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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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Halfdanskerne
 

Søndag 3. februar kl. 16

En eftermiddag med viser af Halfdan Rasmus-
sen og Benny Andersen sunget af tre forholdsvis 
unge fyre i skarpe jakkesæt og forskellige per-
sonligheder, der i fællesskabet garanterer fuld 
gang i den på scenen, sjove historier og masser af 
selvironi.

Den danske visescene har fået et nyt stort navn. 
Siden de i 2010 udsendte deres første CD med 
de mest kendte viser af Halfdan Rasmussen og 
Benny Andersen, har Halfdanskerne givet mas-
ser af koncerter og oplevet stigende popularitet. 
Benny Andersen dukkede selv op til udgivelsen 
og gav trioen sit blå stempel: ”At opleve mine 
egne såvel som Halfdans sange i en opdateret, forynget fremførelse af Halfdanskerne var en formi-
dabel oplevelse, så jeg må på det bestemteste anbefale alle interesserede at engagere Halfdanskerne 
til en live-koncert!” I 2012 udgav Halfdanskerne deres anden CD med titlen: ”Sange og Kærlig-
hed”

Halfdanskerne består af kontrabassisten Rasmus Vennevold og de to musikalske entertainere og 
sangere Lars Grand og Mads Westfall på harmonika og guitar. Det er musikken, der frem for alt 
har ført de tre gutter frem til deres nuværende position. Med deres gennemarbejdede versioner af 
velskrevne viser, hvor inspiration fra folk, jazz og pop blander sig med klassiske viseudtryk, løfter 
de genren til et nyt niveau.

I det underholdende show kan du både opleve trioens personlige versioner af klassikere som 
”Svantes lykkelige dag”, ”Noget om helte” og ”Go nu nat”, og blive mindet om lidt sjældnere 
fortolkede højdepunkter i den danske viseskat i sange som ”Udsigt i kikkert”, ”Noget om dran-
kervejr”, ”Hilsen til forårssolen” m. fl.

Entre 120 kr. eller abonnement



4

Carl Nielsen skrev melodier til mere end 300 folkelige og populære sange, som har været med 
til at danne vort billede af Danmark og os selv. Bo Davidsen vil fortælle om baggrunden for en 
række Carl Nielsen sange og spille til fællessang.

Carl Nielsens musikalske spændvidde var som få andre komponisters. Han skrev både populære 
sange som eksempelvis Jens Vejmand, og store monumentale symfonier, nu kendte af koncertsal-
spublikummet i Danmark og snart i hele verden. Det siger noget om, hvor facetteret et menneske 
han var. Og hvordan han - som mennesker i dag – åndeligt set måtte færdes i flere forskellige 
verdener.

Denne søndag eftermiddag skal vi sammen synge flere af hans sange og høre om, hvordan de blev 
til. Carl Nielsens sange er ikke bare ”gode melodier”, der lægger teksten frem. De tolker den også. 
Og for mange af os har de været med til at danne vort billede af Danmark og os selv. Det er Bo 
Davidsen, der vil tage os med ind i Carl Nielsens univers. 

Bo Davidsen er uddannet i musik, psykologi og pædagogik fra Københavns og Aalborgs Univer-
siteter. Han er kor - og orkesterdirigent og har stået for mange opførelser af bl.a. oratorier og ope-
raer i semiprofessionelt regi. Bl.a. er han fast dirigent for Fjordkoret i Frederikssund. Og han er en 
efterspurgt leder af fællessangseancer med indlagte kommentarer om tekst og især musik, som den 
vi nu kan opleve på Nødebo Kro.

Entre 50 kr. eller abonnement.

Carl Nielsens 
sange 

Søndag den 17. februar kl. 16
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   Fredag den 22. februar kl. 19
   Fredag den 22. marts kl. 19
   Fredag den 19. april kl. 19

Nøddeknækkerne har besluttet at starte musikken en halv time tidligere, så der spilles op til dans 
allerede fra kl. 19. Den første time er for hele familien med sang- og danselege i alle afskygninger. 
Senere fra kl. 20 er der folkedans for voksne. Børnene kan selvfølgelig også være med her, hvis de 
har lyst. Der bliver både danset og instrueret. 

Det er helligdag den sidste fredag i marts og april, så der er nøddeknækkerne flyttet en uge frem.

I marts kommer ”De Fortabte Spillemænd” på besøg, og i april får Nøddeknækkerne besøg af 
”Frejas Fioler”. Læs mere om Nøddeknækkerne og deres gæster på www.nodeknek.dk.

Man kan spise middag på Kroen før musikken starter. Der serveres en ret mad kl. 18.30, og det 
koster 80 kr. for voksne og 40 kr. for børn. Spisebilletter skal købes senest kl. 12 onsdagen før på 
Kroens hjemmeside www.noedebo-kro.dk

Der er gratis adgang til musikken

Nøddeknækkerne
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Den Danske Blæserkvintet
med Katrine Gislinge

Søndag 24. februar kl. 16

Medlemmerne af Den danske Blæserkvintet er fløjtenist Verner Nicolet, solooboist i Radiosym-
foniorkestret Bjørn Carl Nielsen, soloklarinetist Søren Birkelund, tidligere solohornist i Radio-
symfoniorkestret Bjørn Fosdal samt musiker, forfatter mm Peter Bastian på fagot. Ved koncerten i 
Nødebo udvides kvintetten med pianisten Katrine Gislinge i værker af Mozart og Poulenc.

Musikerne har holdt sammen i Den danske Blæserkvintet i 35 år og høster netop nu international 
anerkendelse for deres CD: ”Wood Wind”.En afgørende inspirationskilde for Den danske Blæser-
kvintet var samarbejdet gennem halvfjerdserne med Sergiu Celibidache. 

Den Danske Blæserkvintets repertoire dækker hele spektret fra barok til avantgarde. Men kvin-
tetten er også kendt for at kunne sammensætte et “familieprogram” med et repertoire, som alle 
vil kunne glæde sig over. Og i Verner Nicolet og Peter Bastian har ensemblet et par fortræffelige 
fortællere, som følger musikken til dørs med deres levende og engagerede kommentarer.

Billetter til 120 kr. eller abonnement



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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Oktan 60
Gruppen Oktan 60 spiller energisk retro-musik fra 60-70-80´erne på deres helt egen måde, og 
repertoiret spænder fra Eagels, Jimmi Hendrix og Led Zeppelin til Mamas and Pappas, Shu-bi-
dua, Bangels og Dolly Parton. 

Stilen kalder de ”re-cover-version”, fordi de har støvet de gamle hits nænsomt af og krydret dem 
med flerstemmig sang og nye guitarsolostykker, som giver numrene helt anderledes udtryk og for-
tolkning. Derfor rammer musikken både unge og ældre. Oktan 60 er karakteriseret ved flerstem-
migt vokalarbejde og overraskende guitar-riff.

Inden musikken begynder på Nødebo Kro kl. 21, kan man spise middag med en to-retters menu 
for 125 kr. Middagen serveres kl. 19, og der er plads til 90 spisende gæster. Spisebilletter købes i 
forsalg, senest onsdag den 27.februar kl. 12.

Entre 120 kr. eller abonnement.

Fredag 1. marts kl. 21
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”Wu Qin Xi” 
Fitness- og Slankeøvelser på Kroen

”Wu Qin Xi” eller 5 Dyrs fitness-øvel-
ser, er charmerende gymnastiske øvelser 
der giver indleven i dyrs og fugles be-
vægelser - med en unik kinesisk aroma.

Øvelserne, som er lette at huske og 
ikke svære at mestre, kan udføres af 
folk i forskellige aldersgrupper og er-
faringsniveauer. De giver større krops-
styrke, bedre fleksibilitet i leddene, og 
ens åndelige vitalitet og selvtillid kan 
samtidigt få sig et boost.

Vi træner torsdage kl. 15.15-17.15 
i Hestelængen

Fredensborg Qigong klub, 
Lillian Wong 
Qigong & Taiji Yangsheng Center. 
24 96 51 53
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En aften med forfatteren Jens Blendstrup, hvor han vil 
fortælle og læse op af sin seneste erindringsroman ”Bom-
baygryde” fra 2010 og måske også en smule fra bogen ”Gud 
taler ud”, der har begejstret både anmeldere og læsere.

Forfatteren Jens Blendstrup er født 1968 i Århus og debute-
rede med tre digte i tidsskriftet ”Hvedekorn” allerede i 1987. 
Hans første bog, novellesamlingen ”Mennesker i en mist-
bænk”, kom i 1994. I 2004 kom erindringsromanen ”Gud taler ud” om hans gale, alkoholiske far, 
om 70erne og om at vokse op i et parcelhuskvarter blandt solsorte, festlige fædre og overordentligt 
søde svenske mødre. 

Jens Blendstrup er en af hovedkræfterne bag kunstnerkollektivet ”Øverste kirurgiske”. Forkla-
ringen på det temmeligt særprægede navn er, at gruppen oprindeligt holdt til oppe under taget 
på den gamle Diakonissestiftelse på Frederiksberg i lokaler, der tidligere havde huset hospitalets 
kirurgiske afdeling. ”Øverste Kirurgiske” blev hurtigt et tilholdssted for yngre lyrikere, der med 
flid og entusiasme udfordrede den traditionelle opfattelse af, hvad poetisk litteratur egentlig er. 
Det har været et åndehul for unge forfattere med et udtalt behov for at formulere alternativer til 
den traditionelle digtning. 

Tilknytningen til ”Øverste Kirurgiske” har åbnet for spændende samarbejder med fotografer og 
malere. I 2010 udgav Jens Blendstrup sammen med fotografen Lars Gundersen bogen ”Berlin – 
Øjenvidnevariationer”, og for tiden skriver han på en bog om egetræer sammen med maleren Ole 
Leibach. ”

Jens Blendstrup har læst meget op og holder meget af at lege med ord. Det bliver en spændende, 
underholdende og udfordrende aften, der gennemføres med støtte fra Kunststyrelsen.

Entre 50 kr. eller abonnement.

Forfatteren

Jens Blendstrup
Onsdag 6. marts kl. 19.30
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NØDEBO VANDVÆRK

Næsten stille år 2012 – store anlægsarbejder i 2013

Når vi ser tilbage på året 2012, må vi sige, at det næsten 
har været et stille år, hvor vandværket driftsmæssigt har kørt 
godt og vi har leveret vand af meget fin kvalitet. I november 
havde vi desværre en forurening af rentvandstanken, der 
heldigvis hurtigt blev klaret. Det positive ved uheldet var, at 
brugerne viste stor forståelse og at beredskabsplanen virkede 
efter hensigten.

Anlægsarbejder i 2013

Bestyrelsen har i 2012 udarbejdet en handlingsplan, der omfatter forsyningsledninger, brønde, 
ledningsnet, bygning, elektroniske datasystemer, pumper etc.

Som første projekt starter i foråret 2013 anlægsarbejdet med en ny forsyningsledning langs 
Nødebovej startende ved Skolevej og ud til Skovskolen. Det er projekt på 2 mill.kr., der finansieres 
af egne midler, da vi har opkrævet et ledningsbidrag netop bl.a. til dette formål.

Arbejdet vil blive udført af SHT- Vand&Miljø i samarbejde med ingeniørfirmaet Dines Jørgensen 
& Co. A/S.   

De ejendomme, der bliver berørt,  vil blive løbende orienteret og samtidig vil man via vor hjemmeside 
kunne følge projektet.

Generalforsamling i Nødebo Vandværk 13. marts 2013

Generalforsamlingen finder sted på Nødebo Kro den 13. marts 2013 kl. 19.00.

Forslag til generalforsamlingen indsendes senest den 1. marts 2013.

Dagsorden og regnskab udsendes ikke, men kan downloades på: www.nødebovand.dk                                 
eller rekvireres efter 1. marts 2013 på 4848 0656   eller 5123 7125.

Bestyrelsen 
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Donau Swing spiller en løssluppen blanding af sigøjnernumre fra Balkan og Østeuropa blandet 
med det improvisatoriske element fra den franske sigøjner-jazz. Med en kærlighed til den gode 
melodi og med deres særlige klang, får de fire musikere musikken til at swinge helt ud i tåspid-
serne. I dagens anledning udvider Donau Swing med en harmonikaspiller. Hvem de bliver vides 
ikke i dette øjeblik, men der god grund til at forvente en herlig eftermiddag.

Mette Smidl’s violinspil bygger på 2 elementer : Grundlaget fra det klassiske smeltes sammen 
med den sigøjner-tradition, som hun i mange år har dyrket bl.a. med Channe Nussbaum og Øy-
vind Ougaard i Trio Klezmer og med Gypsy Jam.

Kristian Jørgensen er jazzviolinist, og har udgivet flere CDer i eget navn. Har modtaget Ben 
Webster Prisen og JASA-prisen. Spiller desuden med Tango Orkestret og Paul Banks. Han spillede 
med sin kvartet til fredagsdans på Nødebo Kro i november sidste år.

Marcel Comendant , spiller på det karakteriske cimbalon, på dansk: hakkebræt. Han er opvokset 
i Moldavien og er nu bosat i Slovakiet, hvor han hører til blandt de mest etablerede musikere på 
den Østeuropæiske scene. Ud over at være et fremragende akkompagnatør på sit instrument er 
han tillige en fortræffelig solist!

Fredrik Damsgaard spiller både kontra- og elbas og har i de seneste år etableret sig som en af de 
foretrukne bassister i det rytmiske miljø, bl.a. med Søs Fenger, Aske Jacoby, Young Comets og 
Paul Banks. Har desuden medvirket i teaterforestillinger som Woycek, Mozart, Come Together og 
Hey Jude

Entre 120 kr. eller abonnement.

Donau Swing

To violiner, et hakkebræt, 
en harmonika og en kontrabas

Søndag 10. marts kl. 16
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En nystartet klassisk klavertrio bestående 
af tre unge musikere fra konservatoriets 
solistklasse: Loussine Azizian på violin, 
Julie Tandrup Kock på cello og Frederik 
Graversen på klaver. Aquila Trio brænder 
for at præsentere dette fantastiske reper-
toire for et bredt publikum.

Loussine Azizian blev født i Armenien. Hun begyndte at spille violin, da hun flyttede til Dan-
mark som 7-årig. I juni 2010 blev hun færdig med sin kandidat på Det Kongelige Danske Musik-
konservatorium. Hun fortsætter nu sine studier på DKDM i solistklassen. Hun vandt i 2002 4. 
præmie i den internationale musikkonkurrence Coupe Mondiale. I 2003 vandt hun 1. præmie i 
den internationale “Jeunesses Musicales” konkurrence i Bukarest. 

Julie Tandrup Kock er født i København og begyndte at spille cello som 10-årig på Det Danske
Suzuki Institut. Hun blev kandidat fra det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 2010. Hun 
studerer nu i solistklassen. Julie har deltaget i masterclasses med prominente navne som Ralph 
Kirschbaum, Frans Helmersson og Erling Bløndal Bengtsson og har spillet koncerter i adskillige 
lande, deriblandt Argentina og USA. Julie spiller ofte med DR Symfoniorkester, Tivolis Symfoni-
orkester og Malmø Operaorkester.

Pianisten Frederik Graversen er solistuddannet både fra Det Jyske Musikkonservatorium og 
konservatoriet i Amsterdam. Frederik har i de senere år været yderst aktiv med koncerter med 
både solo-klaver, kammermusik og lied på programmet. Frederik bestyrer desuden en privat 
klaver-skole i sit undervisningsstudie i København. 

Entre 120 kr. eller abonnement.

Aquila Trio

Søndag 17. marts kl. 16
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Ordinær generalforsamling
på Nødebo Kro

Mandag den 18. marts 2013 kl. 19:30

  1.  Valg af dirigent
  2.  Bestyrelsens beretning
  3.  Forelæggele af regnskab
  4.  Godkendelse af regnskab
  5.  Forelæggele af budget til orientering
  6.  Behandling af indkomne forslag
  7.  Fastlæggelse af det årlige kontingent
  8.  Valg af medlemmer til bestyrelsen, følgende er på valg :
   a.  Marianne Bille
   b.  Bruno Bjerre (genopstiller)
   c.  Tilde Gylling Bender  (genopstiller)
   d.  Flemming Jørgensen (genopstiller)
   e.  Niels Lillemose
   f.  Vanessa Stephensen
  9.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Alle forslag, der ønskes behandlet under pkt. 6, skal være bestyrelsen i hænde senest 15 dage før 
generalforsamlingen, altså senest 3. marts. 

Dagsorden ifølge vedtægterne

Alle medlemmer af Nødebo Kro er velkomne
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Eghjortens indtog

Der sker store ting ved Dronningens Bøge, fordi 
Naturstyrelsen har besluttet sig for, at vi skal 
genindføre kæmpebillen eghjorten i naturen.

Danmark har tilsluttet sig Bern-konventionen, der 
anbefaler at man genudsætter arter i naturen, som 
af kulturelle grunde er forsvundet. Eghjorten står på 
konventionens liste III, og den er fredet. Danmark 
arbejder for øget biologisk mangfoldighed for derved 
at begrænse forarmningen af naturen. Derfor har vi 
genindført bæveren, som trives rigtig godt, og nu 
skal vi også have eghjorten igen, fordi det vil være en 
overkommelig opgave at etablere nogle områder netop 
til den. 

Eghjortehannen kan blive op til 9 cm lang, hunnen 
er noget mindre. De lever af saft og ved fra gamle 
løvtræer. Larven, som kan blive op til 11 cm lever mellem 3 og 5 år .  De voksne biller flyver i juni 
og juli, hvor de forsøger at finde en mage og forplante sig.

Den sidste eghjort levede i Jylland i 1960-erne, og her fra Sjælland forsvandt den allerede i 
slutningen af 18-hundredetallet, bortset fra et par enkeltfund, som sandsynligvis er kommet hertil 
med noget træ eller savsmuld, fra de egne, hvor den stadig lever. Den kræver en hel del varme, og 
solen har svært ved at trænge ned til bunden i vores tættere mere intensivt tilplantede skov. Den 
kræver også frønnet nedbrudt træ, som der også har været mangel på.. 

Nu prøver man at genskabe vilkårene ved at sprænge toppen af nogle bøgetræer, så de dør 
hurtigere og at efterlade masser af dødt træ i skovbunden. 

Det er allerede sket i Storkevad, Dronningens bøge og et mindre område nord for Ulvedalene 
kommer med her i starten af det nye år. Så mangler man redekasser og pyramider af træ gravet 
halvt ned i jorden for at sikre de bedste vilkår, det bliver etableret her i det nye år. Eghjortene får 
vi af svenskerne, som har en bestand i bl.a. Blekinge, de gerne vil dele ud af. Det forventes, at der 
kommer både larver og voksne biller i løbet af foråret og sommeren enten i år eller næste år, så det 
bliver ekstra spændende at gå i skoven.   Anne Johannisson og Lisbeth Larsen
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Søndag d. 10. februar kl. 13.00
- er der fastelavn på Bassebjerg, Jagtstien 3, for alle i Nødebo

 Vi indbyder jer alle i Nødebo og omegn til at komme og deltage i årets store fastelavns  
  arrangement. Vi har igen i år samlet 7 tønder til alle aldersgrupper

 Ud over konge og dronning og bundkonge, har vi også flotte præmier i alle aldersgrupper  
til de flotteste udklædte.

Efter tøndeslagningen er der varm cacao og fastelavnsboller inde i spejderhytten.

Stor samlet afslutning med præmieoverrækkelse. Deltagelse koster 25 kr.

Vel mødt Grib Skov Trop
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Loppemarked: ALT KAN SÆLGES!

Vi tager med kyshånd imod effekter til årets loppemarked, som afholdes i august. 

Fra maj åbner vi laden hver lørdag, men indtil da er du meget velkommen til at aflevere 
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. 

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

På gensyn og tak for bidraget

 
Loppegeneral, Ann-Britt Thorndahl, ann-britt@thorndahl.org

STRIKKECAFÉ

Alle der kan lide at strikke, sy eller brodere:

Kom op på vores kro. Tag dit strikke- eller sytøj med.

Få snakket om strik, gode råd om strik og meget mere.

Der kan købes kaffe og kage på kroen.

Vi sidder i Driverhuset fra klokken 19.00.

Startdato er onsdag d. 30-1-2013 derefter d. 27-2, 13-3, 27-3 og 10-4

Strikkehilsner fra Ane Christoffersen– vi ses !
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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!

Sensitive børn
”Hjælp – vores barn tænker, mærker og føler mere…..  Hvad gør vi?”

Foredrag af Birgitte Hermann

Onsdag den 6. februar kl. 19

Denne foredragsaften er arrangeret i samarbejde med Nødebo Børnehus for at give forældre et 
indblik i hvad det vil sige at være sensitiv, og hvordan man kan tackle det sensitive barn og bruge 
barnets sensitive træk som en resurse og en styrke i hverdagen.

15-20 % af alle mennesker kan betegnes som særligt sensitive. Hver 6. barn i en institution er 
sensitiv og i hver skoleklasse er der i gennemsnit 3-4 sensitive elever. Ved at anerkende sensitivi-
teten kan man forebygge, at det ender i en diagnose og i stedet få velfungerende børn, hvor deres 
særlige sensitivitet kommer ud som kreative, intelligente og reflektive udtryk. Forældre, pædago-
ger og lærere kan med få greb få de særligt sensitive børn fuldstændig normaliseret, og de vil se 
nogle super stærke og spændende mennesker udvikle sig.

Foredragsholderen Birgitte Hermann har selv et sensitivt barn, som nu er voksen og særdeles vel-
fungerende. Birgitte Hermann er skoleleder, familierådgiver og er næstformand i HSP-foreningen. 
Foreningen for Sensitive Mennesker – læs mere på www.hsp-foreningen.dk 

Der er gratis adgang.

Nødebo Børnehus & Kulturudvalget på Forsamlingshuset Nødebo Kro
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Vigtig begivenhed i Nødebo Lokalråd

Der afholdes generalforsamling i Nødebo Lokalråd torsdag den 21. februar 2013 kl. 19.30 i 
Søværelset på Nødebo Kro.

Mød op til årets generalforsamling og hør om lokalrådets arbejde i 2012, som har fulgt en 
række faste fokusområder i forlængelse udarbejdelsen af Visionsplan 2013, herunder: Trafik og 
trafiksikkerhed, Offentlig transport, Sikker skolevej, Naturcenter – samarbejde med Skovskolen, 
Sommerhus området, Idrætsfaciliteter og Skolens udvikling.

Herudover behandles aktuelle sager, som enten kommer fra Nødebo borgere eller fra Hillerød 
Kommunes administration og Byråd.

Lokalrådet deltager 2-3 årligt i dialogmøder med Hillerød Kommune, hvor alle Lokalråd 
i kommunen er repræsenteret sammen med repræsentanter fra Byrådet og kommunens 
administration.

I november 2012 afholdte Lokalrådet et alternativt politisk møde hvor repræsentanter fra 
alle partier i Byrådet var til stede og besvarede spørgsmål fra de fremmødte Nødebo borgere, 
efter de havde lyttet til et inspirerende indlæg fra Forstander Anders Bülow fra Skovskolen om 
muligheden for at udbygge samarbejdet mellem lokalsamfundet og Skovskolen, som i dag er en 
del af Københavns Universitet.

Vi har et velfungerende Lokalråd i Nødebo, men ønsker noget fornyelse, gerne ved en større 
repræsentation af de yngre grupper i byen, herunder børnefamilierne. Alle over 18 år med bopæl i 
byen kan stemme og stille op til Lokalrådet. 

Så kom til generalforsamlingen og gør din indflydelse gældende – vi skal gøres vores for det ikke 
bliver kedeligt.

Med venlig hilsen Gert Bendsen

Nødebo Lokalråd

Nødebo Lokalråd
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Betty Vesth er uddannet billedkunstlærer 1966. Undervist af kunstmaler Niels Macholm - I 
portræt af Mable Rose.

Hun siger om sig selv:

Ligesom musik har glæden ved farver omkring mig og ønsket om at visualisere mine oplevelser 
fyldt meget i min tilværelse. En stor inspirationskilde til det farveglade maleri kom tillige gennem 
min lærer maleren Niels Macholm. 

I nutiden er mine lange vinterophold i Indonesien en væsentlig inspirationskilde. Med base i 
Ubud på Bali, med kultur og natur i uendelige mængder og af stor frodighed, er oplevelser, jeg 
har her, grundlaget for mange af mine billedkompositioner.

Det er landskaber og portrætter, der udgør størstedelen af mine malerier, hvor jeg arbejder med 
såvel olie, akryl som akvarel. Kendetegnende for mine malerier er stærke farvespil, store kontraster 
med lys og skygge i både små og store formater.

Udover at hente inspiration i østen, hvor også Vietnam og Laos fascinerer mig, er hjemlige 
nordiske motiver også at finde i repertoiret.

Periodens kunstner :

Betty Vesth
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Eftermiddagsmøde i præstegården 29. januar kl.16-18

Marianne Bak med foredraget ”Stress, valg og eksistens”

”Jeg er meget lydfølsom, vil du slukke for musikken, mens jeg er i butikken?” Det er et af de man-
ge eksempler, som Marianne Bak giver, når hun fortæller om følgerne af et stress-sammenbrud.

Stress, valg og eksistens er en personlig og samtidig almen beretning om et alvorligt stress-sam-
menbrud. Marianne Bak fortæller om de efterfølgende vigtige valg og om det at klare sig i sam-
fundet bagefter.

Foredraget beskriver tilstanden før og efter et alvorligt arbejdsrelateret stress-sammenbrud. Det at 
miste orienteringen i alle livets forhold. Tilhørerne kommer til at høre om den fuldstændig foran-
drede hverdag bl.a mødet med sundhedssystemet. Om ensomheden og den nødvendige disciplin 
for at få det bedre. Helingsprocessen er lang og kræver tid og tålmodighed af den stress-ramte og 
den nærmeste familie. 

Foredraget giver et indblik i, hvad et alvorligt stress-sammenbrud er. Samtidig får tilhørerne et 
livsbekræftende bud på, hvordan det er muligt at finde tilbage til sig selv og livet igen.

Baby rytmik med masser af sange og salmer 

Fredage kl.10-11 i præstegården

	 	 	 •	 For	alle	børn	mellem	0	og	3	år
	 	 	 •	 For	dagplejemødre
	 	 	 •	 For	hjemmegående

Vi synger sange og salmer, danser, leger og bruger alle sanser til at opdage verden, hinanden og 
os selv. Og vi hygger os og taler sammen.

Legestuen ledes af musikpædagog Eva Skade Rasmussen, som har arbejdet med baby- og bør-
nerytmik i mange år. Og man kan både tilmelde sig og spørge efter yderligere oplysninger på 
Evas mail: esr@teliamail.dk

Vel mødt Nødebo-Gadevang menighedsråd



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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Tirsdagstræf i præstegården
alle er velkomne, fri entre, dog betaler vi 20 kr. for kaffe og hjemmebag 

Tirsdag den 26. februar kl. 14 - 16 

Selma Lagerlöf – En stemme i tiden

Den svenske forfatter Selma Lagerlöf, som 1909 fik Nobelprisen 
i litteratur, var en international superstjerne, der blandt andet 
modtog over 42.000 breve fra læsere og beundrere over hele ver-
den, fra artige danske skolebørn  til Adolf Hitler. 

Andreas Marklund, historiker og forfatter fra Lagerlöfs hjemland, 
indplacerer hende i en historisk sammenhæng og spekulerer over 
hendes evne til at tryllebinde sit publikum.

Tirsdag den 19. marts kl. 14 – 16

Den unge Knud Rasmussen

Foredragsholder, lektor Knud Michelsen tager 
udgangspunkt i den 14-årige Knud Rasmussen, der efter 
sin barndom i Grønland er kommet til København for 
at gå i latinskole. Vi følger hans færden i Danmark fra 
1890 og på rejser i Norden frem til hans tilbagevenden 
til Grønland i 1902-04 under den litterære ekspedition. 

Foredragsholderen er barnebarn af Knud Rasmussens 
søster Vilhelmine, og hans fortælling bygger på 
hidtil ukendt brev- og billedmateriale, som rummer 

oplysninger om, at det ikke uden videre lå i kortene, at han skulle tilbage til Grønland. Hans 
tilbagevenden sker ad en omvej, der bliver afgørende for karakteren af hans indsats.
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Salmer og Spagetti
Torsdag d. 31. januar kl.17 

i Nødebo kirke 

med efterfølgende spisning i præstegården.
 

Tag familien med i kirke, til en kort, børnevenlig gudstjeneste. Bagefter spiser vi sammen, og de 
små er lige til at gå hjem og lægge i seng bagefter! Ingen madlavning og opvask dén dag!

Pris: 25 kr. pr voksen, børn gratis.
Man kan købe øl og vin. 

Salmer og Spagetti vil i det nye år være et tilbud hver den sidste torsdag i måneden, 
så sæt kryds i kalenderen: 31.januar, 28.februar, 25.april, 30. maj  og 27.juni

FASTELAVN
For børn og barnlige sjæle

Søndag d. 10. februar 
i Gadevang kirke kl. 13.30

Børnegudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning 
udenfor kirken

Man møder udklædt! 
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Salmemaraton
Nødebo kirke 7. februar kl.19.00 til ca. 21.15

Fra kl.18.30 vil der være en kort introduktion til kirkens historie

Salmemaraton er et projekt i Hillerød provsti, som varer over 2 ½ år. Målet er at synge os igen-
nem alle salmebogens 791 salmer. 

Salmemaraton er et krævende langdistanceløb, men det skulle gerne kaste mange glæder af sig un-
dervejs. Blandt andet glæden ved at synge sammen og tid til fordybelse i nogle af dansk digtnings 
smukkeste tekster. 

Det er blevet sagt om Den Danske Salmebog, at den er verdens bedste. Den rummer århundre-
ders digtere og komponisters forsøg på at give den kristne tro ord og toner. Ord og toner, vores 
tro i dag også kan stå og gå på. 

På kirkernes hjemmeside (www.noedebosogn.dk) foreligger hele program-
met for foråret 2013

Undervejs vil der blive serveret vand til at læske stemmebåndende med, og 
noget sødt til at friske hjernen!

Vel mødt til salmemaraton i Nødebo kirke!
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Sogneaften i præstegården

Torsdag d. 21. februar kl.19.30

Hvad sker der, når vi dør?
Foredrag af Johannes Værge

De afdøde er i Himlen, siger vi, men hvad menes der med det? 
Og hvordan kan trosbekendelsens formuleringer om ’kødets opstandelse’ og ’dommen’ forstås?

Fuld enighed har der aldrig været om fortolkningerne. I den tidligste, græsksprogede kristendom 
lå vægten på den afklaring, forvandling og fuldendelse, der ventedes i døden. Dommen var den 
afgørelse, hvor det onde og ødelæggende dømtes bort. 

Da man i vesten gik over til latin i teologien, vandt et juridisk præget begrebssprog frem på be-
kostning af det billedlige sprog. Kirken blev i vid udstrækning set som et rets institut, og det førte 
forskellige forskydninger med sig. Hvor dommen var blevet set som en helbredende foranstalt-
ning, kom den nu til at handle om straf og belønning, og mennesket blev set i dyster belysning 
som fanget i skyld og syndighed. 

Det blev baggrund for de forestillinger om skærsild og helvede, som bl.a. afspejles i Dantes Gud-
dommelige Komedie, og som kirken brugte til at få magt over folk. Denne udvikling reagerede 
bl.a. Martin Luther imod.

I foredraget kommer også H.C. Andersen til orde, og foredragsholderen giver sine bud på en 
nutidig fortolkning.

Johannes Værge, som i en årrække var sognepræst ved Københavns Domkirke, er forfatter bl.a. til 
”Efter døden. En bog om det evige liv”.
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Ny præst i sognet

Velkommen til cand.teol. Julie Kaas Buschard, som er 
nyuddannet teolog og er ansat som præst i løntilskud her i 
sognet i perioden 1.februar til 1.august med mulighed for 
forlængelse. 

Julie ordineres i Helsingør Domkirke søndag d.20.1 kl.16.30 
af biskop Lise Lotte Rebel og indsættes som præst i sognet 
søndag d .3.februar.

Julie præsenterer sig selv således:

Jeg blev færdiguddannet for et halv år siden og efter de mange år med hovedet begravet i bøgerne glæder 
jeg mig nu til at få noget praktisk erfaring som præst i løntilskud i Nødebo og Gadevang.
Jeg er 29 år og bor på Nørrebro i København sammen med min kæreste Søren, der er nyuddannet 
økonom.

Interessen for teologi har jeg haft, så længe jeg husker tilbage, og ønsket om at blive præst er vokset frem i 
takt med, at jeg har lært faget og kirken bedre at kende. Jeg skrev speciale om forholdet mellem skønlit-
teratur og teologi, nærmere bestemt om hvilken betydning den skønlitterære roman kan have for formid-
lingen af teologi. Det resulterede bl.a. i en undersøgelse af Dostojevskijs roman Forbrydelse og Straf i et 
teologisk lys. Jeg bruger meget af min tid på at læse og var derfor glad for muligheden for at kombinere 
teologi og litteratur.

Min fritid går i selskab med min familie og venner, med at dyrke sport og at tage på rejser, når mulig-
heden byder sig.
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Sogneindsamling d.10. marts

Søndag d.10.marts har Nødebo og Gadevang sogne og Fol-
kekirkens Nødhjælp brug for frivillige indsamlere til kampen 
mod sult. 

Udviklingshjælp nytter, og kampen mod fattigdom kan vin-
des. Men der er stadig meget at tage fat på. En af de helt store 
udfordringer er sult. 870 millioner mennesker lider af kronisk 
underernæring, og hvert 12. sekund dør et barn af sult. Sult 
og fejlernæring er verdens største sundhedsrisiko. Samtidig 
forstærker sult  alle andre dårligdomme, eks. sygdommen hiv/
aids.

Uden mad virker hiv-medicin ikke
Kasif Nakatenda fra det sydlige Uganda var et svageligt ud udmarvet barn. Da hun var 10 år, viste 
det sig, at hun var blevet smittet med hiv, da hun lå i sin mors mave. Både Kasif og hendes mor 
kom i gratis behandling med hiv-medicin. Men for at medicinen kan virke, skal patienten spise 
godt og regelmæssigt. Kasif og hendes mor brugte flere timer hver dag på at finde spiseligt ukrudt 
omkring landsbyen. Alligevel var der aldrig mad nok. 

I 2011, da Kasif var 16 år, fik hendes mor to geder og en køkkenhave af Folkekirkens Nødhjælp. 
Samtidig fik moderen, Kasif og andre hiv-smittede i landsbyen undervisning i, hvordan man kan 
leve et godt liv med hiv. I dag sikrer køkkenhaven, at de begge får den sunde og varierede kost, de 
har brug for og som styrker deres imunforsvar. De har 
begge fået mere sul på kroppen, og ingen kan længere 
se, at de er syge. Faktisk har Kasif fået det så godt, at 
hun er begyndt at drømme om fremtiden

Kasif Nakatenda var for underernæret til at få gavn 
af sin hiv-medicin. To geder og en køkkenhave fra 
Folkekirkens Nødhjælp har bogstavelig talt givet Kasif 
et nyt liv. 
Foto: Peter Høvring
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Sådan gør du: 

Meld dig som indsamler 

I Gadevang henvende man sig til Kristian og Katrine Albert på 
tlf. 2829 2893 og mail kalbert@mail.dk, eller møder op i Kessers Hus 
på Rankeskovvej 4 mellem kl.10-13.30.

I Nødebo henvender man sig til Ole Brauer på tlf.4848 8005, eller 
møder op i præstegårdens konfirmandstue mellem kl.9.30 -13.30.
 

Her vil man få tildelt skilte, ruter osv., og der vil være te, kaffe, slik mm. til at styrke sig på.

NB: Børn må ikke gå alene, men ifølge med en voksen. Unge under 15 år skal gå to sammen. 

Vel mødt Nødebo-Gadevang menighedsråd
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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

48480274  
40257074

tpolsen@os.dk

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
Januar

27. jan EHL 10.30 9.00
31. jan EHL 17.00

for børn
Februar

3. feb JKB/EHL 9.00 10.30
10. feb EHL 10.30 13.30
faste for børn

17. feb JKB 10.30 9.00
24. feb EHL 9.00 10.30
28. feb JKB 17.00

for børn
Marts

3. mar JKB/Hedda Salom 10.30 9.00 Hedda S.
10. mar JKB 9.00 10.30
17. mar EHL 10.30 9.00
Marias

bebudelse
24. mar EHL 14.00 10.30

Palmesøndag for børn Gospel
28. mar JKB 17.00

Skærtorsdag
29. mar EHL 16.00

Langfredag
31. mar JKB 10.30 9.00
Påskedag

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 Gert Bendsen        4848 5560
Sekretær Nina Werther     4848 1407
Næstformand Mikkel Faurholdt     4848 4118
Webansvarlig og   
Kasserer Birgit Madsen    4848 2188
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
Anni Andersen  4848 2599
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Forsamlingshusets bestyrelse

Forsamlingshuset, Nødebovej 26                                                          4848 0746

Tilde Gylling Bender, Søengen 2                  sekretær                            2070 2930
Marianne Bille, Skovgærdet 2A                    kulturudvalget                   4848 1760
Bruno Bjerre, Ebbas Allé 14B                       ejendomsudvalget             2014 1617 
Flemming Jørgensen, Nødebovej 1B             bankoudvalget                  4848 3980
Lisbeth Larsen, Nøddehegnet 38                  informationsudvalget        4848 3537 
Niels Lillemose, Rådyrvej 6                          formand                            4848 3121
Erik Petersen, Skovbrynet 4                          kasserer                             4848 2467
Jens Seeberg, Baunevænget 39                      næstformand                     3920 4797
Søren Skals , Pile Allé 5                                                                         4848 4539
Vanessa Stephensen, Kildeportvej 31                                                     2536 3010
Camilla Svanebjerg, Rosenberg Alle 3                                                    3555 3180
Chr. Wolfhagen, Nøddehegnet 19                 driftudvalget                    4848 2593
Ib Østlund, Kastanie Allé 6                           økonomiudvalget             4848 1000

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 januar til marts

Næste nummer af Kirke & Kro udkommer 
den 17. marts deadline 3. marts

Januar
Søn. 27.  kl. 16.00 Galante Glimt fra Holbergs tid A
Tir. 29.  kl. 18.50 Banko

Februar
Søn. 3.  kl. 16.00 Halfdanskerne A
Tir. 5.  kl. 18.50 Banko
Tir. 12.  kl. 18.50 Banko
Søn. 17.  kl. 16.00 Carl Nielsen sange A
Tir. 19.  kl. 18.50 Banko
Fre. 22.  kl. 19.00 Nøddeknækkerne F#
Søn. 24.  kl. 16.00 Den Danske Blæserkvintet A
Tir. 26.  kl. 18.50 Banko

Marts
Fre. 1.  kl. 21.00 Oktan 60 A §
Tir. 5.  kl. 18.50    Banko
Ons. 6.  kl. 19.30 Jens Blendstrup A
Søn. 10.  kl.  16.00 Donau swing A
Tir. 12.  kl. 18.50    Banko
Søn. 17.  kl. 16.00    Aquila Trio A

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


