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

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

Lokale personer pris kr

Krostuen 54 8.600
Sal og krostue 120 10.900
Krostue og driverhus 54 10.900
Sal. krostue. driverhus 120 12.000
Hestelængen  50 3.950

  Priserne kan ændres uden varsel. Se kroens hjemmeside.

Faciliteter:
Driverhus: Bar med 9 høje stole og 2 høje borde, 4 små borde 4 
pers., 
5 borde 4 pers., 4 borde 2 pers., 1 bord 6 pers.
Et hvidt klaver, som kan flyttes mellem de forskellige lokaler.
Krostue: 5 borde 8 pers., 2 borde 4 pers., 1 bord 6 pers.
Musikanlæg (CD og bånd).
Sal: 20 borde 6 pers. Musikanlæg (CD og bånd). Sceneelementer 
som man selv skal stille op og tage ned igen.
Sort flygel (koncertflygel) kan ikke lejes
Runde borde: Koster 50 kr pr bord for ikke medlemmer, gratis 
for medlemmer.
Rullebar: Fadølsanlæg med 2 taphaner kan lejes for 500 kr.
Hestelængen: 11 borde 6 pers., musikanlæg.
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Ordinær generalforsamling 
på Nødebo Kro

Mandag den 26. marts 2012 kl. 19:30
Dagsorden ifølge vedtægterne

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 (se side 5)
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, følgende er 

på valg :
a. Birger Brandis
b. Lisbeth Larsen
c. Jens Seeberg
d. Erik Petersen 
e. Ib Østlund
f. Søren Skals
g. Christian Wolfhagen

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 11. marts.

Alle medlemmer af Nødebo Kro er velkomne
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Økologisk extra jomfru oliven-
olie fra vores egen olivenlund i 

det sydlige Grækenland

Vores priser:
5 l dunke til 350 kr 

750 ml flaske til 70 kr.  
500 ml. til 50 kr. 

Tilbud: 
1 kasse med 12 flasker a 500 ml.
500 kr med levering. Spar 100 kr.

Kontakt os på: gaganiaoil@me.com
eller på 28916029

Venlig hilsen Christos og Stine

Tlf: 2726 5691 

Nødebovej 45, Nødebo
3480 Fredensborg

ONLINE BOOKING!!
www.saloncnødebo.dk

mail: salonc@hotmail.dk

     ÅBNINGSTIDER:

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

SALON C
frisør & velvære

 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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Kirke og Kro slanker sig
Den kvikke læser vil sikkert have bemærket, at K&K er blevet lidt smallere, faktisk hele 2,5 cm. 

Vi har i mange år benyttet Hvidovre Bogtryk som vores trykkeri. I alle årene har vi været yderst 
tilfredse med det arbejde, der blev ydet i Hvidovre, men her for nyligt fik vi et tilbud fra en lokal 
trykker, der kunne levere et andet og bedre produkt, endda til en lavere pris. Det kunne vi selvføl-
gelig ikke undgå at tage stilling til, og resultatet af overvejelserne sidder du nu med i hænderne.

Formatet er blevet smallere, men tilgengæld har vi mulighed for at trykke helt op til 40 sider mod 
tidligere 28 eller 32 sider. Så der er ingen grund til at holde sig tilbage med indlæg eller gode bil-
leder fra lokalmiljøet.

Vi kan også ved særlige lejligheder for et beskedent merbeløb sætte farve på nogle af siderne. 

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

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

Fredag den 24. februar

Kom og vær med til en sjov og glad fællesaften med Nøddeknækkerne. 

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 de voksne. Børnene kan selvfølgelig også være med her, 
hvis de har lyst. 

Man kan spise middag på Kroen, før musikken starter. Det koster 80 kr. og maden serveres kl. 
18.30. Børn under 12 år betaler 40 kr. Middagen skal bestilles i forvejen ved at købe spisebilletter 
på forsamlingshusets hjemmeside www.noedebo-kro.dk senest kl. 12.00 onsdag den 22. februar. 

Der er gratis adgang til musikken og dansen
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Til marts er det 25 år siden, vi tog den nye kro i anvendelse. Heldigvis bliver kroen brugt me-
get, det er jo hele formålet med at drive kroen som forsamlingshus, men desværre betyder det 
også, at de 25 år har sat sit præg på bygningerne.
 
Vi bruger hvert år mange penge på at holde bygninger ved lige, så de fortsat kan danne en 
attraktiv ramme om de mange aktiviteter. Vi bliver også ramt af øgede udgifter til den daglige 
drift i form af gas, el og vand.

For at forbedre kroens økonomi, har bestyrelsen besluttet på generalforsamlingen den 26. 
marts at fremsætte forslag til ændrede kontingenter. Der vil ikke længere være et specielt kon-
tingent for personer, der er fyldt 65, dvs. alle betaler 350 kr. pr. år for et medlemskab, undtaget 
er fortsat unge under uddannelse (under 30 år) der betaler 150.    

Vi håber på forståelse for ændringen hos den hastig voksende pensionistskare i medlems-
kredsen

P.b.v. Niels Lillemose 

så pensionister skal betale 
125 kr. mere

Den ”nye” kro bliver 25 år
...og koster mange penge

Du får altid de nyeste oplysninger om   
aktiviteterne på Nødebo Kro på vores 
hjemmeside:

www.noedebo-kro.dk
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Politik lige nu

Foredrag onsdag den 
22. februar kl. 19.30

Kaare R. Skou fortæller om 
livet på Christiansborg

Gennem næsten 30 år har Kaare R. Skou vandret rundt på Christiansborgs gange og oplevet poli-
tikere komme og gå. Først for DR og fra 1989 for TV2. Efter det sidste folketingsvalg i september 
2011 besluttede han at gå på pension. Få ved ind under huden som han, hvordan det politiske liv 
fungerer, og få kan som han fortælle om, hvordan politik bliver til i virkeligheden. Det er både 
ironisk og kærligt, når han ruller sig ud i en beskrivelse af det politiske liv og vores toppolitikere. 
Og det er fortælling på den gode gammeldags facon uden power-point og flip-overs, men med 
ord og sprogbilleder, der direkte er til at forstå.

Kaare R. Skou kan sin politiske historie, og derfor kan han sætte den helt aktuelle politik i per-
spektiv. Det har han gjort i sine bøger, det gør han på tv, og det gør han også over for et publikum 
på en måde, så politik bliver både levende og nærværende. Med udgangspunkt i den aktuelle 
politiske situation causerer Kaare R. Skou om det politiske spil på Christiansborg.Vi hører om, 
hvordan politik egentlig bliver til. Der fortælles også om spindoktorernes indmarch på den politi-
ske scene og om forholdet mellem politikerne og pressen.

Entré 50 kr. eller abonnement.

Entrébilletter sælges ved indgangen og kan købes online indtil 24 timer før arrangementets start.
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NØDEBO BLOMSTER       er lukket.

Ikke af mangel på gode købelystne kunder fra

Nødebo og omegn .....men af hensyn til min lille familie.

Jeg vil gerne takke for denne gang og for de mange søde

tilkendegivelser, jeg har fået i butikken. 

Birgitte Damm
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Musik og dans 

fredag den 
3. februar kl. 21

med Jazz Five

Jazz Five er en storswingende og sveddryppende jazzmaskine, der tager publikum med til en aften 
i Mardi Gras festivalen i New Orleans og leverer et show i topklasse. Der kan danses boogie, 
blues, jive og shuffle, og man kan starte aftenen med en middag.

Jazz Five finder inspiration hos navne som Jon Cleari, Dr. John, Louis Jordan, Chock Berry og 
Fats Domino og spiller klassikere som ”Jambalaya”, ”Pay me my money now” og ”Never can tell” 
i egne originale arrangementer med en kant, nerve og humor, man ikke finder hos mange andre 
bands. Dertil kommer bandets egne numre, som stilistisk lægger sig op af forbillederne, men sam-
tidigt peger fremad og viser, hvordan det kan lyde, når Danmark møder New Orleans i 2012.

Orkesterleder er Esben Hillig ved pianoet, Jonas Starcke spiller bas og er særdeles velsyngende, og 
det samme gælder Stefan Andersen bag trommerne. De to saxofonister i front er Jeppe Zacho på 
tenorsax og Johan Bylling Lang på alt- og sopransax. De fem musikere er særdeles uhøjtidelige, til 
tider nærmest respektløse, og de kan slet ikke skjule, at de nyder at trykke den af.

Entré 100 kr. eller abonnement.
Entrébilletter sælges ved indgangen og kan købes online indtil 24 timer før arrangementets start.
Der serveres en to retters menu kl. 19, og der skal købes spisebilletter i forvejen. Spisebilletter 
koster 125 kr. per kuvert, og de skal købes online senest onsdag den 1. februar kl. 12
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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

Søndag den 19. februar på spejdergrunden kl 13
Der er fastelavn på Bassebjerg, Jagtstien 3, for alle i Nødebo.

Vi indbyder jer alle i Nødebo og omegn til at komme og 
deltage i årets store fastelavns arrangement. Ud over konge, 
dronning og bundkonge, har vi også flotte præmier i alle al-
dersgrupper til de flotteste udklædte.

Efter tøndeslagningen er der varm cacao og fastelavnsboller i 
spejderhytten. Stor samlet afslutning med præmieoverrækkelse.

Pris 25 kr. ....vel mødt Grib Skov Trop
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Dali-matiné: spansk kunst, film, mad og toner
Søndag den 12. februar kl. 16

Den spanske maler Salvador Dali var i sit lange liv uhyre produktiv i alle de billedsproglige ud-
tryksformer. Som den helt store selviscenesætter pådrog han sig stor opmærksomhed og blev for 
verden indbegrebet af surrealisme, 
For surrealismen fik Sigmund Freuds psykoanalytiske idéer en helt særlig betydning. Også i 
Danmark med Wilhelm Freddie og i Sverige omkring Halmstadgruppen fik surrealismen stor 
betydning, hvilket vil fremgå af det lysbilledforedrag ved lektor i billedkunst Asger Thomsen, som 
indleder matinéen.

I 1929 lavede Dali sammen med den senere så berømte filminstruktør Louis Bunuel en lille 
avantgarde-film ”Den andalusiske hund”, som vises efter foredraget.

Derefter vil der være servering af tapas m.m., som indgår i billetten, og naturligvis med mulighed 
for at købe spanske vine til.
Matinéens sidste del er en koncert med”Flamenco Passione”, som med egne og andres flamenco- 
og latininspirerede kompositioner blander Sydens varme, lidenskab og temperament med Nor-
dens melodiske melankoli
Pris for det samlede arrangement 175 kr. Kulturabonnenter 75 kr.
Der kan ikke købes biletter ved indgangen
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Klassisk 
solokoncert 
onsdag den 

7. marts 
kl. 19.30

Det er en af Danmarks absolut førende pianister der denne gang gæster Nødebo Kro, og Christina 
Bjørkøe’s position blev slået helt fast, da hun i 2008 indspillede en dobbelt CD med Carl Nielsens 
samlede klaverværker. Dem skal vi høre nogle af.

Christina Bjørkøe har en solid baggrund. Hun begyndte at spille som 5-årig hos sin mor og fort-
satte som elev hos Therese Koppel i 1978. Som ganske ung blev hun optaget på den fornemme 
Juilliard School i New York, og efter to år hos Seymour Lipkin fortsatte hun studierne hos Anne 
Øland på konservatoriet i København, hvorfra hun debuterede i 1997.

Som 16-årig optrådte hun første gang som solist med orkester og har siden spillet som solist og 
kammermusiker rundt om i Danmark, bl.a. i Tivolis store Beethoven-, Chopin- og Schubertserier, 
samt i Sverige, Tyskland, Tjekkiet, Frankrig og USA.

Entré 100 kr. eller abonnement.

Entrébilletter sælges ved indgangen og kan købes online indtil 24 timer før arrangementets start.

Christina Bjørkøe har været solist med de fleste danske symfoniorkestre samt Czech Chamber 
Philharmonic Orchestra, Recife Festival Orchestra i Brasilien, Malmö Symfoniorkester, Iceland 
Philharmonic Orchestra og DR SymfoniOrkestret. De senere år har Christina Bjørkøe givet kon-
certer i bl.a. Kina, Sverige, Polen, Tjekkiet, Kroatien, Tyskland og Sydamerika. Hun er ansat som 
docent ved Det Fynske Musikkonservatorium.

Christina Bjørkøe
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Visionsplan 2013 er afleveret
I foråret 2011 bad Hillerød Kommune alle lokalråd om at lave en visionsplan for eget 
lokalområde med henblik på at få lokalt input til den kommende Kommuneplan 2013.

Nødebo Lokalråd har arbejdet på et forslag gennem 2011, som blev præsenteret på et borgermøde 
i Nødebo den 8. november i konfirmandstuen i præstegården. De forslag der kom frem på 
borgermødet blev indarbejdet i planen, der den 8. december blev præsenteret på et møde mellem 
Borgmester Kirsten Jensen og Nødebo Lokalråd. Kirsten Jensen var velforberedt til mødet og 
meget imødekommende for de ideer og ønsker, der blev fremlagt.

Følgende emner er behandlet i Visionsplan 2013:
•	 Mindre trafik gennem byen (trafiksikkerhed på Nødebovej)
•	 Offentlig transport (mere tidssvarende busdrift)
•	 Sikker skolevej
•	 Naturcenter
•	 Sommerhusområdet 
•	 Bedre idrætsfaciliteter
•	 Klarhed over skolens udvikling
•	 Etablering af Naturpark ”Kongernes Nordsjælland

Visionsplan 2013 er nu officielt indsendt til ”By og Plan” hos Hillerød Kommune. Hvor primært 
gruppen, der arbejder med bystruktur i Kommuneplan 2013, vil vurdere om og hvordan dele af 
denne kan indarbejdes i den kommende kommuneplan. 

Visionsplanen kan ses på www.nødebo.dk

Generalforsamling i Nødebo Lokalråd
Der afholdes generalforsamling i Nødebo Lokalråd torsdag den 23. februar 2012 kl. 19.30 i 
Søværelset på Nødebo Kro. 

Generalforsamlingens dagsorden er i henhold til vedtægterne.

Vi håber mange vil møde op og høre om lokalrådets arbejde og eventuelt stille op ved valget af  
nye bestyrelsesmøder for den kommende periode.
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O at være en høne
en hyldest til livet med tekster 
af Frank Jæger sat i musik af 

Tony Vejslev

Koncertforedrag 
søndag den 

11. marts kl. 16

En eftermiddag på Nødebo Kro med Frank Jæger og Tony Vejslevs sange nyfortolket af tre mu-
sikere og sangere, der alle har haft et tæt forhold til både digter og komponist. Mellem sangene 
fortæller de om digteren og komponisten, teksterne og melodierne.
De tre musikere – Tom Frederiksen, Finn Olafsson og Torsten Olafsson – har alle et nært forhold 
til Frank Jægers og Tony Vejslevs sange: Tom lærte dem at kende allerede i sin barndom; Finn 
har produceret, indspillet og udgivet alle Tony Vejslevs plader siden midten af 1980’erne; Torsten 
har typograferet og designet alle Tony Vejslevs nodebogsudgivelser fra samme tid og frem til nu. 
De har sammen udgivet CD’en ”Hyldest til Tony Vejslev & Frank Jæger” med tolv Tony Vejslev 
melodier til digte af Frank Jæger og en enkelt til tekst af Sophus Claussen.

Ved koncertforedraget på Nødebo Kro skal vi høre en række af sangene fra denne CD. Musikerne 
fortæller også i korte introduktioner – i snart alvorlig, snart humoristisk tone - om digteren og 
komponisten, teksterne og melodierne.
Entré 100 kr. eller abonnement.    Entrébilletter sælges ved indgangen
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Nødebo Kro ...nu med hjertestarter

har med stor velvilje imødekommet forsamlingshuset Nødebo Kros ønske om at 
få stillet en hjertestarter til rådighed. Der kommer mange mennesker på Kroen 
hver dag, og det er en rar tanke at vide, at vi nu er i stand til at yde en effektiv 
første-hjælp, hvis uheldet skulle indtræffe.

Det er enkelt at benytte hjertestarteren, idet den selv forklarer, hvad man skal 
gøre for at hjælpe den bevidstløse person. Men samtidig har vi også fået uddan-
net en gruppe medlemmer, som vil være i stand til at forklare, hvad en hjerte-
starter er for et instrument. Hjertestarteren er placeret meget synligt ved ind-
gangen til toiletterne.

En stor tak til 
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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

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

• Gevinster på medlemsnummer

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

• 6 Nødebo puljer giver mulighed for store gevinster i seriespillene

Endvidere diverse lotterier og skrabespil.



21

En af de første aktiviteter, der 
kom i gang efter at borgerne 
overtog Kroen i 1977, var 
Banko. Vi var klar over, at vi 
selv måtte skrabe nogle penge 
sammen for at holde vores 
kæmpestore forsamlingshus 
ved lige, ellers kunne vi lige så 
godt pakke sammen igen. 

På et møde med fyldt med 
500 engagerede ildsjæle af 
forskellig politisk observans 
var der rigtig mange meninger 
der brødes. Nogen syntes, at 
det vigtigste var, at vi kunne 
klare os selv, om vi så skulle 
afholde bankospil hver aften 
og leje ud i weekenden. 
Andre mente, at vi skulle 
få kommunen til at dække 
hele driften, og så kun have 
kulturelle tilbud, som vi 
selv kunne lide. Det blev 
selvfølgelig et kompromis, 
og siden har vi afholdt banko 

hver eneste tirsdag gennem 
alle årene. 

Der er 52 frivillige knyttet til 
bankoholdet i 10 forskellige 
funktioner.

Hver banko-aften er der 
10 hjælpere til spillet og 3 i 
køkkenet plus 2 buffethold 
med 2 på hver. Som til alle 
andre funktioner på Kroen 
er det ikke altid let at skaffe 
hjælpere, men selv om det 
er svært, så har vi altså været 
i gang i 35 år nu. Gæsterne 
kommer som regel en times 
tid før spillet, køber sig et 
stykke mad eller en kage og 
nyder den gratis kaffe. Der 
er altid hjemmebagt kringle 
og lagkage. Stemningen 
er hyggelig og rar mellem 
gæsterne, og man finder sin 
vante plads - som regel uden 
problemer.  

Når klokken er 7, er det alvor. 
Det bliver helt stille og alle 
koncentrerer sig fuldt om 
spillet.

Jeg finder Irene Svendsen, der 
er en erfaren bankospiller.

Hvor længe har du spillet banko 
på Nødebo Kro ?

Jeg er kommet her i over 
30 år, jeg kom også på den 
gamle kro altså før 1985. 
Efter min mening er dette her 
Nordsjællands bedste banko. 
Selvfølgelig fordi jeg kender 
det så godt, men også fordi 
her er så hyggeligt, det er ikke 
så stort og alle kender alle.

Det kan godt være, at 
præmierne ville være højere, 
hvis vi nu var 400 spillere, 
men så vandt man jo heller 
ikke så tit, så det går lige op. 
Det er fint, at der er mange 

Banko i 35 år – still going strong



pengepræmier.
Her er sådan en god ånd 
og man føler sig også 
velkommen, når der er gratis 
vand og kaffe, og maden er 
meget fin. Så synes jeg også at 
det er godt, at her spilles hele 
året.
Hvis jeg skal komme med et 
hjertesuk, så skulle det være, 
at her er dårlige forhold for 
rygerne. Sidst jeg var her, 
stod vi faktisk 40 mennesker 
udenfor og røg, så der er jo 
mange af gæsterne, der er 
rygere. Før kunne vi komme 
ind i Vognporten, men det 
kan vi ikke mere.
Ellers er jeg bare rigtig glad for 
at spille banko her. 
Betina Steffensen er en af de 
yngre gæster.

Hvad appellerer til dig, Betina?

Her er rart at være, og jeg 
tror at generationerne lærer 
hinanden, at det er sjovt at 
spille banko. 

Jeg har spillet banko før, 
men med en lang pause, da 
jeg fik min datter. Nu har 
jeg spillet her i 2 år, min 
svigermor er stamgæst, og hun 
introducerede mig til spillet. 
Jeg tror de unge kommer, når 
de som jeg gerne vil følges 

med nogle ældre, og bruge 
det til en aften i hyggeligt 
samvær med en mor eller 
svigermor. Jeg har også spillet 
i Alsønderup, men for mig 
er det her godt, fordi det er 
mindre – småt er godt. 
Her gør I mere ud af det, 
der er flere forskellige små 
trækninger om måneden, 
puljen lokker, og det er fint 
med pengepræmier, selv om 
kødpræmierne også var gode. 
Det er et godt spil, det er lille 
og lokalt og man møder de 
samme mennesker, det er det, 
jeg godt kan li. 

Til slut en snak med Flem-
ming Jørgensen, som pt er 
Banko-boss, og har tilrettelagt 
spillet i 5 år nu.

Flemming, hvad er det bedste 
ved at være banko-boss? 

Tjaa, jeg så en udfordring 
i jobbet, fordi jeg godt kan 
lide at få ting til at blomstre 
og udvikle sig, og jeg havde 
lyst til at prøve kræfter med 
banko. 

Det allervigtigste for mig, er 
at det er socialt-givende for 
både spillere og medhjælpere, 
men så gør det jo heller ikke 
noget, at økonomien er god 

og bankoindtægten er helt 
uundværlig for Kroen. Vi er 3 
i banko-udvalget, og jeg kan 
tit få de andre med på mine 
nye ideer. Dem får vi bl.a ved 
at tage ud og spille banko 
andre steder. Men det er også 
sket, at noget er mislykket og 
vi hurtigst muligt måtte lave 
om på tingene igen. Som regel 
går det godt, og jeg er godt 
tilfreds med at se, at Banko er 
vokset pænt i min tid.

   LL
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Nyt fra NØDEBO VANDVÆRK

Stigende vandpriser

Som tidligere omtalt i Kirke og Kro har Nødebo Vandværk brugt mange penge 
på renovering af ledningsnettet, der er mellem 30 og 60 år gammelt.

Bestyrelsen har derfor besluttet, at der skal foretages en udskiftning af 
ledningsnettet i de kommende år. Det betyder også, at det bliver nødvendigt at 
opkræve et ledningsfornyelses bidrag på kr. 500 excl. moms pr år. pr. boligenhed.

I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2012 forhøjes statsafgiften pr. kubikmeter fra    
kr. 5,00 til kr. 5,90 excl. moms.

Vandværket har haft besøg fra Hillerød Kommune, hvor der er foretaget et ”teknisk tilsyn med 
vandforsyningsanlægget”. Resultatet var meget tilfredsstillende, og vi kan glæde os over, at vi har 
et velfungerende vandværk.

Generalforsamling den 12. marts 2012 kl. 19.00 på Nødebo Kro. 

Dagsorden og regnskab udsendes ikke men kan downloades på www.nødebovand.dk eller 
rekvireres på 4848 0656 efter den 20. februar . Forslag skal indsendes senest 1. februar 2012. 

Inspiration til mine billeder henter jeg fra tre kilder, nemlig de 
nære ting, fra fantasiens verden og fra musikkens vidunderlige 
tonemalerier. Blandt de nære ting er det især naturen, som eksempelvis blomsterne i min have, de 
dejlige danske landskaber, og havet og søen med vandets utallige farvekombinationer.

Musik er en vigtig inspirationskilde for mine billeder. Dette gælder så vel motivvalg og 
billedkomposition, som selve farvevalget, og ikke sjældent er mine billeder blevet under direkte 
påvirkning fra et bestemt musikværk. 

I de senere år har teatret betydet meget for mig, og jeg har ofte brugt motiver fra forskellige 
forestillinger, f.eks. fra operaen Maskerade, fra balletten Caroline Mathilde, balletten Tornerose og 
balletten Coppelia.

Marianne Rydell
udstiller på Nødebo Kro i januar, februar og marts.
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Billard og Pool på Kroen
Som det er nogle bekendt råder Forsamlingshuset Nødebo Kro over et ½ match billard og et 
poolbord. Begge er placeret i kælderen og er til fri afbenyttelse for Forsamlingshusets medlemmer i 
buffetens åbningstider. For at holde både borde og lokaler i god stand er der nogle få regler, der skal 
overholdes, når man ønsker at benytte billardet eller poolbordet:

Bestemmelser for anvendelse af billard og pool

•	 Billardlokalet skal være aflåst (begge døre), når der ikke spilles billard

•	 Billardbordet skal være afdækket og afdækningen skal være låst fast til billardet. Nøgle til 
afdækningen kan fås ved henvendelse til et medlem af ”Den gyldne pingvin”

•	 Poolbordet skal være afdækket med møbelpladen

•	 Kuglerne til pool udleveres af buffisterne

•	 Spillerne skal selv rydde op efter sig, dvs. glas og flasker m.v. bringes op i buffeten

•	 Torsdage fra kl. 19 til 22 er billardet forbeholdt medlemmer af ”Den gyldne pingvin”

P.t. består ”Den gyldne pingvin” af Frank Menne, Orla Vestager, Ole Juul Larsen, Ejner Gottfred-
sen og Mogens Bastrup.

”Den gyldne pingvin” ved billardbordet
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 En januar morgen samles en 
flok forældre og børn foran 
Skovhuset. Det er en kold 
morgen og ikke lige en dag, man 
tænker på at tage på skovtur. 
Det er ikke desto mindre det, 
vi skal. Ud i den kolde, nøgne, 
forblæste skov. 
 
Umiddelbart føles det som 
en overlevelsestur. Vi er alle 
pakket godt ind i flere lag 
tøj, vi har rygsække på og 
pædagogerne har pakket en 
trækvogn – og den er godt 
læsset. Snakken går blandt 
forældrene om vi nu har tøj 
nok på – altså os selv. For 
børnene er klædt på til det. 
Det er deres hverdag. De er 
skovbørnehavebørn, og de går 
i skoven. Også om vinteren. 

Eneste skovbørnehave i en 
stor, stor skov

Vi er til forældredag i 
børnehaven Skovhuset. 
Skovhuset i Nødebo er 
den eneste kommunale 
skovbørnehave i hele Hillerød 
Kommune. Det kan man 
undre sig over, omgivelserne 
taget i betragtning. 

Heldigvis går mine to drenge 

i Skovhuset og har dermed 
mulighed for at lære skoven 
og naturen omkring dem at 
kende. Tre gange om ugen går 
de i skoven - året rundt.  Jeg 
hare været med til forældredag 
før. Det var i det lune, 
smukke efterår og en skøn tur 
i sommers til Rørvig for at 
fange krabber.

Så deltagelsen denne januar 
morgen fortrydes lidt, 
mens jeg skutter mig i 
morgenkulden og trækker 
huen endnu længere ned om 
ørerne. Det bliver koldt at 
spise frokost derude… Og 
hvad hvis jeg skal tisse… Men 
jeg glæder mig. Det bliver 
spændende at se, hvordan 
børnene klarer en vinterdag i 
skoven.  

Børnene er ivrige – de vil af 
sted. Ud og vise mor og far 
skoven.  

At undre sig er at lære

Ungerne kender skoven. De 
tramper derudaf og udpeger 
træer, fugle og sten. De ved 
allerede meget om skoven 
og er kendte med skovens 
lyde og dens dyr. Ikke en 
dårlig viden at have allerede i 

børnehavealderen.
Det er lidt råt som vi går der. 
Selv om januar er mild i år, så 
føles skoven kold. Jeg tænker 
på sidste vinter, hvor de gik i 
tung sne. Men der lyder ikke 
et kny fra børnene.  De er 
klædt på til udeliv og er vant 
til at gå – også langt! De er 
seje, de skovbørnehavebørn!! 
Og så bliver de næsten aldrig 
syge!! 

På skovtur i januar
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Pædagogerne understøtter 
på fornem vis børnenes 
naturlige undren. Så alt tages 
op, vises frem, undersøges og 
snakkes om. Undren må være 
vejen til viden og dermed er 
vejen åbnet for indlæring. 
Skoven forekommer at 
være et perfekt sted at se 
og undre sig – og dermed 
lære. Mange af børnenes  
fund ryger i rygsækken. Det 
skal nærstuderes på de to 
hjemmedage, der er om ugen. 

Lun frokost

Da det er tid til frokost, er det 
igen tydeligt, at livet i skoven 
er børnenes og pædagogernes 
hverdag. Helt rutineret slås et 
stort telt op og underlag rulles 
ud. Alle kravler ind og frem 
fra de små rygsække hives 
madpakker og drikkedunke. 
Inden man har set sig om, 
sidder alle godt og trygt og 
spiser. Der falder ro over 
flokken, mens der gumles, og 
en historie bliver fortalt. 

Efter frokost skal jeg tisse. Åh 
nej. Jeg spørger mine drenge, 
hvordan de gør, når de skal 
tisse. De udpeger beredvilligt 
gode tissetræer. ”Og skal du 
lave lort, graver vi bare et stort 
hul”. Det skal jeg heldigvis 
ikke, men det er tydeligt, 
at det er helt naturligt for 

børnene at klare sig i skoven.   

Tigerfælde og ulvetime

Som forælder får man på 
sådan en dag et fantastisk 
indblik i sit barns hverdag. 
Den tigerfælde der blev bygget 
i forgårs skal tjekkes. Der 
graves efter en skat, for der er 
vist noget med, at der engang 
var sørøvere på Esrum sø. Og 
så løbes der bare en hel masse. 
Netop al den bevægelse og 
masser af frisk luft har gjort, 
at ulvetimen hjemme hos os er 
forsvundet, efter de startede i 
skovbørnehaven. De er trætte, 
men på en god måde. 

Udeskole

Min ældste skal i skole til 
sommer. Vi er helt kede af, 
at han ikke længere skal have 
disse mange dejlige oplevelser 
i skoven med sine venner. 
Derfor håber vi rigtig meget, 
at tankerne om en udeskole 
bliver realiseret. At kunne 
kombinere bevægelse med 

frisk luft og indlæring er 
jo en gave – særligt i vores 
omgivelser. En gave, jeg håber 
skoleledelsen ikke vil undlade 
at give børnene i Nødebo. 

Samhørighed med 
skolebørnene

Næsten hjemme passerer vi 
Nødebo Skole, som ligger 
dør om dør med børnehaven. 
Vi bliver mødt med masser 
af hilsner fra skolebørnene. 
Flere af børnehavebørnene har 
ældre søskende i skolen, men 
generelt kender børnene bare 
hinanden rigtig godt, fordi 
skole og børnehave ligger så 
tæt. Det gør, at overgangen fra 
børnehave til skole går ret let. 
Og så er det bare ret hyggeligt, 
at ens børn allerede fra små 
kender de store så godt og er 
trygge ved hele skoleverdenen.

Så er vi hjemme, vi har ikke 
frosset – bare hygget os!! Tak 
for en dejlig dag i skoven. 

Lene Ebsøe
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Torsdagsklubbens forårsprogram
Torsdagsklubben er en frokost- og udflugtsklub for seniorer. Vi mødes hver anden torsdag kl. 12 
på Kroen med medbragt frokost. En gang om måneden efterfølges frokosten af en udflugt.

12. januar:   Udflugt til Folkemuseet i Frederiksgade

26. januar:   Hjemmedag

  9. februar:   Udflugt til Grundtvigskirken

23. februar:   Hjemmedag

  8. marts: Udflugt til Kulturværftet i Helsingør

22. marts: Hjemmedag

19. april: Udflugt til Jacob Moth’s have i Fredensborg

  3. maj: Hjemmedag

31. maj: Udflugt til Flyvestation Værløse

14. juni: Sejltur til grill-pladsen ved Kongens Bøge

Kontakt: Bente og Kai Thomsen, Tlf: 4848 0448  E-mail: benteogkai@gmail.com

Fakta om Skovhuset
•	 Skovhuset er den eneste kommunale Skovbørnehave i Hillerød Kommune.

•	 Børnene er på tur i skoven fra kl. 10-14 mandag, onsdag og torsdag. Tirsdag og fredag 
er hjemmedage. På disse dage undersøges fund fra skoven, kreative aktiviteter udfoldes, 
forskellige temaer tages op eller børnene leger frit på legepladsen, på fodboldbanen, i sko-
lehaven eller i huset.

•	 Børnehaven har en normering på 20 børn.

•	 Ønsker du dit barn opskrevet på venteliste til Skovhuset, skal dette gøres inden barnet 
fylder 3 år. 

•	 Som det ser ud lige nu, bliver der ledige pladser i Skovhuset til maj.
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Nødebo Holt – 
netop nu
Mange nødeboere færdes 
dagligt i Nødebo Holt, enten 
for at gå en tur med hunden, 
for at tage en løbetur, en 
skovtur om sommeren eller 
bare for at nyde naturen. 
Man møder næsten altid 
andre natur-nydere, når man 
går i Nødebo Holt. 
Lige nu har skovvæsenet 
markeret en del træer med 
forskellige farver bånd, og jeg 
ringer til Jan-Erik Løvgren for 
at høre, hvad det hele drejer 
sig om.

Han fortæller: 
Vi skal foretage en udtynding 
i området. De gule bånd 
markerer den rute, maskinerne 
skal køre for at gøre mindst 
skade på skovbund og andre 
vækster. De røde bånd 
markerer et område, hvor man 
skal være særlig påpasselig 
for ikke at gøre skade på 
f.eks. et stendige eller en 
grævlingegrav. De træer, der 
skal fældes bliver markeret 
med en ridse i barken, eller et 
hvidt bånd, hvis barken ikke 
kan ridses. 
Jeg synes der er rigtig mange træer, 
der har fået en ridse i barken, 
hvordan udvælger I dem?

På de højereliggende arealer 
er det bøg, eg og ahorn, der 
prioriteres, medens det på 
de lavereliggende arealer er 
ask, el og birk. Vi er nødt til 
at udtynde ca. hvert femte 
år for at de store bøgetræer 
f.eks  vokser optimalt. .Hvis 
området så  f.eks.  er udpeget 
til bøgebeplantning, er det 
fortrinsvis de andre træarter, 
der fældes osv.

Stammerne bliver kørt væk 
og solgt til gulvbrædder, 
møbeltræ, brænde og flis. 
Grene og kvas bliver samlet 
sammen og lagt, så det 
forhåbentlig ikke generer 
skovgæsternes stier. Der er 
mange dyr, der har glæde 
af sådan en bunke, men på 
den anden side kommer der 
selvfølgelig ikke så mange 
anemoner de første par år, 
som der plejer. De skal nok 
komme igen, og så kan man 
nyde en mere åben skov til 
gengæld. 

Jeg ringer så til Tim Falck 

Weber, der er ansat i Skov- og 
Naturstyrelsen for at tage sig 
af publikumspolitikken i vores 
skovområde.

Tim, der er rigtig mange af 
Nødebos borgere, der færdes i 
Nødebo Holt, hvad synes du er 
det vigtigste for området?

Det vigtigste er, at det er et 
naturrigt og publikumsvenligt 
område. Det er ikke en af vore 
primære produktionsskove, 
men ca. hvert 5. år bliver der 
udtyndet i området.  Hele 
Nødebo Holt er i vores 
Naturskovsstrategi udlagt 
til plukhugst drift (enkelte 
spredte træer borttages red.)
bortset fra Næbbet, som er 
udlagt til urørt skov. 

Hvad betyder ordet fredskov?

Alle statsskove er udlagt til 
fredsskov ligesom hovedparten 
af de private skovområder er 
i Danmark og det betyder 
i grove træk at skoven er 
underlagt skovloven, og 
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dermed skal bestå som skov i 
fremtiden. Naturstyrelsen har 
flere områder, som er udlagt 
til urørt skov som f.eks. ude 
på Næbbet i Nødebo Holt, 
og de arealer lader man være, 
som naturen har bestemt det, 
her fælder vi kun træer der er 
til fare for publikum, og træet 
for lov at ligge tilbage.   

Der er en del trampestier, som 
folk selv etablerer ved at færdes 
i området, kan I tage hensyn til 
dem når I fælder?

Det gør vi så vidt muligt, 
men der vil være nogle steder 
på de mindre stier, hvor 
der efterlades grene efter en 
skovning. Erfaringen er at 
der hurtigt trædes en ny sti 
udenom.

Der er en del af Nødebo Holt, 
hvor man kan færdes med 
sin hund uden snor, hvilke 
overvejelser ligger der til 
grund for udformningen af 
hundeskoven?

Hundeskoven i Nødebo 
Holt blev etableret i midten 
af 1990’erne efter en 
rundspørge her i Kirke & Kro. 
Hundeskoven har fungeret 
udmærket lige siden. Vi tager 
dog løbende vores hundeskovs 
tilbud op til nye overvejelser 
ud fra behov og muligheder. 
Mange hundeejere er glade 

for Hundeskoven i Nødebo 
Holt, som ligger bynært og 
i gåafstand til beboelser. Ved 
vores rundspørge, var der 
dog også en del (ca. 50%), 
der mente det ikke var den 
bedste ide med en hundeskov 
i området, specielt i den 
nordlige del og ved søkanten.  
Ud fra dette blev det sådan, 
at ca. ½ af Nødebo Holt blev 
udlagt som hundeskov, som 
det kendes i dag.
I vores løbende overvejelser 
omkring hundeskove  ind-
går bla., at kunne have 
hundeskove i mindre 
skovområder man må 
køre til, eller etablering af 
mindre indhegnede områder 
lokalt rundt omkring i de 
Nordsjællandske skove. Vi 
ser desuden på muligheden 
for at man kan udarbejde 
hundeskove der er mere 
fleksible, f.eks. etablere et 
større område som hundeskov 
uden for sommerens højsæson 
(i sommerhusområder) 
eller på anden måde udvide 
ordningen uden at publikums- 
og naturinteresser kolliderer. 
Vi har dog ingen aktuelle 
ambitioner om at ændre 
afgrænsningen i Nødebo Holt.

Det bliver spændende at følge 
med i udviklingen. Til sidst vil 
jeg gerne spørge dig om, om I 

overvejer at sætte affaldsspande 
op nogle steder i Holtet. Der 
færdes rigtig mange mennesker 
i området og der ligger af og 
til øldåser, madrester og andet 
affald rundt omkring.

Vores generelle politik er at 
folk selv skal tage deres affald 
med sig hjem, og det synes vi 
sådan set er et meget rimeligt 
krav. Men når det er sagt, er 
vi godt klar over der findes 
områder med meget højt 
publikums besøg, hvor det 
kan være nødvendigt med 
affaldsstativer. Naturstyrelsen 
er som så mange andre presset 
hårdt på økonomien, og må 
derfor nøje overveje hver gang 
der opsættes affaldsstativer. 
Desuden er der desværre også 
en tendens til, at folk stiller 
andet større affald op ved 
siden af vores affaldsstativer, 
som ikke har noget med 
skovturen at gøre. Hvis der 
er et problem i Nødebo Holt 
vil gerne undersøge sagen 
men kan ikke på nuværende 
tidspunkt love at der kommer 
affaldsstativer op i skoven.  Så 
nyd naturen i det fantastiske 
Nødebo Holt og husk dit 
affald.

Tak til Jan-Erik Løvgren, Tim 
Falck Weber, Svend Løw og 
Jens-Ole Andersen.        LL 
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Gi’ dit barn en go’ eftermiddag
vær med til at arrangere den årlige

fastelavnsfest i byen
Fastelavns søndag den 19. februar i forbindelse med 
familiegudstjenesten i Gadevang kirke.

Opgaven er overkommelig: 
Et møde, en opgave - og så får du oven i hatten 
hyggeligt samvær med andre forældre fra Gadevang.

Meld dig til frivillig-koordinator Kirsten Kragh, 
2360 1208 / kirstengadevang@msn.com eller
sognepræst Eva Holmegaard Larsen, 4848 0719 / 
ehl@km.dk og du vil høre mere. 



32

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

28. februar kl. 14,00 – 16,00  

På pilgrimsvandring på Caminoen
Lærer Lone Grønbæk har netop udgivet en bog om sin 
800 km lange pilgrimsfærd til Santiago del Compostela 
i Nordspanien. Hun er en rigtig god fortæller og tager 
os med på en vandring i billeder på den berømte 
pilgrimsrute. Hendes beretning om, hvad en pilgrimtur 
er og hvorfor man vandrer den alene og om baggrunden 
for, hvorfor hun begav sig af sted vil blive fortalt helt 
usminket og med åbenhed, dybde, varme og humor.

20. marts kl. 14,00 – 16,00 

Her er vores liv
Ægteparret Birthe og Lars Feilberg har rundet de 80 år og lader os tage del i et langt og 
begivenhedsrigt liv. De bor nu i den gamle rytterskole i Nr. Herlev, men arbejdslivet førte dem 
vidt omkring. Lars Feilberg er forstkandidat. Under sin ansættelse ved Landbohøjskolens arboret 
i Hørsholm var han med til at opbygge en træsamling af træarter fra hele verden og rejste derfor 
meget for at indsamle frø fra træer. I det meste af 2 år, 1957 – 1959, boede ægteparret med deres 
små børn i Nigeria, hvor Lars Feilberg arbejdede for det britiske koloniministerium.

Birthe Feilberg var alene om at tage vare på børn og 
hjem, når hendes mand var bortrejst. Da det yngste af 4 
børn begyndte i skole blev hun uddannet som lærer og 
har i mange år beskæftiget sig med voksenundervisning 
i sprog under VUC. Hun nåede dog også at tage med på 
senere konsulentrejser til Nicaragua, Nepal og Thailand.

Ægteparret har stadig travlt. Som pensionister har 
de begge udgivet flere bøger, og de vil gerne nå at 
skrive endnu mere. De mangler ikke emner, men tid!
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Ny morgengudstjeneste i Gadevang

Da jeg tiltrådte som præst her i sognet for snart 15 år siden, blev jeg af ikke mindre end to af 
mine forgængere advaret om, at Gadevang kan man ligeså godt opgive! Gadevængere går ikke i 
kirke. 

Nu begynder man ikke et nyt arbejde med at opgive på forhånd. Og det viste sig også overdrevet 
og langt fra sandheden. Gadevængerne holder meget af deres kirke og vil gerne komme der. 
De har bare andre kirkevaner end i eks. Nødebo. I Gadevang er der f.eks. stor opbakning til 
børnegudstjenester.

Vi arbejder målrettet med at finde ind til Gadevangs kirkesjæl og se, om vi kan ramme det rigtige 
sted. 

Det er især morgengudstjenesten kl.9, der er sløj i Gadevang, mens Nødebo har sin egen 
morgenfriske menighed, der ligefrem foretrækker den tidlige. Så har man hele søndagen foran sig 
bagefter, som de siger. 

Nu prøver vi at tilbyde en kort, mindre stilbunden, mere intim morgengudstjeneste i Gadevang 
på søndage, hvor tjenesten ligger kl.9. Den vil ikke vare mere end en halv time, og musikken vil 
være en stor del af forløbet. 

Derfor: 

•	 Velkommen til en ny, forkortet morgengudstjeneste i Gadevang kirke hver anden søndag 
fra kl.9-9.30. 

•	 En meditativ stund inden - eller efter løbeturen! 

•	 En morgensalme og fadervor inden man går rundt om købmanden og tager rundstykker 
med hjem til familiens b-mennesker!

 

Eva Holmegaard Larsen,  Sognepræst
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Om salmemaraton 
Vi er midt i en stor udfordring: At synge os igennem alle salmebogens 791 salmer. En 
udfordring som i alt tager 2½ år! 

Salmemaraton er et krævende langdistanceløb, men det kaster mange glæder af sig undervejs. 
Blandt andet glæden ved at synge sammen og tid til fordybelse i nogle af dansk digtnings 
smukkeste tekster. 

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

Når man deltager i en maraton, skal der væske og sukker til, derfor bliver der serveret vand 
undervejs og kaffe midtvejs i hver etape. 

Vel mødt til salmemaraton rundt i alle kirkerne i Hillerød Provsti – tag din sangglade nabo 
med!

Fastelavn for børn og barnlige sjæle
Søndag d.19.februar i Gadevang kirke

Børnegudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning uden for kirken

Man møder udklædt!
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Salmemaraton i Hillerød Provsti 2012:
Alle dage fra kl. 19.00 til ca. 21.15 

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

I Hillerød Provsti fortsætter vi vores salmemaraton – det er stadig muligt at hoppe på – og den 
21. marts er det i Nødebo det foregår!

Dato  Emne     Salmer   Kirke 

12. jan.  Guds omsorg    30-51   Tjæreby 
24. jan.  Jesus Kristus    52-70   Lillerød
8. feb.  Guds kærlighed og syndsbekend. 487-504  Gørløse
23. feb.  Guds tilgivelse    505-523  Hillerød
6. mar.  Dåb og konfirmation   441-454 og 478-484 Uggeløse
21. mar. Nadver     455-477  Nødebo
3. april  Jesu lidelse og død   197-217  Grønnevang
18. april Kristi opstandelse   233-249  Skævinge
3. maj  Kristi komme og sommer  268-279 og 721-726 Ullerød
15. maj  Bøn til Helligånden   300-317   Strø
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Vejviser for kirkerne i Nødebo og Gadevang  www.noedebosogn.dk
Sognepræst: Eva Holmegaard Larsen 
Nødebo Præstegård, Nødebovej 24, Nødebo   48 48 07 19.  ehl@km.dk
Træffes bedst: ons-, tors- og fre- 10-11, tirs- 16-18, tr ikke mandag 
Præstesekretær: Allan Høier  
træffes  som regel i præstegården tirsdag kl. 9-15  48 48 07 19,  alho@km.dk
Graver: Michael Müller 
Kirkegårdskontor Nødebovej 16, Nødebo   48 48 40 09 graver@live.dk
Træffes hverdage 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
Kirkværge: Knud Aunstrup, Søparken 7, Nødebo  48 48 58 74 knud@aunstrup.com

Kirsten Aunstrup, Søparken 7
Nødebo  3480 Fredensborg

Formand 48485874 kirsten@aunstrup.com

Gunver Nielsen, Mosebredden 1
Nødebo  3480 Fredensborg

Næstformand 48481429 nielsen.aagaard@mail.dk

Eva Stenby Carlsen, Nødebo Skovvænge 8 
Nødebo  3480 Fredensborg

Kontaktperson 48476712  
20670044

evastenby.carlsen@gmail.com

Hans Erik Hansen, Gribskovvænget 20 (G)
Gadevang  3400 Hillerød

Kasserer 48266573  
21810165

h.p@tiscali.dk

Jytte Liljedahl, Humlevænget 5
Nødebo  3480 Fredensborg

Sekretær 48482710  
30554988

jytte-finn@mail.dk

Else-Marie Kjøller, Jægervænget 17
Nødebo  3480 Fredensborg

48480736 
20227736

else-marie@moselvin.dk

Birgitte Hermann, Mosekrogen 1
Gadevang  3400 Hillerød

48250216
72498306

brher@gribskov.dk

Lilian Christiansen, Ebbas Alle 18
Nødebo  3480 Fredensborg

48480210 lgs@c.dk

Poul Olsen, Kirkevej 12
Nødebo  3480 Fredensborg

48480274  
40257074

tpolsen@os.dk

Eva Holmegaard Larsen, Nødebovej 24
Nødebo 3480 Fredensborg

Sognepræst 48480719 ehl@km.dk

Nødebo-Gadevang menighedsråd
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Gudstjenester Prædikant Nødebo Gadevang
Januar

29. januar EHL 9.00 10.30
Februar

5. februar A. Lund 10.30 9.00
12. februar EHL 9.00 10.30
19. febuar EHL 10.30 14.00

fastelavn

26. februar EHL 9.00 10.30
Marts

4. marts EHL 10.30 9.00
11. marts EHL 9.00 10.30
18. marts EHL 10.30 9.00
25. marts EHL 9.00 10.30

Det sker i Nødebo og Gadevang fra januar til april

Åben aftenkirke Nødebo kirke askeonsdag 22.februar
Kl.17-20.30

Stilhed, bøn, musik, samvær

Enkelte ting er programsat: programmet lægges på hjemmesiden

Ellers kan man bare komme forbi, sidde lidt i det smukke rum, nyde musikken, 

samle tankerne, få en snak over en kop kaffe med præsten eller en anden. 

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

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

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

Bestyrelsen:
Anne Hansen, Formand   4848 4196
Marianne Bille, Nødebo Kro  4848 1760
Dorrit Dall Hansen  4848 4880
Lena Østergaard  4011 2319
Kamilla Carlsen  4848 2585
Margit Vester  4848 3150
Gitte Kruchov  4841 4364
Rikke Sund Nordahl 3956 4804

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

Styrk din krop i Nødebo
Gerda Broch Christensen             2384 8367
Irene Møller              2363 6911

Øvrige foreningsdata

Vinterbadeklubben Nødebo Vikingerne
www.Nbovikingerne.dk

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

Nødebo Lokalråd                      www.nødebo.dk

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

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

Nødebo Stavgang     www.nodebostavgang.dk
Formand Jette Krog  4848 2793
Kasserer Poul Bønsøe 4848 2287
Sekretær Aase Nielsen 4848 1742
Medlem Ellen Kruse  4848 3395

Kajakklubben Esrum Sø    www.kkes.dk
Pia Gulstad   4824 4546
Gadevangsvej 89   2522 9154
formand@kkes.dk/pia.gulstad@gmail.com
Klubhus: Krostien 11 Nødebo 4848 5245

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

Jens Seeberg, Baunevænget 39                      næstformand                     3920 4797
Marianne Bille, Skovgærdet 2A                     kulturudvalget                  4848 1760
Bruno Bjerre, Ebbas Allé 14B                       ejendomsudvalget             2014 1617
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
Tilde Gylling Bender, Søengen 2                                                           2070 2930
Søren Skals , Pile Allé 5                                 loppegeneral                    4848 4539
Vanessa Stephensen, Kildeportvej 31                                                     2536 3010
Chr. Wolfhagen, Nøddehegnet 19                 driftudvalget                    4848 2593
Ib Østlund, Kastanie Allé 6                           økonomiudvalget             4848 1000
Forsamlingshuset, Nødebovej 26                                                          4848 0746

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

Medlemsrabat: Medlemmer, der ønsker at leje selskabslokaler på Nødebo Kro, kan 2 gange om året få 
en rabat på lejen på 2500 kr. Det ene lejemål skal være Hestelængen. Forudsætningen for rabatten er , 
at man har været medlem i minimum 2 år, når lejekontrakten underskrives. Medlemskabet regnes fra 
den dag, hvor man første gang har indbetalt medlemskontingent. Denne information findes i kroens 
medlemssystem. Højest 2 medlemmer kan få rabat ved samme udlejning.

Rabatten gives kun, når det drejer sig om medlemmers personlige arrangementer, fx bryllupper, 
fødselsdage, jubilæer, konfirmationer mm. Det betyder, at man gerne må leje kroen til en god vens 
arrangement, men der gives ikke rabat.

Lokaler Basis Rabat 1 medlem Rabat 2 medlemmer

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



Det sker på Nødebo Kro fra januar til april

Næste nummer af Kirke & Kro udkommer 
den 18. marts deadline 4. marts 2012.

Januar
Søn. 29.  kl. 16.00    Beethoven Maraton *
Tir. 31.  kl. 18.50    Banko
Februar
Fre. 3.  kl. 21.00    Jazz Five * § 
Tir. 7.  kl. 18.50    Banko
Søn. 12.  kl. 16.00    Dali Matiné *
Tir. 14.  kl. 18.50    Banko
Tir. 21.  kl. 18.50    Banko
Ons. 22. kl. 19.30    Kaare R. Skov (foredrag) *
Fre. 24.  kl. 19.30    Nøddeknækkerne F#
Tir. 28.  kl. 18.50    Banko
Marts 
Tir. 6.  kl. 18.50    Banko
Ons. 7.  kl. 19.30    Christina Bjørkøe (kl. koncert) *
Søn. 11.  kl. 16.00    O at være en høne *
Tir. 13.  kl. 18.50    Banko
Tir. 20.  kl. 18.50    Banko
Ons. 21. kl. 19.30    Erik Lindsø (foredrag)*
Søn. 25.  kl. 16.00    Jalina Trio (kl. koncert) *
Tir. 27.  kl. 18.50    Banko
Fre. 30.  kl. 19.30    Nøddeknækkerne F#

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


