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Udlejning af kroens lokaler
Hvis du vil leje selskabslokaler eller mødelokaler på kroen, kan du henvende 
dig på kontoret på første sal i kontortiden (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.
På kroens hjemmeside 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 
48 48 07 46. 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 antal personer pris kr

Krostuen 54 8600
Sal og krostue 120 10900
Krostue og driverhus 54 10900
Sal. krostue. driverhus 120 12000
Hestelængen  (kun én medlemsrabat) 50 3950

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., 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.

Bliv medlem af kroen: Det personlige medlemskontingent er 350 kr 
pr år, dog 225 kr for medlemmer der er fyldt 65 og 150 kr for unge (under 
30) under uddannelse. Forældres medlemsskab omfatter børn under 18.
Medlemsrabat: Medlemmer, der ønsker at leje selskabslokaler på Nødebo 
Kro, kan 1 gang om året få.en rabat pa lejen på 2500 kr., hvis de pa det 
tidspunkt, hvor lejekontrakten underskrives, har været medlem i minimum 
2 år. Medlemskabet regnes fra den dag, hvor man første gang har indbetalt 
medlemskontingent. Denne information findes i kroens medlemssystem.
Højest 2 medlemmer kan fa rabat ved samme udlejning.
Rabatten gives kun, nar 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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Til private arrangementer i dit hjem
 kan du leje borde og stole billigt:
Kroens grå AJ stole, 6 stk for 25 kr
Hestelængens klapborde 50 kr pr stk
Kroens trailer for 50 kr pr dag.

I
N
D
H
O
L
D

Ved leveringssvigt Kontakt Rylle Taylor.

Generalforsamling Nødebo Kro 2
Ny opkrævningsmetode  2
Ghita Nørby   5
Generalforsamling Lokalråd 6
Thorkild Damgaard  6
Nyt fra kroen   7
BAZAAR   8
Henning Kirk   9
Nøddeknækkerne   10
Eskær trio   11
Banko    12
Qigong    13
Torsdagsklubben   14
Dalsgaard og Kisselova  15
The Organizers   17
Discodans   18
O-løb    18
Vandværk Generalforsamling 18
Sejlklub    19
Udstiller    20
Stenslettegaard kender du Nødebo 20
Sogneindsamling   22
Åben aftenkirke   23
Fastelavn i kirken   24
Tirsdagstræf Rebel og Kirsten Aunstrup 25



3

Ordinær generalforsamling på 
Nødebo Kro.

Mandag d. 29. marts 2010 kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Valg af dirigent1. 

Bestyrelsens beretning2. 

Forelæggelse af regnskab3. 

Godkendelse af regnskab4. 

Forelæggelse af budget til orientering5. 

Behandling af indkomne forslag6. 

Fastlæggelse af det årlige kontingent7. 

Valg af medlemmer til bestyrelsen8. 

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant9. 

Eventuelt 10. 

Alle forslag, der ønskes behandlet under pkt. 
6, skal være bestyrelsen i hænde senest 15 
dage før generalforsamlingen, altså senest 
den 14. marts.

Alle medlemmer af Nødebo Kro er 
velkomne.

Tilbud om en ny og nemmere 
opkrævningsmetode 

ved betaling af kontingent  til Kroen
Mere end 80% af alle indbetalinger til Kroens 
medlemssystem sker i dag via en netbank.

Derfor tilbyder vi nu at sende din opkrævning 
direkte til din e-mail adresse i stedet for at sende et 
girokort.

 Du skal blot gøre følgende

Send en besked til ”betaling.kroen@gmail.com” 
med oplysning om dit navn og adresse samt 
hvilken e-mail adresse (fx migselv@hotmail.com) 
din opkrævning skal sendes til. Efterfølgende 
opkrævninger fra Kroen vil du så modtage som en 
mail i din indbakke.  

Det vil fremgå af mailen, hvilken konto pengene skal 
overføres til.

Win win situation

Kroen sparer penge ved ikke at skulle købe, printe, 
omdele eller sende girokort, og du får opkrævningen 
direkte i din indbakke.

Har du spørgsmål til dette, kan du kontakte mig på 
telefon  48483121

Niels Lillemose

Formand, 

Nødebo Kro
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Slotsgade 36, Frederiksværksgade 33, tlf. 48403000

Kender du Nødebo?

Tidsbestilling 27265691
Nødebovej 41 første sal

Indgang ad Kildeportvej

Frisør Camilla

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

UNIK når det gælder.... briller linser solbriller

Villa
sælges

Søudsigt

www.SNH.dk
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Ghita Nørby 
& Svenn Skipper

Søndag den 7. februar kl. 16.00

Mød dansk teaters førstedame, der sammen med sin mand 
byder på en rejse rundt i livet med både lys og skygge, 
vemod og latter. Teksterne er alle af H. C. Andersen, og 
musikken bevæger sig fra den danske guldalder til moderne 
rytmiske toner.

Programmet former sig som en vekslen mellem musik 
og ord. Ghita Nørby er udnævnt til H. C. Andersen-
ambassadør, og hun har valgt en række små perler blandt 
digterens historier og digte. Pianisten Svenn Skipper leverer 
musikken. Musik er noget af det mest grænseoverskridende, 
der findes. Den går for det meste uden om forstanden 
og direkte til underbevidstheden og rammer, som man 
siger, lige i hjertet. Det kan man læse på Svenn Skippers 
hjemmeside, og nu vil vi selv kunne opleve det på Nødebo Kro. Oplevelsen vil også 
bære præg af, at de to kunstnere elsker det stof, de skal formidle.

Ghita Nørby er nok den kvindelige skuespiller i nyere tid, der om nogen kan bære 
betegnelsen dansk teaters førstedame . Hendes sceniske og filmiske virke har foreløbig 
strakt sig over  50 år og vidner om en skuespiller, der har gennemgået en fantastisk 
udvikling fra den søde, uskyldsrene pige til at fremstille nuancerede og gribende 
kvindeportrætter. Mod, indsigt, fordybelse, professionalisme og arbejdsdisciplin 
har været nogle af nøgleordene i hendes kunstneriske udvikling. Ghita Nørby blev 
uddannet på Det Kgl. Teaters elevskole og har i lange perioder været tilknyttet Det 
Kgl. Teater. Hun har desuden spillet store roller på de fleste af landets scener. 

Svenn Skipper er uddannet som pianist fra Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium, men har spillet professionelt siden han var 12 år gammel. I de 
sidste mange år har Svenn Skipper fortrinsvist optrådt med sit eget orkester - i dansk, 
svensk og norsk radio og TV, og ved koncerter og indspilninger. Han har flere gange 
været klaversolist sammen med RadioUnderholdningsOrkestret.

Entré 130 kr. eller abonnement. Forudbestilling på kroens kontor
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Generalforsamling Nødebo Lokalråd

Tirsdag den 23. februar 2010 kl.19.30 i Søværelset Nødebo Kro

Dagsorden til den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Lokalrådets beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Budget for det kommende år
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen

Lokalrådet har 10 medlemmer, hvoraf et medlem Sognepræst Eva Holmegaard Larsen er tilforordnet og dermed 
”født” medlem. I år er fire medlemmer på valg: Elsebeth Plate, Niels Pedersen, Lillian Dale og Tina Kraft . 
Alle Nødeboborgere med stemmeret til kommunalvalget kan deltage i generalforsamlingen.
Man finder lokalrådsmedlemmernes navne, adresser og telefonnumre på siden 27.

Eigil Christensen Formand 

Ved Thorkild Damgaards død.
På Kroens generalforsamling i 2001 var der problemer med at få valgt en ny formand. Ingen ønskede at stille op. Men så 
lød det fra den person, der sad lige bag ved mig: ”Så må det vist være min tur.” Det var Thorkild, der trods sit krævende job 
i erhvervslivet, stillede sin arbejdskraft til rådighed for Nødebo Kro. Det blev til 7 år som formand, og i de år fik Thorkild 
med sin dejlige blanding af humor og seriøsitet virkelig sat sit præg på kroens udvikling. Midt i sin travle hverdag gav 
Thorkild sig også tid til at være banko opråber.
For et par år siden blev Thorkild ramt af alvorlig sygdom, som langsomt og ubønhørligt tappede hans energi. Men selv i 
den svære tid oplevede vi, at han var i stand til at bevare sit humoristiske syn på tilværelsen. Ved vores bestyrelsesfest for 
godt et år siden, var Thorkild således et underholdende centrum.
Jeg sender mange medfølende tanker til Thorkilds dejlige familie, som også har præget Nødebo Kro på en meget positiv 
måde.

Æret være Thorkilds minde.
pbv. Niels Lillemose

Formand
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Årets julestue blev et tilløbsstykke af de helt store!
Vi løb tør for vaffeldej og æbleskiver og den sidste glühwein blev rakt over disken kl. 16.
Gospelkorets flotte bidrag til programmet har sikkert haft stor betydning for, at der i år summede af rigtig mange små og 
store mennesker i hele åbningstiden.

Tak til alle der var med til at gøre denne 1. søndag i december til en særlig dejlig dag på kroen – der var en del, der i sidste 
øjeblik tilbød af spendere deres søndag på den gode sag – en særlig tak til dem.

Der blev omsat for 37.573 kr. i boderne; det gav et overskud til kroen på 5.664 kr.
Lotteriet gav 1.650 kr. Vaffelsalget gav 2.816 kr., derudover havde buffeten også rekordomsætning.

En rigtig god dag for Kroen. Jane Walter Hansen

Nytårsballet blev igen i år en stor succes. En virkelig dejlig aften med god stemning, dejlig mad og livlig aktivitet på 
dansegulvet hele aftenen.

Lisbeth Larsen holdt en inspirerende og morsom festtale – for herrerne – i disse tider en kærkommen støtte til dette 
betrængte køn. Og til de bekymrede kan vi fortælle, at der var fuldt hus, mange var forgæves på venteliste, men festen gav et 
smukt overskud og næste år vil der blive sørget for at Nødeboerne får bedre chancer for at købe billetter før udenbys gæster.

Festudvalget takker alle dem, der sled i det for at gøre aftenen vellykket. Det lykkedes til fulde. k&k

Efterlysning
Foråret er på vej  -  Og så er der også snart Nødebo revy

Men - Vi mangler en person til at optage revyen på DVD,  så vi kan evaluere gruppens bestræbelser. 

Interesserede kan henvende sig til vores instruktør Christian (48145301).

Varme hilsner fra Revy-holdet.
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Flemming Quist Møller, Anders Koppel og Peter Bastian 
Spiller på Nødebo Kro Søndag den 21. februar kl. 16.00

Lige siden trioen Bazaar blev dannet i 1976, har den særlige Bazaar-lyd gennem alle årene været umiskendelig. 
Inspirationen kommer fra hele verden, og gruppens musik lader sig ikke underlægge en entydig etiket.

Bazaar spiller en uforudsigelig og meget personlig blanding af slavisk/tyrkisk sigøjnermusik, latin, funk, afro, 
klassisk.... Kald det verdensmusik med et klassisk centrum. Alle gruppens medlemmer er meget aktive i mange 
forskellige sammenhænge: Flemming Quist Møller er også tegner og forfatter, Anders Koppel debuterede i Savage 
Rose og har efterhånden en omfattende produktion af partiturmusik bag sig, mens Peter Bastian er forfatter, 
foredragsholder og fagottist i Den Danske Blæserkvintet. 

I mere end 30 år har den grænseoverskridende multimusikgruppe Bazaar været deres fællesnævner med Peter Bastian 
på fagot, klarinet og ocarina, Anders Koppel på sit Hammond B-3 orgel og Flemming Quist Møller på congas, 
bongos, trommer, darbuka og hvad man ellers kan slå på.

Ingen af de tre musikere virker trætte af samspillet. Tvært imod. Deres glæde ved musikken er om muligt mere 
åbenlys og utvetydig end dengang, de etablerede Bazaar, og deres nysgerrighed virker mere nærværende end 
nogensinde før. Koncerterne bliver af samme grund et sandt festfyrværkeri med et intenst nærvær og en udtalt 
kunstnerisk nerve. Det vil vi også opleve ved koncerten på Kroen.
Entré 130 kr. eller abonnement. Billetter ved indgangen og på tlf. 4848 0746

B
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Nødebo Antenne 
og Ejendomsservice

Johannes Krog

Skift til det nye digitale sendenet 
med en almindelig antenne.

Få vejledning eller en komplet 
installation.

DIGITALT  TV
MED
ALMINDELIG
ANTENNE

tlf. 5325 9863
johanneskrog@mail.dk

Henning Kirk: Sådan holder du hjernen i gang  Onsdag den 10. marts kl. 19.30 på Kroen
Vores hjerne skrumper, fra vi er yngre voksne – og alligevel kan forstanden fortsat vokse hele livet.  Især hvis man 
bevarer nysgerrigheden, er fysisk aktiv og bl.a. stimulerer sin hjerne med sprog og musik. Hjernen kræver mere end 
krydsord og sudoku!
Henning Kirk er læge dr.med og har som samfundsmediciner forsket i aldring, sundhed og forebyggelse i mere end 
25 år. Han er en god formidler af et kompliceret emne og kan oversætte og videregive de nyeste forskningsresultater 
i et alment forståeligt sprog. 
Henning Kirk var leder af Gerontologisk Institut 1989-1998 og har siden haft selvstændigt virke som forfatter, 
foredragsholder og konsulent. Han har skrevet en lang række bøger, artikler og kronikker, bl.a. bøgerne Det grå guld 
(1999), Huskebogen (2005) og Sådan holder du hjernen i gang (2009).
I foredraget og den efterfølgende diskussion vil han tage udgangspunkt i sin 
omfattende viden og i den seneste forskning om hjernens evne til at kompensere 
for de hjerneceller, der helt naturligt forsvinder, og hvad man selv kan gøre for at få 
forstanden til at vokse. 
Entré 50 kr. eller abonnement. Billetter ved indgangen eller på tlf. 4848 0746



-Folkedans for alle aldre:  Nøddeknækkerne
Kom og vær med til en sjov og glad aften sammen med Nøddeknækkerne 
Først den ene vej og så..., To-tur til Vejle og Ræven rask over isen 
En kro med glade børn og voksne- det ser vi altid den sidste fredag i vintermånederne fra kl. 19.30, når Nøddeknækkerne  spiller op til folkedans-
Den første time er for børn og voksne, hvor der lægges ud med sang- og danselege i alle afskygninger. 
På de seneste fællesaftener har der været mange, mange børn og forældre fra nær og fjern.
Lidt underligt, at der ikke kommer så mange børn og forældre fra Nødebo! Det er jo ellers lige om hjørnet og da entreen er 
gratis, kan børn og forældre, som gerne vil have en aften både ude- og hjemme, deltage i starten af fællesaftenen.

Fredag den 29. januar er næste Fællesaften.
Prøv at komme, og få sjov og dejlig motion. Den første time fra kl. 19.30 er for hele familien, akkompagneret af 
Nøddeknækkernes spillemandsmusik sammen med tilløbende musikanter. 
Klokken 20.30 fortsættes med folkedans for voksne. Folkemusikanter fra Gilleleje kommer og gæster os. Gruppen kalder sig 
Gilleleje Spillemandsorkester til trods for at der også er ”spillekoner” med. Børnene er selvfølgelig også her velkomne. Der 
bliver både danset og instrueret.

Fredag den 26. februar spiller vi op til Fællesaften igen! Vi får besøg af en svensk spillemandsgruppe -Bygdeton- fra Annastadt 
nær Ljungby i Sverige. Sidste år gæstede Nøddeknækkerne spillegruppen i Sverige og spillede sammen med dem. Det vil blive en 
forrygende aften med musik og dans for alle! 

Det er muligt at spise kl. 18.30 før 
danseaftenen begynder - bestil en 
Nøddeknækkermiddag på Kroens kontor 
senest onsdagen før fællesaftenen (en ret 
koster kun 70 kr. Børn under 10 år slipper 
med 35 kr.) .
Klik ind på  Nøddeknækkernes hjemmeside 
www.nodeknek.dk -og orienter jer nærmere.
Søren Sigsgaard  (48482013).

Lørdag den 27. februar kan I opleve 
Nøddeknækkerne og Bygdeton spille i 
Hillerødcentret Gallerierne fra kl. 11 til 13.

Bygdetonspillemændene
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Eskær Trio spiller på Kroen søndag den 28. februar kl. 16.

Eskær Trio er en internationalt anerkendt klavertrio, som nu spiller i Nødebo for første gang.  Trioen har, siden den blev 
dannet i 1994, været elsket af publikum og er et af de absolut ledende ensembler på den danske kammermusikscene. 
Trioens pianist, Charlotte Thaning, akkompagnerede i efteråret 2009 sopranen Kristina Langberg under deres 
koncert "Kvindeliv og Kærlighed" på kroen og demonstrerede her sit høje kunstneriske niveau, bl.a. i en soloafdeling med 
Chopin valse. Denne oplevelse inspirerede os til at engagere hele trioen, som desuden består af violinisten Julie Eskær og 
cellisten Emilie Eskær. De vil spille klavertrioer af Emil Hartmann, Haydn og Smetana.
De tre musikere er alle uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København og deres fælles karriere som 
ensemble tog for alvor fart, da de vandt førsteprisen i DRs kammermusikkonkurrence i 1996. Siden har de vundet adskillige 
internationale priser. De har søgt inspiration og vejledning hos nogle af verdens store kammermusikere som Frans Helmerson 
fra Amadeus Kvartetten og Valentin Berlinski fra Borodin Kvartetten.
Eskær Trio trækker mange tilhørere ved deres koncerter i Danmark og har derudover skabt store publikumsoplevelser i bl.a. 
Tyskland, Belgien, Luxemborg, Frankrig, Portugal og Holland. Deres repertoire er meget bredt fra de gamle klassikere til helt 
ny musik. Flere danske komponister har ladet sig inspirere af trioen, som således har stået for en del uropførelser.
Eskær Trio har foreløbigt udgivet to CD’er. Den første i 2003 med værker af Ravel og Chausson og den anden i 2005 med 
værker af de danske romantiske komponister Hartmann, Heise og Barnekow. Det var første gang disse værker blev indspillet, 
og CD’en fik prisen som årets bedste klassiske udgivelse.
Entré 100 kr. eller abonnement. Billetter sælges ved indgangen og på tlf. 4848 0746.
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Piemonte Vine & 
Delikatesser

Barolo, Barbaresco, Barbera, 
Nebbiolo og Dolcetto.

Torrone, chokoladetrøfl er, 
nougat og nøddecreme.

Oliven, trøffelolie, trøffelpasta, 
hvidløgscreme -
OG MEGET MERE

Besøg os på Ndr. Jernbanevej 
29st, Hillerød

Se åbningstider
www.piemontevine.dk

Anne & Jørgen,  Gadevang.

Ring 5118 3037 eller mail 
info@piemontevine.dk

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 gå hjem med en god oplevelse, uanset, hvor meget eller lidt, du vinder.

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

Seriespil og ekstraspil med en samlet præmiesum på næsten kr. 10.000,-

Gevinster på kontantnumre og medlemsnummer

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

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

Udtrækning på indgangspuljen på ca. kr. 1.000.- 

Endvidere diverse lotterier og skrabespil.
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Bedre form og helbred med Qigong

Onsdag den 10. februar, kl. 19:30 

Lillian Wong brænder for Qigong og har et indgående 
kendskab til teknikken både i teori og praksis. Hun vil 
fortælle om baggrunden i traditionel kinesisk medicin 
og der vil blive lejlighed til selv at prøve disse blide, 
men effektive øvelser.

Qigong (udtalt ’tji-gong’) er en gammel kinesisk 
bevægelsesform med 5000 år gamle aner i kinesisk 
medicin, filosofi og videnskab. Det er en langsom, 
meditativ træningsform, der fokuserer både på det 
mentale og det fysiske. Qigong styrker livskraften 
i kroppen og betyder direkte oversat "energi-arbejde" (qi = energi, 
livskraft; gong = arbejde, aktivitet, bevægelse). Øvelserne er rolige og 
harmoniske og udføres langsomt og koncentreret med opmærksomhed 
på åndedrættet.  Herved styrkes led, sener, muskler, nervebaner og 
blodcirkulation. Man får gennemarbejdet kroppen, samtidigt med 
at sanserne skærpes og balanceevnen styrkes. Regelmæssig træning 
forebygger sygdom, forbedrer koncentrations- og indlæringsevnen, 
modvirker stress og spændinger, styrker immunforsvaret, fremmer 
kreativitet og skaber fysisk og psykisk velvære. Kineserne hævder endda, at 
Qigong styrker intelligensen og hukommelsen samt forlænger livet.

Lillian Wong er instruktør, stifter og daglig leder af Fredensborg QiGong 
Klub og er bredt uddannet inden for QiGong. Hun var blandt de første i 
Danmark, som tog QiGong formen til sig, da den kom til Danmark for 
over ti år siden. Hun er uddannet i akupunktur og kinesisk urtemedicin 
og har sin egen klinik i Fredensborg.

Der er gratis adgangtil foredraget.
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Torsdagsklubben
Klubben blev startet i 1996 af Karen Nissen, Bitten Hjorth og KaiThomsen, samt nu afdøde Leif Hjørnet. Vi var 
alle lige gået på pension og skønnede, at der var brug for en sådan lokal pensionistklub med kroen som basis. Vi 
mødes på kroen kl.12.00 hveranden torsdag i lige uger, spiser vores medbragte mad og køber kaffe og drikkevarer på 
kroen. Ca 8 torsdage om året tager vi ud og ser på seværdigheder.

I 2009 har vi blandt andet besøgt arkitekt Johan Spreckelsens og Utzons kirker, Frihedsmuseet med guide, Assistens 
kirkegård med guide og Swanernes malergård i Plejerup. På samme tur var vi 25 deltagere og fik en flot rundvisning 
af keramikeren Tue Poulsen på hans værksted og bopæl ved Fårevejle. Vi har også besøgt Kroppedal museum i 
Tåstrup samt kokkeskolen i Hillerød. 
På sådanne ture  er der altid samkørsel i egne biler, hvor vi deles om udgifterne. 2 - 3 mødedage om året tager vi ind 
og seniorbowler i Hillerød. 
På hjemmedage bliver der undertiden vist billeder af rejseoplevelser, andre fortæller blot om deres ture. Nogle 
torsdage synger vi fra højskolesangbogen med Inger Rudbeck ved klaveret.
Vi har en flad struktur, hvor alle fremmødte på de 2 årlige planlægningsdage er med til at bestemme aktiviteterne, 
og der vælges tovholdere for de enkelte aktiviteter. Programmet bliver derefter udsendt til medlemmerne pr. email.
Vi har opkrævet et årligt klubgebyr pr.deltager på 50 kr., som går til blomster eller til gaver ved særlige lejligheder. 
Og ikke at forglemme til underskudsdækning ved bestilte arrangementer.
I 2009 var kassebeholdningen så stor, at vi ikke behøvede at opkræve kontingent. Der er i øjeblikket 51 medlemmer 
af klubben; det må vel siges at være fint i en by af Nødebos størrelse.

Torsdagsklubbens  program for foråret  2010: Vi mødes altid på Kroen kl. 12 og spiser vores medbragte mad, derefter følger dagens aktivitet.

 28/1  kl.12.30 kører vi til Sankt Mikaels Kirke i Slangerup, hvor  kirketjener Anne Jensen, kl. 13.00 vil fortælle lidt om den 400 år 
gamle kirke. Herefter tager vi hen på den nærliggende Slangerup Kro og drikker kaffe. Hjemkomst senest kl.15.00.Tilmelding  til  kaffe 
og brød nødvendig og kan ske pr mail: rasputin@post9.tele.dk eller tlf. 4848 0448.
 11/2  Inger Dybdahl vil fortælle os lidt om karnevaller i Europa.
25/2 Kl 12.30  tager vi til København, hvor vi skal besøge Davids Samling .
11/3. Vi skal se filmen: Sidste Kapitel, om aldringens vilkår af lægen og samfundsdebattøren Tage Voss. Filmen varer 1/2 time.
25/3  Påskefrokost. Måske med lidt underholdning.
8/4 Vi kører til Øresundsakvariet i Helsingør. Pris 55 kr. Bagefter finder vi et cafeteria, hvor vi drikker kaffe.
22/4. Efter frokosten planlægger vi efterårets aktiviteter og synger foråret ind.
6/5 Vi mødes på kroen kl.12.00 og kører direkte til Selsø Slot, hvor vi finder et sted  at spise vores madpakker. Herefter vil der være  
rundvisning med guide på Selsø Slot. Pris ca. 60 kr. 
20/5 Vi  mødes på kroen kl. 12,00. Vi skal besøge  Erik og Birthe Hjeds meget smukke have på Kromarken. 
3/6 Vi  mødes på kroen kl.12.00. Herefter besøger vi  Danstrup Planteskole og ser på de blomstrende rhododendronbede. 
17/6 Sommerudflugt  hvor vi indtager vores medbragte mad  ved borde i skoven. Grillen vil være tændt op til  brød og  bøffer .

.
 Kai Thomsen.
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Sopran og klaver
Søndag 21. marts kl. 16
En koncert med den dansk russiske 
sangerinde Tatiana Kisselova og 
pianisten Mogens Dalsgaard er 
uforudsigelig. De lader sig inspirere 
af hinanden, og det fører altid mange 
overraskelser med sig. Mellem de 
enkelte numre causerer de om 
musikken.

Mogens Dalsgaard besøgte første 
gang Nødebo Kro i efteråret 2008, 
og der var fuldt hus. Publikum 
overgav sig fuldstændigt til pianisten, 
som uden noder spillede et populær-
klassisk repertoire med hovedvægt 
på Chopin. Begejstringen var så stor, 
at vi på stedet lovede et genhør. Det 
sker nu, hvor Mogens Dalsgaard 
stiller op sammen med den russiske 
sopran Tatiana Kisselova.

Programmet bliver en blanding 
af ren klavermusik og solosang 
med klaverledsagelse. Vi kommer 
til at høre en række af de mange 
iørefaldende russiske romancer, 
med ofte underfundige tekster, som 
Tatiana Kisselova formidler med sin 
enestående sødme og musikalitet. Og vi kommer også til at høre nogle af operalitteraturens berømte operaarier. Ud 
over de russiske komponister vil der være sange af Händel, Pergolesi, Schubert og Gershwin.

Som ved den tidligere koncert vil Mogens Dalsgaard både spille og causere over musikken, og Tatiana Kisselova, der 
er dansk gift og har boet her i landet i en del år, vil også fortælle om indholdet af den musik, hun fremfører.

Entré 100 kr. eller abonnement. Billetter ved indgangen og på tlf. 4848 0746
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The 
Organizers

Musik og dans på 
Nødebo Kro

Fredag den 5. marts kl. 21

Jazzballader, swingende 
blues og funky jazz med klar 
latinamerikansk inspiration har 
været The Organizers’ varemærke 
siden starten i 1991, og de leverer 
stadig livemusik, som damper og 
oser. Gruppen har en stor fanskare, 
ikke mindst blandt unge jazzfans.

Hammondorglet har i en lang 
periode været næsten glemt inden 
for jazzen, men Kjeld Lauritsen har 
været med til at give instrumentet et comeback. Med sit store originale Hammond B3 orgel med baspedaler og den 
roterende Leslie-højttaler udfylder han den traditionelle rolle i orgeljazzen som både keyboardspiller og bassist. Også 
Bob Rockwell er i verdensklasse. Han har siden sin entre på den danske scene præget jazzen med sit sikre spil på 
tenorsax og givet et pust af New York. 

Peter Marott er gæstesolist med en yderst personlig lyd på sit horn og dertil et helt uimodståeligt swing. Per Gade er 
med på guitar, mens Niclas Campagnol trakterer trommerne.

Repertoiret består af egne kompositioner af Bob Rockwell og Kjeld Lauritsen side om side med numre fra Frank 
Sinatras repertoire og kompositioner af Duke Ellington og andre af jazzens store komponister. Det bliver en alsidig 
aften med mulighed for både at danse og lytte. Man kan læse mere om gruppen på www.theorganizers.dk
Dansemiddag kl. 19 med en to-retters menu. Den skal blot bestilles senest onsdag den 3. marts på Kroens kontor .

Entré 100 kr. eller abonnement. Billetter ved indgangen. 



I/S NØDEBO VANDVÆRK
Indkaldelse til ordinær 
generalforsamling

4. marts 2010 kl. 19.00
på Nødebo Kro

Dagsorden
Valg af dirigent1. 
Bestyrelsens beretning2. 
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse3. 
Forslag til takstblad forelægges4. 
Behandling af indkomne forslag5. 
Budget for det kommende år forelægges til godkendelse6. 
Valg til bestyrelsen*7. 
Valg af suppleanter til bestyrelsen8. 
Valg af revisor9. 
Eventuelt10. 

Dagsorden og regnskab udsendes IKKE, men kan 
downloades fra www.nødebovand.dk eller kan 
efter 24. februar 2010 rekvireres på 48266517 eller 
48480656
*Formand og kasserer vælges direkte på 
generalforsamlingen henholdsvis i lige og ulige år).

Bestyrelsen

Så løber vi O-løb igen

En gang om måneden har du mulighed for at få en frisk 
løbetur i skoven ved at deltage i et orienteringsløb, der udgår 
fra spejderhytten.

Hvis du ikke er en trænet løber, kan du sagtens gå et O-løb.

Der er planlagt løb på følgende søndage:

31. 

januar

28. 

februar

21.

marts

25. 

april

23. 

maj

 med start kl. 10.00 ved spejderhytten Bassebjerg Blokhus, 
Jagtstien 3.

Tilmelding gerne forinden på mail til jand@andersen.mail.dk 
eller bare mød op.

Påklædning: almindeligt løbetøj. Medbring et kompas hvis du 
har et.

Pris: 20 kr. (Gratis for medlemmer i Grib Skov Trop).

Diskofest på Kroen Fredag 19. marts kl. 19.00-22.00. Alle børn, der går i 3., 4., 5., 6. og 7. klasse indbydes. 
En discjockey sørger for musikken, og der kan købes sodavand, slik og chips i buffeten. Pris: 40 kr.

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer!  Britta Frederiksen (41415094)  Kulturudvalget.



Vinterdvale
Sejlklubbens anlæg ved søen er vinterklædt. Optimitsjollestativet er tømt ,  joller og 
kølbåde er pakket sammen for vinteren. Det betyder dog ikke at klubben ligger helt 
stille. Bestyrelsen arbejder med planlægningen af den nye sæson, og går man ind på 
klubbens hjemmeside (www.hillerodsejl.dk) og finder kalenderen, kan man se, at der 
allerede er planlagt mange aktiviteter.
Sæsonen 2009 var et vendepunkt for foreningen.  Anskaffelsen af de to små 
Lynæsbåde fik mange til at spørge om, hvordan man kom ud at sejle, og der var 
adskillige, der tog mod til sig og prøvede.
I sæsonen 2010 skal vi også have optimistjoller og større joller ud at sejle. Klubben 
råder over en hel del materiel, der ligger og venter på at blive brugt, og Esrum 
Sø er et fantastisk område til sejlsport. Det er beskyttet farvand, men alligevel så 
stort et vandområde, at det er perfekt til både tur- og kapsejlads. Langs søen er der 
mulighed for at gå i land ved de udlagte broer i Grib Skov eller besøge de to havne 
ved søen, Fredensborg og Sørup havn.
Klubben har instruktører til optimistjoller, større joller og kølbåde, så selv om du 
ikke kan sejle, men bare har lyst til at lære det, så kom ned om torsdagen, når vi 
er gået i gang med sæsonen, eller mød op til de teoriaftener, der er planlagt i marts 
måned og frem til at vi skal på vandet. Du lærer det nødvendige om sikkerhed, 
søvejsregler og om, hvordan man sejler mod vinden.

Sejlsport er en fantastisk idræt. Den kan dyrkes på det ypperste eliteplan, på motionsplan eller som ren hygge. Lige meget på 
hvilket plan man sejler, er man sikker på en naturoplevelse. Der er stærkt fascinerende for de fleste at glide gennem vandet en 
stille sommeraften med vinden som den eneste drivkraft. Det helt store kick, er det imidlertid at beherske en 100 kg let jolle 
i vindstyrker der nærmer sig kuling. At jage hen over vandet med samme fart som en speedbåd, at plane med 15-20 knob 10 
cm. over vandet og føle, at man behersker vind, sejl og båd, skal opleves, det kan ikke beskrives. Kom og prøv!!
Med venlig hilsen Ib Andersen Formand for Hillerød Sejlklub
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Charlotte Kirk Frandsen udstiller på Kroen i 
1. kvartal 2010. Hun er læreruddannet, men har kombineret 
undervisningen med løbende kurser ved Aarhus Kunstakademi, så 
hun kan dyrke sin malerinteresse i fritiden. Hun eksperimenterer 
med akrylfarver i en række teknikker, og ud fra en ligefrem 
naturglæde holder hun af at lade detaljer tage over og 
dermed forenkle sine udtryk, så billederne både forstærker og 
hemmeligholder inspirationerne. 

Alle i Nødebo frygter smitte fra det planlagte tuberkulosehospital.

Hospitalets spildevand skal ledes direkte ud i Esrum Sø!  
Det kunne der have stået i Kirke & Kro, hvis bladet havde eksisteret i 1929. Sognet var i oprør og meget bange for den nye nabo. 
Forhistorien er følgende:

Sophus Thomsen var ingeniør og levede og arbejdede i Østen. I slutningen af tyverne arvede han Stenslettegaard, men da han ikke 
selv ville bruge ejendommen, skænkede han den generøst til Københavns Kommune med den betingelse, at kommunen skulle 
anvende den i et velgørende og menneskeligt øjemed. 

På den tid var tuberkulose en alvorlig og frygtet svøbe for befolkningen, det var en farlig og langvarig sygdom, som man ikke havde 
gode muligheder for at helbrede, og der var brug for mange sanatoriepladser, hvor de syge kunne håbe på bedring under gunstige 
leveforhold. Man mente, det var vigtigt at patienterne først og fremmest fik lys og frisk luft, derfor blev sanatorierne anlagt i 
naturskønne omgivelser, gerne i skovområder, hvor luften var særlig ozonholdig, da man mente at ozon (som man nu betragter som 
en gift) havde gunstig indvirkning på tuberkulosen fordi den har en vis bakteriedræbende virkning. Der var altså god mening i at 
lægge sådan et behandlingshjem i Nødebo.

Der er dog ikke noget at sige til at beboerne blev bange, og specielt spildevandsudledningen i Esrum Sø lyder skræmmende. 

Myndighederne mente, at det problem kunne løses ved at der blev bygget en rensningsanlæg og spildevandet blev ledt ud på dybt 
vand i søen! Der blev altså bygget et primitivt rensningsanlæg og spildevandet blev ledt ud i søen mellem Følstrup og Søparken, hvor 
man stadig kan se rester af ledningen; den er dog ikke mere i brug.

Plejehjemmet stod færdigt i 1932, der var plads til 57 patienter, 
og byggeriet havde kostet kommunen 372.000 kr. i alt. Det 
var et flot og tidssvarende byggeri, men der var sparet på 
inventaret. Patienterne måtte sove i gamle jernsenge fra 1863, 
som var kasseret på Kommunehospitalet. fortsættes i næste 
nummer af k&k
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DIN LOKALE TRÆMAND

Arborist Jørn Skov

Træfældning, Træbeskæring

Flishugning, Stubfræsning

Rådgivning

Uforpligtende tilbud gives

skov@treecare.dk

www.treecare.dk

Nødebovej 36A  40872626 www.gribskovtrop.dk

Tønder

0 - 6 år           1 Tønde

7-9 år 
      2 tønder

10-12 år       2 tønder

14-17 å        1 tønde

18-99 år      1 tønde

Søndag d. 14. februar
- På spejdergrunden 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 faste-
lavns arrangement. Vi har igen i år samlet 7 tønder til alle aldersgrupper

Ud over konge og dronning og bundkonge, har vi flotte præmier  til de flotteste ud-
klædte i alle aldersgrupper. 
Efter tøndeslagningen er der varm cacao og fastelavnsboller inde i spejderhytten.

Stor samlet afslutning med præmie overrækkelse Pris 25 kr. -
Vel mødt  - Grib  Skov Trop
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Sogneindsamling 2010
Giv sultne hjælp til selvhjælp  
Nødebo og Gadevang samler ind ved Folkekirkens Nødhjælps 
sogneindsamling søndag den 7. marts i kampen mod sult i verden. 

Hvert sjette menneske på kloden får ikke nok at spise. Hver aften går de 
sultne i seng, uden at vide om de får mad næste dag. 

Josephine Bwanali er en af dem. Hun er flyttet fra sin voldelige ægtemand 
og bor nu i landsbyen Kagodo i det nordlige Malawi sammen med sine fire 
børn og sin mor. Familien er så fattig, at de voksne højst får mad én gang 
om dagen, mens børnene får majsgrød, når de kommer hjem fra skole og 
igen om aftenen.   
 
Når Nødebo og Gadevang søndag den 7. marts for 11. gang er med i 
Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling er det for at hjælpe familier 
som Josephine Bwanalis. De kan f.eks. lære at dyrke jorden, så den giver et 
større udbytte.

”En milliard mennesker lever med daglig sult. Men sådan bør det 
ikke være i en verden, der kan producere mad nok til alle. Vi er med i 
sogneindsamlingen for at bekæmpe sult i verden,” siger indsamlingsleder 
Jens Carlsen og opfordrer frivillige i både Nødebo og Gadevang til at melde 
sig som indsamlere.

”Jo flere indsamlere, der melder sig, des flere kan vi nå ud til, og des flere 
mennesker kan vi hjælpe,” siger han og understreger, at både dem, der går 

ud med raslebøsserne og de, der putter noget i dem, bidrager til at forbedre 
familien Bwanalis’ og andre fattige familiers fremtid. 

Vil du være med til at give verdens fattigste mulighed for at ændre deres liv?

MELD DIG SOM INDSAMLER 7. MARTS

1: Hos Jens Carlsen på tlf. 2985 7141 eller e-mail: carlsen@storm.dk
2. Mød op i Præstegårdens konfirmandstue Nødebovej 24 på 
indsamlingsdagen kl.10-14. Her vil du få udleveret en rute og en 
indsamlingsbøsse.



ÅBEN AFTENKIRKE I GADEVANG Kyndelmisse 2. Februar kl.17-20
I de senere år er man begyndt at fejre de gamle helligdage igen. Det gælder ikke mindst Kyndelmisse, som fra 
gammel tid har markeret overgangen mellem vinter og forår. Halvdelen 
af vinteren er gået. Nu vender lyset tilbage. 

Som helligdag hed dagen også ”Mariæ renselsesdag”. For det er 40 dage 
siden, hun fødte Jesus, og derfor er hun i følge traditionen klar til at 
blive fremstillet i templet, sådan som man skulle det efter at have født et 
barn. 

Kyndelmisse kommer af latin og betyder: lys messe – eller candle mass. 
Vi har i de senere år brugt dagen til at åbne Gadevang kirke nogle 
aftentimer, til stilhed, bøn, musik og en enkel andagt – og hvor vi leger 
med temaet: lysets tilbagevenden og Jesu ord om sig selv ”Jeg er verdens 
lys”.

Man kan vælge blot at komme forbi og nyde stilheden og den særlige 
stemning i rummet. Eller man kan vælge at komme til de få planlagte 
arrangementer i aftenens løb:

KL.17.30: Søren Hossy synger aftensange, akkompagneret af Peter 
Navarro-Alonso

Kl.18.30: Forskellige musikalske indslag v/Peter Navarro Alonso

Kl.19.30: Aftenandagt
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”Hvad er et menneske, at du tager dig af det” (Salme 8)
Gudstjeneste Nødebo kirke Søndag 7. Marts kl.10.30

    Tema: Når kirken får krop   Medvirkende: konfirmander
Søndag 7. marts arrangerer landets kirker sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Vi har her i Nødebo og 
Gadevang været med i 11 år, og hvert år med et flot resultat.
Det er tradition, at årets konfirmander deltager i stort tal i indsamlingen, ligesom Nødebo konfirmanderne nu i flere 
år har arrangeret en særlig gudstjeneste med henblik på at sætte fokus på det kristne budskab om medmenneskeligt 
ansvar og næstekærlighed.
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Fastelavn
Gudstjeneste for børn og deres familier

Søndag den 14.februar

Fastelavn er en ældgammel fest med rødder i gammel folketro. 
Man fejrede forårets komme og slog katten af tønden for 
at besværge det onde, så frugtbarhed og velstand kunne 
blomstre. 

At klæde sig ud og slå sig løs har alle dage hørt med til livet. 
Især i gamle dage, hvor der var stor forskel på høj og lav, nød 

man for et øjeblik at tage maske på og blande sig med hinanden, så bondemanden og den fornemme greve kunne 
sidde og spise ved samme bord. 

Fastelavnsfesten var en vild og løssluppen fest uden moralske pegefingre. Der blev spist og drukket tæt og kysset i 
krogene, så man bare denne ene gang om året kunne glemme hverdagens mange strenge regler og hårde arbejde. 

I den kristne kirke blev fastelavnsfesten knyttet til indledningen på fastetiden. Først skulle der festes. Fastelavns søndag 
er en festdag, hvor der virkelig blev givet gas. Blå mandag plejer man sine tømmermænd. Hvide tirsdag spiser man 
blødt og sødt hvedebrød for sidste gang inden fasten – det blev til det, vi kalder fastelavnsboller. Askeonsdag tegnede 
præsten et kors i panden med aske på hver eneste i sognet, efterfulgt af ordene: husk, at jord er du kommet, til jord skal 
du blive... 

Så var det alvor. Tid til bod og eftertanke. Tid til at øve selvkontrol og vise, at livet er mere end mad og drikke. Tid til 
at tænke over, hvad der er vigtigt i livet ud over de sanselige, materielle glæder.

Sådan! I gamle dage var fastelavn en udpræget voksenfest. I dag er det børnenes fest. Vi voksne nøjes med at stå 
frysende og se til. Og det er måske lidt sørgeligt. Måske vil skulle gøre noget ved det?

MEN VI HOLDER STADIG GUDSTJENESTE FOR AT BEGYNDE FESTEN MED MANER!

BØRNENE KOMMER UDKLÆDTE – DE VOKSNE MÅ OGSÅ GERNE KLÆDE SIG UD!

Nødebo kirke kl.12.00 – så er der tid til at komme ud til spejderhytten og slå katten af tønden bagefter.

Gadevang kirke kl.13.30 – med efterfølgende tøndeslagning og fastelavnsboller på kirkens parkeringsplads .  

VEL MØDT
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Tirsdagstræf i præstegården
Alle er velkomne, fri entre 

dog betaler vi 20 kr for kaffe og hjemmebag
Der kan arrangeres kørsel ved henvendelse til 

sognepræsten, tlf. 48 48 07 19.

23. februar vil vores Biskop ved Helsingør stift Lise-Lotte Rebel  fortælle 
om sit liv og en biskops mangesidede arbejde.
Lise-Lotte Rebel er født i 1951. Hun voksede op i et håndværkerhjem uden særlig kirkelig 
eller akademisk tilknytning. Hun studerede først idehistorie, men skiftede i 1972 til teologi 
og blev cand teol i 1978. Hun har været præst i Utterslev, Islev og Helsingør, og blev i 1995 
Danmarks første kvindelige Biskop.
Lise-Lotte Rebel fik i sin studietid 2 børn, og måtte ved siden af studierne arbejde som 
bl. a. bogholder og lægesekretær. Til trods herfor gennemførte hun ved en imponerende 
selvdisciplin og flid teologistudiet på normeret tid.
Lise-Lotte Reibel har beskrevet tre egenskaber, som hun synes er vigtige for en biskop:
Tilstedeværelse i stiftet og støtte til præster og menighedsråd
Lydhørhed overfor stiftets præster og menigheder
Tydelighed  i forkyndelsen af det kristne budskab
Vi kan se frem til en spændende eftermiddag med en af de markante nøglepersoner i det 
kirkelige arbejde i vores del af Danmark. k&k

16. marts. Mit Jordemoderliv 
Kirsten Aunstrup fortæller løst og fast om sine oplevelser som jordemoder.
Kirsten er født i 1948 (ved en hjemmefødsel) i den lille by Snertinge i Nordvestsjælland. Hun 
voksede op i Rødovre, og afsluttede i 1974 en uddannelse som afspændingspædagog. Med 
denne baggrund afholdt hun i en årrække utallige fødselsforberedelses- og efterfødselskurser, 
hvor hun var en meget afholdt underviser. Hendes store interesse for fødsler betød, at hun i 
1978 begyndte på jordemoderstudiet, som hun afsluttede i 1981.
Kirsten har siden arbejdet som jordemoder på mange forskellige hospitaler. Hun var leder af 
jordemodercentret i Frederikssund fra 1986 til fødeafdelingen dér blev nedlagt i 1993. 1995-
97 boede familien i Kina, hvor Kirsten var med til at organisere en moderne fødeafdeling i 
Beijing, og desuden organiserede adoption af kinesiske børn til Danmark. Fra 1998 til nu har 
hun været ledende afdelingsjordemoder og vicechef på Rigshospitalet.
Kirsten har lige siden sin første ungdom været aktiv i organisatorisk arbejde, som talsmand, 
tillidsmand, formand for amtets jordemødre, formand for Rigshospitalets Kunstforening (med 
1000 medlemmer) og nu formand for Nødebo Gadevang menighedsråd.
Kirsten er en aktiv og energisk kvinde, som brænder for sit jordemoderfag, som aldrig sparer 
sig selv, og som har et utroligt postivt overskud i sit forhold til andre mennesker.
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Vejviser for kirkerne i Nødebo og Gadevang    www.noedebosogn.dk

Sognepræst: Eva Holmegaard Larsen, Nødebo Præstegård,  Nødebovej 24, (N)     48 48 07 19.  ehl@km.dk
  Træffes bedst: Tirs-, ons- og fre- 10-11, tors- 16-18, tr ikke mandag 
Præstesekr:  Allan Høier  træffes  som regel i præstegården tirsdag kl. 9-15 48 48 07 19,  alho@km.dk
Graver:  Michael Müller. Kirkegårdskontor Nødebovej 16, (N)   48 48 40 09 graver@live.dk
  Træffes hverdage 9-15 undtagen mandag. Torsdag til kl. 17
Assist. graver:  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

Nødebo-Gadevang Menighedsråd: 
 Kirsten Aunstrup, Søparken 7 (N)  Formand   48485874  kirsten@aunstrup.com
 Birgitte Hermann, Mosekrogen 1 (G) Næstformand  48250216/72498306 brher@gribskov.dk
 Eva Stenby Carlsen, Nødebo Skovvænge 8 (N)  Kontaktperson  48476712/20670044 evastenby.carlsen@gmail.com
 Hans Erik Hansen, Gribskovvænget 20 (G) Kasserer   48266573/21810165 h.p@tiscali.dk
 Jytte Liljedahl, Humlevænget 5 (N)  Sekretær   48482710/30554988 jytte-finn@mail.dk
 Else-Marie Kjøller, Jægervænget 17 (N)    48480736/20227736 else-marie@moselvin.dk                
 Gunver Nielsen, Mosebredden 1 (N)     48481429  nielsen.aagaard@mail,dk
 Lilian Christiansen, Ebbas Alle 18 (N)    48480210/61264928 lgc@c.dk          
 Poul Olsen, Kirkevej 12 (N)     48480274/40257075 tpolsen@os.dk
 Sognepræsten. 
Udenfor menighedsrådet:
 Jens Kjøller, Jægervænget 17 (N)  Kirkeværge  48480736  jens.kjoller@mail.dk
 Postadresser:  (N) Nødebo 3480 Fredensborg, (G) Gadevang 3400 Hillerød.

Nødebo- Gadevang menighedsråd ønsker menigheden godt nytår
Vi synes, vi fik valgt et godt menighedsråd i 2008. Mange aktiviteter blev sat i gang i 2009 under Lilian Christiansens formandsskab og 
vi glæder os til at vise nye resultater i 2010. Vi har et dejligt samarbejde både med vores sognepræst Eva Holmegaard, præstesekretæren 
Allan, med vores gravere Kirsten og Michael og med vores kunstneriske medarbejdere Peter og Søren. Poul Olsen og Jens Kjøller har 
gjort en stor indsats for at få vedligeholdelsen af de praktiske rammer for præstegård, kirker og kirkegårde organiseret godt, noget som vi 
fremover vil få megen glæde af.
Tak til tirsdagsgruppen, som gør en stor og meget vellykket indsats og til de mange andre frivillige, hvis arbejdskraft vi trækker på.
Både Eva Holmegaard og menighedsrådet bobler med nye ideer som I vil høre mere om i årets løb.
Det vigtigste for både menighedsråd og menighed er dog, at  vi har en præst, som giver os nogle prædikener og gudstjenester, som giver 
mening og stof til eftertanke. Tak for det Eva.        Kirsten Aunstrup fmd.
Menighedsrådets møder er offentlige og begynder kl 19. Kommende møder:  10/2 og 10/3;. Mødereferater mm kan ses på www.noedebosogn.dk



Idrætsforeningen www.nif.dk
Bestyrelsen:
Formand Henning Vester,
Krohaven 7, Nødebo 48483150
Kasserer Kasper Andersen,
Mosedraget 24, Nødebo 48485584
Sekretær Svend Høegh Nielsen,
Kirkevej 14, Nødebo 48480672
Badminton: Henrik Johansen,
Byagervej 127, 1th Birkerød 45941415
Fodbold: Kasper Andersen
Mosedraget 24  48485584
Gymnastik: Lillian Dale,
Søvej 14, Nødebo  48483238
Tennis: Niels Lillemose,
Rådyrvej 6, Nødebo  484831 21

Hillerød Sejlklub
www.hillerodsejl.dk
Ib Andersen, Søvej 14 48483238
Nødebo, 3480 Fredensborg
post@ibandersen.dk
Klubhus: Krostien 11 Nødebo 48485245

Kajakklubben Esrum Sø
www.kkes.dk
Pia Gulstad   48244546
Gadevangsvej 89   25229154
Mail: formand@kkes.dk/pia.gulstad@gmail.com
Klubhus: Krostien 11, Nødebo48485245

Nødebo stavgang, kontaktpersoner
Claus Jes Petersen  48471881
Svend Høegh Nielsen 48480612

Bestyrelsen i Nødebo Lokalråd
www.nødebo.dk
Eigil Christensen, Æblekrogen 6, formand
eigchr@hotmail.com 48481278
Elsebeth Plate, Kærvej 3, næstformand,
sekretær  48484912
Niels Pedersen, Rådyrvej 8, kasserer  48 481384
Birgit Madsen, Kirstinehøj 21, webansvarlig
  48482188
Eva Holmegaard Larsen
Tilforordnet, Nødebovej 24,  48480719
Knud Blixen Møller, Æblekrogen 4   48481301
Lilian Christiansen, Ebbas Alle 18,    48480210
Lilian Dale Andersen, Søstien 14        48483238
Tina Seiler Kraft, Nødebohave 20   48476997
Kim Veber Carlsen, Stenholtsvej 23    33330692

Grib Skov Trop -www.gribskovtrop.dk
Formand: Hans Haneh 96490142
formand@gribskovtrop.dk
Ulveleder: Bente Wilcke  48480128
Stifinderleder: Leif Højvang  48481270
Spejderleder: Stinus Andersen 29667032
Roverleder: Poul Wilcke  48480128
Forældreforening: Jørgen Andersen  48485099
Hyttevagt: Nils Jørgensen 48484707
nils@nypost.dk

Vandværket
Formand: Ole H. Olesen,
Sportsvej 35, Nødebo  484838 19
Vandværksbestyrer: Ole Christoffersen
Sportsvej 49 48483240

Forsamlingshuset
Bestyrelse:
Anne Mette Andersen, Nøddehegnet 28  næstformand  20930128 
Knud Aunstrup, Søparken 7   informationsudvalget 48485874 
Marianne Bille, Skovgærdet 2A   kulturudvalget  48481760 
Bruno Bjerre, Ebbas Allé 14B     48250617
Birger Brandis, Rådyrvej 5   sekretær   48482597
Grethe Ebbesen, Egebakken 12     48480239
Flemming Jørgensen, Nødebovej 1B  bankoudvalget  48483980 
Johannes Krog, Pramvejen 10   ejendomsudvalget 48485956 
Niels Lillemose, Rådyrvej 6   formand   48483121 
Erik Petersen, Skovbrynet 4   kasserer   48482467 
Jakob Thorndahl, Baunevænget 74     48484929
Chr. Wolfhagen, Nøddehegnet 19   driftsudvalget  48482593 
Ib Østlund, Kastanie Alle 6   økonomiudvalget  48481000 
Forsamlingshuset, Nødebovej 26    www.noedebo-kro.dk 48480746 
Loppegeneral: 
Søren Skals, Pile Alle 5       48484539 
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Gospelkoret: Mighty Monday Mass Choir
Mail: gospel@mmc.dk
Hjemmeside: www.mmmc.dk
Helene Dahl  Korleder 23462767

Bestyrelsen:
Anne Hansen, Formand   48484196
Marianne Bille, Nødebo Kro  48481760
Knud Melballe Olsen, Kass. 48260358
Lena Østergaard  40112319
Danielle Axelsen  20123388
Margit Vester  48483150
Lise Schultz  48250052
Jytte Bieber Nielsen  35127010

Folkemusikgruppen Nøddeknækkerne
www.nodeknek.dk
Søren Sigsgaard tlf: 48482013
Kildeportvej 24 Nødebo
soeren.sigsgaard@gmail.com



Det sker i Nødebo og Gadevang i januar, februar og marts

Næste nummer af Kirke& Kro udkommer 
den 21. marts, deadline 7. marts.

Gudstjenester Prædikant Nødebo Gadevang
Januar
24. januar EHL 9.00. 10.30
31. januar EHL 10.30 9.00
Februar
7. februar EHL 9.00 10.30
14. februar
Fastelavn EHL 12.00

Børnegudstj.
13.30

Børnegudstj
21. februar EHL 10.30 9.00
28. februar EHL 9.00 10.30
Marts
7. marts
Indsamling EHL 10.30

Ungdomsgtj ---

14. marts EHL 9.00 10.30
21. marts EHL 10.30 9.00
28. marts
Palmesøndag EHL 10.30

Børnegudstj. ---

*Arrangementer under abonnement
§ Dansemiddag kl. 19, bestilles senest onsdag
# Nøddeknækkermiddag kl. 18.30, bestilles senest onsdag
☺Fri entre
¤ Forudbestilling indtil kl 12 sidste hverdag før på kroens kontor 
mandag og torsdag 17-19, onsdag og fredag 9-12. tlf. 48480746; 
kro@noedebo-kro.dk

Januar:
Tir. 27. kl. 18.50  Banko
Fre. 29. kl. 19.30  Nøddeknækkerne#☺

Februar:
Tir. 2. kl. 18.50  Banko
Søn. 7. kl. 16.00  Ghita Nørby og Svenn Skipper*¤
Tir. 9. kl. 18.50  Banko
Ons. 10. kl. 19.30  Qigong, foredrag ☺
Tir. 16. kl. 18.50  Banko
Søn. 21. kl. 16.00  Bazaar*¤
Tir. 23. kl. 18.50  Banko
Fre. 26. kl. 19.30  Nøddeknækkerne#☺
Søn. 28. kl. 16.00  Eskær Trio*¤

Marts:
Tir. 2. kl. 18.50  Banko.
Fre. 5. kl. 21.00  The Organizers*§
Tir. 9. kl. 18.50  Banko
Ons. 10. kl. 19.30  Henning Kirk foredrag*
Tir. 16. kl. 18.50  Banko
Fre. 19. kl. 19-22  Discofest
Søn. 21.  kl. 16  Mogens Dalsgaard*¤ 

Kirkens øvrige aktiviteter

2. februar Kyndelmisse, åben aftenkirke Gadevang kl. 17-20.

14. februar Tøndeslagning Gadevang.

23. februar kl 14. præstegården Biskop Lise-Lotte Rebel.

7. marts  Sogneindsamling, Folkekirkens Nødhjælp se side 22.

16. marts kl. 14 præstegården Kirsten Aunstrup


