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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 på lejen på 2500 kr., hvis de på 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 få rabat ved samme udlejning.
Rabatten gives kun, når det drejer sig om medlemmers personlige 
arrangementer, fx bryllupper, fødselsdage, jubilæer, konfirmationer mm. Det 
betyder, at man gerne må leje kroen til en god vens arrangement, men der 
gives ikke rabat.
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Kun for medlemmer af kroen
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.
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Jazz-koncert 

Søndag den 30. januar kl. 16.00
Det er to af Skandinaviens største jazzmusikere, der optræder på kroen den sidste søndag i januar.  

Sinne Eeg har sunget på Nødebo Kro en gang tidligere, hvor hun tog publikum med storm. Hun har flere CD-udgi-
velser bag sig og blev i 2009 belønnet med den anerkendte P2-Pris.

Lars Jansson regnes for en af Europas dygtigste jazzpianister og er i øvrigt en fremragende komponist. Han er født i 
Örebro i Sverige i 1951 og uddannet på musikkonservatoriet i Göteborg, hvor han bl.a. spillede hos Ove Johansson. 
I mange år har Lars Jansson spillet med en fast trio, som hører til blandt de populære jazzgrupper i Sverige.

Samarbejdet mellem Sinne Eeg og Lars Jansson begyndte med indspilningen af Sinne Eegs gennembruds-CD Wai-
ting For Dawn, hvor Lars Jansson bidrog både som musiker og med-komponist. CD’en blev kåret som Bedste Vokal 
Jazz CD ved Danish Music Awards i 2007.

Billetter til 150 kr. sælges ved indgangen. Koncerten er med i forsamlingshusets kulturabonnement.
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Unik Optik · Susanne Yde
Helsingørsgade 10-14
3400 Hillerød 
Tlf. 4824 0401

UNIK når det gælder.... briller •  linser •  solbriller

Nødebo Antenne 
og Ejendomsservice

Johannes Krog

Modtag TV i digital kvalitet med
 antenne eller parabol. 

Mange gratis kvalitetskanaler.

DIGITALT  TV
MED
ALMINDELIG
ANTENNE

tlf. 4848 5956 - tlf. 5325 9863
johanneskrog@mail.dk

NØDEBO VANDVÆRK 
A.M.B.A

 
Ordinær generalforsamling
17. marts 2011 kl. 19.00

på Nødebo Kro
 

Dagsorden, regnskab udsendes 
ikke men kan downloades på

www.nødebovand.dk
efter 20. februar 2011 eller

rekvireres på 4848 0656
Forslag skal indsendes senest 

1. marts 2011

Bestyrelsen fremsætter forslag til
ny nordlig ringforbindelse
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At overkomme livet

Lisbet Dahl

Søndag den 6. februar kl. 16.00

Lisbeth Dahl nøjes ikke med at stå på scenen i Cirkusrevyen eller spille med i film og TV dramatik. Hun deler også 
gerne ud af sin dyrt købte livsvisdom i mere intime møder med sit store publikum. 

Hun er en af Danmarks fremmeste konsekvenseksperter, når det drejer sig om skilsmisse, og giver gerne råd, så 
dem, der aner en skilsmisse true i horisonten, måske kan undgå det. For mere end 10 år siden udgav hun bogen ”At 
overkomme livet”, som er udkommet i adskillige oplag, og den blev fulgt op af bogen ”Hjælp når du skal skilles”, 
som er en ”Emma Gad” for skilsmisseforældre. 

Det er meget underholdende og også inspirerende, når Lisbeth Dahl åbenhjertigt deler ud af sine livserfaringer 
og reflekterer over, hvorfor det er gået hende, som det er, med både opture og nedture. Lisbet Dahl, fortæller 
meget personligt om sit private og professionelle liv med fem børn med fem forskellige mænd, med sorger, glæder, 
forelskelser, skilsmisser og en helt utrolig karriere som skuespiller og revykunstner.

Der er 180 nummererede pladser til mødet med Lisbet Dahl, og billetterne sælges i forsalg på tlf. 4848 0746 i 
forsamlingshusets kontortid mandag og torsdag kl. 17-19 samt onsdag og fredag kl. 9-12. Forsalget slutter den 2. 
februar og resterende billetter sælges ved indgangen

Entré 150 kr. eller abonnement
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Kopenhagen Kabarett 

Søndag 
27. februar kl. 20

Det bliver en helt enestående oplevelse, når de seks kunstnere bag Kopenhagen Kabarett kommer til Nødebo med 
deres nyeste forestilling.

”Kopenhagen Kabarett gibt sich die Ehre” er gruppens tredje forestilling og er baseret på traditionerne fra 
mellemkrigstidens Berlinerkabaret. Som ved de tidligere forestillinger har Comedian Harmonists numre en central 
placering i programmet. Friedrich Hollaenders utroligt iørefaldende melodier er en anden hovedbestandel, og 
endelig er der en række evergreens skabt i samarbejdet mellem Bertolt Brecht og Kurt Weill.

Kopenhagen Kabarett debuterede  i 2005 med en musikforestilling i Literaturhaus, der fik 5 stjerner i 
Jyllandsposten. Successen blev fulgt op, og som Politiken har skrevet: ”De kan mere end deres kasserollebøjninger”. 

Der er 180 nummererede pladser til Kopenhagen Kabarett, og billetter til 150 kr. sælges i forsalg på tlf. 4848 0746 
i forsamlingshusets kontortid mandag og torsdag kl. 17-19 samt onsdag og fredag kl. 9-12. Kulturabonnementet 
giver gratis adgang til forestillingen.

Forsalget af både billetter og mad slutter onsdag den 23. februar, og resterende billetter sælges ved indgangen.

Spis middag før forestillingen

For at gøre oplevelsen endnu større tilbyder Kroen en to-retters menu til kr. 150 pr. kuvert, som serveres i for-
samlingshuset dejlige café og krostue kl. 18.

Hvis man ønsker at spise før forestillingen, skal man bestille maden på forhånd samtidig med, at man køber 
billetterne. Men gør det tidligt, for der er kun plads til 90 spisende gæster.



Fredagsdans 
på Nødebo Kro 

4. marts kl. 21

med 

Majken
 & 

Fjeldtetten

Majken Christiansen og Fjeldtetten 
spiller et swingende repertoire 
inspireret af Ella Fitzgerald, 
Cole Porter, Billie Holiday, 
Louis Armstrong og andre store 
forbilleder. 

Sangerinden Majken Christiansen 
bor i Oslo, hvor hun har succes 
ved store koncerter med det 
verdenskendte Magnolia Jazzband. 
Hun har været på turné i Ukraine 
og Thailand og Fjeldtetten har 
haft Majken med til Grækenland, 
England, Tyskland, Holland og 
Polen.

Fjeldtetten startede deres 
sammenspil i begyndelsen af 
1992, hvor de i nogle måneder var 
husorkester i en lille café på 

Frederiksberg. Her opbyggede de 
et omfattende swingrepertoire, som 
de stadig udvikler og spiller med 
stor glæde. Fjeldtetten består af Per 
Rick, vokal, trompet, flygelhorn og 
mundharpe, Inge Andersen, piano, 
Peter Reimer, bas, og Mogens Kann 
Fjeldsøe, trommer.

Inden musikken starter kan man 
spise middag med en to-retters 
menu for 120 kr. Den skal blot 
bestilles senest onsdag den 2. marts 
ved henvendelse på 4848 0746 i 
forsamlingshusets kontortid mandag 
og torsdag kl. 17-19 samt onsdag og 
fredag kl. 9-12.

Entré 100 kr. eller abonnement. 
Billetter sælges ved indgangen 

277
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Hvad laver Care Danmark ?

Foredrag onsdag den 30. marts kl. 19.30

Ægteparret Gorm (Hans Georg Møller) og Kirsten Vaupel er storytellers hos Care Danmark, og de vil dele deres 
oplevelser fra besøg hos mennesker i U-landene, der får hjælp fra Care. De sætter ansigter på og lægger op til 
diskussion om Cares arbejde.

Vi kender Gorm fra hans lange journalistiske karriere i Danmarks Radio, hvor han altid har været i øjenhøjde med 
både seere, interviewpersoner og andre gæster i studiet. Operasangeren Kirsten Vaupel var i mange år tilknyttet Den 
Jyske Opera og har i årenes løb medvirket i flere spillefilm og store forestillinger i udlandet.

Deres fortællinger tager udgangspunkt i de fattige mennesker i u-landene, der lever på kanten af det mulige. Det er 
historien om et liv, hvor hver dag er en kamp for overlevelse, når sult, naturkatastrofer, AIDS og korrupte regeringer 
sætter dagsordenen. Men det er også historien om en enorm vilje og livskraft hos disse verdens mest udsatte. For 
ethvert menneske har ressourcer og styrke til at ændre på tingene - hvis bare vi hjælper dem lidt på vej.

Der er gratis adgang, men der bliver mulighed for at give et bidrag til Care’s arbejde.
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Nøddeknækkerne spiller både 25. februar og 25. marts
Kroens husorkester spiller op til folkedans den sidste fredag i måneden. Der bliver både danset og instrueret. Og tit 
kommer andre spillemænd på besøg.

Den første time fra kl. 19.30 er for hele familien med sang- og danselege i alle afskygninger. Senere fra kl. 20.30 er 
der folkedans for voksne. Børnene kan selvfølgelig også være med her, hvis de har lyst. 

25. februar får Nøddeknækkerne besøg af Gilleleje Spillemandsorkester, der også gæstede Kroen sidste år. Det bliver 
sikkert lige så succesrig en oplevelse i år med smukke fornøjelige toner.

25. marts står Nøddeknækkerne selv for hele aftenen.

Læs mere om kroens husorkester på deres hjemmeside www.nodeknek.dk 

Man kan spise middag på Kroen før musikken starter. Den bestilles på 4848 0746 senest onsdagen før og koster 70 
kr. for voksne og 35 kr. for børn under 12 år.

Der er gratis adgang



Diskofest for børn
Fredag 11. marts 

kl. 19-22

Der bliver fuld fart på diskorytmerne og røgkanonen, 
når der er Diskofest på Nødebo Kro. 

Festen er for alle børn i Hillerød og omegn, 
der går i 4, 5, 6, og 7 klasse. 

Festen er alkoholfri, det er muligt at købe sodavand og 
slik i caféen. En gruppe af forældre deltager i festen.  

Yderligere information kan fås hos Britta Frederiksen 
4848 0094 eller Gitte Madsen 2364 4353 

Entre 40 kr.
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Slotsgade 36 / 3400 Hillerød / tlf. 4456 3100
www.handelsbanken.dk/hilleroed

*Handelsbanken har nogle af Danmarks 
mest tilfredse kunder ifølge Extended 
Performance Satisfaction Index 2010

139 år efter vores første filial blev åbnet, står vi stærkere end nogen sinde før. 
Vi har rigeligt med penge at låne ud og et stærkt kapitalgrundlag. Handels
banken er bygget op omkring “klassiske dyder” som at tænke langsigtet, 
yde personlig service og sætte tæring efter næring. Det har gjort os til én 
af Europas stærkeste banker og givet os nogle af Danmarks mest tilfredse 
kunder*. Kontakt os, hvis det lyder som noget  for dig.

Aflysning
Onsdag den 23. februar

Foredraget om rejsen til Peru er desværre aflyst

 på grund af sygdom.
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Ordinær generalforsamling på Nødebo Kro.
Mandag d. 28. marts 2011 kl. 19:30

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Alle medlemmer af Nødebo Kro er velkomne.

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Godkendelse af regnskab
5. Forelæggelse 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. Anne Mette Andersen
b. Marianne Bille
c. Flemming Jørgensen
d. Jakob Thorndahl 
e. Niels Lillemose

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 den 13. marts.



Nødebo 
Lokalråd

Lokalrådet ser frem til et spændende 
år 2011, hvor vi blandt andet vil 
arbejde for større koordinering 
med de øvrige Lokalråd i Hillerød 
Kommune, for at øge den politiske 
forståelse for nødvendigheden af 
nærdemokrati.  

Lokalrådets bestyrelse gør 
opmærksom på at der er 
Generalforsamling med valg til 
Lokalrådets bestyrelse den 24. 
februar 2011 på Nødebo Kro.

Projekt ”Bedrebus”
Som omtalt i sidste udgave af K&K 
er de forringede busforbindelser til 
og fra Nødebo et vigtigt tema, som 
Lokalrådet forsøger at bearbejde fra 
forskellige vinkler. Sammen med 
nogle engagerede borgere er der 
netop dannet en arbejdsgruppe, 
der vil være omdrejningspunkt for 
forårets kampagner for forbedrede 

forhold. Ninna Werther er 
Lokalrådets tovholder/repræsentant i 
denne gruppe.

Øget sikkerhed på 
Nødebovej
Mindre trafik på Nødebovej – og 
helst helt væk med den tunge af 
slagsen. Det har i årtier stået på 
Lokalrådets ønskeliste. Nu lysner 
det!

Kort før jul lykkedes det at få taget 
et skridt, der kan vise sig at blive 
afgørende: I forbindelse med en 
stor transportpolitisk aftale på 
Christiansborg er der nu afsat to 
millioner kroner til at foretage 
nogle indledende undersøgelser for 
at få forlænget motortrafikvejen 
fra Helsinge-rundkørslen til 
omfartsvejen ved Græsted. Det 
vil sige, at det med tiden bliver 
attraktivt for lastbil- og den øvrige 
trafik til og fra Gilleleje-området at 
køre vest om Gribskov – og altså 
ikke gennem Nødebo.

Det er et gennembrud for 
Lokalrådets bestræbelser på at få 
reduceret trafikbelastningen af 

Nødebovej.

Bag transportaftalen står et meget 
bredt politisk flertal. Det giver den 
bedste sikkerhed for, at politikerne 
mener det alvorligt – og at de kan 
blive hængt op på initiativet.

I første omgang skal en videreførelse 
af motortrafikvejen undersøges 
og planlægges – byggeriet går 
altså ikke i gang med det samme. 
Men Lokalrådet bider sig fast og 
fortsætter interessevaretagelsen over 
for både lokale og centrale politikere 
for at sikre, at etableringen af vejen 
bliver ført ud i livet. Til gavn for 
Nødebo, den kommende naturpark 
”Kongernes Nordsjælland” og 
trafiksikkerheden.

Sommerhusene skal 
have helårsstatus
Nødebos sommerhusområde har i 
årevis været i centrum for debatten.

Skal området fortsat have 
sommerhusstatus – eller skal 
den formelle status ændres, så 
den afspejler virkeligheden? Det 
spørgsmål har Lokalrådet og 
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politikere på alle niveauer – mere 
eller mindre kvalificeret – diskuteret 
frem og tilbage.

Lokalrådets indstilling er klar: 
Området skal have helårsstatus.

Mange (børne-)familier er 
veletablerede i området og har krav 
på den sikkerhed, som helårsstatus 
vil give dem.

Miljøminister Karen Elleman 
(V) – og før hende en lang række 
af forgængerne – har afvist at 
ændre ved områdets status. Det 
er senest sket med henvisning 
til, at det kan ”skabe præcedens” 
og afstedkomme, at også andre 
”tilsvarende” sommerhusområder 
vil forlange helårsstatus. Men 
sagen er den, at området i Nødebo 
ikke kan sammenlignes med de 
kystnære sommerhusområder, 
som ministeren sigter til. Husene 
med sommerhusstatus i Nødebo 
ligger i sammenhæng med det 
øvrige byområde. Og søen til 
trods defineres området ikke som 
kystnært. Der eksisterer derfor ikke 
slagkraftige argumenter, der burde 
afholde beslutningstagerne fra at 
efterkomme ønsket om helårsstatus.

Lokalrådet arbejder målrettet og 
både foran og bag linjerne for at 
sikre den fornødne opbakning til 
synspunktet.

Og skulle fornuften gå hen og skabe 
præcedens, så lover det da godt for 

det nye år…

Mandag den 31. januar er der 
ordinært møde kl. 19.30 på Kroen. 
De første 30 min. er forbeholdt 
gæster

Torsdag den 24. februar er der 
generalforsamling kl 19.30 på 
Kroen.

Alle er velkomne 

Følg med i Lokalrådets arbejde og 
hvad der sker i Nødebo på 

www.nødebo.dk

Mikkel Faurholdt

Dyrk Qigong 
på Nødebo Kro

Qigong Klubben inviterer alle 
interesserede på Nødebo Kro For-
samlingshus til at komme og lære 
Qigong hver torsdag fra kl. 15.00-
17.00 i foråret 2011. 

Nyt kursus starter d. 13/01 i He-
stelængen, hvor nybegyndere og let 
øvede er lige velkomne

Lillian Wong står for instruktion 
og kan kontaktes på 48 47 69 99.
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Nødebo-revyen 
er på vej! 

Er der flere, der brænder?
Vi har her midt i januar netop 
afsluttet et revy-møde og sidder og 
småsnakker om revyens gang. Indtil 
begyndelsen af marts mødes vi hver 
mandag og derefter øves daglig 
indtil det hele fyres af d. 16., 17., 
18., 19. marts

Arbejdet med årets revy har været i 
gang siden midten af december, men 
tager rigtig fart nu. De fleste tekster 
har vi skrevet, og nu kommer så det 
svære arbejde med at finpudse og 
evt. kassere.

Emnerne er mange, og vi kommer 
vidt omkring i alvor og skæg. Der 
skal gøres plads til en dags-aktuel 

tekst, hvis der pludselig sker noget 
fantastisk i Danmark, og så er det jo 
muligt, at der også kommer et royalt 
nummer, som plejer at tage kegler.

Revyen stiller også spørgsmålet, 
om der burde udløses krisehjælp til 
folk når de har runde fødselsdage? 
Spekulationer om alder kan tage 
pippet fra både unge og gamle, 
revyen giver førstehjælp til alle. 

Revyen runder selv snart de 30 år 
og bestræber sig på at blive bedre og 
bedre med årene, genkendelig, men 
også med nye ideer og nye måder at 
lave tingene på.

Christian, som er primus motor, 
forfatter, skuespiller og instruktør 
kommenterer:

Jeg er vild med at lave revy, og jeg 
har været med her i byen i 16 år. 
Rylle har været med siden starten og 
også andre har været med i mange 
år. 

Igen i år er vi 5 på scenen, 3 kvinder 
og 2 mænd, og vi har det godt og 
travlt med et anstrøg af nervøsitet, 
når vi forbereder -  ligesom det skal 
være. 

Vi har plads til en skuespiller til (i 
2012), helst en korpulent herre, 
men jeg indrømmer, at vi nok er lidt 
kræsne. Folk betaler mange penge 
for billetten, så der skal helst lidt 
erfaring på ”den glade amatør”

Vi trives som en af Kroens 
interessegrupper, men vi er også en 
gruppe, der har en stor omsætning, 
og en forpligtelse til at lave noget, 
som Kroen tjener penge på.

 Vi er meget interesserede i at få 
en opbygning som flere andre af 
de lokale revyer. Dvs at der bag 
forestillingen står en gruppe ildsjæle 
i en form for støtteforening.

Vi har gode folk til at hjælpe med 
kostumer og kulisser, men vi vil 
meget gerne have mange flere. 
Også nogen, der kunne bane vejen 
og sørge for, at vi kan komme til 
i rekvisitrummet, eller at der på 
andre måder er plads til os den 
sidste uge, vi øver på Kroen og at 
koordinere det hele, så samarbejdet 
på Kroen bare glider. Det kan også 
være mere hjælp til at sælge billetter, 
til programmer og reklame, og så 
kan det også være én der snuser nye 
fonde op, så vi selv kunne rejse flere 
penge. Det kunne virkelig være fedt 
med en gruppe behjertede sjæle bag 
os til de mange små og store job, der 
er omkring en revy, så I der læser 
dette: 

Hvis I kan li Nødebo-revyen, 
så meld jer gerne til et job og 
allerbedst: vær med til at oprette en 
støttegruppe. 

Interesserede kan henvende sig til 
Christian: 51945708            (LL)
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Billetsalg til
Nødebo-revyen

Billetter til generalprøven onsdag 
den 16. marts:  pris 75 kr – sælges  
ved indgangen

Billetter til torsdag og fredag den 
17. og 18. marts: 150 kr. – sælges i 
forsalg og ved indgangen

Der kan købes smørrebrød til 
torsdag og fredag, som i så fald skal 
bestilles i forvejen. Det koster 40 kr. 
stk. og serveres i Krostuen fra kl. 19. 

Der vil være et begrænset antal 
billetter til torsdag, da der er en 
forening, der har købt sig ind. 
Antallet bliver afgjort inden dagen 
for forsalget, så hold øje med 
hjemmesiden for at se, hvor mange 
billetter, der bliver til torsdag. 

Billetter til lørdag den 19. marts:   
300 kr, sælges kun i forsalg. Prisen 
indeholder en udsøgt 2-retters 
menu, kreeret af et af Kroens bedste 
kokkehold. Middagen serveres 
18.30.

Revyen begynder alle dage kl. 20

Der er forsalg til det hele: torsdag 
den 24. februar kl. 19.00, 
man kan hente kø-numre på 
medlemsdøren fra kl. 17.00 

Usolgte billetter kan købes via 
Kroens kontor   LL

God fornøjelse
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Nødebo Kro er gået på Facebook

•	 Læse sidste nyt om Kroens arrangementer

•	 Se billeder fra afholdte arrangementer

•	 Finde attraktive medlemsfordele

•	 Kommentere på løst og fast og læse andre medlemmers meninger og oplevelser fra Kroen

•	 Få info om Loppemarkedet før alle andre

•	 Få info om madklubberne

•	 Finde priser og praktiske oplysninger vedr. lokaleleje på kroen

•	 Gå ind på www.facebook.dk, og søg efter med Nødebo Kro. Søgefeltet finder du i øverste 
venstre hjørne.  

•	 Hvis du ikke ved hvordan man bruger Facebook, så spørg din nabo. Næsten hver anden 
dansker er aktiv bruger af verdens største sociale netværk.   (TB)

På Facebook kan du :
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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
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Banko på Nødebo Kro hver tirsdag kl 18.50 hele året
Måske ikke landets største eller flotteste banko, blot det bedste!

Vi satser først og fremmest på nye spændende spil, gode gevinster, dygtige og venlige hjælpere og smukke og hyggelige 
omgivelser, gratis kaffe og små priser på smørrebrød, kager og drikkevarer, så du kan 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.

Resultat af Julestue 2010

Vintervejret var ægte nok og der var 
også rigtig mange der fandt vej til kroens 
julestue i starten af december.

Traditionerne blev holdt i hævd med 
både vafler, glühwein, julemand, 
Nøddeknækkere og gospelsang.

Årets omsætning blev 27.873 – ikke helt 
som sidste år, men trods alt et flot beløb.

15 % er overført til Kroens Kulturkonto 
til brug for årets mange spændende 
aktiviteter.

Tak til alle bodholdere, der kæmpede 
sig gennem sneen for at nå frem og ikke 
mindst til alle dagens gæster.

Jane Walter Hansen
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Børnegospel

Kom og bliv en del af et af vores to helt nyt børnegospelkor i 
Gadevang/Nødebo 

 
Vi skal synge, danse og hygge os sammen, og vi skal lave en masse dejlig musik. Koret er for alle sangglade 

børn fra 1. – 4. kl. 

Korene kommer til at øve i Nødebo Præstegård hver torsdag kl. 15-16 / Gadevang Kirke hver 
fredag eftermiddag kl. 14 – 15.  

Eva Skade Rasmussen er leder for koret. Eva er konservatorieuddannet sang- og musikpædagog og har 
tidligere arbejdet med børnegospel og voksen kor i København. 

Det koster 200 kr om måneden at synge med og man melder sig for ½ år af gangen. Koret kommer til at 
deltage ved forskellige arrangementer og gudstjenester i kirken.

Ring til Eva på 25 67 13 47 eller skriv på esr@teliamail.dk for tilmelding. Og fortæl det endelig videre. Vi 
håber på så mange børn som muligt!
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Sogneaften i præstegården

10. marts kl.19.30

Emne: 

Det nationale og det religiøse Danmark

En aften omkring det moderne samfunds forhold til religion
v/professor Margit Warburg. Institut for tværkulturelle og regionale studier.

Folkekirkens Nødhjælp, Sogneindsamling 
Søndag 13.marts
Kampen mod sulten.

FN har opgjort, at antallet af ekstremt fattige er faldet fra 1,8 milliarder til 1,4 milliarder siden 1990. Og FN’s Fø-
devare- og Landbrugsorganisation FAO skønner, at antallet af sultende er faldet med 98 millioner mennesker i år. 
Folkekirkens Nødhjælp synes, det er Verdens bedste  nyheder. Den store indsats, der allerede er gjort for verdens 
fattigste, har bragt udviklingen på rette spor. Men der dør fortsat et barn hvert sjette sekund på grund af underernæ-
ring, og i år sulter 925 millioner mennesker, så der er stadig meget at gøre. 

Hvad der samles ind 13. marts ved årets sogneindsamling går til at fortsætte kampen mod sulten i verden. 

Hvad skal jeg gøre ?
Vil du være med til at give verdens fattigste mulighed for at ændre deres liv? Så meld dig som indsamler den         
13. marts på en af følgende måder:  Henvend dig til indsamlingsleder Jens Carlsen tlf. 29 85 71 41 og han vil give 
dig en rute i Gadevang eller Nødebo, eller  mød op 13. marts i præstegården mellem 10-13, eller i Gadevang kirke 
samme tidsrum. Du vil få udleveret en rute, en indsamlingsbøsse og løfte om kaffe og varme boller, når du kommer 
tilbage!

NB: Børn skal følges med voksne. Unge mennesker skal gå to sammen.
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Åben aftenkirke i Gadevang

Kyndelmisse
Lys og mørke

2. februar kl. 17-20
StilStilhed    Bøn    Musik   ... og en enkelt andagt

  18.30 Skumringsmusik ved Peter Navarro på orgel og sax
  19.30 Aftenandagt

Kirkerummet indrettes af konfirmanderne

  Fakta om Kyndelmisse

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. Kyndelmisse kommer af latin og betyder: lys messe 
– eller candle mass. 

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.



En nytårshilsen 
fra 

menighedsrådet

Det er skik i dette land at gøre 
status ved nytårstid. Lad mig 
derfor komme med et lille pip om 
menighedsrådets arbejde i 2010 og 
vores fremtidsplaner.

Menighedsrådet har ansvaret for 
drift og vedligeholdelse af kirkens 
ejendomme: kirker, præstegård og 
kirkegårde. Efter at der i mange år 
kun er brugt begrænsede midler 
på denne opgave, har vores Kirke- 
og kirkegårdsudvalg i det sidste 
par år gjort en kæmpeindsats for 
at bringe vedligeholdelsen op til 
en tilfredsstillende standard. Der 
mangler fortsat meget, men vi er 
fast besluttet på at nå målet – og 
det uden at der bliver ødslet med 
pengene. 

I Nødebo er der kommet ny 
egetræslåge til kirkegården, vi har 
fået lavet en diskret og praktisk 
indhegning af vores lagerplads for 
grus, jord osv overfor kirkegården. 
Der er kommet elektrisk 
klokkeringning – efter krav fra 
arbejdstilsynet, og flagstangen 
er rettet op – en gammel skade 
– som desværre kostede en ny 
flagstang. Vejkrucifikset fra 1941, 

som var ved at forfalde, er blevet 
overfladebehandlet, så det nu kan 
bevares i mange år endnu. Der er 
opsat højtaler i våbenhuset, så når 
kirken er fuld ved store højtider og 
store begravelser, kan folk, der må 
stå i våbenhuset, høre, hvad der sker 
i kirken.

Nødebo præstegård er en gammel 
skrøbelig bondegård fra 1796, som 
hele tiden kræver reparationer, men 
den er smuk og stemningsfuld – 
og bevaringsværdig, så den skal 
holdes ved lige, det gælder f eks. 
Kvisten mod gården, som var 
ved at falde ned, men som nu er 
gennemgribende repareret.

Konfirmandlængens stråtag synger 
på sidste vers; der er bevilget penge 
til en fornyelse og arbejdet begynder 
så snart vejret tillader det. Samtidig 
bliver de andre skader på denne 
gamle pittoreske staldbygning 
repareret, så den også fremover kan 
tjene som menighedshus.

I Gadevang har kirkens smukke 
loftsbelysning gennemgået en 
renovering, så den opfylder tidens 
krav til elinstallationer, og træværket 
i tagkonstruktionen, som var 
slemt angrebet af borebiller, er 
blevet behandlet, så dette angreb 
forhåbentlig standses. Det har også 
været nødvendigt at reparere det 
elektriske klokkeværk.

Det er vores mål at bringe 
kirkegårdene op til en standard, 

som vi alle kan glæde os over. 
Desværre er det en indsats, som 
ikke kan gennemføres på kort 
tid. På kirkegården i Nødebo har 
vi to hovedproblemer Det ene er 
at de små thujahække omkring 
gravstederne er angrebet af en 
rodsvamp, som gør at de visner og 
må skiftes. Det andet er takshækken 
mod Nødebovej. Den blev ikke 
klippet i mange år, med det resultat 
at den blev vildtvoksende og 
ustyrlig. I den situation vælger man 
sædvanligvis at klippe hækken tæt 
ind til stammen, først på den ene 
side og året efter på den anden. På 
den måde kan hækken hele tiden 
skyde friske skud, så den ikke dør. 
Efter et par års forløb vil hækken 
så igen være tæt og grøn, men i en 
slankere form. Vores Graver Michael 
Müller startede denne proces i 2008 
og 9, og nu kan man se resultatet; 
hækplanterne skyder som forventet, 
men problemet er, at de står 1,3 m 
fra hinanden, så det vil vare flere år 
før hækken igen er tæt.

Den tidlige vinter med den 
megen sne har stillet store krav til 
snerydningen, vort materiel var 
gammelt og i virkeligheden ikke 
lovligt at bruge, så i december måtte 
vi hastigt forny maskinerne, så vi nu 
kan klare resten af vinterens snefald 
uden problemer. 

Menighedsrådet medlemmer løser 
mange andre problemer end dem, 
jeg har nævnt her; det vil jeg fortælle 
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om i næste nummer af Kirke & 
Kro, jeg vil blot nævne, at der bliver 
brugt mange timer på arbejdet 
i menighedsrådet. Det meste er 
ulønnet fritidsarbejde, så jeg vil 
benytte lejligheden til at takke alle 
for deres store uegennyttige indsats 
i 2010.

Kirsten Aunstrup
Nødebo-Gadevang menighedsråd.
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Varme huer til små hoveder.
Er du glad for at strikke og mangler du en lille nem opgave, som vil glæde andre, så har jeg et forslag:

På de store sygehuses neonatalafdelinger behandler man for tidligt fødte børn og børn, som ikke er raske ved 
fødslen. Disse småbitte børn er ofte omgivet af et virvar af plastslanger, som man har svært ved at gøre fast i den 
lilles tøj, som man plejer at gøre ved større børn og voksne, i stedet bruger man en lille hue. De kommercielle huer, 
sygehusene køber, er desværre ikke så velegnede. Den bedste løsning har vist sig at være en hjemmestrikket lille 
bomuldshue. 

Du skal bruge: Bomuldsgarn nr.8, strømpepind nr. 2,5.

Slå 50 masker op og strik 1 ret og en 1 vrang, 10 omgange. Fortsæt i glat mønster, striber eller hvad man har lyst til, 
ca .4-5 cm. Begynd lukningen: Strik 8 masker ret, dernæst 2 ret drejet sammen omgangen rundt, næste omgang 7 
masker imellem og så videre, indtil der er i alt 6 masker tilbage. De strikkes til en lille dut på 1-2 cm. Luk af og hæft 
ender.

Du kan sende huerne til: 

Rigshospitalet Neonatalafdelingen, afsnit 5023 Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø, eller

Århus Universitetshospital, Skejby, Brendstrupgårdsvej 100 , 8200 Århus N. eller til mig 

Kirsten Aunstrup, Søparken 7, Nødebo.
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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. 4848 0719 

Tirsdag den 1. marts kl. 14.00

Et landsby fællesskab i en indisk landsby - 
før og nu.

Advokat Steen Clausen og etnograf Inger Merete Clausen var for 40 år siden udsendt af Danida for at vurdere 
ulandsbistandens betydning. De boede l år i en lille indisk landsby, som de gennem alle årene har holdt regelmæssig 
kontakt med og besøgt flere gange.

Vi skal høre om deres kontakt med landsbybeboerne og se billeder gennem alle årene.

Tirsdag den 15. marts kl. 14.00

Livet og arbejdet på 
forskningsstationen Zackenberg i

Grønland.
Henrik  Spanggård viser billeder og fortæller om sit arbejde som logistik leder på forskningsstationen, som befinder 
sig i Grønlands Nationalpark, et af de mest øde og svært tilgængelige områder i verden. Stationen blev oprettet i 
1996 og har til opgave at forske i klimaændringer. 

Det er en helt unik chance for at se fantastiske fotos fra Nationalparken og høre om det barske liv på stationen, som 
i øvrigt ligger kun 25 km fra Siriuspatruljen.
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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: 

Udenfor menighedsrådet:
 Knud Aunstrup, Søparken 7 (N)  Kirkeværge  48485874 knud@aunstrup.com
 Postadresser:  (N) Nødebo 3480 Fredensborg, (G) Gadevang 3400 Hillerød.

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 lgs@c.dk
Poul Olsen, Kirkevej 12 (N) 48480274 / 40257075 tpolsen@os.dk
Eva Holmegaard Larsen, Nødebo Præstegård Sognepræst 48480719 ehl@km.dk

Menighedsrådsmøde 9. februar kl. 19-21 i konfirmandstuen

Fastelavn søndag 6. marts. Børnegudstjeneste i Nødebo kirke kl. 12 og i Gadevang kirke kl. 13.30 med efterføl-
gende tøndeslagning. Tøndeslagningen finder sted ved spejderhytten i Nødebo og på kirkens parkeringsplads i 
Gadevang.

Man møder udklædt i kirken !! 



Bestyrelsen i Nødebo Idrætsforening 
www.nif.dk
Formand Henning Vester,
Krohaven 7, Nødebo 48483150
Kasserer Kasper Andersen,
Mosedraget 24, Nødebo 48485584
Sekretær Svend Høegh Nielsen,
Kirkevej 14, Nødebo 48480672
Badminton: Svend M. Andersen,
Baunevænget 38, Nødebo 48482804
Fodbold: Kasper Andersen
Mosedraget 24  48485584
Gymnastik: Lillian Dale,
Søvej 14, Nødebo  48483238
Tennis: Niels Lillemose,
Rådyrvej 6, Nødebo  48483121

Hillerød Sejlklub
www.hillerodsejl.dk
Ib Andersen, Søvej 14 48483238
Nødebo, 3480 Fredensborg
ia.privat@gmail.com
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
Formand Eigil Christensen, Æblekrogen 6 
eigchr@hotmail.com  48481278
Sekretær Elsebeth Plate, Kærvej 3       48484912
Næstformand Birgit Madsen, Kirstinehøj 21 
Webansvarlig   48482188
Kasserer Gert Bendsen, Baunevænget 2A  
  48485560
Knud Blixen Møller, Æblekrogen 4    48481301
Lilian Christiansen, Ebbas Alle 18,     48480210
Lilian Dale Andersen, Søstien 14        48483238
Johannes Krog, Pramvejen 10      48485956
Nina Werther, Kildeportvej 7   48481407
Mikkel Faurholdt, Nøddehegnet 24   48484118
Christina Thorholm, Skovgærdet 10   
Tilforordnet   48485442
Eva Holmegaard Larsen, Nødebovej 24,
Tilforordnet    48480719
Grib Skov Trop -www.gribskovtrop.dk
Formand: Hans Hanehøj 96490142
formand@gribskovtrop.dk
Ulveleder: Bente Wilcke  48480128
Stifinderleder: Leif Højvang  48481270
Spejderleder: Stinus Andersen 29667032
Roverleder: Ole Lumholt  48481270
Forældreforening: Jørgen Andersen  48485099
Hyttevagt: Nils Jørgensen  48484707  
nils@nypost.dk

Vandværket
Formand: Ole H. Olesen,
Sportsvej 35, Nødebo  48483819
Vandværksbestyrer: Ole Christoffersen
Sportsvej 49 48483240
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Gospelkoret: Mighty Monday Mass Choir
Mail: gospel@mmmc.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
Inger Lise Candalarie 61679119
Margit Vester  48483150
Gitte Kruchov  48414364
Jytte Bieber Nielsen  35127010

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

Følg med i livet på Kroen via vores 
nye hjemmeside: 

www.noedebo-kro.dk

Vinterbadeklubben Nødebo Vikingerne
Formand Jørn Aagaard
Mosebredden 1, Nødebo  4848 1429
Kasserer Maria Buhl
Ved Skoven 10, Nødebo  4847 1909
Sekretær Stephen Wessels
Kirstinehøj 23, Nødebo 4913 5215
Mail: nielsen.aagaard@mail.dk
Klubhus: Krostien 11, Nødebo

Forsamlingshusets bestyrelse

Anne Mette Andersen, Nødebohave 57        næstformand                     2093 0128
Marianne Bille, Skovgærdet 2A                     kulturudvalget                  4848 1760
Bruno Bjerre, Ebbas Allé 14B                       ejendomsudvalget             4825 0617
Birger Brandis, Rådyrvej 5                            sekretær                            4848 2597 
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                                                               3920 4797
Søren Skals , Pile Allé 5                                 loppegeneral                    4848 4539
Jakob Thorndahl, Baunevænget 74                                                        4848 4929
Chr. Wolfhagen, Nøddehegnet 19                 driftudvalget                    4848 2593
Ib Østlund, Kastanie Allé 6                           økonomiudvalget             4848 1000
Forsamlingshuset, Nødebovej 26                                                          4848 0746



Det sker i Nødebo og Gadevang fra februar til april

Næste nummer af Kirke & Kro udkommer 
den 27. marts, deadline 14. marts 2011.

Gudstjenester Prædikant Nødebo Gadevang
Januar

30. januar EHL 9.00 10.30
Februar

2. februar EHL 17-20
Kyndelmisse Åben Aftenkirke
6. februar EHL 10.30 9.00

13. februar EHL 9.00 10.30
20. februar Ib Lauritsen 9.00
27. februar EHL 10.30 9.00

Marts
6. marts EHL 12.00 13.30
Fastelavn Børnegudstj.
13. marts EHL 9.00 10.30
20. marts A. Lund 10.30 9.00
27. marts EHL 9.00 10.30

Januar
Søn. 30.  kl. 16.00  Sinne Eeg, Jazz-koncert
Februar 
Tir 1.  kl. 18.50  Banko
Søn. 6.   kl. 16.00 Lisbeth Dahl *
Tir. 8.  kl. 18.50  Banko
Tir. 15.  kl. 18.50  Banko
Tir. 22.  kl. 18.50 Banko
Fre. 25.  kl. 19.30  Nøddeknækkerne #F
Søn. 27 . kl. 20.00  Kopenhagen Kabarett*
Marts
Tir. 1.  kl. 18.50  Banko 
Fre. 4.  kl. 21.00  Jazz, Majken & Fjeldtetten*
Tir. 8.  kl. 18.50  Banko
Fre. 11.  kl. 19.00  Diskofest for børn
Tir. 15.  kl. 18.50  Banko
Ons. 16. kl. 20.00  Nødebo Revyen, gen.prøve 
Tor. 17.  kl. 20.00  Nødebo Revyen 
Fre. 18.  kl. 20.00  Nødebo Revyen 
Lør. 19.  kl. 20.00  Nødebo Revyen 
Tir. 22.  kl. 18.50 Banko 
Fre. 25.  kl. 19.30  Nøddeknækkerne #F
Man. 28. kl. 19.30 Generalforsamling 
Tir. 29.  kl. 18.50 Banko 
Ons. 30. kl. 19.30 Care Danmark F

*Arrangementer inkluderet i abonnement
§ Dansemiddag kl. 19, bestilles senest onsdag
# Nøddeknækkermiddag kl. 18.30, bestilles senest onsdag
F 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


