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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
120
12.000
Sal, Krostue og Driverhus
Hestelængen		
50		
3.950
Priserne kan ændres uden varsel. Se kroens hjemmeside.

Faciliteter:

40
Jubilæum

Onsdag den 10. maj kl 18

Husk Vandretur til Skallerød
Vi mødes ved ottevejskrydset ca. 2 km fra Netto ad Kildeportvej
Turen varer 2-3 timer og ledes af skovløber Carsten Carstensen.
Arr. Naturstyrelsen og Nødebo Kro

Fredag den 23. juni kl 19

Sct Hans på Nødebo Kro
Sæsonen slutter traditionen tro med bål og
midsommersang Sankt Hans aften.
Grillen vil være klar kl. 19.

Nyt fra

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.

Kirke og Kro udgives af Foreningen
Forsamlingshusets Venner
Redaktion:
Lisbeth Larsen, (Ansvh.), Nøddehegnet 38, Telf.:23421537,
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 Lisbeth Larsen
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Sejlklubben
Vinterhalvåret har været brugt til at
forberede det, vi håber, bliver den
bedste og mest aktive sæson, som
sejlklubben har haft i mange år. Det
administrative er blevet strømlinet, og
vi har arbejdet hårdt på at renovere
vores Laserjoller. Derudover har Grethe
Christiansens Fond været så venlige at
donere en helt ny Laserjolle til klubben.
Hvornår den skal døbes, ved vi ikke helt

endnu, men den skal selvfølgelig hedde
”Grethe”. Optimist-jollerner er klar til
at modtage de yngste sejlere, og vores
Lynæs 14 kølbåde har fået nye sejl, så
seniorerne også har noget lækkert at
sejle med.

Ny bro
Hvornår den nye sæson bliver sat i gang
med standerhejsning er lidt usikkert.
3

For vi venter på den altoverskyggende
nyhed – vores nye bro. Den gamle
er slidt op efter 20 års tro tjeneste.
Kommunen har været velvillig og bevilget penge til en ny.
Når det sker, glæder vi os til at stævne
ud med alle sejlklubbens både, men
også til at tage imod færgen, badende,
lystfiskere og andre, der kan glæde sig
over det dejlige område.

Fodbold på Nødebo stadion
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D

er spilles igen på græsset på Nødebo stadion og vi er klar til at tage imod
endnu flere børn. Udover at have det sjovt med verdens bedste legetøj, så
træner vi også motorikken og fodboldteknikken. Så har dit barn også lyst til at
have det sjovt sammen med andre jævnaldrene Nødebobørn samtidig med de
træner deres færdigheder, så meld dit på et af vores mange børnehold.
Årgang 2013-2014		
Årgang 2012		
Årgang 2011		
Årgang 2010		
Årgang 2007-2009		
Årgang 2005-2006		

Mandag kl. 16.45-17.45
Onsdag kl. 16.45-17.45
Onsdag kl. 15.45-16.45
Mandag & Onsdag kl. 16.45-18.00
Man. kl. 16.30-18.00 & ons. kl. 17.00-18.30
Mandag & onsdag kl. 17.00-18.30

Loppeladen holder
åbent hver lørdag
kl. 10 - 12 frem til
loppemarkedet søndag
den 27. august - og vi
modtager med kyshånd
dine aflagte effekter

EFTERLYSNING

Loppemarked 2017

Vi har også fodbold for voksne:
Senior +16 år		
Tirsdag kl. 19.00-20.30
Oldboys +32 år		
Mandag kl. 20.00-21.30
Vi glæder os til se dig på Nødebo stadion…

V

i kører ud og henter loppeeffekter aftalte onsdage og
lørdage, 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.

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

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. Dog
modtager vi ikke hårde hvidevarer og gammeldags fjernsyn
med billedrør. Selv den mest ”trætte” cykel, kan vores
cykelmekaniker trylle om til et køreklart transportmiddel.
Tak for dit bidrag.
Christian Wolfhagen, christian.wolfhagen@
post.tdcadsl .dk eller mobil: 21767113

Loppeladen kan åbnes ekstraordinært
Jack kan åbne laden, ring 48480746 i hans træffetid:
mand. 17-19, tirsd. og fred. 9-12 og ellers ring til Ole
Brauer: 2970 3119: , han kan om nødvendigt åbne laden,
hvis det er umuligt at bruge lørdagen. Vi modtager gerne

ANNONCE

Brug sommeren til at blive rask
Vi starter 22. Maj! Træningsforløb specielt tilpasset dig med:
• Alzheimers/
Parkinsons (kun
nydiagnosticeret)
• Senfølger efter kræft

• Diabetes
• Astma
• Depression
• Allergi

• Overvægt
• Hjertesygdom
• Gigt

Få støtte til din personlige livsforandring - baseret på banebrydende forskning.
Del denne info med venner. Tilmeld jer intro-mødet på Sakharoff.dk.
4
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Årets konfirmander

Store Bededag den 12. maj
konfirmeres i Gadevang kirke kl.10.30
Alfred Møller Ipsen
Ellen Marie Engell Nielsen
Alexander Munkholm Rasmussen
Emma Josefine Bang Gribsvad
Freja Juel Hannibal Jensen
Lukas Schelbech Rasmussen

Stort til lykke til de unge mennesker!

S

å nåede vi vejs
ende med dette års
konfirmandforløb. Nu står
de unge foran deres store dag og
glæder sig. Og det er dem vel undt.
De har mødt trofast og engageret op i
præstegården en morgen om ugen hele
efteråret og vinteren, og deltaget aktivt i
flere af kirkens gudstjenester og øvrige
aktiviteter. De er godt forberedte. De
ved, hvad de siger Ja til.
Det betyder selvfølgelig ikke, at de
nu er helt afklarede med deres tro.
Hvornår er man det? Det med Gud og
kristendommen er noget, der går op for
os undervejs i vores liv. En ting er at
vide noget om, hvad det drejer sig om
og kende historien og traditionen. Noget
andet er, at det giver mening i ens liv.
Jeg tænker, at det de lærer i det år, de
”går til præst”, er en ressource, de kan
tage med sig i deres liv. Den kristne tro
har slået følgeskab med dem. De har
fået et lager af billeder, fortællinger, ord
og tanker, der kan inspirere og måske
gøre dem bedre rustede til at forstå
både sig selv og den verden, de skal ud
og agere i.
At blive konfirmeret er at sige ”Ja tak”
til at have troens store verden med
sig på sin vej. Ja tak til at bevare sit
tilhørsforhold til den danske Folkekirke.
Ja tak til at glæde sig over, at kirken er

der den dag, du står og har brug for lige
netop det sted og hvad det står for.
Og så er konfirmanderne kirkens fremtid! Mens tusinder melder sig ud af
folkekirken hele tiden, og antallet af
folk der bliver enten døbt, viet eller
begravet af en præst er støt faldende de
sidste 10 år - så er der stadig mange
konfirmander. Konfirmations procenten
har ligget stabilt på omkring de 70%
siden 2007. Og både i Norge, Sverige
og Tyskland kigger de undrende på den
danske konfirmationssucces, der ifølge
flere studier er drevet af tradition og
troen på Gud.
”Der er klart mere på spil for de unge
konfirmander, end forældrene går
og tror. Det er ikke bare forbrug. Det
skal vi passe på ikke at trække ned
over hovedet på dem. Vi har at gøre
med en ny generation, der ikke bare
forbereder sig på fest”. Det siger
Suzette Munksgaard, der er projekt
leder på Center for Ungdomsstudie, til
dagbladet Politiken (11.3.17) Sammen
med sociolog Kirsten G. Juul har hun
udarbejdet to store rapporter baseret
på spørgeundersøgelser og kvalitative
interviews, som mundede ud i rapporten
”Milleniumkonfirmander” og bogen
”Ung i en præstationskultur”.
Suzette Munksgaard mener, at de unge
er i gang med en afklaringsproces, som
6

de ofte ikke får hjælp til hjemme fra.
To ud af tre fortæller, at de ikke taler
om tro og religion med deres forældre.
Forældrene er religiøst blufærdige, og
så går de unge til kirken.
Hun siger også - og det kan jeg godt
genkende - at de unge spørger til,
hvad det kirken har at sige, betyder
for dem. De forholder sig ikke til de
teologiske dogmer, men har brug for
at indgå i en dialog. Og det kan netop
foregå i det religiøse dannelsesrum,
som præsten og kirken skaber plads til.
Et eksistentielt øvelsesrum, som vores
børn og unge har mere og mere brug for
i den komplekse, globale verden med
mange sandheder og livsfortolkninger
at forholde sig til og finde sig selv i.
Jeg håber ”mine” konfirmander har
oplevet sig set og hørt, og at vores
mange timer sammen har sat et eller
andet i gang. Jeg håber også, at de ikke
har følt, de har fået noget ”trukket ned
over hovedet” på dem. De kommer med
alvor, og skal også mødes med alvor og
respekt.
Alle os fra Nødebo og Gadevang kirker,
Kirsten og Ann, Torben og Søren og
Michael og jeg selv siger i hvert fald
TAK FOR LÅN af de søde unge og stort
til lykke jer forældre.
Eva Holmegaard Larsen
Sognepræst

Søndag den 14. maj
konfirmeres i Gadevang kirke kl.10.30
Albert Janca
Helene Gjesse Kjellberg
Mathilde Marschall Augustesen
Andreas Løvsgren Nielsen
Kristi Himmelfarts Dag den 25. maj
konfirmeres i Nødebo kirke kl.10.30:
Johan Alexander Sandberg Christensen
Emilie Seeberg
Emil Simonsen
Ellen Dige Hjelms
Juliane Gylling Bender
Phillip Marschall Augustesen Billekop
Jonas Lillelund
Karoline Ullum

KONFIRMATION 2018
Datoer for næste års
konfirmationer:
Gadevang 27. og 29. april
Nødebo 10. og 13. maj
Der er indskrivning til næste års
konfirmationsforberedelse i præ-

stegården tirsdag d.13. juni
kl.19.30.
Alle kommende 7. klasser, der bor
her i vores to sogne, vil modtage
en indbydelse. Fanger vi ikke lige
alle, fordi der er nogen der går
på privatskoler og udenfor vores
sædvanlige kanaler, kan man
enten bare møde op eller ringe/
sende en mail til sognepræsten.
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Søndag den 28. maj
konfirmeres i Nødebo kirke kl.10.30:
Hannah Terkildsen
Solveig Theil Kuhn
Cecilie Kirstine Klinge Linneberg-Iversen
Daniel Ørum
Flora Lyster Thonke
Silas Zakarias Andersen

AUGUST JØRG ENSEN

Vi skal konfirmeres
Kommentarer fra nogle af årets konfirmander

A D V O KAT E R

- 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

"Jeg ved ikke om
jeg tror på Gud.
Men lidt gør jeg"
(Karoline)

"Jeg valgte at
blive konfirmeret,
fordi det er en
tradition og jeg vil
gerne holde på den"
(Emilie)

Hvad er det bedste ved
at gå til præst?
"Det er hyggeligt og
jeg kommer tættere på
mennesker og lærer om
Gud" (Juliane)

"Jeg kan godt
lide at synge.
Men ikke
salmer" (Ellen)

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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Nødebo Bæredygtigt

Spis naturen
Lørdag d. 20. maj er der mulighed for
at snuse til, hvilke spiselige planter,
naturen byder på om foråret

Tid: Lørdag den 20. maj kl. 13 til ca. 18
Mødested: P-plads overfor Skovskolen
kl.13

ødebo Bæredygtigt! har allieret sig
med Bo Teglhus fra Skovskolen, som
vil være vores guide.
Efter turen samles vi ved grillen, hvor vi
sammen tilbereder råvarerne fra skoven.
Medbring kaffe/the/kage til turen samt
service og drikkevarer til måltidet.

N

Arrangementet er forbeholdt voksne og
børn over 12 år ifølge med voksne.

Pris pr. deltager kr. 50 for kød og tilbehør

Se mere på www.nødebobæredygtigt.dk
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Da vi skal færdes ad små stier, er
deltagerantallet yderst begrænset og
tilmelding nødvendig til helle.barker@
gmail.com mellem den 7. og 10. maj.

Nødebo Bæredygtigt

På tur med Regnbuen
Torsdag den 18. maj skal Hjulspin på farten igen, denne gang får vi selskab af
Regnbuen. Vi cykler et par timer i moderat tempo. Vi forventer en fornøjelig
tur med højt humør. Husk at medbringe lidt at spise og drikke til turen. Vi
glæder os til at se dig foran Kroen kl. 10.
Husk at du kan komme med på mailinglisten ved at skrive til kirsten.
vesterager@mail.dk

Vil du med i vegetarspiseklubben
I eftersommeren 2016 stod Nødebo Bæredygtigt! bag etableringen af en ny spiseklub på
Kroen, nemlig ”Nødebo Vegespiseklub”.
Spiseklubben adskiller sig fra de øvrige spiseklubber ved, at der er under tyve medlemmer,
der serveres kun vegetarisk mad, og spiseklubben spiser kun sammen en gang om måneden.
Hvis du har lyst til at være med i et hyggeligt fællesskab med pt 12 medlemmer, er du
velkommen. Vi skiftes til at lave mad, og bagefter rydder vi op sammen.
Vi spiser sammen første onsdag i måneden, og det koster 100 kr. om året til Kroen og 40
kr. pr. gang.
Hvis du er interesseret, kan du anmode om medlemskab på facebook-gruppen Nødebo
Vegespiseklub.

Hjulspin på
Facebook
Så er der oprettet en Facebook
gruppe for Nødebo Hjulspin.
Hensigten er bl.a. at vi kan
kommunikere hurtigere og
være i lidt tættere kontakt med
hinanden. Facebookgruppen
giver også bedre mulighed for
spontane ture ud i det blå. Du
kan anmode om medlemskab
hos Kirsten Vesterager eller Helle
Barker på Facebook.

NB's reparationsværksted
Når Hillerød Slotssø byfest løber af stablen,
bliver det med deltagelse af Nødebo Bæredygtigt!s reparationsværksted.
Vores reparatør Palle Hansen stiller op
søndag den 11. juni, hvor han vil give nyt
liv til defekte støvsugere og andre elektriske
apparater. Du finder Palle og hans defekte
effekter sammen med Hillerød Forsyning.
Nødebo Bæredygtigt! håber på denne
måde at øge bevidstheden om, at der er
alternativer til ”brug og smid væk-kulturen”
og samtidig give inspiration til andre, til at
igangsætte lignende tiltag.
10
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Din lokale EL installatør

Jubilæum

Vi købte jo en Kro, der i
forhold til andre småbyers
forsamlingshuse, var alt for
stor. Men nu var den der,
og vi fik samtidigt foræret
en hel masse arbejde - der
helst skulle gøres gratis
- med at genopbygge og
vedligeholde. Dengang var
selvovervurderingen skyhøj,
og vi gik ivrigt i gang med
opgaven.
Kroen blev organiseret
med forskellige udvalg, og
der blev hurtigt skabt et
ejendomsudvalg til at stå
for arbejdet

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

Bruno Bjerre

4 Nybolig forretninger
giver synergi, synlighed
og hurtigere salg
BOLIG SØGES

Villa med nem og overskuelig have.
Køber id: 368998

Stengade 66, 3000 Helsingør
Tlf. 4925 6400

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

Johannes Krog

Ejendomsformændene
J

eg har sat alle vores
ejendomsudvalgsformænd
stævne en eftermiddag på
Kroen. Det vil sige det er jo
ikke alle, der kunne komme.
De 2 første ejendomsformænd
fra 1977 til ind i firserne er
afgået ved døden, men resten
har jeg haft kontakt med, og
kun en enkelt har desværre
ikke kunnet være til stede.

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

Lillelund & Andersen

Lillelund & Stadil

Kongevejen 340, 2840 Holte
Tlf. 4542 5500

T
SOLG
Ole Christoffersen
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Eigil
Christensen

Niels Ipsen

John
Bonde
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De har alle siddet med i
bestyrelsen og har talt varmt
for at vedligeholde og forny
Kroen, nogen gange med
skiftende held på grund af en
vaklende økonomi.
Kroen er ikke ung mere og
opgaverne bliver flere og
flere.
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at tjene penge til
 For
kroens reparationer

arrangeres bakospil - men
hvis det regnede blev
bankopladerne sjaskvåde
”Hoveridage” var når 15-20 børn og voksne
tog imod opgaven med at male/ordne have/
gøre rent en søndag et par gange om åre.
T.v. Annelise Clausen maler gulvet i køkkenet

Vores charmerende
pavillon fik nyt tagpap
og fik malet alle
vinduesrammerne i de
320 vinduer





Et kærkomment opråb op hjælp fra Sv.Raunkiær
og Lise Dyhr

Da vi overtog Kroen i 1977 tænkte vi ,
at der måske nok var mange steder,
der trængte til reparationer, men vi var
fyr og flamme og kunne vel nærmest
gå på vandet. Der var nok at tage fat
på. Kroens bygninger var fra ca 1919,
i mange år var den berømmet som
en kendt og værdsat Kro. Men med
skiftende kroejere. der måtte dreje
nøglen om, blev vedligeholdelsen mere
og mere mangelfuld.

Vi overtog en skrotbunke
John Bonde var ejendomsformand i
firserne i den gamle kro, og han siger,
at det var lidt af en skrotbunke, vi

Hestelængen bliver renoveret og i 1994 blev
den nye festsal indviet

 nye sal fik
Kroens
smukke buede
vinduer udført
som gedigent
murerhåndværk
Mange borgere
medvirkede i
indretningen af de
nye lokaler. I grøn
skovmandsskjorte
ses byrådsmedlem
Ivar Nissen, der
på bedste vis var
bindeled til Hillerød
Kommune i hele
byggeprocessen

overtog. Alle el-ledninger var kassable
og det første John gjorde, var at sikre
det med en helt ny installation. Meget
hurtigt arrangerede vi bankospil for at
tjene penge, men hvis det regnede,
kunne gæsterne godt forvente, at
deres bankoplader blev pjaskvåde
(Bankobillede) grundet utætte tage og
skotrender. John ansøgte bestyrelsen
om penge til nyt tag, men det var
umuligt at finansiere, og vi måtte nøjes
med nødtørftige reparationer. Vores
charmerende pavillon fik nyt tagpap
og fik malet alle vinduesrammerne i de
320 vinduer.
Lige før Kroen brændte i 1985, havde
14

vi haft sundhedsmyndighederne på
besøg. De havde lukket vores køkken,
der lå i kælderen. Loftets puds faldt
ned i gryderne, og det var man ikke
overbærende overfor. Vi havde fået en
ret generøs pose penge af kommunen
til et nyt køkken, men da så Kroen
brændte måtte vi betale tilbage.

Koens gode brandforsikring
Branden er beskrevet andetsteds, men
forsamlingshuset opstod heldigvis
som en fugl Føniks af asken, og
selv om vi alle græd over tabet af de
charmerende gamle bygninger, så var
det nok vores held. Ikke mindst fordi



Den nye kro fik en charmerende bar med et
smukt ”Driverhus” som tilbygning - med byens
herligste udsigt over Esrum Sø



Loppelængen
får nyt tag



John havde sørget for en særdeles
grundig forsikring, der dækkede både
inventar og driftstab. I 1987 kunne vi
tage et splinternyt hus i brug med glasudbygning og nyt inventar.

Hoveri-dage
I slutningen af firserne overtog Eigil
Christensen posten som ejendomsformand. Han videreførte ideen med at
lave ”hoveri-dage” hvor 15-20 børn og
voksne tog imod opgaven med at male/
ordne have/ gøre rent en søndag et par
gange om året.
De mange lokale børn brugte Kro
og have som legeplads. Kroen

var jo splinterny, så der var ikke
mange reparationer, men taget over
Vognporten (loppelængen) trængte
voldsomt til fornyelse, og da vi lejede ud
til en skytteklub om vinteren og brugte
den til loppeting om sommeren, blev
der lagt nyt tag på. Eigil fortæller, at
håndværkerne fra kro-byggeriet havde foræret os et billardbord (det har
vi stadig) og man havde arrangeret
en billard-turnering hvert år mellem
håndværkerne og Krofolket. Efter sådan
en turnering sad et par mænd fra Kroen
og et par håndværkere oppe på det nye
tag og kiggede over på Hestelængen,
som var frygtelig grim og gammel.
15

Ideerne blomstrede og forslaget om
at sætte Hestelængen i stand fødtes.
Dengang havde ejendomsformændene
en flok på en 10-12 medlemmer, der
var sammen om at udføre opgaverne,
så det skortede ikke på frivillige især
til de store opgaver. De der havde
lejet hestebokse, var blevet sagt op
og møddingerne fjernet. Pigsten og
beton og gamle stolper blev fjernet og
rummet blev forvandlet til et hyggeligt,
mindre lokale til at holde lokale fester
i. Vi samlede penge ind undervejs og
holdt en stor fest i 1993 for at få råd til
gulvet. Hestelængen blev indviet i 1994.
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Rejsegilde

Det gamle Driverhus rives ned

Nyt køkken i Hestelængen


I 2016 blev det

flotte stjerneloft
renoveret

 I 2003 stod

Driverhuset
færdigt
Hestelængen efter
ombygning og fri
for ubehagelige
lugtgener

Niels Ipsen trådte til i marts 1995,
hans regeringstid blev ikke lang, men
han nåede bestemt at sætte sine aftryk.
Han fik bl.a. lavet udsugning i
depotrummet, så chokoladen ikke
smeltede derude, installeret ny ovn,
malet Kroen udvendigt m.m.

Ole Christoffersen kom til og vi fik
lavet loftsetagen i Vognporten, så vi
kunne have loppe-ting deroppe også.
Skytterne var væk og vi kunne ”pille”(?)
stålarmeringen af væggene ned - et
kæmpearbejde.

Rod i regnskaberne

Kunstnerrum

Efter en turbulent sommer i 96,
blev hele bestyrelsen fornyet ved en
ekstraordinær generalforsamling.
Intet liv uden bøvl og vi havde for 3. og
forhåbentlig også sidste gang oplevet
uregelmæssigheder i regnskaberne,
hvilket resulterede i en ny bestyrelse.

Vi fik overdækket pladsen mellem kro
og vognport og lavet Kunstnerrum dér
til glæde for vores optrædende kulturgæster.
Men den største opgave var at forny
”Driverhuset” . Det træ, der blev brugt
til glas-udestuen i 1987 var slet ikke
16

holdbart nok til vind og vejr, det rådnede
væk og noget måtte gøres.

Det gamle Driverhus rives ned
Vi skulle så vælge imellem at lukke til ud
imod haven, at lave en glasbygning som
før uden inddragelse af trappen eller at
låne 500.000 kr og bygge det driverhus,
vi kender i dag. I 2001 fik vi endelig
og heldigvis bestemt os for den sidste
løsning, selvom økonomien var tvivlsom,
og i 2003 stod Driverhuset færdigt. Den
nye model var dobbelt så stor som den
oprindelige og indebar at også trappen
ned til kælderen blev trukket ind i huset.
Ole havde også et team af hjælpere til



Driverhuset, men da det stod færdigt,
blev det tiltagende svært at skaffe folk
til ”hoveridagene” og Johannes Krog,
der fulgte Ole, gik meget ofte alene på
Kroen med reparations-opgaver.
De var blevet sat lidt i 2. række under
byggeri af Driverhuset og nu trængte
Kroen til almindelig vedligehold. Der
blev høvlet gulve af og repareret rundt
omkring.
Der blev også skiftet borde ud i salen,
og alt blev holdt ved lige, men det er
ikke så nemt at skaffe folk til vedligehold
som nybyggeri.
Der var naturligvis også sjove og
mærkelige hændelser i de 7 år.

Aflyste fester p.g.a. lugtgener
Johannes fortæller, at vi i en længere
periode havde så store lugt- gener i
Hestelængen at folk aflyste deres fester,
alt blev forsøgt og Ole Kristof foreslog,
at det var lugten fra de mange heste
der havde stået i stalden (?) Til sidst
afslørede en kloak video at et aftræk
ikke var ført ud i det fri, så luften blev
suget ind igen fra loftet.

Nyt flot stjerneloft i salen
Johannes passede Kroen til 2010, hvor
Bruno Bjerre trådte til. Han startede
med at lave ”Brunos hjørne”, som
er en overdækning af trappeskakten
17

i Driverhuset, han har malet kroen
udvendig og sat en flisegang op, og han
har sørget for at renovere salen helt og
aldeles med nyt stjerneloft med LED-lys
og maling på loft og vægge. Der er også
kommet ovenlysvinduer i Loppelængen
(Vognporten) så ingen bliver stegt deroppe til Loppemarkedet. Også Bruno
har mærket vanskelighederne med at
rekruttere hjælpere til de nødvendige
opgaver. Han kan trække på vores
vicevært, men blandt medlemmerne er
det sværere, dog heldigvis ikke umuligt.
Det sidste nye er, at der er kommet nyt
køkken i Hestelængen.
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Til slut kan jeg ikke lade være
med at grunde lidt over Kroens
fremtid.

Kroens fremtid
Vi håber selvfølgelig at stedet
kan fortsætte, vi har virkelig
mange brugere og mange
medlemmer, så det ser ikke så
sort ud. Nødebo er storforbruger
af frivillig arbejdskraft, og på
Kroen konkurrerer vi om de
frivillige med idrætsklub, spejdere, kano-kajak-og sejlklub,
samt lokalråd og vand-værk og
menighedsråd. Det er virkelig
mange, så det er ikke fordi
Nødeboerne ikke yder noget.

Et godt fællesskab
Men her på stedet håber vi
på vores forsamlingshus, der
er et helt unikt sted med en
fantastisk beliggenhed og
nogle store generøse lokaler,
vi håber, det vil summe af
liv i mange, mange år, og at
mange vil yde en aktiv indsats.
Så til sidst kan jeg ikke lade
være med at spørge:
”Hvad har I selv fået ud af det,
bortset fra ømme rygge og
slidte knæ?”
”Et godt fællesskab. Vi har haft
det sjovt og vi har sat vores
præg på stedet. Det er godt at
tænke på. ”
LL
18
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For Åbent Hus den 1. juni 2017

For Jubilæums Festen den 10. juni 2017

Jubilæumsfesten har vi valgt at holde som en rigtig forsamlingshusfest. For en gangs skyld er det ikke Kroens
frivillige kokke der har lavet maden, den kommer udefra. Tanken bag dette arrangement er,
at vi sammen skal holde fri og fejre Kroens 40 års jubilæum

Fra ca. 14.45
Nøddeknækkerne tager imod gæsterne i gården.
		
Mens musikken spiller, kan du skrive i gæstebogen.
		Du kan også skrive et ønske til Kroen, som vi binder
		
på et træ, der skal plantes i dagens anledning.
		

Program

Kl. 18.00		

Ankomst og velkomstdrink

Hestelængen åbner en udstilling om Kroens historie.

15.15 		

Næstformand Søren P. Østergaard byder velkommen

15.25		
		
		

Buffeterne åbner. Det er Kroens ældste og yngste
frivillige der står for dagens traktement.
Besøg buffeterne og smag på retterne.

15.35		

Borgmester Dorte Meldgaard taler.

15.45 		

Vivi Wøldike, Kultur og Fritidsudvalget taler.

Ca Kl. 18.30
Buffeten er klar: Spansk helstegt glaseret gris og Hvidløgsmarineret lam
		
Pasta m/pesto, broccolisalat, tomatsalat, hindbærsalat, melonsalat, rucolasalat, citronsalat og
		
“bland selv salater” samt hvidløgsmarinerede champignon
		
Råstegte kartofler, timian kartofler, Endvidere italienske flutes m/smør
		Rødvins sauce
Der vil blive udnævnt en toast-master, som vil holde orden på rækkefølgen af eventuelle talere. Alle, der har lyst til at
bidrage, kan på ægte forsamlingshus manér få ordet. Hold jer ikke tilbage, hvis der er noget I har lyst til at sige.

16.00		
Sangkor fra Nødebo Skole optræder under ledelse af
		Musiklærer Anders Sommer
		

Fællessang digtet af Lisbeth Larsen

		
		

Kulturkalenderen præsenteres af Kirsten Aunstrup
og Knud Ebbesen

Ca. 18.00

Åbent hus slutter, træet plantes

Ca. Kl. 20.00

Der kan købes kaffe og kage i baren

Kl. 20.30		

Bankogruppen sælger lotterier med mange gode gevinster, salen ryddes

Kl. ca. 21.00

Nødebo-revyen underholder med en revy-kavalkade i ca. 30 min.

Kroen åbnes for alle nødeboere, der vil feste med os. Der er gratis adgang.
KL. ca. 21.30
		Lotterierne trækkes.
		
En velforsynet bar sælger cocktails, vin, øl, kaffe og meget andet
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Der bliver lejlighed til at tale med medlemmer af Kroens interesse-grupper. Det vil være muligt at besøge de
grupper, der har faste lokaler på Kroen f. eks. Fut-folk, vævere, værkstedsfolk og billardspillere. Der vises
filmklip om livet på Kroen. Vi glæder os til Jubilæet, og håber vi ses?



Kl. 22.00 - 01.00. Der spilles op til dans af en veloplagt og rutineret DJ, Kim Kanstrup Han spiller musik for folk i alle
aldre, så det kan være både Beatles og Bowie og Beyonce, og vi håber at dansegulvet bliver fyldt.

Jubilæum
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Fodklinik

Jubilæum

Hvad var det, der skete,
da Kroen brændte?
Fra kriminalpolitiets
arkiver har vi modtaget
følgende beretning

Nu med udstyr til
fremstilling af
skoindlæg
Ring for aftale: Tlf.: 3144 2731
Statsaut. fodterapeut Kirsten Lumholt
Nødebo fodklinik - Sportsvej 47, Nødebo

Bræk, brok og brand
Det kan være farligt at
brokke sig over bræk

E
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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t kig på den gamle sag tyder i hvert
fald på, at grunden til afbrændingen
af Nødebo Kro den 29. september 1985
var, at brandstifteren var tosset over, at
nogen på Kroen havde ringet til hans
bofællesskab og beklaget sig over, at
nogen derfra havde brækket sig henne
på Kroen.
Den første teori om brandårsagen var
ellers den helt banale med et cigaretskod i en papirkurv. Men da fotos
fra branden blev vist til kriminalpolitiet,
kom en mere rigtig teori på bordet.
På nogle fotos kunne man nemlig se
de karakteristiske flammer fra brandbar
væske i et vindfang.
Både under efterforskningen og i åbne
retsmøder, har brandstifteren selv forklaret både om motivet og hvordan han
bar sig ad.
Han kom ind gennem en uaflåst dør og
kunne så færdes over hele kroen. Ved

en regnemaskine fandt han 3-4 ruller
papir, som han rullede ud over borde og
stole i et danselokale.
Derpå gik han ned i kælderen og
løsnede et rør, så han kunne tappe noget
fyringsolie af i en plastikflaske. Tilbage
i danselokalet hældte han den første
flaskefuld olie ud over papirstrimlerne
og på gulv og gardiner.
Så ned i kælderen efter en flaskefuld
mere, som dels blev hældt ud i krostuen
og dels blev hældt ud i vindfanget, hvor
han havde en dør åben til en eventuel
flugt fra stedet.
Han tog en flaske cognac, et skærebrædt, nogle glas og platter med sig
hjem.
Tændstikker havde han selv med og
efter at have sat ild på 2 steder, gik han
hjem og spiste morgenmad.
Det hører med til billedet, at 4
mennesker lå og sov på 1. sal i Kroen,
23

da den brændte. Men de blev heldigvis
reddet ud i sidste øjeblik.
Brandstifteren blev pågrebet både for
denne og andre brande ca et halvt år
senere. Han blev dømt til forvaring og
døde ca. 10 år senere.
Palle Mosegaard
Tidl. vicekriminalkommisær
fra rejseholdet
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Krokus

Gode råd var dyre, og bandet var parat
til at forlade Kroen og efterlade den
med et tab på 10.000kr, men en hurtigt
tilkaldt elektriker rullede et kabel hele
vejen gennem byen ud til nærmeste
transformator, vi fik strøm, problemet
blev løst og vi fik vores koncert.
Denne søndag formiddag i bussen fik
vi ikke diskuteret aftenens og nattens
begivenheder, vi sad hver i vores tanker,
for vi havde hørt, at der var noget riv
ravruskende galt hjemme i Nødebo.

- en rigtig firser-fest

Ulla
Taylor
1984

The Sandmen som
var indbegrebet af det
mest seje og sumpede
i rock'n'roll på dansk
grund, var også på
arrangementlisten hos
"Krokus" i 80-erne

8 års fællesskab - gik op i røg

Ulla Taylor fortæller om at
være ung i Nødebo i 80-erne

V

i var nogle stykker fra 2.g på FG, der
var på vej hjem til Nødebo en søndag
formiddag. Vi havde overnattet i Hillerød
efter en fest i sept. 1985. Vi kendte
hinanden godt, var vokset op sammen
i Nødebo og gået i skole sammen i
mange år.
Nu var vi spredt ud på mange forskellige
hold og grene, men vi var stadig
”nødder”, og om ikke andet havde vi
fællesskabet i busserne, der altid gik for
sjældent eller for tidligt eller for sent.
Og så Kroen selvfølgelig.

Fester med overnatning
De fester vi fik lov til at holde der, var
de bedste i hele omegnen. Når der var
Krofest, var det os, der havde fat i den
lange ende, os, der bød på sovepladser
og morgenmad til vores venner fra Hil-

lerød og Gadevang.
Vi kaldte os KROKUS, os der
arrangerede, og folkene i Kroens
Kulturudvalg lod os booke de orkestre,
vi kunne lide og så igennem fingre
med, at enkelte af vennerne slap ind
ad bagvejen, så længe vi mødte op om
morgenen og sørgede for, at Kroen var
24

klar til udlejning kl. 12.
Føj for de morgener, hvor man trak
lokumstjansen og med bankende
tindinger tørrede bræk op på 1. sal,
mens de andre samlede flasker og
fejede gulve og snakkede om vigtige
emner, som hvem der havde kysset,
hvem der havde skændes og hvem

der havde sagt ting, de sikkert havde
fortrudt dagen efter.
Bestyrelsen havde udpeget en voksen
til at hjælpe os, men Lasse Nielsens
første opgave blev ikke at holde styr
på ballademagere. Vi havde engageret
et orkester med virkelig power, faktisk
64 amp mere end Kroen rådede over!

Vi stod af ved Præstegården, og kunne
både lugte røgen og se afspærringerne.
Vores forældre var der. De stod og
stirrede op imod det, der for få timer
siden havde været byens fysiske såvel
som mentale centrum – symbolet på,
at selv om de boede i parcelhuse og
bag ligusterhække og havde brugt det
famøse år ´68 på at skifte vores bleer,
fremfor at demonstrere og dyrke fri sex,
så var ånden fra dengang ikke død!
Og de græd, de voksne, fra bestyrelsen
til bankofolket og stod med armene
om hinanden og så, hvordan deres
legeplads blev til forkullet træ og
flyvende aske efter 8 års fællesskab.
Bagefter var der dem, der mente, at
det at bygge Kroen op ville være en
fejl. Det kunne jo aldrig nogensinde
blive det samme igen! Det var jo den
støvede lugt af gammel røg og beskidte
gardiner, den defekte køkkenelevator og
den utætte pavillon, der gemte kroens
sjæl. Det var de mange timer, som folk
havde lagt i at sminke det gamle lig, der
havde kittet dem sammen!
Man ville slet ikke turde bruge sådan et
arkitekt-tegnet kulturhus til andet end
25

kammerkoncerter og KROKUS kunne
næppe fortsætte kursen, der uvægerligt
ville ende med bulede PH-lamper og
ridser i parketgulvene.
Men de tog fejl. Kroens sjæl var
brugernes, og de færreste ligefrem
savnede at male vinduer og pudse mure
de første mange år.
De nye bygninger kunne rumme det
hele, både loppemarked og banko og
revy, selv om bestikket nu matchede og
flygelet spejlede stjerneloftet i salen.
Men KROKUS, hvad med os? Joh, vi holdt
et par fede fester mere, og efterhånden
blev vi så succesfulde, at vi var nødt til
at hyre Slagter-Ole til at stå og være
hærdebred i døren, så vi ikke druknede
i vores egen fremgang. Men så flyttede
vi jo og Nødebo blev et sted, hvor man
kom hjem med vasketøjet i weekenden.

KROKUS-tiden var forbi
Men selv om én krokus visner, så ligger
løget stadig i jorden. En dag spirer det
måske igen?
Jeg håber, at I der er in charge på Kroen
i dag, vil være åbne over for de unge,
der kommer og spørger jer, om de lige
kan låne Kroen fredag aften, invitere
800 af de nærmeste venner, og hyre et
Goth-band, der vil få Rammstein til at
lyde som ”De små synger”.
For ungdomskultur kan sagtens leve
side om side med Nøddeknækkerne,
Fine Fædres Fortæring og klassisk
musik, og fællesskab omkring et hus
handler ikke om alder, men om tillid.
Det havde Lasse Nielsen og resten af
kulturudvalget til os, der var unge i
firsernes Nødebo.
(Redigeret af Lisbeth Larsen)
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Jesper Thilo All
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Kulturen på Kroen
Kort efter overtagelse af kroen i juni 1977 samledes
en lille gruppe med Jørgen Thorgaard,vores præst, for
bordenden for at stable nogle kulturoplevelser på benene
Nytårskoncert med Royal Danish Brass i 1989


Koncert med
Københavns
Klavertrio i 1991

D

et første kulturudvalg blev etableret
i marts 1978. Der var ingen penge,
så aktiviteterne var afhængige af personlige kontakter og kunstnere, der for
at støtte Kroen optrådte gratis.
Kulturudvalget startede loppemarkedet
for at skaffe penge til arrangementerne.
Det var en rigtig god om end lille og
usikker indtægtskilde dengang, og
senere blev der i stedet afsat et fast
beløb til at dække underskud ved kulturaktiviteterne.
Nu støttes forsamlingshuset fra Hillerød kommune, og kan derfor også
få tilskud fra Kulturministeriet. Vi får
også støtte andre steder fra. f.eks. har

Fuld sal med Benny Andersen og
Povl Dissing i oktober 2016

Tuborgfonden lige givet os en ny scene,
og Solistforeningen giver et årligt tilskud
til de klassiske koncerter.
Vi forsøger at lave et bredt repertoire,
og det bliver naturligvis præget af de
mennesker, der sidder i udvalget. Leif
Hjørnet f.eks. brændte for jazz, kendte
de forskellige bands, så efterhånden
opstod begrebet ”Nødebo Jazz-kro””,
hvor driftsudvalget lavede lækker middag
til en overkommelig pris, hvorefter der
blev danset til god swingende jazz. Den
kendte jazzviolinist Kristian Jørgensen
har spillet her siden han var teenager.
Han kommer igen til marts.
Kjeld Jørgensen, der var solobasunist
26

Koncert
med Jette
Torp og Jan
Kaspersen i
marts 2017

i Det Kongelige Kapel, lavede et af de
første år en børnekoncert i den gamle
sal, hvor han fortalte meget levende om,
hvordan basunen virker. Det var en stor
oplevelse at se ham lave en ”basun” af
mundstykket fra sit instrument sat på
en haveslange med en tragt i den anden
ende, som han så svingede rundt, mens
han spillede triumfmarchen fra Aida.
Senere dannede han det internationalt
kendte Royal Danish Brass med blæsere
fra Det Kongelige Kapel. De spillede ved
genindvielsen af kroen efter branden
og kom derefter hvert år og holdt
nytårskoncert i Nødebo. For honoraret
købte de en festmiddag på kroen. Det

blev den festlige start på året til og med
2003, hvorefter samarbejdet desværre
ophørte.
I

Et fast kulturprogram

Efteråret1989 kom det første samlede
halvårsprogram, hvor man kunne købe
et abonnement for 225 kr., hvis man
var medlem af ”Forsamlingshusets
Venner”. Programmet var sammensat
nogenlunde som i dag med fredagsaftner
med jazz og spisning, koncerter med
klassisk og rytmisk musik, foredrag, og
gennem årene blev det til 27 Nødebo
revyer. Og så selvfølgelig de gratis
Nøddeknækkeraftner den sidste fredag

i måneden.
Selvom vi i dag har langt bedre
økonomiske muligheder end i starten,
er det stadig en udfordring at få
ambitionerne til at hænge sammen med
økonomien, Vi lever stadig højt på, at
kunstnerne vil acceptere et lidt mindre
honorar, fordi Nødebo Kro er noget
særligt. De er alle meget begejstrede
for stedets atmosfære og for et meget
medlevende og lyttende publikum.
Og heldigvis er der efterhånden et stort
publikum, der kommer udefra. Uden
dem kunne vi ikke få råd til de mange
store oplevelser i Nødebo. Mens vi for
25 år siden var glade, hvis der kom
27

30-40 tilhørere til en koncert, bliver vi
nu skuffede, hvis der er under 70. Da
Benny Andersen og Povl Dissing var
her i efteråret, var der udsolgt med 200
tilhørere.
På det seneste har vi fået etableret et
samarbejde med andre musikarrangører
i Hillerød om bl.a. Hillerød Musik og
Teater Festival i november, hvor Nødebo
Kro er en af de store partnere. I år har vi
fire koncerter med i festivalen. Nødebo
Kro er blevet en væsentlig faktor i
Hillerøds kulturliv og et kendt spillested
i Nordsjælland.
Grete og Knud Ebbesen
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MASTODONTERNE PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED SEBASTIAN

NØDEBO VANDVÆRK

Jubilæum

Hvor skal vi hen?

Stilfærdig
generalforsamling

Samtale mellem Camilla Svanebjerg og Lisbeth Larsen ud fra
Camillas beretning på Generalforsamlingen

Den 30. marts 2017 afholdt Nødebo Vandværk
sin årlige generalforsamling. Det blev en
meget stilfærdig generalforsamling, da kun to
personer udover bestyrelsen var fremmødt.

DET SKER ...

Af bestyrelsens beretning fremgik det, at 2016
var et stabilt år både driftsmæssig og med høj
vandkvalitet. Udskiftning af vandledning på
Nødebovej syd og nødforsyningen fra Stenholt
Vandværk er gennemført tilfredsstillende.

FrederiksborgCentret
22.-24. SEPTEMBER

25. august - 3. september
22.-24. SEPTEMBER

mastodonterne.dk

9. & 10. SEPTEMBER KL. 10-16

22.-24. SEPTEMBER

OG MEGET MERE ...
4820 9120

w

frederiksborgcentret.dk

FrederiksborgCentret
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Økonomien er særdeles god. Så vedligeholdelses programmet kan gennemføres.
Takstblad for 2017 er uforandret. Bestyrelsen
stillede forslag om ny revisor. Det blev registeret revisor Per Kronborg, Fuglebækvej 3A,
2770 Kastrup.
Søren Kristensen ønskede ikke genvalg til
bestyrelsen, der nu har følgende
22.-24. sammensætning:
SEPTEMBER
Formand Ole H. Olesen
Kasserer Lis Aas
Bestyrelsesmedlemmer: Anders Knudsen.
Peter Staustrup, Kristian Therkildsen.
Suppleanter Frederic Klockars Jensen
og Ole Christoffersen, der også er
vandværksbestyrer.
April 2017 Bestyrelsen

V

i har i et par år bevidst arbejdet for
at få flere og yngre medlemmer og
har derfor startet en del aktiviteter, der
appellerer til børnefamilier, og selv om
det ikke er gået uden sten i vejen, så
må man nok sige, at vi er godt på vej.
Vi har fået flere medlemmer med nye
interesser, og det har givet grund til at
overveje, hvordan vi nu undgår kløfter
mellem nyt og gammelt.
Der har været kontroverser, men vi er
også kommet videre, og vi bliver bedre
til at respektere hinanden og arbejde
sammen mod det samme mål: at se
vores forsamlingshus fuldt af liv af folk
i alle aldre og med en stor buket af
forskellige aktiviteter. Så i bestyrelsen
er vi ikke i tvivl om, at vi er på rette vej.
De fleste vil søge samvær og samarbejde
med venner, naboer og andre kendte
mennesker med nogenlunde samme
interesser, og det er ikke allevegne,
vi ser generationerne mødes. Men til
august er der Loppemarked igen, og
dér er der tradition for at være arbejde
til alle - både unge og ældre. Vi skal

Børnene er i fuld gang med at lave mad til
hinanden. Her det ældste hold, der snart er udlært

snart holde fest, og det giver også
anledning til at mødes med nogle af de
medlemmer, som man ikke lige omgås
til daglig.

Flere fordele ved at være medlem

En anden forandring er, at vi forsøger
os med differentierede priser på så
mange områder, som det er muligt
at administrere. Der skal være flere
fordele ved at købe et medlemskab,
og ikke bare mulighed for at arbejde
uden løn, som man af og til kan
29

høre nogen sukke. Hidtil har vi som
medlemmer kunnet købe årskort til
kulturen, få nedslag på leje af kroen
og så naturligvis have mulighed for at
være med til at opretholde vores unikke
forsamlingshus. Nu bliver der flere
fordele.
Og nu skal der være fest! - vi skal for
en gangs skyld fejre hinanden og vi skal
fejre den præstation, det har været, at
holde liv i forsamlingshuset gennem 40
år.
TIL LYKKE -TIL LYKKE
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KONCERT I GADEVANG KIRKE

25 års jubilæumskoncert

Jubilæum

Revy 2002. En mand
hentede sin afdøde far på
hospitalet og kørte ham
en tur på motorcykel. Det
måtte kommenteres

Revy 2002
Søren Christiansen
fortæller med uskyldig
mine om spejderlivet
Pensionist-tilværelsens
kedsommelighed vises
her med Ole Falcke,
Annelise Stockflet
Jørgensen, Rylle Taylor
og Søren Christiansen

27 Nødebo-revyer
Så mange nåede det at blive til

Michaela Petri (blokfløjte) og
Lars Hannibal (guitar)
Tirsdag den 9. maj kl.19.30

Entré: 100 kr.

Indbetales:
på BILETTO.D
K eller i
præstegårde
n Nødebovej
24 på tirsdag
e mellem
kl.9-15

Petri og Hannibal fejrer deres 25 år som
fejret duo, med mere en 1.500 koncerter
bag, holdt i førende koncerthuse, på
festivals, i TV og radio rundt i Europa,
Asien, USA, Canada, Mexico, Mellemøsten
og et utal af danske kirker.
Jubilæumskoncertens program holder
sig indenfor det klassiske med værker
af både Bach, Händel, Piazolla, Lalo og
Grieg.
Michaela vil spille på et bredt udvalg af
sine mange typer blokfløjte, og Hannibal
vil spille både lut og guitar.

Ny udstiller på Kroen
Hvorfor nu alle de undulater? Skildpadder? Og mærkelige tapeter
med grimme stikkontakter?

En af de mange frivillige syr nyt sceneforhæng
Revyernes faste
instruktør Ingeborg
Kramhøft byder
velkommen

V

i mistede vores mange-årige revymutter, Ingeborg Kramhøft, og det
var svært at erstatte hende
Men der skal udvikling til, og vi er
heldigvis ikke færdige med at finde på
nye aktiviteter.

Else Jensen i
ungdommeligt
antræk
Revy 2011. En
parodi på de nye
vinterbadere

Der er masser af liv i Nødebo Kro.
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D

et er simpelthen så sjovt at male
og jeg bliver glad og stolt, når jeg
synes, at det jeg har lavet, lever op til
mine forestillinger. Jeg stiller mig selv
opgaver som; kan du få et stykke tapet
til at svippe op, eller kan du male et rum
man får lyst til at være i, eller et rum der
emmer af, at der har været liv. I andre
perioder har det været menneskelig
mimik jeg har dyrket, eller skovbund og
mælkebøtter. Det er så dejligt at fordybe
31

sig og forfølge et emne. - nu tror jeg
mit ”undulat tema” er ved at være
tilendebragt og det sidste nye billede
jeg har malet, er et drengeunivers med
Starwars figurer-Hm – måske er der
alligevel et par undulater mere. Du er
meget velkommen til at kontakte mig
hvis du ønsker at jeg udstiller hos dig
eller du vil købe et billede eller to.
Venligst Gitte Veje, sms til 51 90 28 15.

Højskoledage
i Nødebo
Præstegård

Pilgrimsvandring
til Barokhaven

Reformation 2.0

På sporet af
Luther i dagens
samfund

2. pinsedag den 5. juni

I store dele af verden fejres
Reformationens 500 års jubilæum.
Men hvorfor gør man det? Hvad
kommer det os ved?
Lørdag den 2. - søndag den 3. september

Å

rets Højskoledage vil både gå
tilbage i tiden og opridse den
spændende historie om den tyske munk
Martin Luthers lidenskabelige kamp
mod den magtfulde etablerede kirke.
Og samtidig se frem og følge sporene
af Reformationen i vores egen tid.
Hvad kom Reformationen til at betyde
for vores samfund, vores kultur og vores
menneskesyn?
Vi mødes lørdag kl.10 og afslutter
dagen med en koncert i Nødebo kirke
og middag i præstegården. Søndag mødes vi til gudstjeneste i Nødebo kirke og
højskolen slutter kl.14.30.

På programmet:
Martin Schwarz Lausten:
Introduktion til Martin Luther og
Reformationen.
Jens Erik Kristensen:
”Fra katekismus til kompetence,
fra opdragerstat til konkurrencestat
– Reformationen og den danske
skolehistorie.
Niels Henrik Gregersen:
Er Luther lutter lagkage? Luther i
dansk kulturhistorie
Iben Krogsdal:
Er vor Gud så fast en borg? Luthers
salmer i moderne gendigtning
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Lone Rahbek:
Fra kærlighedens planteskole til
markedets økonomi - en historie
om ægteskabet, Luther og
nationaløkonomien.
Programmet kan ses på vores hjemmeside www.noedebogadevangsogn.
dk.
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 Nødebo kirke lørdag

eftermiddag. Frokost tager man selv
med, drikkevarer medbringes eller
købes her.

Vi fejrer anden pinsedag med en fælles
pilgrimsvandring ind til den fælles
friluftsgudstjeneste i Barokhaven i
Frederiksborg Slotshave.
Vi skal ud i skoven og fornemme
Helligåndens nærvær både i vores
hjerter, i træernes susen og i vores
fællesskab.
Vores pilgrimsmål er den store, fælles
pinsegudstjeneste under åben himmel
med de kendte pinsesalmer, musik
og ord der passer til unge og ældre –
med flere kirker i Hillerød – og mere
musik.
Tag madpakke og et lille tæppe med!

Tilmelding sker til præstesekretær
Allan Høier på:
mailto:alho@km.dk eller ved at
ringe på tlf.: 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 4848
0719 eller mail ehl@km.dk
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Program:
Kl.8.30 Morgensang i Nødebo
Kirke
Kl.9.00	Vandring gennem skoven
til plænen overfor Hesteskodammen i Barokhaven
Kl.11.00	Deltagelse i den fælles
gudstjeneste
KL.12 Spise evt. medbragt mad
Hjemturen står man selv for, men
som regel er der nogle, der er friske
på at tage turen hjem til fods også!

Tirsdag den 20. juni kl.19.30

Søndag den 11. juni kl.13 (OBS OBS) i Præstegården

Sommerkoncert

Mozarts ”Tryllefløjten” for børn
Tag jeres børn med til en morsom og musikalsk
eftermiddagsforestilling

i Gadevang Kirke

V

i får besøg af ensemblet ”Det
lille operakompagni”, der har
specialiseret sig i at spille klassisk
musik for børn, og har optrådt
med denne forestilling rundt om
på landets skoler i fem år. Det
er blevet til 250 forestillinger for
børn fra 3. klasse til og med 6.
klasse.

Medvirkende: Nødebo-Gadevang Kantori under ledelse af
Torben H.S. Svendsen
Koncerten byder på en smuk,
sommerlig buket af dejlige
nordiske årstidssange, samt
en afdeling med velklingende
engelske korsatser af bl.a. Elgar,
Britten, Finzi, Tavener og Holst
Der er gratis adgang

Giv dig selv tid

Børnene møder opera og eventyret
i en god blanding med rigtige
operasangere og et lille orkester
bestående af saxofoner, accordeon
og slagtøj. De opfører en forkortet
udgave af den kendte opera.

”Tryllefløjten” af Wolfgang Amadeus Mozart er en af verdens
mest kendte operaforestillinger –
og med god grund! Musikken er
fantastisk. Historien er eventyrlig
og humoristisk, men rummer
alligevel de store spørgsmål om
kærlighed, forældre-barn konflikt,
magi, løgn, moral og adskillelse.
En rigtig god oplevelse for både
børn og voksne.
Fri entre
Se evt. mere på
www.detlilleoperarkompagni.dk

Gadevang Kirke hver anden
torsdag i måneden kl. 19.30

Salmer og spaghettiI

Kirke for børn

- ro og eftertanke
- en smuk salme
- dejlig musik
- et ord at gå på
- et rum med højt til loftet

Hver den sidste torsdag i
måneden
En kort gudstjeneste.
Mad i præstegården bagefter.

Torsdag den 11. maj:
Bededags Aften med Kirkens Kantori. Musik af
bl.a. Bach og Purcell

Dato: 18. maj kl.17.00
(NB! Rykket en uge frem pga. Kristi
Himmelfarts dag) og så holder vi
sommerferie indtil sæsonen starter igen
den 31. august kl. 17.00.
Sted: Nødebo kirke og præstegård

Torsdag den 8. juni:
Lovsang og klage. Tekster fra Salmernes Bog.
Gamle og nye aftensalmer
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Skal vi afholde en

Vejviser for kirkerne i Nødebo og Gadevang

K U LT U R N A T i
NØDEBO

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

i foråret 2018?

Graver: Michael Müller. Kirkegårdskontor Nødebovej 16, Nødebo. Telf.: 20 47 68 67 - mail: graver@live.dk.
Træffes hverdage i dagtimerne
Kirke- og kulturmedarbejder/kirketjener: Kirsten Kragh. Telf.: 20 18 07 19, mail: graver@live.dk
Gravermedhjælper/kirketjener: Ann Grove. Telf.: 20 47 68 67 - mail: graver@live.dk
Organist: Torben Svendsen. Telf.: 28 97 58 97, mail: torben.h.s.svendsen@gmail.com
Kirkesanger: Søren Hossy. Telf.: 28 44 95 96 - mail: s-hossy@mail.dk
Kirkeværge: Erik Hansen, Gribskovvænget 20, 3400 Hillerød - mail: herikhansen@gmail.com
Nødebo-Gadevangs menighedsråd

N

ødebo Kirke og Kro er ved at
undersøge, om der er interesse for
at arrangere en Kulturnat i Nødebo en
fredag aften sidst på foråret i 2018.
I den forbindelse ønsker vi at invitere alle
foreninger, institutioner, skolen, SFO,
børnehaver mv. til en informationsaften
/ ideaften
Tirsdag den 16 maj kl. 19.30 i Konfirmandstuen i Præstegården, Nødebovej
24, Nødebo.
Her vil vi fremlægge vore tanker om en
Kulturnat, og der vil blive rig lejlighed til
en gensidig snak om de muligheder, der
findes i byen.

Tanken med en Kulturnat er, at så
mange foreninger mv. som muligt har
lyst til at åbne deres døre og vise, hvad
de laver- og meget gerne noget festligt.
Måske kan flere foreninger mv. gå
sammen om nogle arrangementer? Hvis
der er enkeltpersoner, der ønsker at
deltage, er I naturligvis også velkomne.
Det vigtigste er, at alle i Nødebo og
omegn får mulighed for en sjov og
hyggelig Kulturnat, og at vi får indblik
i alle de mange aktiviteter, der foregår
i vor lille by.
Vi håber på, at rigtig mange er
interesserede i at arrangere en festlig
aften til næste forår - en aften fuld af
hygge, sang, musik, seriøse indslag mv.
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June Maya Kaalund Birch Lekfeldt, Søvej 8B
Nødebo 3480 Fredensborg

Formand,
referent

53655424

june@lekfeldt.dk

Xenia Buus Hermann
Mosekrogen 1, Gadevang, 3400 Hillerød

Næstformand

26391387

xeniabuus@gmail.com

Ole Strand, Gadevangsvej 120
Gadevang, 3400 Hillerød

Kasserer

40379045

ols@ca.dk

- en rigtig GADEFEST

Christine Fossing, Sportsvej 37, Nødebo,
3480 Fredensborg

Personale-kontakt

35149652

chrisfos@hotmail.com

På gensyn den 16. maj

Vakant

Kirke og

40873652

msdk@get2net.dk

24264386

gertrud.andersen1957@gmail.com

23462767

ulbo@privat.dk

kulturmedarbejder

På Kirken og Kroens vegne
Kirsten Aunstrup Ulla Bønsøe Bodil
Davidsen
Nødebo Kro
Menighedsrådet ved Nødebo-Gadevang
kirker
P.s. Hvis I er interesserede i at høre
nærmere, men ikke har mulighed for
at deltage den16. maj bedes I venligst
kontakte Bodil Davidsen på msdk@
get2net.dk eller tlf. 40 87 36 52

Bodil Davidsen, Sportsvej 9,

Aktivitets-

Nødebo, 3480 Fredensborg

udvalgsformand

Gertrud Andersen, Gribskovvænget 13,
Gadevang, 3400 Hillerød
Helene Armfelt, Skovgærdet 8
Nødebo, 3480 Fredensborg
Ulla Bønsøe, Nødebovej 55B st 1
Nødebo, 3480 Fredensborg

Sekretær

48482287

Caspar Bartholin, Gadeledsvej 10C,

Stedfortræder

28701041

Gadevang, 3400 Hillerød
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bartholin@os.dk
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Foreninger

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

Grib Skov Trop www.gribskovtrop.dk
Formand: LisbethSteinmann
6133 4106
formand-gst@gribskovtrop.dk
Ulveleder: Bente Wilcke
4848 0128
Stifinderleder Lars Kvisgaard
4055 4742
Spejderl.: Pernille Christensen 2331 4655
4848 0747
Roverleder: Ole Lumholt
Forældrefore.: Jørgen Andersen 4848 5099
4159 1076
Hyttevagt: Brian Hørup
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
Dorthe Sofia Halling
2028 9536
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

4848 3150
4848 5584
484803150
4848 2804
9955 4956
4848 3238
9136 6302

Hillerød Sejlklub www.hillerodsejl.dk
Ib Andersen, 2447 3004
Søvej 1, 3480 Fredensborg
ia.privat@gmail.com
Klubhus: Krostien 11 Nødebo

Nødebo Bridgeklub,
www.NødeboBridgeklub.dk
Formand: Hans Kloch 48471250
Folkemusikgruppen Nøddeknækkerne
www.nodeknek.dk
Søren Sigsgaard tlf: 6126 4411
Gyvelvej 19, Nødebo
soeren.sigsgaard@gmail.com

Formand
Camilla Svanebjerg,
Rosenbergsalle 3, Nødebo.
tlf. 2233 4023.
Kroen@svanebjerg.dk
Næstformand
Søren P. Østergaard,
Kirkebakken 2, Nødebo, tlf:
2094 8976. oestergaard@
mil.dk
Sekretær
Jens Lassen, Kirkevej 15,
Blistrup, 3230 Græsted, tlf:
2113 0847. jenslassen26@
live.dk

Ann-Britt Thorndahl
Loppegeneral, Mobil 3023 4929

Kulturudvalget
Kirsten Aunstrup, Søparken
7, Nødebo,. tlf: 5189 5494.
kirsten@aunstrup.com.

Økonomiudvalget
Ib Østlund, Smedievej 203,
Hillerød. tlf: 2297 1498. ib@
oestlund.dk
Kasserer
Karl Erik Hansen, Kildeportvej
10, Nødebo. tlf:2369 8710.
keh@godmail.dk
Bankoudvalget
Mogens Bastrup,
Baunevænget 96, Nødebo.
tlf: 2129 9369. bastrup@
mail.dk.
Informationsudvalget
Lisbeth Larsen, Nøddehegnet
38, Nødebo. tlf: 2342 1537.
kirkeogkro@gmail.com.
Ejendomsudvalget
Bruno Bjerre, Ebbas alle 14
B, Nødebo. tlf: 2014 1617.
bebjerre@gmail.com.

Bliv medlem af kroen
Det personlige medlemskontingent:
350 kr pr år - og 150 kr for unge (under 30) under uddannelse.
Forældres medlemsskab omfatter børn under 18.
Medlemsskab oprettes via vores hjemmeside www.noedebo-kro.dk
Årskort til kulturen:
800 kr. pr. år kun for medlemmer af kroen. Samlet løssalgspris ca. 3.000 kr.

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.: Else Jensen, Baunevænget 13,
2253 4009
Sekretær Stephen Wessels
Kirstinehøj 23, Nødebo 4913 5215
Klubhus: Krostien 11, Nødebo

Nødebo Stavgang www.nodebostavgang.dk
Formand: Sven H. Nielsen
4848 0672
4848 2597
Kasserer: Biger Brandis
Sekretær: Aase Nielsen
4848 1742
Inger Petersen		
2896 8430
Anne-Marie Falkenberg
4825 0706
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Jubilæum

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

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

Vandværket www.nødebovand.dk
Formand: Ole H. Olesen,
4848 3819/2141 0004
Sportsvej 35, Nødebo
Vandværksbestyrer: Ole Christoffersen
4848 3240, Sportsvej 49
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Forsamlingshusets bestyrelse

Jubilæum

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.
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Driftsudvalget
Joan Staal Nielsen,
Nødebovej 55 B, 1,2,
Nødebo. tlf: 2225 8386.
joanstaal@yahoo.dk.
Medlemsudvalget
Iben Bækgaard, Krostien
5, Nødebo. tlf: 2246 7074.
ibensig@gmail.com.
Lene Thorsen, Nødebovej
7, Nødebo. tlf: 2448 2448.
privatthorsen@gmail.com
Lisa Kragh, Kildeportvej 14,
Nødebo. tlf: 4848 1729.
lisakragh@digmail.dk
Annette Munk Sørensen,
Nøddehegnet 19, Nødebo. tlf:
2225 8386. munk.annette@
gmail.com

Gudstjenester i Nødebo og Gadevang
Gudtjenester		

Prædikant		

Nødebo			

Maj

12. maj St. Bededag • 25. maj Kr. Himmelfartsdag

Gadevang

7. maj			Ib Lauritsen		 kl. 9.00			kl. 10.30
11. maj			

Eva Holmegaard Larsen

kl. 9.00			

kl. 19.30

12. maj			

Eva Holmegaard Larsen

			

kl. 10.30 (Konfirmation)
kl. 10.30 (Konfirmation)

14. maj			

Eva Holmegaard Larsen

			

18. maj			

Eva Holmegaard Larsen

kl. 17.00 (Salmer og spaghetti)

21. maj			

Eva Holmegaard Larsen

kl. 9.00			

25. maj			

Eva Holmegaard Larsen

kl. 10.30 (Konfirmation)

28. maj			

Eva Holmegaard Larsen

kl. 10.30 (Konfirmation)

Juni

kl. 10.30 (Gospel)

4. juni Pinsedag • 5. juni 2'den Pinsedag

4. juni			

Eva Holmegaard Larsen

kl. 10.30

5. juni			

Eva Holmegaard Larsen

			

kl. 8.30 (Morgensang)

8. juni			

Eva Holmegaard Larsen

			

kl. 19.30

11. juni			

Eva Holmegaard Larsen

kl. 9.00			

kl. 10.30

18. juni			

Anne Boye 		

kl. 10.30

25. juni			

Eva Holmegaard Larsen

kl. 9.00			

Eva Holmegaard Larsen

kl. 10.30

kl. 10.30

Juli
2. juli			

9. juli			A. Lund						kl. 10.30
16. juli			A. Lund			 kl. 9.00
23. juli			

Eva Holmegaard Larsen

30. juli			

Ib Lauritsen					kl. 10.30

kl. 10.30

August
6. august			

Ib Lauritsen		

kl. 9.00

10. august			

Eva Holmegaard Larsen

			

kl. 19.30

13. august			

Eva Holmegaard Larsen

kl. 9.00			

kl. 10.30

20. august			

Anne Boye 		

kl. 10.30

27. august			

Eva Holmegaard Larsen

kl. 9.00			

31. august			

Eva Holmegaard Larsen

kl. 17.00 (Salmer og spaghetti)

kl. 10.30
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