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Kontorets åbningstid
Mandag og torsdag 17 -19 samt onsdag og fredag 9-12. 
Du kan ringe på tlf. 48 48 07 46 og tale med Jens Lassen eller 
sende en E-mail til kro@noedebo-kro.dk.

Udlejning af lokaler
Leje af selskabslokaler eller mødelokaler på kroen sker ved 
henvendelse til kontoret. På www.noedebo-kro.dk kan du finde 
oplysninger om udlejningen, og en oversigt over, hvilke dage 
lokalerne er reserverede.
Mødelokalerne på 1. sal: Nødebogrupper og -foreninger 
kan gratis benytte de to lokaler (sø- og sydværelset) til møder 
og andre ikke kommercielle formål fra mandag til torsdag, 
forudsat at de ikke er optaget af andre arrangementer, og at evt. 
drikkevarer købes i buffeten. Husk at reservere på kontoret. Pris 
for andre grupper og foreninger: 450 kr.
Selskabslokaler: Et lejemål til private fester omfatter køkken, 
garderobe og toiletfaciliteter. Alle priser omfatter rengøring og 
moms. Der er prisgaranti i ét år fra lejemålets indgåelse.

Lokale personer pris kr

Krostuen 54 8.600
Sal og krostue 120 10.900
Krostue og driverhus 54 10.900
Sal. krostue. 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 for ikke medlemmer, gratis 
for medlemmer.
Rullebar: Fadølsanlæg med 2 taphaner kan lejes for 500 kr.
Hestelængen: 11 borde 6 pers., musikanlæg.
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Fordele for medlemmer af kroen: ( se også side 35)

Til arrangementer i dit hjem kan du leje borde og stole billigt:  
 Grå AJ stole, 6 stk. for 25 kr.   
 Klapborde 50 kr. pr. stk.
 Kroens trailer for 50 kr. pr. dag.
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Jazz på Svenska med MaJazz Koret
Onsdag 24. april kl. 19.30

Hillerødkoret MaJazz med dirigent Ole Hannibal og Ole Kock Hansen’s Jazzkvartet giver en for-
årskoncert på Nødebo Kro. 

Med sig har de en sand skattekiste af svensk musik; jazznumre, viser og folkemusik i rytmisk 
tapning. Der er kompositioner og arrangementer af den legendariske svenske jazzmusiker Lars 
(Lasse) Gullin, visemagerne Evert Taube og Olle Adolphson og meget andet fra den svenske jazz- 
og visetradition. 

Jazzkvartetten består af pianist og kapelmester Ole Kock Hansen, Karsten Kristensen på saxofon, 
Jesper Lundgaard på bas og Aage Tanggaard på trommer. 

Aftenen vil bl.a. byde på en uropførelse af et nyt Ole Kock Hansen arrangement af en komposi-
tion af Lasse Gullin. 

Entré 125 kr.eller abonnement.
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Årets loppemarked 2013

på Nødebo Kro

Søndag den 25. august kl. 10 - 14

Giv et bidrag til årets loppemarked. Det kan ske på tre måder

1) Laden holder åbent hver lørdag fra d. 11. maj og frem til loppemarkedet d. 25. august  
 – i tidsrummet fra kl. 10.00 – 12.00.

2) Loppekørsel fra maj måned og frem til loppemarkedet. Har du effekter, som du gerne  
 vil have afhentet, så kontakt Rylle Taylor på tlf. 4848 1646.

3) Der kan altid afleveres effekter på kroen i viceværtens kontortid (mandag og torsdag   
 kl. 17.00 - 19.00 + onsdag og fredag kl. 09.00 - 12.00). Spørg efter Jens Lassen - så   
 åbner han laden.

Vi kan sælge alt – dog modtages hårde hvidevarer, 
gammeldags fjernsyn og computerskærme ikke.

Vi har ”egen cykelsmed” på loppemarkedet – så har 
du en gammel cykel, som du alligevel skal af med, så 
modtager vi den meget gerne.

På gensyn og tak for bidraget, Loppegeneral, Ann-Britt Thorndahl,ann-britt@thorndahl.org
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Daimi og 
Louisiana 
Jazzband

Fredag 3. maj kl. 21

Der er garanti for en aften med glad, swingende og dansevenlig jazz for det voksne publikum, når 
Daimi og Louisiana Jazzband indtager scenen på Nødebo Kro. Kendte og elskede numre fra jaz-
zens vidunderlige verden og mindre kendte numre af samme kvalitet.

Daimi er verdenskendt i Danmark. Hendes musikalitet og charme borger for en dejlig oplevelse 
hver gang, hun er på scenen. Hun har spillet revy med de største og er en velrenommeret skuespil-
ler. At hun også synger jazz er måske knapt så kendt, men det har hun gjort i mange år, og hun 
gør det med en rytmisk fornemmelse, der placerer hende blandt de bedste.

Louisiana Jazzband spiller populær, udadvendt swing-jazz i overordentligt velklingende arrange-
menter, og repertoiret er stærkt inspireret af de store gamle mestre: Duke Ellington, Count Basie 
og Louis Armstrong. Bandets medlemmer er garvede veteraner på den danske jazzscene. Trom-
petisten Bent Haastrup er bandets veteran og skriver de fornemme arrangementer. Basunisten 
Cosmus Bræstrup spiller både robust og elegant. Ole Olsen på saxofoner er kendt fra Ib Glin-
demanns orkester, og hans swingsax passer fint til bandets repertoire. Peter Federspiel på bas har 
været i Louisiana Jazzband altid. Lars Brogård er en af Danmarks bedste pianister, og på trommer 
Leif Johansson.

Entre 120 kr. eller abonnement.  Middag kan bestilles på hjemmesiden. Se menuen på side 19
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Vandretur i Gammel Grønholt Vang 
Onsdag 15. maj kl. 18

Tag med på en skovtur med Carsten Carstensen som guide til den smukke Grønholt Vang og 
oplev, hvor mange historier og fortidsminder denne lille skov er i besiddelse af. Mødestedet er 
Børnehaven Frøndesøhus, Hillerødvejen 45.

Historien om Gammel Grønholt Vang går langt tilbage. Her byggede en stormand – eller måske 
var det en af de danske konger – et voldsted, som i dag ligger malerisk smukt midt inde i skoven. 
Her finder man også fiske- og mølledamme, og der har været kongelige stutterivange. Carsten 
Carstensen kan fortælle mange historier om kongelige aktiviteter i Grønholt Vang.

Vandreturen med skovløber Carsten Carstensen arrangeres i et samarbejde mellem Naturstyrelsen 
Nordsjælland og Forsamlingshuset Nødebo Kro. Turen varer 2-3 timer, og vi mødes kl. 18 ved 
Børnehaven Frøndesøhus, Hillerødvejen 45.

Det er gratis at deltage.



Tlf: 2726 5691 

Nødebovej 45, Nødebo
3480 Fredensborg

ONLINE BOOKING!!
www.saloncnødebo.dk

mail: salonc@hotmail.dk

     ÅBNINGSTIDER:

Man.� kl. 9.00-17.00
Tirs.� kl. 9.00-17.00
Ons.� kl. 9.00-21.00
Tors.� kl. 9.00-17.00
Fre.� kl. 9.00-17.00
Lør.� Efter aftale

SALON C
frisør & velvære
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New Feet
Det danske firma New Feet har i samarbejde med ortopæd-kirurger, fodterapeuter, ortopædi-
skomagere og danske designere udviklet skoløsninger til behandling og pleje af  følsomme, 
diabetiske eller gigtramte fødder.  

New Feet fodtøj adskiller sig fra almindelige fabriksfremstillede sko ved:

•	 Optimal støddæmpning, alle modeller har en 6 mm udtagelig biomekanisk EnergySole
•	 Bred forfod og høj stabilitet
•	 Blødt polstret skind og udvalgte liningsmaterialer
•	 Svedabsorberende og friktionsdæmpende foer
•	 Ingen indvendige generende syninger
•	 Fodtøjet kan let tilpasset den enkelte, fx er de ekstra lange velcroremme lette at korte af
•	 Der anvendes udelukkende gennemfarvet læder, garvet efter EUs miljøkrav
•	 Fodtøjet er CE mærket
•	 God plads til individuelle indlæg  

Åbent for salg af sko :
Onsdage

kl. 10-12 & 13-16
www.letfod.dk

Statsaut. Fodterapeut
Vivian Andersen

Ndr. Jernbanevej 13C
3400 Hillerød
Tlf. 2032 4162

www.new-feet.com
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Morgenvandring 
med Svend Løw

Søndag 9. juni kl. 7.30

I samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland inviterer Forsamlingshuset Nødebo Kro til den 
traditionelle morgenskovtur i Gribskov med skovfoged Svend Løw.

Denne gang går turen bl.a. til Fruebjerg og Høsletengen Nydam. Turen varer et par timer, hvoref-
ter der er kaffe og friskt morgenbrød på Kroen.

Mødestedet er P-pladsen overfor Enghavehus, Helsingevej 2, 3400 Hillerød.

Det er gratis at gå med i skoven, og der betales 20 kr. for morgenkaffen

Sankt Hans
Sæsonen slutter traditionen tro med bål 
og midsommersang søndag den 23. juni. 

Grillen vil være klar til brug fra kl. 19.

Tag madkurven med og nyd udsigten over Es-
rum Sø indtil bålet tændes kl. 21.30
Drikkevarer købes i caféen.

Der er gratis adgang
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Tennis-
træning

Mandag 
Kl. 15.00 børn, nye og let øvede
Kl. 16.00 børn, øvede

Tirsdag
Kl. 18.00 voksne, nye og let øvede
Kl. 19.00 voksne, øvede

Træningen er gratis for medlemmer 
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Nyt medicinudleveringssted i Nødebo
Frederiksborg Apotek har indgået aftale med Netto i Nødebo om levering af medicin til borgerne, 
på samme måde som aftalen var med købmanden, der lå samme sted indtil for et par år siden.

Apoteker Troels Ingemann Hansen siger: Hele det sidste år har vi ikke kunnet levere medicin 
til borgerne i Nødebo, og det har været et savn ikke bare for os, men ikke mindst for borgerne 
i Nødebo. Vi er rigtig glade for, at Netto har taget bolden op, og det er jeg overbevist om, 
at borgerne også bliver glade for. Det er selvfølgelig ikke kun borgerne i Nødebo, der kan få 
medicinen bragt til Netto, men det er selvsagt vores vigtigste målgruppe.

Jeg vil gerne understrege, at det ikke er et håndkøbsudsalg, hvor man kan gå ind og købe 
håndkøbsmedicin fra apoteket uden at bestille det i forvejen. Alle apoteksvarer, der skal afhentes 
i Nødebo, skal bestilles på apoteket, enten af kunden eller af lægen. Så kommer det bestilte til 
Netto i en pose med navn på, og den afhenter man så ved kassen, hvor man også betaler for den.

Vores vigtigste kunder er dem, der får medicin på recept. Det er dem, der har mest brug for at 
kunne handle i lokalområdet. Når man taler med lægen, skal man blot bede om at få medicinen 
sendt til Nødebo. Det er fuldstændig samme procedure, som da vi sendte til købmanden, inden 
han lukkede.

Leveringstider. Frederiksborg Apotek kører til Nødebo mandag, onsdag og fredag eftermiddag, 
så medicinen skal bestilles senest om formiddagen samme dag. Levering vil finde sted senest kl. 
17:30.

Yderligere oplysninger.I Netto eller på apoteket kan du få en folder, hvori du kan se tider 
og andre vilkår samt en kort forklaring på, hvordan man gør. Ellers spørg i Netto eller på 
Frederiksborg Apotek.
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Nødebo Kro’s Petanque Klub

Vi spiller :  Onsdage i maj 1/5 – 29/5  kl. 19

   Onsdage i september  4/9 – 25/9 kl. 19

Kast grisen og spillet er i gang.

Kroens dejlige omgivelser, frisk luft, spænding, begejstring, præcision og samvær på Kroens 
nye anlagte petanque bane.

Deltager-point og publikum-point tælles sammen hver gang og 25. september kåres årets 
vindere.

Spillerne kan vinde Nødebo Kro’s petanque vandrepokal, 3 kulturarrangement-billetter efter 
eget valg.

Publikum kan vinde en kulturarrangement-billet efter eget valg og diplom som året bedste 
publikummer.

Kom og vær med, alle kan deltage.

Kroen stiller kugler til rådighed.

På klubben vegne

Bente Petersen,  4848 3773, 

bente@nodderne.dk
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Nødebo Kro

Petanque
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Nødebo får en cykelsti til Grønnevang skole!

Nu er det ved at være Nødebos tur !

Til sommer skal Miljø- og teknikudvalget tage stilling til det 
overordnede om en cykelsti fra Nødebo til Grønnevang skole 
– altså vel at mærke ikke til om der skal være en sti, for det er 
besluttet, men hvordan den skal se ud !

Hvis du vil være med til at give Miljø- og teknisk forvaltning 
inputs og gode ideer til, hvordan cykelstien bliver så god som 
muligt, så meld dig til cykelstigruppen under Nødebo lokalråd 
ved at deltage i næste møde på Nødebo kro onsdag den 24. april 2013 kl. 19.30.

Cykelstigruppen, Nødebo Lokalråd
Birgit Madsen tlf. 2239 4900

Efter flere års ”ungdomstørke” i Nødebo fodboldklub lykkedes det sidste år 5 engagerede 
fædre at genoplive ungdomsfodbolden på Nødebo stadion. Årgangene fra 2005 til 2008 trives 
nu i bedste velgående, og når græsset snart bliver grønt, kommer der atter liv på boldbanerne.

Vi drømmer om også at kunne tilbyde fodbold for årgang 2009, men dertil savner vi et par 
friske forældre, der kan hjælpe til med træningen. Der er ingen krav om hverken træner- eller 
fodboldkvalifikationer 

Vi træner hver onsdag, og du er meget velkommen til at blive en del af dette. Du kan ringe på   
41 41 30 07 (Ben) for mere info

Fodboldtræner 
søges til

årgang 2009
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Du skal da lære at sejle 
optimistjolle!

Det kan du i Hillerød Sejlklub i Nødebo!

Hvad skal der ske?

Hver træning starter samlet, hvor børnene informeres 
om dagens program. Vi rigger jollerne til i fællesskab, og 
efter endt træning på vandet slutter vi igen samlet af og 
snakker om dagens begivenheder.

Som udgangspunkt kommer vi på vandet hver gang, men de dage hvor vejret ikke tillader sejlads, 
bruges tiden på at lære reglerne til søs, snakke tips og tricks om trim og fart, binde knob etc.

Udover optimistjoller råder klubben også over andre jolletyper, så det er muligt at sejle med en 
mere erfaren.

Hvad kræves?

Det er selvfølgelig vigtigt at man er tryg ved vand og kan svømme (evt. iført redningsvest).

Derudover skal alle som minimum medbringe varmt vind- og vandtæt tøj samt gummistøvler. 
Husk også skiftetøj (man kan jo blive våd). Medbring gerne egen svømmevest/redningsvest, dog 
kan der lånes af klubben.

Hvor og hvem?

Vi glæder os til at se interesserede børn (og deres forældre) i Hillerød Sejlklub, Krostien 11 i 
Nødebo, mandage fra kl. 17:00 – 19:00. 

Yderligere information: Sune Sigsgaard på tlf: 2961 5392 eller mail: sune.sigsgaard@gmail.com

Med venlig hilsen Hillerød Sejlklub
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Det sker på Nødebo skole og SFO i foråret

På trods af kulde og sporadiske snebyger så er det forår nu ! Maj nærmer sig og dermed også    
Før-SFO – de kommende skolebørns første møde med SFO og skole. 

Den 1. maj byder vi velkommen til 15 forventningsfulde børn ! Som altid er det en stor dag, ikke 
bare for børnene og deres forældre, men også for os, det er en stor glæde hvert år at møde de børn, 
der kommer til at være en del af livet på Skolevej nr. 2 i de næste 4 år.

Inden vi kommer dertil holder SFO´en informationsmøde for deres forældre torsdag, d. 18. april 
kl. 18.00 – 19.00, så alle spørgsmål om det nye kan blive stillet og besvaret.

SFO´en har yderligere et arrangement i april. Vores forældreråd har planlagt en ”skraldedag” hvor 
forældre, børn og medarbejdere mødes mandag, d. 22. april kl. 15.00 for at rydde op og samle 
affald, så her kan blive pænt igen efter vinteren. Efter forskønnelsesprocessen byder vi på kaffe, te 
og saftevand.

Fredag, d. 31. maj holder vi vores traditionsrige forårsfest på Nødebo Kro ! det glæder vi os til.

Der sker meget hos os – vi skal og vil gerne være en aktiv og levende del af vores lokalsamfund, 
derfor ville det også have været skønt hvis den kommende børnehaveklasse havde haft 10 elever 
mere, som der faktisk var mulighed for. Vi håber på og krydser fingre for at det ændrer sig i de 
kommende år.   

I skrivende stund er de fleste af vores lærere stadig lockoutede. Når I får dette blad i hånden, er 
der forhåbentlig fundet løsninger, vi alle kan leve, og leve godt, med.                   Bente Nissen 

En levende skole
i lokalsamfundet
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Jeg maler, fordi jeg ikke kan lade være

Anja Madsen, født i 1971 og autodidakt billedkunstner, udstiller på Nødebo Kro frem til 
slutningen af  juni måned. Hun siger om sig selv:

For mig er det ren meditation når farverne ”leger” og maleriet opstår. Farver gør mig glad og 
giver mig en fantastisk energi. For mig betyder en positiv tilgang til livet alt.

Jeg har lært af  de svære perioder, der har været i mit liv, bl.a. at være taknemmelig for det jeg har. 
De svære perioder har lært mig at forstå noget meget vigtigt, nemlig at hvis der er noget, jeg er 
utilfreds med, og noget jeg ønsker at ændre, så må jeg ændre mine egne tanker og handlinger. Jeg 
kan kun flytte mig selv. Alting starter med én selv, og når man forstår det og prøver at efterleve 
det, bliver man fri.

For mig er den erkendelse med til at skabe mine malerier. Min lyst og glæde til livet fylder meget 
i malerierne, og når jeg sender glæde og positivitet ud, er det også det, jeg får retur. Og på den 
måde skaber jeg glæde i mit eget og andres liv.

Banko på Nødebo Kro hver tirsdag kl. 18.50 
...hele året

Måske ikke landets største eller flotteste banko, blot det bedste!
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N Ø D E B O  V A N D V Æ R K

Generalforsamling

Den 13. marts 2013 afholdtes den årlige generalforsamling 
i Nødebo Vandværk med skuffende tilslutning fra anparts-
haverne – 4 personer mødte op. Referat af generalfor-
samlingen kan ses på vor hjemmeside: www.nødebovand.dk 

Vores aktive kasserer gennem 20 år, Bent Petersen, udtrådte af 
bestyrelsen og Lis Aas blev valgt til ny kasserer. Som ny første 
suppleant til bestyrelsen blev valgt Niels-Kristian Therkildsen.
Bestyrelsen består således af: formand Ole H. Olesen, kasserer Lis Aas, bestyrelsesmedlemmer Lars 
Jensen, Tina Pedersen og Peter Stoustrup.

Renovering af vandværket

Som nævnt i sidste Kirke og Kro fortsætter renoveringen af vandværket, men arbejdet er en del 
forsinket på grund af vejrlig. I forbindelse med tømningen af den udvendige rentvandstank blev 
det konstateret, at tanken var revnet flere steder.  Udbedringen ventes færdig i slutningen af april, 
hvorefter der igen kan køres med fuld rentvandskapacitet.

Anlægsarbejde på Nødebovej

Vi skal også erindre om, at et større anlægsarbejde på Nødebovej fra Skolevej til Skovskolen starter 
i midten af maj. De ejendomme, der bliver berørt, vil løbende blive orienteret. Evt. henvendelser 
kan rettes til vandværksinspektør Ole Christoffersen 4848 3240

God sommer, Bestyrelsen  

Vandlukning i Nødebo
 

Som følge af arbejde i tankene på Nødebo Vandværk afbrydes vandforsyningen

Torsdag d. 25 april
fra kl. 23.00 til 05.00 næste morgen

Evt. henvendelse kan rettes til tlf. 2464 7557. Nødebo vandværk beklage forstyrrelserne.
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Jazz-Menu den 3. maj

Forret:  Hjerte-/rejesalet med hjemmebagt brød

Hovedret: Kalveculotte med salsa verde, grøn kartoffelsalat og bagte tomater

Ny formand 
på ekstraordinær generalforsamling

På Kroens generalforsamling d. 18-3 lykkedes det ikke at få valgt en formand. Efterfølgende er 
alle gået i tænkeboks endnu en gang, og det ser ud til, at vi nu har en kandidat til posten.
Nu er vedtægterne skruet sådan sammen, at formanden skal vælges på en generalforsamling, og 
derfor indkalder vi til en ekstraordinær generalforsamling, som vil være afholdt, når bladet ud-
kommer.

Den bliver afholdt d. 17-4-13, og Poul Rudbeck stiller op som formandskandidat, og en enig 
bestyrelse støtter hans kandidatur.  Poul har boet i byen i mange år, og er som sin familie aktiv på 
Kroen, så det er en erfaren kromand, der kandiderer. 

På generalforsamlingen d. 18-3 blev bestyrelsen bedt om, at gå budgetterne igennem en gang til, 
da der var flere poster, der kunne stilles spørgsmål ved. Lisa Kragh, som er vores nye økonomi-
udvalgsformand har sammen med flere udvalgsformænd gennemgået posterne og budgettet er 
rettet til, så det nu er realistisk. Det vil være fremlagt i buffeten til den ekstraordinære generalfor-
samling.

Lisa har været ansat som økonomimedarbejder i Dong i mange år, og har sagt ja til den store op-
gave det efterhånden er blevet, at have styr på Kroens økonomi. 

Vi har også fået ny formand for Kultur-udvalget. Lisbeth Løw har påtaget sig opgaven efter Mari-
anne Bille, hun har været i udvalget i mange år og er i øvrigt Kro-aktiv i mange sammenhænge. 
Det sidste nye medlem blev Lene Ebsøe, som er forholdsvis nye i byen og med til at styrke den 
yngre del af bestyrelsen. 
I øvrigt kan bestyrelsen som sædvanligt ses sidst i bladet.            LL
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Banko på Nødebo Kro hver tirsdag kl. 18.50 
...hele året

Måske ikke landets største eller flotteste banko, blot det bedste!

Vi satser først og fremmest på nye spændende spil, gode gevinster, dygtige og venlige hjælpere og 
smukke og hyggelige omgivelser, gratis kaffe og små priser på smørrebrød, kager og drikkevarer, så 
du kan tage hjem med en god oplevelse, uanset hvor meget eller hvor lidt du vinder.

	 •	Indledningsspil	og	pausespil	med	1.000	kr.	i	præmiesum	pr.	spil

	 •	Serie-	og	ekstraspil	med	en	samlet	præmiesum	på	næsten	10.000	kr.

	 •	Udtrækning	af	gratisplader	og	sidegevinster	til	en	værdi	af	minimum	1.000	kr.

	 •	Gevinster	på	medlemsnummer

	 •	Free	play,	mini-	og	superspil	med	samlet	præmiesum	på	1.650	kr.

	 •	6	Nødebo	puljer	giver	mulighed	for	store	gevinster	i	seriespillene

	 •	Endvidere	diverse	lotterier	og	skrabespil
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Prøv at kigge i gemmerne, for det ser ud til, at der er flere nøgler til Kroen ude hos medlemmerne 
end nødvendigt.

Det er sådan, at alle bestyrelsesmedlemmer og andre, der har deres gang meget hyppigt på Kroen 
kan få en nøgle. Men i tidens løb ser det ud til, at der er udleveret en hel del, som ikke er kommet 
hjem igen efter at behovet for at bruge den er ophørt. 

Derfor: når I nu alligevel rydder op, så tænk på, om der skulle ligge en nøgle til Kroen, som I 
aldrig bruger og aflever den til Jens på kontoret.      LL

Forårs-
oprydning !!

Gadevang konfirmander lærer deres kirke at kende
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På forlaget Anis udkom i 
efteråret en bog med titlen 
”Kvinde – mand – kirke. 
Folkekirken og den lille forskel”. 
Den består af  en række bidrag 
fra personer med forskellig 
faglig baggrund og lægger 
op til en debat om køn og 
kirke. Eva Holmegaard Larsen 
har redigeret bogen. Jens 
Steensberg har læst den og 
stiller på den baggrund Eva 
nogle spørgsmål.

JS: Det er en spændende bog, selv 
om enkelte af  indlæggene er lidt 
tung læsning for en ikke-fagperson. 
Halvdelen af  danske præster 
er nu kvinder. Har det ændret 
folkekirken?

EHL: Ja, det mener jeg. Det 
er klart, at der sker noget, 
når forkyndelsen og kirkens 
profil varetages af  begge køn 
og ikke kun er forbeholdt 
mændene. Det har i mange 
år været god tone at sige, at 
det ikke betyder noget, om 
præsten er en mand eller en 
kvinde. Men det er noget 
vrøvl. Mænd og kvinder bærer 
noget med sig, en historie 

og nogle erfaringer, som er 
præget af  deres kønsidentitet. 
Kvinder er f.eks. mere 
relationelle end mænd og har 
lettere ved at skabe kontakter 
og være i dialog – og det har 
gjort kirken mere demokratisk 
og imødekommende. 

JS: Er der forskel på mænds og 
kvinders prædikener?

EHL: Ikke umiddelbart, og 
så alligevel. Man påvirker jo 
også hinanden indbyrdes. Der 
er nogen, der har påpeget, at 
det er vigtigt for kvinder at 
blive forstået og modtaget, 
mens det er vigtigt for 
mænd at få formidlet deres 
teologi. Det kan der måske 
godt være noget om. Men 
generelt har gudsbilledet i 
prædikener ændret sig og 
er blevet blødere og mere 
favnende fremfor krævende 
og fordømmende. Der lægges 
mere vægt på Guds nåde 
end på Guds dom. Nogle 
vil sige, at det er et resultat 
af  en generel feminisering 
af  vores kultur, hvor alle 
bliver strøget med hårene. 

Prædikener fokuserer mere på, 
hvad kristendommen kan give 
et menneske, end hvad der 
kræves af  os. 

JS: Har kvindelige præster en 
anden tilgang til sjælesorg end deres 
mandlige kolleger?

EHL: De interesserer sig i 
hvert fald mere for sjælesorg. 
Nye undersøgelser af, 
hvordan præster definerer 
deres opgaver i sognet viser, 
at de helt unge præster starter 
ud med at have deres specielle 
fokusområde, og det er for 
pigernes vedkommende 
sjælesorg. De midaldrende 
præster – det er sådan nogen 
som mig! – vi er generalister. 
Vi har træning i det hele og 
favner bredt og har mange 
bolde i luften. Men når vi så 
bliver ældre, specialiserer vi os 
igen. Og her viser der sig en 
klar tendens til, at kvindelige 
præster vælger sjælesorg, 
mens vores mandlige kolleger 
fokuserer på undervisning. 
Jeg ved ikke rigtig, hvor jeg 
bevæger mig hen. Jeg kan 
vist meget godt lidt at være 

Kvinde - Mand - Kirke
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generalist! 

JS: Hvad er dit indtryk, 
på baggrund af  
konfirmandundervisningen, af  
pigers og drenges religiøsitet?

EHL: Drengene vil se 
handling! Vi taler alt for 
meget. Religion som 
diskussionsemne siger dem 
ikke så meget. De vil hellere 
have en opgave. Det er også 
spændende, at drenge er mere 
kategoriske: enten giver det 
her mening, eller også gør 
det ikke. Det er enten-eller. 
Pigerne holder mere en dør 
åben. De behøver ikke være 
overbeviste om det hele, 
men vi gerne bevare troens 
mulighed. Drenge og piger 
sætter også forskellige ord 
på Gud. For drenge giver det 
mening med en ”dommer”. 
For pigerne er det mere en 
”kraft” eller ”en der lytter”. 

JS: Former familielivet sig 
anderledes, når den kvindelige 
partner er præst, end med 
den historiske fordeling af  
kønsrollerne?

EHL: Jeg tror, det er blevet 
bedre! Men på et tidspunkt 
havde de kvindelige præster 

en bekymrende høj skilsmisse 
procent. En af  grundene 
kunne være, at præstens 
arbejde meget bestemmer 
familiens kalender, og det er 
måske sværere for en mandlig 
ægtefælle at ”underlægge” 
sig det vilkår end det vil være 
for en kvindelig. Præstelivet 
inddrager hele familien, og det 
er der nogle ægtefæller der har 

svært ved. Men mon ikke det 
gælder både for mandlige og 
kvindelige præsters ægtefæller? 
Præstekonernes tid er vist 
endegyldigt forbi! Min morfar 
var præst, og sommetider 
tænker jeg – at hvor var han 
dog privilegeret, min morfar, 
at han havde min mormor på 
banen som fuldtids backup. 
Det var tider.  



DIN LOKALE TRÆMAND

Arborist Jørn Skov
Træfældning, Træbeskæring

Flishugning, Stubfræsning

Rådgivning

Uforpligtende tilbud gives

skov@treecare.dk

www.treecare.dk

Nødebovej 36A  40872626
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I Gadevang kirke konfirmeres:
Store Bededag d. 26. april kl. 10.30

Victor Theilgaard Hansen
Eva Marie Weber Strand
Sille Blangstrup Geisler
Sebastian Silva Jorsal
Frederik Henriksen
Amalie Glenthøj
Sophie Amalie Bang Gribsvad

Søndag d. 28. april kl. 10.30
Amalie Windahl Madsen
Thea Uglehøj Mårup
Astrid Uglehøj Mårup
Maria Louise Toxværd Tjellesen
William Nørager Bay Borre
Daniel Gjesse Kjellberg

Tillykke til årets konfirmander
I Nødebo kirke konfirmeres:
Kristi Himmelfarts dag d. 9. maj kl. 10.00

Frederikke Lethin Vedel
Thomas Frederiksen Steinthal
Tobias Rosenørn Folden
Gustav Bjørn Brodthagen Jensen
Clara Daugaard Knudsen
Louise Lykke Strand
Kathrine Møbius Heidtmann

kl. 11.15

Olivia Andreasen Stamatakos
Hanna Kjems Jørgensen
Emma Kimmer Werther
Atrid Holck Brauer
Signe Møller Bech
Simon Kjær Skov
Lukas Jes Petersen

Søndag d. 12. maj kl. 10.30

Mads Kvisgaard Hansen
Anna Oline Anker Orhrt
Frederik Schiøtt Mortensen
Catrine Stefanowski
Nete Brorstrup Falcon
Frederik Kimmer Børresen
Mads Richardt Lundh
Maria Højgaard Jensen
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Af Julie Kaas Buschard

Vores samfund er i høj grad 
bygget op omkring den 
kristne tros indhold, værdier 
og traditioner. Hvor end vi 
ser os omkring, findes der 
referencer til kristendommen, 
som mere eller mindre 
bevidst videreformidler det 
kristne budskab – hvilket vi 
så mere eller mindre bevidst 
udsættes for og forholder os 
til. Gennem vores opdragelse 
og særligt vores skolegang 
bliver vi uundgåeligt præget 
af kulturelle og religiøse 
værdier, i et omfang der ikke 
er til at overse. Og sådan 
har detforholdt sig så længe 
kristendommen har været en 
så stor del af vores kultur, som 
den er.

Man taler i dag meget om 
kulturkristendom og om 
kulturkristne – mennesker 
der er vokset op i vores 
kristne samfund og gennem 
den opvækst har opbygget et 
forhold til kristendommen, 
som kan ligestilles med et 
kulturelt tilhørsforhold. 
Begrebet kulturkristendom 
bruges både negativt og 

positivt, og det kan diskuteres 
hvorvidt det kulturelle aspekt 
spænder ben for religiøse 
tilhørsforhold eller tværtimod 
viser vejen til kirken for 
mange mennesker.

Jeg vil her forsøge mig med 
det positive standpunkt, 
der ser det nære forhold 
mellem vores kulturelle liv 
og kristendommen som en 
styrke. Det kristne budskab 
kan formidles på mange 
forskellige måder, endda 
der hvor der ikke er tale om 
direkte formidling, men 
snarere oplysning. Det kan 
være i form af kunst, sang, 
musik, litteratur, teater og 
meget andet. Men særligt 
litteraturen har fanget min 
interesse, da mulighederne 
for fortolkning og formidling 
af kristendommen her er så 
omfangsrige.

Modsat en teologisk 
afhandling kan en skønlitterær 
roman ved hjælp af fiktive 
personer, situationer og 
problemstillinger gøre et 
kristent spørgsmål levende 
og konkret. Og den 
kristne grundfortælling 

kan i et dramatiserende og 
nuancerende litterært lys 
pludselig fremstå i en mere 
relaterbar form, der baner 
vejen for et tættere forhold til 
kirken. Sammenspillet mellem 
litteratur og teologi har 
gennem tiden resulteret i en 
lang række romaner, der alle 
mere eller mindre direkte er 
billede på, hvordan litteratur 
åbner op for kristendommens 
indhold i en nærværende 
form. Hos nogle skønlitterære 
forfattere ses en teologisk 
tilgang til den litterære 
fortælling, der gør, at teksten 
kan opfattes som teologi i 
skønlitterær form – formidlet 
af den skønlitterære forfatter, 
som derved til dels kan 
sammenlignes med teologen.

Grænserne mellem etik og 
poetik er i disse forfatterskaber 
flydende, og det kan være 
vanskeligt at skelne mellem 
den litterære teolog og 
den teologiske litterat. 
Blandt andre er Fjodor M. 
Dostojevskijs forfatterskab 
også af en sådan karakter, 
og det er derfor nærliggende 
her at fremhæve hans 
romaner som eksempler på 

Kristendom og litteratur



det positive samspil mellem 
kultur og kristendom. 
Dostojevskij formår gennem 
et beskrivende og levende 
sprog at formidle teologiske 
og etiske tematikker som 
konsekvenser ved eksempelvis 
skyld, tvivl, tro og tilgivelse 
i skikkelse af fiktive personer 
og historier. Hans fortællinger 
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Konfirmandundervisning 2013 - 2014

Der er indskrivning til konfirmationsforberedelse efter sommerferien 

tirsdag d. 18. juni kl. 19.30 i præstegården
 

Alle 6. klasse elever i Gadevang og Nødebo sogn vil i løbet af maj måned modtage en 
invitation til at melde sig til konfirmationsforberedelse med henblik på konfirmation              
i foråret 2014.

har en dybde, som bevirker, 
at der under romanens 
umiddelbare narrative lag 
findes et utal af emner, som 
den opmærksomme læser 
provokeres til at forholde sig 
til.

Som læser af Dostojevskijs 
romaner er jeg selv blevet 
udfordret i mit syn på den 
skønlitterære genre og dens 
formåen i forhold til teologi. 
Han har fået mig til at tage 
stilling til en række etiske 
temaer på en anderledes 
facon, og på trods af at være 
forfattet i 1800-tallet er hans 
romaner stadig yderst aktuelle 
i dag. Dostojevskij er derfor 
et glimrende eksempel på 
kulturens bidrag til formidling 
af kristendommen, hvilket 
også ses hos et utal af andre 
forfattere, musikere og 
kunstnere.

Set i det lys kan de 
flydende grænser mellem 
kultur og kristendom 
være yderst positive. Og 
selvom det selvfølgeligt 
er altafgørende, at man er 
opmærksom på at respektere 
kristendommens religiøse 
rammer, så kan man netop 
med udgangspunkt i dem 
hilse kulturkristendommen 
velkommen.

Julie Kaas Buschard
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Fruebjergmøde i Grib skov
Søndag d.18. august

Tema:  Moral eller moralisme
Hvor meget skal staten blande sig i borgernes liv ?

Festligt folkemøde med taler, mad og musik under de høje bøgetræer
Hvem skal bestemme, om vi må ryge og drikke ? 

I hvor høj grad er danskernes sundhed et offentligt ansvar ? 
Hvad er sundhed ?

Mød bland andre sognepræst og forkynder Poul Joachim Stender

Program:

11.00: Friluftsgudstjeneste

12.00:  Festpladsen åbner, og vi spiser vores medbragte mad.                                                               
 Der kan købes øl, vand, kaffe og kage.

13.00:  Velkomst ved formand for Fruebjergmøderne Caspar Bartholin.

13.10:  Oplæg og debat med vores paneldeltagere

Særligt for børn: Magiske Lukas med sine tryllekunster
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Højskoledage i Nødebo præstegård

14. - 15. september

Tema: Kend din Kierkekaard

I dette år fejrer hele Danmark 200 året for Søren Kierkegaards 
fødsel. Således også i Nødebo, hvor årets Højskoledage fuldt 
og helt dedikeres til denne store filosof og teolog, vi alle 
kender lidt eller meget til – men altid gerne vil vide mere om. 

Med en håndfuld af tidens bedste Kierkegaard-forskere og 
formidlere tilbyder vi et program, hvor vi kommer rundt om 
helt centrale temaer i filosoffens forfatterskab: eksistensen, 
lidenskaben, kærligheden og troen. 

Mød Joakim Garff, Lilian Munk Rösing, Mads Vestergaard, 
Malene Trock Hempler, Peter Tudvad og Anders Holm.

Programmet findes på vores hjemmeside www.noedebosogn.
dk og kan også rekvireres på kirkekontoret på 4848 0719.

Praktiske oplysninger: Højskoledagene foregår i Nødebo præstegård på Nødebovej 24. Kurset 
koster kr. 585 pr. deltager (kr. 400 kun for lørdag og kr. 200 kun for søndag). Gebyret dækker 
foredrag, kaffe, kage, frugt, middag lørdag aften koncert i Nødebo kirke lørdag eftermiddag. 
Frokost tager man selv med, drikkevarer medbringes eller kan købes. 

Tilmelding sker til præstesekretær Allan Høier på alho@km.dk eller ved at ringe på 484840719 
(gerne tirsdage mellem 9-16). 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 at henvende sig til Eva Holmegaard Larsen på 4848 0719 eller 
mail ehl@km.dk .
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Sommerkoncert i Gadevang kirke

onsdag d. 19. juni kl.19.30

Medvirkende: Nødebo-Gadevang Kantori 
under ledelse af Gunver Nielsen og organist Peter Navarro-Alonso

Koncerten vil bestå af en buket af nordiske sommersange og salmer
samt den smukke cyklus af P. Heise: ”Forår og Sommer”.



31

Pilgrimsvandring i Pinsen
Fra Nødebo kirke til Gadevang kirke 

gennem skoven 2. pinsedag

  Program: 

       8.30 Morgensang i Nødebo kirke

       9.00 Vandring gennem skoven

   11.00 Koncert i Gadevang kirke med gospelkoret MMMC

   12.00 Frokost - vi spiser vores medbragte madpakker på græsset foran  
              kirken. Drikkevarer sørger vi for.

Tilmelding (af hensyn til frokostplanlægning): til præstesekretær Allan Høier på 4848 0719 
tirsdage fra 9-16 eller mail: alho@km.dk
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Kirsten Aunstrup, Søparken 7
Nødebo  3480 Fredensborg

Formand 48485874 kirsten@aunstrup.com

Gunver Nielsen, Mosebredden 1
Nødebo  3480 Fredensborg

Næstformand 48481429 nielsen.aagaard@mail.dk

Poul Olsen, Kirkevej 12 
Nødebo  3480 Fredensborg

Kasserer 48480274  
40257074

poulmarius@gmail.com

Christine Fossing, Sportsvej 37
Nødebo  3480 Fredensborg

Kontaktperson 53390766  chrisfos@hotmail.com

Elisabeth Ettrup, Nødebovej 45A, st. 
Nødebo  3480 Fredensborg

Sekretær 88824645 
27354645

e.ettrup@hotmail.com

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

53655424 june@lekfeldt.dk

Bodil Davidsen, Tamsborgvej 1, 2.sal th
3400 Hillerød

40873652 msdk@get2net.dk

Lene Birkmand, Ved Skandsebakken 67
3400 Hillerød

30246676
35436676

lebir@noh.regionh.dk

Jette Bjerre Hansen, Gribskovvænget 14
Gadevang  3400 Hillerød

48249504  
28899504

jbh@dakofa.dk

Birgitte Henriksen, Gadevangsvej 122
Gadevang 3400 Hillerød

48266083 henriksenbirgitte@yahoo.dk

Eva Holmegaard Larsen, Nødebovej 24
Nødebo 3480 Fredensborg

Sognepræst 48480719 ehl@km.dk

Nødebo-Gadevang menighedsråd

Vejviser for kirkerne i Nødebo og Gadevang  www.noedebosogn.dk
Sognepræst: Eva Holmegaard Larsen 
Nødebo Præstegård, Nødebovej 24, Nødebo   48 48 07 19  ehl@km.dk
Træffes bedst: ons-, tors- og fredag 10-11, tirsdag 16-18, træffes ikke mandag 
Præst: Julie Kaas Buschard,                22 82 51 00  juliekaasb@gmail.com
Fælledvejens Passage 6 st.tv., 2200 Kbh. N
Præstesekretær: Allan Høier  
træffes  som regel i præstegården tirsdag kl. 9-15  48 48 07 19,  alho@km.dk
Graver: Michael Müller 
Kirkegårdskontor Nødebovej 16, Nødebo   48 48 40 09 graver@live.dk
Træffes hverdage i dagtimerne
Sognemedhjælper: Kirsten Kragh     48 48 40 09 graver@live.dk
Organist:  Peter Navarro-Alonso     60 88 19 01 peter@navarroalonso.com
Kirkesanger: Søren Hossy       33 15 95 96 s-hossy@mail.dk
Kirkværge: Knud Aunstrup, Søparken 7, Nødebo  48 48 58 74 knud@aunstrup.com
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Gudstjenester Prædikant Nødebo Gadevang
April

21. april Ib Lauritsen 10.30 9.00
26. april EHLJKB 10.30
Bededag konfirmation
28. april EHL/JKB 10.30

konfirmation
Maj

5. maj EHL 9.00 10.30
9. maj EHL/JKB 10.00 & 11.15

konfirmation
12. maj EHL/JKB 10.30

konfirmation
19. maj JKB 9.00 10.30
Pinsedag
20. maj EHL 8.30 11.00

2. pinsedag morgenandagt Gospelkoncert
26. maj EHL 10.30 9.00

Juni
2. juni JKB 9.00 10.30
9. juni EHL 10.30 9.00
16. juni JKB 9.00 10.30
23. juni EHL 10.30 9.00
30. juni JKB 9.00 10.30

Juli
7. juli EHL 10.30
14. juli JKB 10.30
21. juli JKB 10.30
28. juli JKB 10.30

August
4. august EHL 9.00 10.30

11. august EHL 10.30 9.00
18. august EHL 11.00

Fruebjerg
25. august EHL 9.00 10.30

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

Grib Skov Trop                   www.gribskovtrop.dk
Formand: Hans Peter Folden 2465 6384
Formand-gst@gribskovtrop.dk
Ulveleder: Bente Wilcke  4848 0128
Stifinderleder: Leif Højvang  4848 1270
Spejderleder: Stinus Andersen 2966 7032
Roverleder: Ole Lumholt  4848 1270
Forældreforening: Jørgen Andersen  4848 5099
Hyttevagt: Brian Hørup  41591076  
bhpost@mail.dk

Styrk din krop i Nødebo
Bente Østergaard              4826 5298
Irene Møller              2363 6911

Øvrige foreningsdata

Kajakklubben Esrum Sø    www.kkes.dk
Pia Gulstad   
Gadevangsvej 89   2522 9154
formand@kkes.dk/pia.gulstad@gmail.com
Klubhus: Krostien 11 Nødebo 4848 5245

Folkemusikgruppen Nøddeknækkerne
www.nodeknek.dk
Søren Sigsgaard tlf: 4848 2013
Kildeportvej 24 Nødebo
soeren.sigsgaard@gmail.com

Nødebo Bridgeklub
www.noedebo.dk/bridge
Formand Frithjof Saabye     4824 9119

Vinterbadeklubben Nødebo Vikingerne
www.Nbovikingerne.dk

Formand Jørn Aagaard
Mosebredden 1, Nødebo  4848 1429
Kasserer Jytte Bieber
Egebakken 9, Nødebo  2253 4009
Sekretær Stephen Wessels
Kirstinehøj 23, Nødebo 4913 5215
Mail: nielsen.aagaard@mail.dk
Klubhus: Krostien 11, Nødebo

Gospelkoret: Mighty Monday Mass Choir
Mail: gospel@mmmc.dk
Hjemmeside: www.mmmc.dk
Helene Dahl  Korleder 2346 2767

Bestyrelsen:
Anne Hansen, Formand   4848 4196
Kirsten Poulsen   5190 0453
Dorrit Dall Hansen  4848 4880
Maria Johansen  2227 0276
Margit Vester  4848 3150
Gitte Kruchov  4841 4364
Rikke Sund Nordahl 3956 4804

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

Nødebo Lokalråd                      www.nødebo.dk

Formand Nina Werther     4848 1407
Næstformand Mikkel Faurholdt     4848 4118
Sekretær Benny Kristensen     2480 6371  
Webansvarlig og   
Kasserer Birgit Madsen    4848 2188
Gert Bendsen        4848 5560
Lilian Christiansen 4848 0210
Lilian Dale Andersen     4848 3238
Johannes Krog    4848 5956
Katrine Gro Nielsen   4847 6144
Christina Thorholm  4848 5442
Elsebeth Plate  4848 4912
Tilforordnet Eva Holmegaard Larsen 4848 0719

Hillerød Sejlklub      www.hillerodsejl.dk
Ib Andersen, Søvej 14 4848 3238
Nødebo, 3480 Fredensborg
ia.privat@gmail.com
Klubhus: Krostien 11 Nødebo 4848 5245

Nødebo Stavgang     www.nodebostavgang.dk
Formand Jette Krog  4848 2793
Kasserer Poul Bønsøe 4848 2287
Sekretær Aase Nielsen 4848 1742
Medlem Ellen Kruse  4848 3395
Inger Petersen  2896 8430
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Forsamlingshusets bestyrelse

Forsamlingshuset, Nødebovej 26                                                          4848 0746

Tilde Gylling Bender, Søengen 2                  sekretær                            2070 2930
Bruno Bjerre, Ebbas Allé 14B                       ejendomsudvalget             2014 1617 
Lene Ebsøe, Kirkevej 6                                                                          6168 6384 
Flemming Jørgensen, Nødebovej 1B             bankoudvalget                  4848 3980
Lisa Kragh, Kildeportvej 14                          økonomiudvalget              4848 1729 
Lisbeth Larsen, Nøddehegnet 38                  informationsudvalget        4848 3537
Lisbeth Løw, Kildeportvej 26                       kulturudvalget                   4848 0727
Erik Petersen, Skovbrynet 4                          kasserer                             4848 2467
Poul Rudbeck, Stengårdsalle 2                      formand                            4848 2794
Jens Seeberg, Baunevænget 39                                                                3920 4797
Søren Skals , Pile Allé 5                                næstformand                     4848 4539
Camilla Svanebjerg, Rosenberg Alle 3                                                    3555 3180
Chr. Wolfhagen, Nøddehegnet 19                 driftudvalget                    4848 2593

Bliv medlem af kroen: Det personlige medlemskontingent er 350 kr pr år, og 150 kr for unge (under 30) 
under uddannelse. Forældres medlemsskab omfatter børn under 18.     
Medlemsskab oprettes via vores hjemmeside www.noedebo-kro.dk. 
Kulturabonnement koster 800 kr. pr. år og er kun for medlemmer. 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 Rabat 1 medlem Rabat 2 medlemmer

Krostuen 8.600 6.100 3.600
Sal og krostue 10.900 8.400 5.900
Krostue og driverhus 10.900 8.400 5.900
Sal, krostue og driverhus 12.000 9.500 7.000
Hestelængen 3.950 1.450

  Ann-Britt Thorndahl   loppegeneral            4848 4929



Det sker på Nødebo Kro fra april til august

Næste nummer af Kirke & Kro udkommer 
den 11. august deadline 30. juli

April
Søn. 21.  kl. 16.00 Marguerite - en pige med pep A
Tir. 23.  kl. 18.50 Banko
Ons. 24. kl. 19.30 Jazz på Svenska
Tir. 30.  kl. 18.50 Banko

Maj
Fre. 3.  kl. 21.00 Daimi og Louisiana Jazzband A§
Tir. 7.  kl. 18.50 Banko
Tir. 14.  kl. 18.50 Banko
Ons. 15. kl. 18.00 Vandretur i gl. Grønholt vang F
Tir. 21.  kl. 18.50 Banko
Tir. 28.  kl. 18.50 Banko

Juni
Tir. 4.  kl. 18.50 Banko
Søn. 9.   kl. 7.30  Morgenvandring med Svend Løw F
Tir. 11.  kl. 18.50 Banko
Tir. 18.  kl. 18.50 Banko
Søn. 23.  kl. 19.00 Sankt Hans F 
Tir. 25.  kl. 18.50 Banko

Juli
Tir. 2, 9, 23, 30 kl. 18.50 Banko

August
Tir. 6, 13, 20 kl. 18.50 Banko

A Arrangementer inkluderet i abonnement
§ Middag kl. 19, bestilles senest onsdag
# Nøddeknækkermiddag kl. 18.30, bestilles senest onsdag
F Fri entre


