaluere på
arbejdet.

Medlemsudvalget

Informationsudvalget

Tilde Gylling - formanden for medlemsudvalget - fortalte om de nye tiltag, der
er sat i gang af Medlemsudvalget i årets
løb, og hvad man i øvrigt er i gang med
at planlægge.
Fredagscaféen vil være kendt af de
fleste. Det er en stor succes, som har
”knopskudt” med spisearrangementer
ca. en fredag aften om måneden og
brunch en gang hver 3. måned.
For de voksne har der også været
Oktoberfest, og der er onsdagsbar hver
uge.
Børnespiseklubben er også blevet en
stor succes.
Desuden er der startet et hip hophold, som har stor søgning, og et
10

I informationsudvalget er der kommet
nye kræfter. Fremover er Lene Ebsøe
redaktør, Lene ønsker imidlertid ikke
Info-udvalgsformandsposten, og Lisbeth Larsen stiller op til valg og vælges
til denne post. Lene er journalist og en
velkommen fornyelse.
Kirke & Kro har det godt, bladets linie
bliver ført videre. Hjemmesiden fungerer
også fint, der er stor søgning både af
gengangere og nye brugere.

Bankoudvalget

Indtjeningen er ikke helt stabil, men dog
som altid et stort og uundværligt tilskud
til Kroens økonomi. Som regnskabet viste, lå indtjeningen omkring 250.000 kr.

sidste år, og Bankoformanden og hele
Bankogruppen gør en stor og væsentlig
indsats for at gøre spillet attraktivt.

Kulturudvalget

Formand Kirsten Aunstrup fortalte
om et godt år med god søgning til
kulturarrangementer både fra lokale
beboere og gæster, der kom udefra.
Man har fået fondsmidler til en ny
scene, og sponsormidler til en lydvæg,
som mange kunstnere havde ønsket for
at forbedre lyden til koncerter.
Før i tiden måtte kulturen næsten altid
have et tilskud af Kroens indtjening, det
var accepteret, at der var underskud
på budgettet. Det har i de sidste år
ikke været nødvendigt, da søgningen
til arrangementerne har været meget
tilfredsstillende.

Ejendomsudvalget

Bruno Bjerre og hjælpere har gennem
året arbejdet hårdt på at renovere
Krosalen, den fremstår nu nymalet,
loftslyset er renoveret og kører på
LED-lys. Ellers har der været en del
vedligeholdelsesopgaver i løbet af året,
og der kommer flere og flere, så der er
brug for rigtig mange penge. Derfor var





Udeskol e for fuld udblæsning

det også kærkomment, at der blev samlet ind til
udskiftning af loftslyset. Tak til alle bidragydere.

Driftsudvalget

Christian Wolfhagen afgik som formand, han
fik stor og velfortjent ros for en stor indsats
gennem otte år, Merete Rosenberg blev valgt
som efterfølger og ønskes held og lykke med
jobbet.
Der var enkelte bemærkninger af forklarende
art til indlæggene og et par omtaler af, hvor der
har været sammenstød mellem flere interesser,
nogle nye og nogle etablerede. Der var stor
enighed om, at fleksibiliteten og et meget højt
informationsniveau var vigtigt fra alle sider, og
at man undgår begreberne ”vi” og ”de”. Vi er
sammen om at få Kroen til at fungere.
Derefter blev regnskaberne godkendt uden
be-mærkninger, valget til bestyrelsen forløb
uden dramatik, og medlems-kontingentet blev
godkendt uændret.
Bestyrelsen konstituerede sig på et efterfølgende møde og er som følger:

Nødebo Skole er nu officielt en del af
Undervisningsministeriets demonstrationsprogram omkring udeskoler

Formand: Camilla Svanebjerg

D

et er en spændende tid for Nødebo Skole. Takket være
en meget aktiv forældregruppe og politikernes velvilje er
skolen i gang med at udvide og udvikle i stedet for at afvikle.

Menig: Ib Østlund
Menig: Lene Thorsen
Menig: Luise Theil Kuhn
Menig: Søren P. Østergaard

Masser af børn

Kasserer: Karl Erik Hansen
Sekretær: Jens Lassen

Her og nu har udvidelsen haft den dejlige virkning, at vi i år
ikke skal tage afsked med vores 3. klasse. De bliver efter
sommerferien vores første 4. klasse, hvilket er noget vi alle,
og ikke mindst børnene, ser frem til.
Her i maj startede før-sfo’en, så her er masser af børn
på skolen. Og det er skønt! Vi har rammerne til det.

Form./driftsudv.: Merete Rosenberg
Form./økonomiudvalget: Lisa Kragh
Banko-formand: Flemming Jørgensen
Form./ejendomsudvalg: Bruno Bjerre
Form./info-udvalget: Lisbeth Larsen
Form./Kulturudvalget: Kirsten Aunstrup

Kvalificeret samarbejde og inspiration

Som demonstrationsskole samarbejder vi nu med en lang
række skoler landet over, som alle er tilknyttet Undervis-

LL
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ningsministeriet og Skovskolen.
Som en del af dette samarbejde var vi inviteret til konference
den 19. april på Skovskolen, hvor lærere fra alle de nye
demonstrationsskoler på Sjælland var samlet.
Samarbejdet betyder, at vi henter læring, viden og inspiration
fra de ypperste eksperter inden for udeskolekonceptet.
Konferencen var en god måde at kickstarte vores vej på at blive
en ”ægte” udeskole sammen med resten af Grønnevang Skole.
Vi opdagede i øvrigt på konferencen, at vi er rigtig langt fremme
i arbejdet med udeskole, så det var meget tilfredsstillende.

Lokal forankring

Nu arbejder vi på at tilpasse udeskolekonceptet til netop
vores rammer. Vi er også ved at tilrettelægge næste års
skolegang og netop her giver vi teorierne om udeskole en
lokal forankring.
Vi glæder os til at udnytte vores fantastiske rammer, både her
på skolen og ude i lokalområdet, så udeskolekonceptet både
giver god mening og god læring for vores børn.
Bente Nissen

Børnene inviterede på middag

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

Forældrene blev forkælet,
da børnespiseklubben holdt
sæsonafslutning

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

Unikt
udvalg, god
rådgivning
- gó stil
Vi er din lokale, autoriserede
optiker, der tager sig tid til dig og
din synsoplevelse. Dette gælder
også svagtsynsoptik.

Søndag den 1. maj var der sæsonafslutning for 2. års deltagerne i børnespiseklubberne.
Familierne var inviteret til en tre retters middag tilberedt af 10 børn i alderen 10-11 år.
Aftenens menu:
Forret: Thaisuppe med kylling og fem krydderier
Hovedret: Pestomarineret svinemørbrad i saltdej, bagt over bål med pastasalat og
svampestuvning
Dessert: Pavlova med flødeskum og frugt
Børnene serverede champagne og hvidvin som velkomstdrink, bød velkommen og
præsenterede aftenens menu.
Efter middagen fik børnene overrakt diplom og en gourmetstjerne.

Nyt tiltag for byens børn
Unik Optik
v/Susanne Yde
Helsingørsgade 10-14
3400 Hillerød,
Tlf: 48240401
unikoptik.dk
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Børnespiseklubberne er et forholdsvis nyt tiltag på Nødebo Kro. Børnekokkene mødes
én onsdag om måneden, laver mad, spiser sammen og hjælper med at rydde op.
Man kan deltage i børnespiseklubberne fra 3. - 6. klasse, hvorefter børnene kan
fortsætte i deres egen spiseklub på lige fod med de øvrige spiseklubber på Nødebo Kro.
Vi har netop afsluttet sæsonen for 3. og 4. klasse og forventer at starte et nyt hold for
de kommende 3. klasser til efteråret. Se mere herom i næste nummer af Kirke & Kro.
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Nødebo Lokalråd - hvad er det?

Sæsonen er i gang i

Nødebo
Tennisklub

Vidste du, at vi i Nødebo har et lokalråd?

L

okalrådet er faktisk, hvis vi vil, byens
talerør, som også har - og i endnu
højere grad kan få - en stor indflydelse
på vores bys udvikling og velbefindende.
Lokalrådet består af 7 - 10 medlemmer,
som alle er bosat i Nødebo by. Rådet
er upolitisk og har til formål at virke til
gavn for byen og dens beboere.
I februar blev den årlige generalforsamling afholdt. Ikke mange var
mødt frem - desværre.

Formand, Niels Lillemose, takker af i
meget aktiv tennisklub

Lokalt engagement giver resultater

Vi tror på, at det er vigtigt, at vi plejer
vores lokalråd! Nødebo er faktisk den
2. største landsby i Hillerød Kommune,
men synes ikke umiddelbart at være
prioriteret som sådan af kommunen.
Den politiske idé om at lukke vores skole
er et rigtigt godt eksempel derpå. Og
det lokale engagement for at forhindre
dette er et fantastisk eksempel på, hvad
vi i Nødebo er i stand til, hvis vi står

B

anerne i Nødebo Tennis Klub blev åbnet med
standerhejsning og åbent hus den 30. april. Der var
et rigtig godt fremmøde på trods af lidt kedeligt vejr.
Niels Lillemose, vores formand gennem de sidste 34 år,
har valgt at gå på pension, så dagen var også en form
for skiftedag. STOR tak til Niels for en fantastisk indsats
i alle årene, og tak fordi du fortsætter i administrationen.
Mandag den 2. maj startede træningen så op, og det
var helt fantastisk at se så mange unge spillere, flot
akkompagneret af Leonardo og Daniel.
Jørgen Fonnes
joergen.fonnes@gmail.com
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sammen. Det skal vi gøre – også i
andre sager – og her er lokalrådet et
rigtigt godt sted at begynde.
Engager dig og involver dig derfor i
debatten og i arbejdet. Stil krav til dit
lokalråd!
På generalforsamlingen valgtes en
del nye medlemmer, herunder afgik
rådets formand Nina Werther. Jeg vil
på Nødebos vegne gerne sige Nina tak
for hendes vedholdende arbejde for
Nødebo!

Nyt lokal råd

Det nye lokalråd består af undertegnede
som formand, Lillian Dale Andersen
(Næstformand), Birgit Madsen (Kasserer), Bestyrelsesmedlemmerne Anne Mette B. Andersen, Helle Barker,
Lene Thorsen og Tilde Gylling samt
Byrådsmedlem Christina Thorholm
og tilforordnet, sognepræst Eva
Holmegaard Larsen, rådet har også en

revisor, Poul Bønsøe.

Aktuelle sager

Aktuelt arbejder rådet med etablering
af cykelstien fra Nødebo til Grønnevang
Skole, afd. Jespervej, helårsstatus i
sommerhusområdet (forventes primo
2018), oprensning af gadekæret
(forventes i februar 2017), et fælles
fondsudvalg i Nødebo, støtte til Nødebo
Skole mm.
Vil du vide mere om rådets arbejde kan
du se mere på nodebolokal.dk, hvor
du også kan se referater fra rådets
månedlige møder.
Har du sager du synes, vi skal arbejde for, kan du skrive til os på
noedebo.lokalraad@gmail.com
eller ringe til formanden på telefon
20948976.
Med venlig hilsen
Søren P. Østergaard
Formand for Lokalrådet

A/V-tekniker
efterlyses!

Vegetarspiseklub på Kroen

Ved mange af kulturarrangementerne skal der bruges
mikrofoner og højttalere.

Vil du være en i en nyoprettet spiseklub på Kroen?

D

er har vist sig at være interesse for endnu en spiseklub. Vi har mødt
stor velvilje fra driftsudvalgsformand Merethe og vicevært Jack,
som ser en mulighed for, at en vegetarspiseklub kan bruge køkkenet
om aftenen den 1. onsdag og den 3. torsdag i måneden.

Andre gange er det videoprojektoren, der
er i brug.
De fleste gange skal der sættes lyd.
Kulturudvalget vil meget gerne have
kontakt med frivillige, der har erfaring med
lydproduktion, lyssætning og brug af A/Vudstyr, som ind imellem kan hjælpe til.

Vi skal blot have torsdagsspiseklubbens accept af, at de må dele
køkkenfaciliteterne med vegetarspiseklubben den ene torsdag om
måneden. Vi håber at møde lige så stor velvilje hos de andre brugere af
køkkenet.

Kontakt Knud Ebbesen på
kultur@noedebo-kro.dk eller på
mobil 40343531

4 Nybolig forretninger
giver synergi, synlighed
og hurtigere salg

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

BOLIG SØGES

Lillelund & Madsen - Hillerød

Villa med nem og overskuelig have.
Køber id: 368998

Østergade 16, 3400 Hillerød
Tlf. 4829 7000

Lillelund

Gl. Hovedgade 10, 2970 Hørsholm
Tlf. 4516 2700

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

Lillelund & Stadil

Kongevejen 340, 2840 Holte
Tlf. 4542 5500

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

T
SOLG
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Møde sidst i maj

Der er foreløbig 11, der har meldt deres interesse, og der vil blive inviteret til et møde sidst i maj, hvor det bliver besluttet,
hvordan vegetarspiseklubben skal fungere. Ugedagene ligger ikke fast endnu, så mød op også selvom du ikke kan være med,
hvis det bliver en onsdag og en torsdag aften.
Hold øje med www.nødebobæredygtigt.dk, hvor datoen annonceres i kalenderen på forsiden i nederste højre hjørne
eller send en mail, hvis du er forhindret i at deltage i mødet.
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Kultursæson 2016-17

Jesper Thilo

Kulturudvalget er klar med
ny forrygende sæson
Vi kan allerede nu løfte sløret for nogle
heiglights i den kommende sæson

S

Poul Dissing og Benny
Andersen

amarbejdet med Naturstyrelsen
Nordsjælland om skovture i efterår
og forår er en af de faste traditioner i
Kroens kulturprogram, og næste sæson
åbner da også med en skovvandring
med Carsten Carstensen. Den 14. september går turen til Tokkerup i Gribskov.

Gadevang
får den i
deres postkasse sammen
med næste nummer af Kirke & Kro.

Præsentation på fredagscaféen

Vi kan allerede nu røbe, at det
bliver en ny forrygende sæson med et
væld af oplevelser på Kroen. Fællessang
med Michael Bojesen og viser med
Hans Dal. Koncerter med Cæcilie Norby,
Poul Dissing & Benny Andersen,
tre af Danmarks stærke kvindelige
saxofonister Christina Dahl, Christina von

Samtidig med at vi som publikum har
nydt de mange oplevelser på Kroen, har
vi i kulturudvalget arbejdet på at udvælge
og indgå aftaler om næste sæson. Den
nye kulturkalender præsenteres på
et pressemøde i fredagscaféen den
10. juni kl. 14.00, og alle i Nødebo og

AnneCathrine
Riebnitzsky

Masser af topnavne
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Tuva
Semmingsen

forfatteren Anne-Cathrine Riemnietzsky.
Fredagsaftener med Jesper Thilo All
Stars, Cross, Schack & Ostermann og
salsaorkestret Little Havana for blot at
nævne nogle af topnavnene i næste
sæson.
Bülow
og
Katrine
Suwalski, Jette Torp. Klassiske
highlights med Ursula Smith og Rikke
Sandberg samt Tuva Semmingsen
og Søren Rastogi. Historier for børn
med Moussa Diallo Trio. Foredrag
med kunsthistorikeren Trine Ross og

Meld dig ind og opnå rabat

Hvis du er medlem af Forsamlingshusets
Venner kan du købe et årskort, der giver
adgang til 25 oplevelser for kun 800 kr.
- under en tredjedel af løssalgsprisen
på 3.090 kr.
Årskortet kan købes på Kroens
hjemmeside eller i billetsalget ved
indgangen. Er du endnu ikke medlem,

kan du bestille medlemskab på
hjemmesiden. Det koster 350 kr.
for et år at være medlem af Kroen.

Forslag og hjælp modtages

Sidder du med en ide til et arrangement,
er vi altid åbne for nye forslag, og vi
forsøger at følge ønsket til dørs. Vi vil
gerne ramme alle aldre, og også have
brede arrangementer, hvor både unge
og ældre kan hygge sig sammen.
Du må blot ikke blive skuffet, hvis dit
forslag ikke kan realiseres. Der kan
være mange grunde hertil. Vi er nødt til
at planlægge et år i forvejen, og vi har
en meget stram økonomi. Vi ved også
21

godt, at alle ikke kan være tilfredse med
det hele, det er jo et livsvilkår for os alle,
men vi er åbne og modtagelige for kritik
og forslag.
Hvis du har lyst til at hjælpe
med at planlægge eller afvikle
kulturarrangementerne på Kroen, så
hold dig ikke tilbage.
Vi har brug hjælp med billetter,
oppyntning, lydudstyr og lysanlæg.
Kontakt mig endelig!
Kirsten Aunstrup
Formand for
Kulturudvalget

PETER
TOFT

Byens kro er din kro
Ved du, hvem der ejer kroen? Og hvorfor det er en god idé at være
medlem? Hvis ikke, så læs med her

TØMRER & SNEDKER

SELSKOV VVS

Totalentrepriser
Nybyg • Tilbyg • Ombyg • Tag
Kvist • Terrasse • Gulve • Vægge
Døre • Vinduer • Køkken • Bad

Blikkenslager

Aut. VVS installatør

Lars Sørensen

Kvalitet til tiden

2441 6270

Falkevej 25 • 3400 Hillerød
Tlf.: 4824 1520 • Bil: 4043 4813

Kildeportvej 12, Nødebo, 3480 Fredensborg
nts.toft@gmail.com

D

et er måske ikke alle i byen, der ved det – men kroen ejes faktisk af medlemmerne.
Men hvem er så medlemmerne? Det er os alle. Du og dine naboer. Medlemsskaberne
er en essentiel indtægtskilde for kroen. Kommunen giver et mindre tilskud hvert år,
ligesom banko og loppemarked skæpper godt i kassen.
Men det er medlemmerne, der er kroens livsnerve.

Og hvorfor så være medlem?

Der kan der være mange gode grunde til. Men primært fordi det holder kroen i live. Så
vi kan komme på fredagscafé, til halloween, i madklub osv osv. Der er året igennem en
lang lang række arrangementer på kroen for alle byens borgere.
Man kan være medlem på mange måder. Nogle medlemmer lægger mange timer i
frivilligt arbejde, mens andre kun kommer, når der er arrangementer, foredrag eller
fredagscafé. Og alt tæller.
Når du støtter kroen med dit medlemskab, så er du med til at værne om et rigtig stort
aktiv i vores by: Kroen og det fællesskab, der findes inden for kroens smukke rammer.

Medlemsfordele

For at gøre det endnu mere fornuftigt at være medlem af kroen, arbejdes der på at give
medlemmer særlige fordele. Fx er der allerede nu nedsatte priser for medlemmer på
enkelte aktiviteter, ligesom der vil komme aktiviteter, der kun er rettet mod medlemmer.
Så er du ikke allerede medlem - så meld dig ind på www.noedebo-kro.dk. Det koster
kun 350 kr. om året.
Camilla Svanebjerg
Formand for bestyrelsen
22
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Fodklinik

NØDEBO VANDVÆRK

Tillidserklæring til
Nødebo Vandværk

Nu med udstyr til
fremstilling af
skoindlæg

Kan kun fortolkes sådan, når så få var mødt op til den
årlige generalforsamling

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

Vandværket er etableret i 1969. Råvandet
afgasses for metan, svovlbrinte og kuldioxid
via en inkabelufter, hvorefter det filtreres ved
enkeltfiltrering i åbne sandfiltre og herefter
ledes det videre til to rentvandsbeholdere.
Fra rentvandsbeholderne pumpes vandet ud til
forbrugerne ved hjælp af tre rentvandspumper

D
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
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e to fremmødte, udover bestyrelsen
til generalforsamlingen den 31.
marts, udtrykte, at den manglende
tilslutning kunne bestyrelsen kun
opfatte som en tillidserklæring for det
arbejde, der blev udført både drifts- og
investeringsmæssig.

Vand af høj kvalitet

på vandværksgrunden er der opført
toiletbygning
samt
redskabsrum
og der er etableret kørevej til
vandværksbygningen.
De primære indtægter i 2015 var
kr. 2.726.500 og årets resultat kr.
1.354.447. Omsætningsaktiverne er på
kr. 2.388.663

Udskiftning af hovedledning

Det fremgik også af formandens I 2016 starter første etape af
beretning, at driften I 2015 havde kørt udskiftningen af hovedledningen på
fortrinligt og at vandværket leverer Nødebovej syd, der indbefatter en
vand af meget høj kvalitet. Der har nødforsyningstilslutning til Stenholt
ikke været nogen ledningsbrud og Vandværk, en udgift på kr. 1.500.000.
spildprocenten er helt nede på 2,45%. Desuden overvejer bestyrelsen at
På investeringssiden er der udskiftet udskifte styresystemet på vandværket,
forsyningsledning på Pramvejen og en udgift på kr. 255.000. Bestyrelsens
HUSK! (Spisebilletter: bestilling inden 10. feb kl. 12.00)
25

målsætning er, at der altid skal være en
reserve til imødegåelse af uforudsete
udgifter.
Den nye bestyrelse
Ole H. Olesen og Niels-Kristian
Therkildsen blev genvalt til bestyrelsen.
Bestyrelsen har herefter følgende
sammensætning:
Formand: Ole H. Olesen
Kasserer: Lis Aas
Bestyrelsesmedlemmer: Niels
Kristian Therkildsen, Søren Kristensen
og Peter Stoustrup.
Suppleanter: Ole Christoffersen og
Anders Knudsen.
Bestyrelsen

God nyhed for
Gadevangs beboere

Nødebos Stifindere på turnering

Flot indsats gav
fine placeringer

Gadevang forsamlingshus,
som alle i Gadevang nu
automatisk er medlem af

I Kristi Himmelfartsferien var der
turnering for de gule spejderes Stifindere
Nu er Gadevang
Forsamlingshus blevet hele
byens forsamlingshus

D

et betyder, at fra den 1. maj 2016
er alle gadevængere automatisk
medlem af forsamlingshuset og kan
derfor leje det til medlemspris (se
tekstboks her til højre).
Man kan leje porcelæn til 60
personer via forsamlingshuset.
Bookning skriv til:
gadevangforsamlingshus@gmail.com
eller ring 2570 1686.
Gadevang Forsamlingshus er også
kommet på Facebook. Like os og følg
med i, hvad der sker/kommer til at ske
i vores alles forsamlingshus.

Regler for Gadevang Forsamlingshus
Leje - Gadevængere: 3.500 kr. + 1.000 kr. i depositum
Leje - ikke Gadevængere: 5.000 kr. + 1.000 kr. i depositum
- begge fra kl. 12.00 - kl. 8.00 næste dag. Ved konfirmationer og barnedåb
kan der aftales særskilt aftale om leje tidspunkter.
Leje ungdomsfester (unge til og med 20 år): Lejepris er 3.500 + 5.000 i
depositum.
Det er kun muligt at leje til ungdomsfester, hvis man er bosiddende i
Gadevang. Underskriver af kontrakten skal være over 25 år og skal være til
stede under hele festen.
For alle udlejninger gælder det, at man ikke må leje for andre.
Leje for foreninger i Gadevang: 625 kr. (svarende til rengøring)
Leje for foreninger udenfor Gadevang: 1.500 kr.
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Leje i forbindelse med f.eks. børnefødselsdags og begravelser: 1.500 kr.
(korttidsleje).
Service til 60 pers. kan lejes via forsamlingshuset.
Det er ikke muligt at låne borde, stole eller andet service af forsamlingshuset.
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D

enne gang var det på Frydenborg i Hillerød og arrangeret
af 3 af de 4 gule spejdertroppe i Hillerød, Grib Skov Trop,
Frederiksborg Trop og Kong Valdemars Trop.
Hele torsdagen brugte stifinderne på at bygge lejre, og
standarden var høj i år. Det er imponerende at se, hvordan
et kobbel med fem 10-12 årige kan komme fra bar mark
til en flot lejr med bålplads, indhegning og indgangsportal,
hyggeplads og brændeskjul på 5 timer.
Fredag stod den på Stifinderløb, et postløb med 10 opgaver
i skoven. Opgaverne var taget fra det stof, som Stifinderne

har gennemgået i løbet af året, dvs. knob, kort og kompas,
naturkender, samarbejdsopgaver og en hemmelig opgave.
Lørdag stod den på nedbrydning af lejr. Og som alt andet
foregår det også som en konkurrence. Og når man virkelig
giver den gas, kan man bryde lejren ned til bar mark igen på
35 minutter, hvor kun det nedtrådte græs vidner om, at der
har stået en stifinderlejr.
De 3 kobler fra Grib Skov Trop blev nummer 7, 8 og 9 ud af
22 efter en fin indsats.
Lars Kvistgaard

Husk det gamle,
når det nye
tager over
Her kan du læse et uddrag af Knud
Ebbesens indlæg på generalforsamlingen på kroen i marts.
Hele indlægget kan
læses på www.noedebo-kro.dk

Nødebo elsker mad
og god kaffe

D

Der er i hvert fald rift om pladserne til både
fredagscafé og spisearrangementerne

Banko på Nødebo Kro
HUSK!!!

Hver tirsdag
kl. 18.50
Mere end 100
forventningsfulde
gæster hver gang som har det rigtig
hyggeligt.
Kom og vær med!
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V

i har haft en fantastisk sæson og virkelig nydt
den opbakning som både fredagscaféen og vores
spisearrangementer har fået. Tak for det!
Desværre er vi nødt til at aflyse vores spisearrangement
den 24. juni. Det er vi rigtig kede af. Til gengæld giver
vi den gas i fredagscafeen, hvor den 24. juni er også
sidste dag, cafeen holder åbent, inden kaffepigerne og
-drengene går på en velfortjent sommerferie.
Vi åbner igen for kaffe og hyggeligt samvær den
12. august. Og vi fortsætter selvfølgelig også med
spisearrangementerne – vi melder datoerne ud, så
snart de er på plads, så hold øje her på siderne og på
Facebook.
Vi glæder os til at se jer igen!!
God sommer
Café-teamet

et er ikke mange generalforsamlinger siden, at Niels Lillemose
sagde i sin formandsberetning, at hvis
der ikke snart kommer en ny generation
og tager over, så vil forsamlingshuset
dø med os, der startede det for næsten
40 år siden.
Det er derfor dejligt at se en ny
generation med nye idéer til, hvad
man kan bruge huset til. Fredagscafé,
pubaftener, ølfest, fælles TV-aftener på
storskærm for bare at nævne noget af
det nye, der er sat i gang.
Forhåbentlig er der endnu flere, der

er parate til at tage et ansvar for at
styre og drive forsamlingshuset, så
fremtiden kan sikres.
Brug af det gamle for at skabe nyt
Når de nye idéer skal afprøves og
gennemføres, er det en rigtig god
ting at udnytte det væld af ressourcer
og de mange erfaringer, der allerede
findes. Det er spild af god energi, hvis
man med de nye idéer skal opfinde
alting fra grunden. Åbenhed, dialog og
samarbejde er den eneste vej frem.
Nødebo Kros særlige styrke er

Essensen i frivilligt arbejde
• Det skal give mening
• Det skal være sjovt
• Det skal være overskueligt
• Der skal være et godt arbejdsfællesskab med andre
frivillige

den enorme mængde af frivillige
arbejdstimer, der uge efter uge
bliver leveret af Kroens venner. De
hundredevis af frivillige, der bidrager
til driften, til at arrangere oplevelser,
til at vedligeholde bygningerne og
til at skaffe penge ved banko og
loppemarked.
Der er ikke sket revolutioner i Kroens
historie, og vi har hele tiden bygget
videre på det stærke fundament, der er
opbygget gennem årene.
Det synes jeg, at vi skal fortsætte med.
Knud Ebbesen

ifølge Knud Ebbesen

•D
 er skal være klare og enkle
rammer
•D
 e frivillige skal inddrages i
beslutninger, der vedrører de
områder, hvor man selv bidrager

Højskoledage i Nødebo præstegård 3.-4. september

Menighedsrådsvalg 2016

Kærlighedens ansigter

I efteråret skal der igen vælges medlemmer til landets menighedsråd

N

ødebo og Gadevang sogne er slået sammen i ét
menighedsråd, bestående af 11 medlemmer fra både
Nødebo og Gadevang.
Ud af det nuværende menighedsråd ønsker kun 4 at fortsætte. Det betyder, at der er en del pladser ledige!
Hvad laver et menighedsråd? Et menighedsråd har ansvar
for den eller de lokale kirkers drift, både på det åndelige og
det mere praktiske plan. Det betyder bl.a. vedligeholdelse
af kirkerne, kirkegårde og præstegård, ligesom
menighedsrådet er arbejdsgiver for kirkens personale. Men
en væsentlig del af menighedsrådets arbejde består også
i at være sparringspartner for præsten og være med til at
forme sognets kirkeliv. Det sker ikke mindst, når vi skal blive
enige om, hvad pengene skal bruges til - eller ikke bruges
til. Og når vi i fællesskab udarbejder en vision for kirken
og sætter os nogle mål for den kommende valgperiode.

Flere alternative gudstjenester?

Meningen er selvfølgelig ikke, at alle skal lave alt. Målet er
at være mange nok til at kunne fordele opgaverne efter evne
og interesse. Nogen har måske en forkærlighed for smukke
gamle bygninger, og vil gerne arbejde med at sørge for, vores
ejendomme bliver holdt i god stand. Andre brænder for, at
kirkegården skal stå så smukt som overhovedet muligt.
Andre igen kunne godt tænke sig at gøre noget for, at børn
og unge får kendskab til kirken og dens tradition. Eller starte
noget diakonalt arbejde, gøre noget mere for de ældre,
udvide kirkens repertoire med flere alternative gudstjenester,
eller flere koncerter og kulturelle tilbud. Mulighederne er
mange og tilgangen til at sidde i et menighedsråd kan være
meget forskellig. Vi har brug for det hele.
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Stor indflydelse

Selvfølgelig kræver det noget engagement og en indsats.
Menighedsrådene har et reelt ansvar, som kan virke
overvældende i begyndelsen. Til gengæld er det spændende,
når man oplever, at man faktisk har en stor indflydelse og
virkelig kan se resultater af sin indsats.
Menighedsrådene har ikke kun indflydelse på den
lokale kirke, men på hele Folkekirken, og fungerer som
høringspartner for kirkeminister og biskop. For dem, der
vil mere, er der et levende, velorganiseret fælles kirkeliv
på landsplan, der er med til at sætte dagsordenen for Den
Danske Folkekirke. Og som medlem af et menighedsråd
er man en af dem, der er med til at bestemme, i hvilken
retning kirken skal bevæge sig i fremtiden.

Fredsvalg

Vi har i Nødebo og Gadevang sogne tradition for fredsvalg.
HVIS MAN ER INTERESSERET - SÅ MØD OP: Onsdag den
24. august kl.19.30 i præstegården holdes et uformelt,
uforpligtende informationsmøde, hvor man kan stille
spørgsmål til det nuværende menighedsråd og i det hele
taget høre nærmere om, hvad det vil sige at sidde i et
menighedsråd.
Tirsdag den 13. sept. kl.19.30 i præstegården er der
opstillingsmøde, hvor vi ser, om vi kan sammensætte en
kandidatliste. Her vil vi også fortælle om det videre forløb,
om de forskellige datoer for eks. aflevering af en alternativ
kandidatliste, og hvordan der i så tilfælde vil blive udskrevet
valg.
Nødebo-Gadevang menighedsråd

Maleri: Arne Haugen Sørensen

”Om jeg så talte med menneskers og engle tunger men ikke har
kærlighed er jeg et rungende malm og en klingende bjælde” (1.Kor.13,1)
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Højskoledage
i Nødebo præstegård
september3.-4. september
Højskoledage
i Nødebo 3.-4.
præstegård

V

i har valgt et varmt emne til årets højskoledage.
Varmt i mere end én forstand. Vi sætter
kærligheden til debat, kærligheden som den
udtrykker sig på mange forskellige måder.
Kærlighedens mange ansigter. Den glødende,
den svale, den milde, den vilde, den rasende, den
ødelæggende, den opbyggelige og tilgivende - og
den umulige.

Kærligheden er varm

- for den får blodet til at rulle og man kan brænde sig
på den. Men det er også kærligheden, der varmer et
samfund op, så det hele ikke kommer til at handle om
kolde tal og lunken pragmatisme. Og kærligheden er
varm, for det er og bliver et varmt emne, når vi taler
om flygtninge og den stigende afstand mellem de
rigeste og de fattigste i verden, hvor meget eller hvor
lidt man er forpligtet på at elske sin næste?

Varmen vil helt sikkert brede sig

- når vi på dette års højskoledage både skal omkring
den store kærlighed, kunstens og litteraturens
store passionerede følelser, der viste sig at blive
en udfordring for ægteskabet. Og tilbage til
middelalderens klosterfællesskaber, der dyrkede de
dybe, forpligtende venskaber.

Vi skal også se på velfærdsstaten

- som en gudløs udgave af det kristne
næstekærlighedsbudskab og spørge: Kan man
overhovedet bygge samfund på tro og kærlighed?
Og så er det Shakespeare år, og vi skal præsenteres
for en helt ny oversættelse af den store digters
udødelige kærlighedsdigte.
Vel mødt til varme dage i Nødebo præstegård.

PROGRAM
Lørdag den 3. september
10.00 Velkomst
10.30: Den store kærlighed
Vi skal se nærmere på kærligheden som
skelsættende og definerende for dét at være
menneske. Samtidig hører der både lykke
og lidelse med til de tætte og intime menneskelige relationer.
Eksemplerne hentes ud fra filosofiens bud på kærlighedens væsen
og fra kunst og litteratur. Kærligheden er både eros og agape,
både følelsen af dyb accept, inderlighed og taknemmelighed og
en ubestemt længsel, berusende forelskelse og vanvittigt begær.
v/Anne Marie Pahuus, filosof og prodekan på Århus Universitet,
forfatter til bogen «Kærlighed» i serien Tænkepauser.
12.00 Frokost
12.30 Kierkegaard og kærlighedens kraft. V/ Pia Søltoft, lektor
i systematisk teologi på KU, forfatter til bl.a. ”Kierkegaard
og kærlighedens skikkelser”.
14.00 Kaffe
14.30 Kan man bygge samfund på tro og kærlighed?
Luther var klar i spyttet: Frelse får man af tro,
og troen alene satte det enkelte menneske
fri til at tjene sit medmenneske og gøre
”kærlighedens gerninger”. Nu afdøde, tidl.
formand for Folketinget Erling Olsen, talte om
en ”gudløs civilreligion” og så den demokratiske
sociwalisme som en ikke-religiøs og kollektiv
udgave af det kristne krav om næstekærlighed.
Kan vi tænkte Luther og Olsen sammen på en måde, der
kan begrunde velfærdsstaten? Eller er det sådan, at hvis
velfærdsstaten er ved at blive afløst af konkurrencestaten, har
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Luther så ret, når han sagde at man ikke kunne bygge
samfund på tro og kærlighed? v/Professor Jørn Henrik
Petersen, dr.phil. & lic.oecon, Center for Velfærdsforskning
16.00 Tid til en spadseretur i skoven eller ned til søen.
17.00 Sensommerkoncert i Nødebo Kirke
18.30 Middag i præstegården
Søndag den 5. september
9.00 Gudstjeneste i Nødebo Kirke
10.00 Kaffe
10.30 Venskab og kærlighed i middelalderens lys
Middelalderens munke og nonner blev
inspireret både af Evangeliets fortællinger
om venskab og af den klassiske oldtids
fascination af venskab og kærlighed.
Jesus blev set som en nær ven til
apostlen Johannes og Ciceros værk
om venskab blev flittigt læst af mange.
En cisterciensermunk i 1100 tallet, Aelred af Rievaulx,
tog udgangspunkt i Cicero og skrev om åndeligt venskab.
Munkene var ikke alene om at fremhæve venskab og
kærlighed som fundamentet i det kristne liv. Også i 1100
tallet lagde kirken ny vægt på ægteskab som mere end
en alliance mellem familier for at avle børn. Kærligheden
mellem mand og kvinde kom i centrum, og så begyndte en
diskussion, der fortsætter i vores egen tid: hvordan gør man
sin bedste ven til ens kæreste hele livet?
v/Brian Patrick McGuire, professor emeritus og forfatter til
adskillige bøger om middelalderen, bl.a. ”Friendship and
community”.
12.00 Frokost

12.30 Shakespeare som kærlighedens
digter Shakespeare var ikke blot kendt
som dramatiker, men også som digter.
En samtidig kritiker udråbte ham som
Ovids arvtager og beskriver ham som
den forfatter ”der mest lidenskabeligt
skildrer kærlighedens vildveje, lidelser
og længsler”. Emnet for Shakespeares
digte er kærlighedens forskellige udtryk, dramatiseret som
en konflikt mellem begæret og den ægte kærlighed, der
i sonetterne får status af en total tilværelsestolkning. Et
kærlighedens evangelium, der står som det eneste middel til
at modstå tidens tyranni og nedbrydelse af værdierne.
v/Bjarne Gertz, cand.mag, har nyligt udgivet bogen
”Shakespeare - Kærlighedens digter”, en ny oversættelse af
Shakespeares kærlighedssonetter.
14.00 Afslutning
Praktiske oplysninger:
Sted: Højskoledagene foregår i Nødebo præstegård på
Nødebovej 24, Nødebo.
Pris: 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 Nødebo 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: Henvendelse til Eva Holmegaard
Larsen på 4848 0719 eller mail ehl@km.dk
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Mere religion i det
offentlige rum!

Fruebjergmøde i Grib skov. Grundlovdag 5. juni

Festligt folkemøde
Taler, mad og musik under de høje bøgetræer
Årets tema: HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE DANSK?

Eller hvorfor kristendom og kultur har godt af hinanden
Af sognepræst Eva
Holmegaard Larsen

Der er ingen tvivl
om, at mange i dag
ser en stor fare ved
religion. Når terrorbomberne sprænger
og hadprædikanter spreder deres
gift. Og når religiøse fundamentalister
spreder skræk og rædsel med
deres terrorregimer og lokker unge
forvildede mennesker til at begå drab
på uskyldige i Guds navn. Det mest
indlysende modtræk synes at være, at
man får skubbet religion så langt ud på
sidelinjen som muligt.
Tidligere statsminister Anders Fogh
Rasmussen sagde ligeud, at ”religion
hører ikke til i det offentlige rum”. Vi har
også haft en heftig debat om muslimske
kvinders ret til at bære tørklæde på
arbejde, og hvad reglerne skal være
for at gå i burka. Og for nylig blev der
sat spørgsmålstegn ved, om præster og
teologer bør sidde i Etisk Råd?

Skal relgion og samfund adskilles

Det er en udbredt mening, at for at
værne om vores vestlige civilisation og
imødekomme truslen fra farlige radikale
religiøse kræfter, skal man arbejde på
en konsekvent adskillelse af religion og

samfund. Men spørgsmålet er, om det
vi ser som svaret på problemet ikke i
virkeligheden er årsagen. Om det ikke
netop er den vestlige kulturs voksende
sekularisering og gradvise udgrænsning
af kirkesamfundenes indflydelse, der
har været med til at skabe den bølge af
fundamentalisme, der i de sidste mange
år har ramt både kristendom og islam.

Olivier Roy - om terror og farlig
fundamentalisme

Fornylig havde København besøg af
professor Olivier Roy fra European
Institute i Firenze. Han er en af tidens
skarpeste religionsanalytikere, og
førende inden for islamforskning. I
flere artikler og interviews gør han
op med ideen om, at terror og farlig
fundamentalisme
skyldes
mødet
mellem gamle, religiøse kulturer og
det moderne vesteuropæiske samfund.
Det er et fejlspor, siger han. De unge
terrorister gør ikke primært oprør mod
den vestlige kultur, men mod den
traditionelle, kulturelt forankrede islam,
deres forældre repræsenterer. Når de
unge drages mod en fanatisk, voldelig
udgave af islam, er det ikke fordi de er
optændt af en religiøs eller ideologisk
ild. De er først og fremmest optaget af
et opgør med forældregenerationens

traditioner og regler, som de aldrig har
kunne levet op til. Og som fremmedgør
dem overfor den vestlige kultur, de er
prisgivet til, men ikke synes at kunne
finde vej ind i. De drages derfor af en
”ren” islam, der på én gang er i stærk
opposition til deres forældres tro og til
vestlige værdier.
Den ”rene” islam er en islam uden
historie, uden kulturelle rødder og
nedarvede ritualer. Den er et aflukket
rum af ”hellig uvidenhed”, alene næret
af had og vrede. Det, der gør disse
unge mennesker så farlige er, at de
har afskåret sig fra en tradition og et
kulturelt fællesskab, som ville kunne
udfordre deres vrede og prøve at
kultivere deres had.
En af Olivier Roys mest kendte bøger
er ”Holy Ignorance - when religion
and culture depart”. Heri bruger han
begrebet ”hellig uvidenhed” om den
blindhed eller ensporethed, der rammer
både kulturen og religiøse samfund, når
de skydes til hver deres hjørne og ikke
længere lever i gensidig påvirkning og
udfordring af hinanden.
Religioner bør ikke blive lukkede
systemer. Religion er spørgsmål og svar
på levet liv, som det udfolder sig i vores
dagligdag, i den tid og kultur vi lever i.
Tro er en hjertesag, der bevæger sig og

forandrer sig i vores møde med den
verden, vi lever og handler i. En tro, der
skubbes om bag lukkede døre, bliver
ikke iltet og vil stivne i rigide dogmer
og forenklede svar på store spørgsmål.

Program:
11.00: Friluftsgudstjeneste i naturens katedral
12.00: Spisning af medbragt mad. Der kan købes øl, vand, kaffe og kage
13.00: Velkomst ved formand for Fruebjergmøderne Caspar Bartholin.
13.15: Oplæg ved :
• Tidligere chef for PET Hans Jørgen Bonnichsen
• Byrådsmedlem Jamil Nofal Cheheibar
FOR BØRN: Magiske Lukas tryller for børnene!!

Relgion og det offentlige rum

Det samme kan man sige om en kultur,
der bliver til ren pragmatisme. En
kultur, der ikke lader sig udfordre af
religionernes mod til at stille spørgsmål
ved individets hellige ret og andre
moderne tabuer. Og som ikke lader
sig følelsesmæssigt inspirere af troens
åbne rum og rige billedverden. Hvad
bliver det for et samfund, der lukker
sig inde i en kortsigtet velfærdsideologi,
hvor man af magelighedshensyn
prøver at overdøve alle sprængfarlige
diskussioner med politisk korrekthed?
Det er Olivier Roys spændende pointe, at
religion og samfund ikke kan undvære
hinanden. At isolere tro fra samfundet
er at gå fundamentalismens ærinde.
Religiøse fællesskaber har ikke godt af
at blive marginaliserede. Det udvikler
modkulturer. Religiøst funderede
holdninger og etiske overbevisninger
skal ud i det offentlige rum og være
en medspiller i samfundsdebatten og
i politik.

Hans Jørgen Bonnichsen og Jamil
Nofal Cheheibar kommer og taler
ved Fruebjergmødet i Grib skov
den 5. juni

SALMER OG SPAGHETTI
En kort børnevenlig
gudstjeneste og
pasta i præstegården
bagefter
Kl.17 i Nødebo Kirke
Alle er velkomne
Tilmelding til præstesekretær Allan Høier på alho@km.dk eller telefon
4848 0719 helst dagen før. Hver den sidste torsdag i måneden.
NYE DATOER: 25.8, 29.9, 27.10, 24.11
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Gudstjenester i Nødebo og Gadevang

Vejviser for kirkerne i Nødebo og Gadevang
www.noedebosogn.dk
Sognepræst: Sognepræst: Eva Holmegaard Larsen, Nødebo Præstegård, Nødebovej 24, Nødebo.
Telf.: 48 48 07 19 - mail: ehl@km.dk
Træffes bedst: onsdag, torsdag og fredag kl. 10-11, tirsdag kl. 16-18. Træffes ikke mandag
Præstesekr.: Allan Høier. Telf.: 48 48 07 19 - mail: alho@km.dk. Træffes som regel i præstegården tirsdag kl. 9-15
Graver: Michael Müller. Kirkegårdskontor Nødebovej 16, Nødebo. Telf.: 20 47 68 67 - mail: graver@live.dk. Træffes
hverdage i dagtimerne
Kirke- og kulturmedarbejder/kirketjener: Kirsten Kragh. Telf.: 20 18 07 19, mail: graver@live.dk
Gravermedhjælper/kirketjener: Ann Grove. Telf.: 20 47 68 67 - mail: graver@live.dk
Organist: Peter Navarro-Alonso. Telf.: 60 88 19 01, mail: peter@navarroalonso.com
Kirkesanger: Søren Hossy. Telf.: 33 15 95 96 - mail: s-hossy@mail.dk
Kirkeværge: Erik Hansen, Gribskovvænget 20, 3400 Hillerød - mail: herikhansen@gmail.com

Gudtjenester		

Formand,
referent

53655424

june@lekfeldt.dk

Gunver Nielsen, Mosebredden 1
Nødebo 3480 Fredensborg

Næstformand

48481429

nielsen.aagaard@mail.dk

Poul Olsen, Kirkevej 12

Kasserer

48480274

poulmarius@gmail.com

Christine Fossing, Sportsvej 37
Nødebo 3480 Fredensborg

40257074
Personale-kontakt

35149652

chrisfos@hotmail.com

48485874

kirsten@aunstrup.com

40873652

msdk@get2net.dk

Lene Birkmand, Humlevænget 1,

30246676

lene.birkmand@regionh.dk

Nødebo 3480 Fredensborg

35436676

Jette Bjerre Hansen, Gribskovvænget 14

48249504

Gadevang 3400 Hillerød

28899504

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

Aktivitets-

Nødebo, 3480 Fredensborg

udvalgsformand

Birgitte Henriksen, Gadevangsvej 122

jbh@dakofa.dk

48266083

henriksenbirgitte@yahoo.dk

48480719

ehl@km.dk

Gadevang 3400 Hillerød
Eva Holmegaard Larsen, Nødebovej 24

Sognepræst

Eva Holmegaard Larsen

kl. 10.30			

2. juni			

Eva Holmegaard Larsen

kl. 17.00 (Salmer og spaghetti)

5. juni			

Eva Holmegaard Larsen

			

kl. 11.00 (Fruebjerg)

12. juni			

Eva Holmegaard Larsen

kl. 10.30			

kl. 9.00

19. juni			

T. Enevoldsen		

kl. 9.00			

kl. 10.30

26. juni			

Eva Holmegaard Larsen

kl. 10.30			

kl. 9.00

kl. 9.00

Juli
3. juli			Anne Boye			 kl. 9.00
10. juli			A. Lund						kl. 10.30
17. juli			A. Lund			 kl. 9.00
24. juli			Ib Lauritsen					kl. 10.30
31. juli			

Eva Holmegaard Larsen

kl. 10.30			

kl. 9.00

7. august			

Eva Holmegaard Larsen

kl. 9.00			

kl. 10.30

14. august			

Eva Holmegaard Larsen

kl. 10.30			

kl. 9.00

21. august			

Eva Holmegaard Larsen

kl. 9.00			

kl. 10.30

25. august			

Eva Holmegaard Larsen

kl. 17.00 (Salmer og spaghetti)

28. august			

Eva Holmegaard Larsen

kl. 10.30			

Eva Holmegaard Larsen

kl. 9.00

August

September
4. september		
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Gadevang

Juni

June Maya Kaalund Birch Lekfeldt, Søvej 8B
Nødebo 3480 Fredensborg

Nødebo 3480 Fredensborg

Nødebo			

Maj
29. maj			

Nødebo-Gadevangs menighedsråd

Prædikant		

37

kl. 9.00

Foreninger

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

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

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

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

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
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

Nødebo Idrætsforening www.nif.dk
Formand: Henning Vester, Krohaven 7,
Kasserer Kasper Andersen,Mosedraget 24,
Sekretær Margit Vester, 		
Badminton: Svend M. Andersen,
Baunevænget 38, Nødebo		
Fodbold: Henrik Løber, Baunevænget 36
Gymnastik: Lillian Dale, Søvej 14,
Tennis: Jørgen Fonnes, Søparken 8

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

Ann-Britt Thorndahl
Loppegeneral, Mobil 3023 4929

4848 2804
9955 4956
4848 3238
3057 1688

Bliv medlem af kroen

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

Heidi Marie Lyngsøe
Kildeportvej 13,
medlemsudvalget,
tlf.:2253 4299,
heidi_lyngsoe@hotmail.com

Tilde Gylling Næstformand
Ved Skoven 17, tlf.: 2070 2930,
tildegylling@gmail.com

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

Merete Rosenberg
Søparken 2, tlf.:2567 0561,
merete.rosenberg@yahoo.com
Camilla Svanebjerg
formand,
Rosenberg Alle 3,
tlf.:2233 4023
kroen@svanebjerg.dk
Chr. Wolfhagen Nøddehegnet
19, driftudvalget,
tlf.: 21767113,
christian@wolfhagen.name
Søren P. Østergaard
Kirkebakken 2, 2094 8976,
oestergaard@mil.dk

Bruno Bjerre
Ejendomsudvalget,
Ebbas Allé 14B,
tlf.:2014 1617,
bebjerre@gmail.com

4848 3150
4848 5584
21181015

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

Kirsten Aunstrup
Kulturudvalget,
Søparken 7, tlf.:4848 5874,
kirsten@aunstrup.com

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

Mogens Hansen
Kassserer,
Egebakken 16,
tlf.:4198 1580,
lone-mogens@egebakken.dk

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

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.
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
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Forsamlingshuset

NØDEBO KRO

Vi ønsker alle en god sommer
- og på gensyn til august

Næste nummer af “Kirke og Kro” udkommer den 21. august • HUSK! Deadline 1. august

