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Træffetid
Tirsdag og fredag 9 -12 samt mandag og torsdag 17-19. 
Du kan ringe på tlf. 48 48 07 46 og tale med viceværten eller 
sende en E-mail til kro@noedebo-kro.dk.

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

Lokale personer pris kr

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

  Priserne kan ændres uden varsel. Se kroens hjemmeside.

Faciliteter:
Driverhus: Bar med 9 høje stole og 2 høje borde, 
4 små borde 4 pers., 5 borde 4 pers., 4 borde 2 pers. samt 
1 bord 6 pers.
Et hvidt klaver, som kan flyttes mellem de forskellige lokaler.
Krostue: 5 borde 8 pers., 2 borde 4 pers., 1 bord 6 pers.
Musikanlæg (CD og bånd).
Sal: 20 borde 6 pers. Musikanlæg (CD og bånd). Sceneelementer 
som man selv skal stille op og tage ned igen.
Sort flygel (koncertflygel) kan ikke lejes
Runde borde: Koster 50 kr pr. bord for ikke medlemmer, gratis 
for medlemmer.
Rullebar: Fadølsanlæg med 2 taphaner kan lejes for 500 kr.
Hestelængen: 11 borde 6 pers., musikanlæg.
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Fordele for medlemmer af kroen: ( se også side 39)

Til arrangementer i dit hjem kan du leje borde og stole billigt:  
 Grå AJ stole, 6 stk. for 25 kr.   
 Klapborde 50 kr. pr. stk.
 Kroens trailer for 50 kr. pr. dag.
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Fredag den 31. januar kl. 19.00
&

Fredag den 28. februar kl. 19.00
&

Fredag den 28. marts kl 19.00

Kom og vær med til en sjov og glad fællesaften med Nøddeknækkerne. Tiderne er fra denne sæson 
ændret af hensyn til de mindste deltagere. Det hele starter en halv time tidligere.

Den første time fra kl. 19 er for hele familien med sang- og danselege i alle afskygninger. Senere 
fra kl. 20 er der folkedans for voksne. Børnene kan selvfølgelig også være med her, hvis de har lyst. 
Der bliver både danset og instrueret. Og måske kommer andre spillemænd på besøg. Læs mere 
om det på Nøddeknækkernes hjemmeside www.nodeknek.dk 

Man kan spise middag på Kroen før musikken starter. Der serveres en ret mad kl. 18, og det 
koster 80 kr. for voksne og 40 kr. for børn. Spisebilletter skal købes senest onsdag den 29. januar 
kl. 12 på Kroens hjemmeside www.noedebo-kro.dk

Der er gratis adgang til musikken

Nøddeknækkerne
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Din lokale EL installatør

RBB Electric - 
Tlf.: 32 177 000 - Mobil: 41 269 269 - E-mail: rene@rbb-el.dk 

Frydenborgvej 27 G - 3400 Hillerød 

www.rbb-el.dk

Laver alt ind- og udvendigt EL arbejde
Ingen opgaver er for store eller for små
Nye lokaler i Hillerød, men stadig din lokale EL mand

Kontakt os for et uforpligtende tilbud
Døgnvagt
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Blue Covers er en vokalgruppe, som synger svedige arrangementer af kendte soul- og disco-
klassikere i egne udfordrende arrangementer, akkompagneret af klaver og percussion.

Koret blev dannet i 2001 med det formål at lave korarrangementer, der både er spændende, 
udfordrende og sangbare. Sangerne er mellem 30 og 50 og er vilde med at synge. De elsker 
musik af Stevie Wonder, Ray Charles, Motown, STAX, Michael Jackson, Hall & Oates og de 
mange grupper i 50-60’erne med ”the” foran: the Teenagers, the Drifters, the Four Tops, the 
Temptations, osv. Soulmusikken går helt op til 70’erne og 80’erne, hvor den bl.a. også viser sig 
som disco og funk. 

Når koret laver sine arrangementer bliver det ikke bare en transskription af originalerne. De 
søger altid at sætte deres eget præg på sangene ved f.eks. at ændre akkorderne, melodien og 
korstemmerne, ja sågar stemningen og rytmen. Det skal ikke bare være et DooWop-jam kor, som 
kun laver kopier. Arrangementerne forsøger at uddrage essensen af musikken og lægge den ud i 
korstemmerne.

En vigtig idé med koret er, at det skal fungere lige som et band, hvor alle medlemmer er involveret 
og har indflydelse på, hvad der sker. Blue Covers har base i København, hvor der er meget lidt 
rytmisk kormusik af denne art. Det vil de gerne råde bod på.

Billetter til 120 kr. sælges ved indgangen og i forsalg på www.noedebo-kro.dk

Blue Covers
Søndag den 2. februar kl. 16
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Højsangen fra det gamle testamente er et stykke ægte kærlighedspoesi og rummer en helt unik 
skildring af kærligheden og det erotiske. De 8 vers læses af Nis Bank-Mikkelsen og svøbes i 
klezmermusik spillet af Jens Schou og Anders Singh Vesterdahl. Forestillingen varer ca.1 time.

Sangen over alle Sange, Højsangen, er skrevet længe før vor tidsregning, af kong Salomo eller 
til kong Salomo. Det er uvist. Den bliver ofte omtalt som Bibelens mest populære bog. Ingen 
anden bog har været genstand for så mange forskellige fortolkninger som Højsangen. Den mest 
livsstærke fortolkning er den mystiske, kærlighedsforholdet som forholdet mellem Kristus og 
Israel, eller Kristus og kirken. Og endelig den realistiske, at bogen ganske enkelt handler om et 
erotisk forhold mellem to mennesker.

Klezmermusikken var jødernes musik og trøst i Østeuropa før 2.verdenskrig og som sådan 
skæbneforbundet med jødernes historie. Den fandt fodfæste og grobund på amerikansk grund 
efter krigen og er i dag udbredt over hele verden. De to klezmermusikere tager udgangspunkt 
i den gamle opfordring: gør musikken til en ordløs sang, der har gjort sig fri af ordene og blot 
jubler (og græder). 

Nis Bank-Mikkelsen er en suveræn bibeloplæser. Klarinettisten Jens Schou har en særlig svaghed 
for klezmermusikkens melankoli og fandenivoldske livsglæde. Anders Singh Vesterdahl er en 
fantastisk harmonikaspiller med verdensmusik som speciale. Han har selv verdensformat og er et 
centralt medlem af The Middle East Peace Orchestra.

Billetter til 120 kr. sælges ved indgangen og i forsalg på www.noedebo-kro.dk.

Højsangen 
svøbt i Klezmer

med 

Nis Bank-Mikkelsen

Onsdag den 5. februar kl. 19.30 
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CD’en ”In the still of the night” fejede alle andre favoritter til side, da magasinet Jazz Special 
skulle kåre ”Årets Plade 2009”. Den store offentlighed fik øjnene op for tenorsaxofonisten Jan 
Harbeck, og kvartetten har siden spillet landet tyndt.

Jan Harbeck er en af de tunge drenge på den danske saxofonhimmel og modtog Bent Jædig Prisen 
i 2011. ”Jan Harbeck forvandlede en grå eftermiddag på klostertorv til en swingende jazzbule 
i Harlem. Der blev taget tid til at udforske jazzens arvesølv med eviggyldige melodier i friske 
fortolkninger”, skrev Århus Stiftstidende i en anmeldelse. De øvrige medlemmer af Jan Harbeck 
Quartet er Henrik Gunde, klaver, Eske Nørrelykke, bas og Martin Andersen, trommer.

”Copenhagen Nocturne” er nyeste CD udgivelse fra den prisvindende jazzgruppe og tager tråden 
op fra den foregående med smukke ballader og den samme sound. Men den præsenterer også 
en række nøje udvalgte jazzstandards - dansende ballader og klassiske men sjældent spillede 
uptempo-numre. Pladen blev kåret som en af årets bedste jazzudgivelser i 2011 både Politiken, på 
jazzstjerner.dk og på jazznyt.dk.

Ved koncerten i Nødebo bliver der bl.a. lejlighed til at høre uddrag af ”Copenhagen Nocturne”.

Billetter til 120 kr. sælges ved indgangen og i forsalg på www.noedebo-kro.dk

Jan Harbeck Quartet

Søndag den 16. februar kl. 16 
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New Feet
Det danske firma New Feet har i samarbejde med ortopæd-kirurger, fodterapeuter, ortopædi-
skomagere og danske designere udviklet skoløsninger til behandling og pleje af  følsomme, 
diabetiske eller gigtramte fødder.  

New Feet fodtøj adskiller sig fra almindelige fabriksfremstillede sko ved:

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

Åbent for salg af sko :
Onsdage

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

Statsaut. Fodterapeut
Vivian Andersen

Ndr. Jernbanevej 13C
3400 Hillerød
Tlf. 2032 4162

www.new-feet.com

Kontakt advokat Martin Utiger, 
tlf. 4824 7920 eller mail mu@augustj.dk

 
Se i øvrigt vores hjemmeside www.augustj.dk

Du kan forvente en juridisk rådgivning, 
der altid er åben og ærlig
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Kunsthistoriker Anne Lie Stokbro fortæller om maleren Poul Ancher Bech (1942-2009), 
der er kendt for sine finurlige landskabsmalerier, hvor nysgerrige høns, flyvende badehuse og 
forstemmende affaldssække udfordrer det velkendte. 

Poul Anker Bech udviklede siden 1970’ernes begyndelse et maleri, som bevæger sig mellem det 
figurative og det abstrakte, både formelt og indholdsmæssigt. På det formelle plan blander Bech 
den virkelighedstro gengivelse med ekspressivt malede områder. Derved står det genkendelige og 
det ikke-umiddelbart-identificerbare side om side og udfordrer beskuerens virkelighedsopfattelse. 

På indholdsplanet findes en tilsvarende udfordring: I virkelighedsnære landskaber og interiører 
udspilles scener, hvor kunstneren 
tvinger væsensforskellige elementer 
til at arbejde sammen i en helhed. 
Begrebet ”fremmedgørelse” melder sig 
hurtigt, når man ser på Poul Anker 
Bechs billeder. Selv sagde kunstneren, 
at han gerne ville lave nogle billeder, 
som folk huskede, uden at de egentlig 
kunne finde ud af, hvad meningen 
var. Og netop det i bedste forstand 
meningsløse, det mangetydige, 
anelsesfulde og foruroligende er vigtige 
brikker i Poul Anker Bechs kunst.

Foredraget vil med udgangspunkt i en række af Bechs landskabsmalerier fra 1978-2009 belyse, 
hvordan han ved at sammenstille det helt banale med det helt fantastiske skaber åbninger ind til 
et filosofisk og eksistentielt indhold.

Billetter til 50 kr. sælges ved indgangen og i forsalg på www.noedebo-kro.dk

Maleren Poul Ancher Bech
Foredrag af kunsthistorikeren Anne Lie Stokbro

Onsdag den 19. februar 2014 kl. 19.30 
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Stor musik i lille udgave. Guitaren bliver til et helt lille orkester i hænderne på Jesper Lützhøft, 
som selv kalder sig guitarist, sprællemand og little old man i dansk musikliv.

Jesper Lützhøft debuterede som solist fra Musikkonservatoriet i 1987, og allerede i studieårene 
markerede han sig som sin generations mest aktive guitarist. F.eks. etablerede han i 1984 
ensemblet IRIS, der spillede ny musik, og ensembler som Kvartet ´85 og Duo á Due. Han har 
gennem årene spillet tusindvis af skolekoncerter, hundredevis af kammerkoncerter, et utal af 
solokoncerter og også givet koncerter som solist med orkester.

Jesper har hverken spillet i Australien, Afrika eller Sydamerika, men har forsøgt sig i de øvrige 
verdensdele med vekslende held. Hans interesse for samtidsmusikken medførte, at han ur- eller 
førsteopførte ca. 70 værker for sologuitar eller kammerbesætninger. Han har indspillet 2 cd´er i 
eget navn og medvirker på en lang række andre indspilninger. Ud over aktiviteterne som musiker 
har Jesper Lützhøft bl.a. været chef for Den Anden Opera, Odense Symfoniorkester og været 
producent i Danmarks Radio. Han har modtaget Bolero-prisen og Victor Borges Musiklegat for 
sit arbejde med Den Anden Opera. 

Jesper Lützhøft har skrevet libretto til operaen «Angelo» af komponisten Lars Klit og har 
derudover skrevet to libretti, der er ved at blive sat i musik. I marts 2013 udsendte han sin første 
bog «Om lidt ...». Uanset, hvad han har foretaget sig, har der altid været en hensigt: at muliggøre 
kunst, og at få kunsten formidlet på så mange niveauer som muligt. Det er ikke så trendy i disse 
år, hvor eventen i et vist omfang har afløst kunsten, men Jesper drives af visheden om, at det er i 
mødet mellem kunst og publikum, at livet er værd at leve.

Billetter til 120 kr. sælges ved indgangen og i forsalg på www.noedebo-kro.dk

Guitaristen

Jesper Lützhøft

Søndag den 2. marts kl. 16 
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Der er stor konkurrence blandt Kim Larsen kopibands, men Kim Larsen mener selv, at René & 
Værsgo er det bedste. I sin velkendte Kim Larsen-mundering ligner René Richardt til forveksling 
den rigtige vare, og han kan både synge og spille.

Skuespiller og musiker René Richardt er ikke kun kendt for sine mange roller i revyer (Græsted 
Kro), men også for sin troværdige parodi over Kim Larsen. Idéen med at tage en gammel 
mælkedrenge-hat og et par slidte cowboybukser på fik René i slutningen af 90’erne. Han var 
med i et teaterstykke om Jeppe på Bjerget, hvor han skulle lave en parodi over Kim Larsen, fordi 
instruktøren ville have stykket til at appellere til alle aldre. Parodien blev en succes.

I dag turnerer han landet tyndt med sit Kim Larsen show, også kaldet ”Kim Larsen Kopi”, som 
har eksisteret i omkring 5 år. Han er skuespiller og fortolker andres tekster og ord. Han fortæller 
dog, at han kan stå inde for de ting, Kim Larsen siger og synger om. Men selv om han parodierer 
og kopierer Kim Larsen, så fortolker René selv sangene. 

René spiller ikke kun Kim Larsen, fordi der er et marked for det, men også fordi han elsker hans 
musik og har opdaget, hvor meget Kim Larsen egentlig betyder for den danske befolkning i form 
af fællessang og fællesskab. De øvrige medlemmer af bandet er Kenneth Sund (guitar og sang), 
Martin Frank (trommer) og Jimmy Østbygaard (bas).

På Nødebo Kro vil man høre gamle Gasolinklenodier som ”Langebro”, ”Rabalderstræde” og 
”Fifidong” samt Kims nyere sange som ”Sømand ombord”, ” Næ, næ, næ”. 

Inden musikken starter kl. 21, kan man spise middag med en to-retters menu for kun 125 kr. 
Spisebilletter skal købes i forsalg på forsamlingshusets hjemmeside www.noedebo-kro.dk senest 
onsdag den 5. marts kl. 12. Middagen serveres kl. 19.

Billetter til musikken à 120 kr. sælges ved indgangen og i forsalg på www.noedebo-kro.dk. 

René & Værsgo

Fredag den 7. marts kl. 21 
med mulighed for spisning kl. 19

Kim Larsen kopiband
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Børn og unge af i dag vokser op med digitale medier og håndterer uhæmmet smartphones og 
iPads. De har deres egne netværk på facebook og andre sociale medier uden forældrenes kontrol. 
Hvordan skaber man samvær og trivsel i den digitale familie?

Med udgangspunkt i omfattende forskning af Søren Schultz Hansen, hvor han har fulgt unge, der 
fyldte 18 år i 2012, taler Birgitte Hermann om, hvordan vi kan forstå vores børn, og hvordan vi 
som forældre adskiller os fra vores børn i brugen af de nye medier. Hun vil også komme ind på 
betydningen af filosofisk dialog og de gammeldags dyder med fællesskabet omkring spisebordet og 
brugen af naturen.

Birgitte Hermann er familierådgiver, mor til 4 og næstformand i hsp foreningen (highly sensitive 
people). Med sit særlige fokus på de sensitive børn vil Birgitte også komme ind på farerne ved den 
”digitale invasion” og i det hele taget hele den negative nyhedsformidling, som vælter ind over os. 
Hvad gør det ved vores børn, og hvad gør det ved os????

Billetter til 50 kr. sælges ved indgangen og i forsalg på www.noedebo-kro.dk

Den digitale familie

med Birgitte Hermann

Onsdag den 12. marts kl. 19.30 

Jord til køkkenhave søges
Har du et solbeskinnet stykke jord, vil jeg meget gerne bruge/leje det til køkkenhave.

Lisbet Kaare

Kontakt mig på tlf. 4848 5956 eller mail lk@post.tdcadsl.dk



14

Sangeren og guitaristen Jens Lysdal er blevet kaldt en ”stille eksistens” i dansk musik. Lysdal falder 
med lige stor naturlighed ind i programmet på en svensk visefestival og på en lavloftet jazzklub, 
og det samme gælder de musikere, han omgiver sig med.

Jens Lysdal er født i Sverige og gik som barn i skole i New Orleans. Han har turneret i bl.a. Sve-
rige, Tyskland, Kina, Holland, England, USA og Portugal, og hans sange kan høres på adskillige 
danske og udenlandske film. Ser man på hans musikalske CV, eller hører man en af hans cd’er, vil 
man hurtigt opdage, at den nu 52-årige sanger og guitarist i sin tilgang til musikken rummer både 
nysgerrighed, historisk bevidsthed, integritet og en betydelig originalitet. Det er næppe noget til-
fælde, at hans publikum kommer fra de mest forskelligartede musikalske lejre.

jens Lysdal er ikke jazzsanger, men alligevel er der en tydelig fortrolighed med jazzen i hans sang. 
Og hans versioner af sange af f. eks. Evert Taube og Cornelis Vreeswijk kunne måske give et fin-
gerpeg om hans svenske baggrund. Samtidig er de dog tydeligt farvede af hans eget temperament 
og hans meget fleksible stemme. Selvom hans musik ofte er afdæmpet, er der intet poleret eller 
strømlinet over hverken den eller hans optræden. 

Jens Lysdal kommer til Nødebo Kro med sin jazz-kvartet, der har Dan Hemmer på orgel og el-
klaver, Bjarke Falgren på violin og Jacob Falgren på bas. Det er ikke rock, det er ikke jazz, det er 
ikke folk, det er ikke latin. Jens Lysdal har altid gået sine helt egne veje. Helt upåvirket af trends 
og strømninger holder han fast i kun at lave musik, der kommer helt inde fra.

Billetter til 120 kr. sælges ved indgangen og i forsalg på www.noedebo-kro.dk

Jens Lysdal 
& 

Friends

Søndag den 16. marts 

kl. 16 
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Copenhagen Classic er et af Danmarks førende kammermusikensembler. Seks af landets bedste 
strygere har her fundet hinanden i et inspireret samspil, og er blevet yderst efterspurgt med 
koncerter ved alle de vigtigste festivaler og musikforeninger.

Copenhagen Classic har siden ensemblets debut i 1997 høstet fremragende anmeldelser, både i 
dets grundform som en strygesekstet og i selskab med ledende gæstesolister, fortrinsvis sangere, 
pianister og blæsere. Den danske musik spiller en stor rolle i Copenhagen Classic’s repertoire, og 
en række helt nye danske værker er blevet bestilt og uropført af ensemblet.

Strygesekstettens medlemmer er Johannes Søe Hansen og Arne Balk-Møller på violin, Claus 
Myrup og Ida Speyer Grøn på bratsch samt Ingemar Brantelid og Henrik Brendstrup på cello. De 
vil ved koncerten i Nødebo bl.a. spille den helt fantastiske strygesekstet af Tchaikovsky, der har 
titlen ”Souvenir de Florence”. 

Billetter til 120 kr. sælges ved indgangen og i forsalg på www.noedebo-kro.dk

Copenhagen 
Classic

Søndag den 23. marts kl. 16 
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@ Har du fået ny email-adresse ?

Hvis du er medlem af Nødebo Kro og har skiftet email-
adresse inden for det sidste år uden at meddele det til 
kroen, vil vi meget gerne have den nye adresse nu.

Det gøres ved at sende navn og email-adresse til :

niels.lillemose@gmail.com

Så vil vi sørge for at fornyelsen af medlemsskabet for 
2014 sker let og ubesværet.

Buffist Tam-tam

Onsdag den 26. marts kl 19.30 

er der fælles buffist-møde. 

Kroen er vært ved et lille ostebord, og alle 
nuværende buffister og alle, der gerne vil være 
det, er velkomne.

Af hensyn til indkøb bedes man tilmelde sig 
hos sin buffist-leder eller på kro@noedebo-kro.dk.

Christian Wolfhagen 
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Indkaldelse til

Ordinær generalforsamling på Nødebo Kro

Mandag den 31. marts 2014 kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.  Valg af dirigent  
2. Bestyrelsens beretning.  
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for foreningen.  
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet for den selvejende institution.  
5. Forelæggelse af budgetter for forening og institution til orientering.  
6. Indkomne forslag.  
7. Fastlæggelse af det årlige kontingent.  
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, følgende er på valg:

a. Lisbeth Larsen genopstiller

b. Christian Wolfhagen genopstiller 

c. Camilla Svanebjerg genopstiller

d. Erik Petersen ønsker ikke genvalg

e. Jens Seeberg ønsker ikke genvalg 

f. Søren Skals ønsker ikke genvalg

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.  
10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 6, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 14 dage før generalforsamlingen.
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NØDEBO VANDVÆRK

VORT FÆLLES VANDVÆRK

Vi håber, at alle er kommet godt ind i det nye år - og at alle har fået aflæst deres vandmåler samt 
indberettet målerstanden. De tidligere år har vi manglet oplysninger fra ca. 20 % af husstandene i Nødebo. 
Der pålægges et gebyr på kr. 200,- ved for sen meddelelse af det årlige vandforbrug.

Ved manglende eller for sen meddelelse af det årlige vandforbrug vil forbruget for 2013 blive skønnet af 
bestyrelsen. Lovgivningen på dette område pålægger bestyrelsen ikke at skønne for lavt.

Det vil betyde, at hvis vi senere får oplyst målerstanden, vil der ikke blive tale om refusion eller 
tilbagebetaling i forhold til den endelig afregning.

Bestyrelsen har besluttet at hæve ledningsfornyelsesbidraget til kr. 1000,- pr. boligenhed. Dette for at 
fremskynde den meget nødvendige udskiftning af de ældste forsyningsledninger.

Hvis vi bibeholdte det gamle bidrag på kr. 500,- ville det tage for mange år at gennemføre den planlagte og 
nødvendige udskiftning af de gamle forsyningsledninger.

Der afholdes generalforsamling den 6. marts kl. 19:00 på Nødebo Kro. Vi i bestyrelsen vil gerne 
opfordre jer til at møde op og deltage i generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Nødebo Vandværk

Støt vores annoncører
...de støtter os ! 
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Forslag 1 fra Peter Plambech

Aktiv Ung Nødebo

Intentioner for det nye 
Forsamlingshus Nødebo Kro

Aktiv Ung Nødebo. Aktivitets 
Cafe Nødebo

Jeg tror på, at vi kan få unge 
til at engagere sig mere som 
frivillige og være ansvarlige på 
Forsamlingshuset Nødebo Kro, 
når vi inviterer de unge inden 
for på Forsamlingshuset og giver 
dem mulighed for at være unge 
på den gode måde i Nødebo.  Vi 
skal give de unge mellem 15 og 

18 år en Aktivitets Cafe Nødebo.

Overskriften skal hedde: Aktiv 
Ung Nødebo.

Når vi giver dem en ny 
Aktivitets Cafe Nødebo, skal de 
også motiveres til at deltage i 
Forsamlingshuset øvrige frivillige 

arbejde. Aktivitets Cafe Nødebo 
skal ledes og styres af frivillige 
unge.

Aktivitets cafe Nødebo skal være 
alkoholfri.

Inspirationen til Aktivitets Cafe 
Nødebo er hentet fra Aktiv 
Ung 3320 Skævinge og Klub 
Vest på Hillerødholm skolen.  
På begge stederne har man i 
2013 med stor succes fået en 
medarbejder fra Basen under 
Hillerød kommune til at være 
Tovholder på projekterne. 
Tovholderen er tillige ansvarlig 
for de to steders hjemmesider og 
facebookaktiviteter. Det nye er 
at det er de frivillige unge der er 
initiativtagerne og de ansvarlige 
sammen med de unge som 
bruger Aktivitets Cafe Nødebo.

                   fortsættes næste side

Nytænkning på Kroen
I efteråret efterlyste vi kreative tanker til, hvordan vi også til vores 50-års jubilæum i 2027 kan have et 
levende forsamlingshus, der har en bred appel til byens borgere. Der kom 3 forslag fra et af vores aktive 
medlemmer – Peter Plambeck – og vi har valgt at offentliggøre det ene her og lægge de 2 andre på 
hjemmesiden. Og for nyligt et forslag fra en familie her i byen. Begge familier vil modtage et gavekort som 
tak fra Kroen.

Vi lægger op til en uforpligtende snak på Kroen : Torsdag d. 27-2 kl. 19.30

- Skal Kroen have en mere ”velgørende” funktion for at engagere yngre medlemmer?

- Skal vi give 13-18 årige større mulighed for ansvar for opgaver? 

- Kan vi tiltrække yngre familier med et ændret kulturtilbud?

- Hvad med økonomien?

- Hvorfor tænke nyt ? - går det godt, som det går?

LL
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Aktivitet Cafe Nødebo 
bliver et partnerskab mellem 
Forsamlingshuset Nødebo Kro, 
Basen under Hillerød kommune 
og de frivillige unge i Aktivitets 
cafe Nødebo.  

Brændende ønsker. Vores 
intention.

I Forsamlingshuset Nødebo 
kro i oplægget beskrevet som 
FNK-gruppen vil vi skabe åbne, 
legende og socialt engagerede 
mennesker.

Vores arbejde skal fortsat have 
afsæt i den passionerede frivillige 
kultur omkring FNK.

Det overordnede formål er: at 
støtte kulturelle og velgørende 
formål som er til nytte for børn, 
unge og voksne i lokalområdet.

Aktivitets Cafe Nødebo. En 
ramme for aktiv Ung Nødebo 
aktiviteterne.

Aktivitets Cafe Nødebo skal 
rumme aktiviteter efter de unges 

egne ønsker. Det kan fx være 
skak, backgammon, billard, 

pool eller lignende. De unges 
aktiviteter skal godkendes af 
Tovholderen og af Kroens 
kulturudvalg.

Hjemmeside, facebook og 
facebook-grupper.

Hjemmesiden                       
www.AktivUngNoedebo.dk  
skal bruges af Tovholderen til at 
informere forældrene til de unge 
om det der foregår på Aktivitets 

cafe Nødebo.  Facebooksiden 
AktivUngNødebo  skal bruges 
af de unge til at informere 
hinanden om det der foregår 
på stedet og til invitationer til 
hinanden. Facebook-grupperne 
skal bruges når der kommer 
aktiviteter i gang på stedet, fx en 
gruppe for skak og en gruppe for 
backgammon el. lign.

Koncertarrangør

En anden aktivitet i Aktivitets 
Cafe Nødebo skal  være at 
arrangere koncerter for de 
unge. Koncerterne kan være 
såvel indendørs og udendørs 
koncerter. Koncerterne skal 

godkendes af Tovholderen og af 
kulturudvalget.

Mentorordning

Alle de unge skal have mulighed 
for at tilknytte sig til en voksen 
mentor. Mentorens opgave er at 
have samtaler med den unge med 
passende mellemrum. Mentoren 
stiller hans/hendes erfaring til 
rådighed for den unge. Det 
væsentlige er at samtalen mellem 
den unge og mentoren kommer i 
gang. Mentorerne skal trænes i at 
være mentorer for de unge.  

Praktik

Mentoren inviterer eller hjælper 
tillige med at de unge kommer 
ud og oplever forskellige 
arbejdspladser i praksis. Det kan 
være en-dags besøg eller fler-dags 
besøg.

Sammenfatning. Det vil glæde 
mig om ovennævnte kan give 
ny inspiration til en ny måde 
at skabe liv med mening på 
Forsamlingshuset Nødebo Kro. 
Jeg tror på, at når vi giver de 
unge medindflydelse og plads på 
Kroen giver det ny inspiration 
til alle Kroens aktiviteter. 
Forsamlingshuset Nødebo Kro 
bliver til nytte for lokalområdet.

Peter Plambech, Skovbrynet 
11, Nødebo, 3480 Fredensborg 
Peter.plambech@gmail.com
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Forslag 2 fra Carsten Bo og Nadia Maina Korfitsen Pile Alle 14

Vision: 
Nødebo kro for alle. Et samlingspunkt og ramme for lokalsamfundet i 
Nødebo, som bringer beboerne tættere sammen og fortsat gør Nødebo til 
et dejligt sted at bo.

Fremtid:
I dag er der mange gode tiltag på kroen, som forekommer at være primært musik og målrettet en anden 
generation end den yngre - naturligt nok når det er den generation, som bærer læsset og har skabt kroen 
som den er i dag. 

Hvad kan vi gøre for at engagere den yngre generation ?: 

•	 Arrangementer, som også henvender sig til den yngre generation, og som er kontinuerlige. Be-
gynder den yngre generation først at komme fast til et arrangement, vil de med tiden føle sig 
”hjemme” på kroen og forhåbentligt få lyst til at bidrage til kroens fællesskab.

 Følgende er vores bud på arrangementer, som også er henvendt til den yngre generation:

- Familielegestue: En weekendformiddag en fast gang om måneden, hvor børn og forældre kan 
mødes og hygge og lege. 

- Voksenleg/sport: Fx et hockeyhold (man kunne søge om at låne skolens hal), en løbeklub, 
mountainbiking-hold eller andet, som mødes fast.

- Flere foredrag omkring det, som rører sig i dag og er aktuelt. Emner kunne være psykologi, 
sundhed osv. 

- Andre former for aktiviteter kunne være vin-eller øl-smagning osv.

•	 Facebookside. Kroen kan komme på facebook, således at man kan annoncere arrangementer eller 
huske folk på, hvilke arrangementer, som dukker op i nærmeste fremtid. En facebookside skulle 
ikke erstatte den gode hjemmeside, som kroen allerede har, men blot være med til at motivere og 
råbe den yngre generation op. Derudover ville det give mulighed for, at folk via facebooksiden 
løbende kunne komme med nye forslag til aktiviteter/foredrag osv. på kroen, ligesom man kunne 
annoncere efter frivillige hjælpere til diverse arrangementer.  

Nødebo er i dag et unikt sted at bo, ikke mindst fordi vi har et fantastisk velfungerende forsamlingshus i 
form af kroen og organisation bag denne. Dette er i høj grad værd at holde fast i og kræver selvfølgelig, at 
den yngre generation også tager del i arbejdet.



Vil du være med i Nødebo Lokalråd? 
Eller har du bare lyst til at komme og se, hvem vi er?

Så mød op til:

Nødebo Lokalråd’s generalforsamling

torsdag d. 20. februar 2014

Kl. 19.30 i Søværelset på Nødebo Kro

For at blive medlem af Nødebo Lokalråd, skal du være fyldt 18 og bosat i Nødebo. Selvfølgelig kræver 
det også, at du bliver valgt ind! Men det er som regel ikke et stort problem.

Vi afholder ca. 10 møder om året. Lokalrådet holder øje med, hvad der sker, eller ikke sker i Nødebo! 
Vi arbejder for, at Nødebo og nødeboernes interesser bliver husket inde på rådhuset. 

Med venlig hilsen

Nina Werther, Formand for Nødebo Lokalråd
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Tango undervisning på Nødebo Kro, forår 2014

Undervisningen i argentinsk tangodans på Nødebo Kro. Lucy Mogensen vil stå for undervisning. Lucy er 
tangolærer, danser, og Dj, Hun har undervist, holdt forskellige workshop i tango milonga og vals, i flere år, 
både i Dk og udlandet. Undervisningen vil blive suppleret med spændende hjælpelærere. Lucy Mogensen 
leder ”TangoAmor” i København og hun er også formand for forening ”Tango Milonguero i København”

Undervisning vil foregå onsdag aften på Nødebo Kro i perioden fra den 5. februar til 23. april.

Begynderhold: 18.30 -20.00              Øvet hold: 20.00 – 21.30

Der vil i alt være undervisning 8 onsdage. Dvs. der er ingen undervisning i uge 7 og uge 16. Derudover vil 
den sidste aften i hver måned foregå uden underviser, men hvor vi alle mødes til Praktika – vi danser og 
hjælper hinanden med at huske trinene og hygger os.

Lucy vil inddele holdene i begyndere og øvede, afhængig af tilmeldte.

Man skal være medlem af kroen for at kunne deltage i tangoundervisningen.

Ring for yderligere information og tilmelding hos Britta Frederiksen, 4141 094 
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Får vi en verdensmester i Nødebo?

Hvert 2. år er der verdensmesterskab i vintersvømning, og denne gang foregår det i Finland i Rovaniemi, 
der ligger lidt nord for polarcirklen. Rovaniemi har ca. 50.000 indbyggere og 14.000 rensdyr, og finnerne 
siger, at det er der, julemanden bor, når han ikke lige har travlt i julen.

16 vinterbadere fra Nødebo-vikingerne har meldt sig, de skal konkurrere med knap 1000 deltagere fra 28 
lande. Nogle af Nødebo-vikingerne skal deltage i svømmekonkurrencerne, mens andre nøjes med et ”dyp”. 
Distancen for svømmerne er 25 m. Enkelte overvejer at svømme 50 m. også. 

Der er derfor livlig aktivitet i søen med svømmebriller og hætter, som er obligatoriske i Finland, og selvom 
vikingerne godt kunne tænke sig at vandet var lidt koldere end de 4 grader, som det er lige nu, nyder de, at 
der er åbent vand at svømme i. 

De er i fuld gang med at få lavet et banner med deres logo på, så de kan reklamere for Nødebo og 
vikingerne på værdig vis

De ønsker sig en boje, der kan placeres nøjagtig på en afstand, så de kan træne distancerne. Hvis nogen 
skulle ligge inde med sådan en, de ikke har brug for, kan det være, vi har større chancer for at få en 
verdensmester i Nødebo.

God tur 

Helle Barker / Lisbeth Larsen



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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En levende skole
i lokalsamfundet

Nødebo skole– en anden god historie
Børne- og ungepolitik i Hillerød Kommune:

Det skal være attraktivt for alle unge – uanset social, kulturel og etnisk

oprindelse – at være ung i Hillerød

Nødebo Skole rummer ikke kun skole og SFO. En anden af de gode historier er vores fritidsklub som har 
til huse på loftet i en af vore skolebygninger. Der har den været åben for store børn og unge i mere end 40 
år ! Startet som en ungdomsklub af frivillige unge ildsjæle og senere blevet til en kommunal fritidsklub.

I dag er klubben et fritidstilbud til alle børn fra og med 4. klasse og egentlig så længe de har lyst til, og 
brug for, at komme her. – og det er der mange der har ! vi har 77 betalende medlemmer og et fremmøde 
hver dag på omkring 50 %. Den ældste aktive bruger er 17 år.

Klubben er et sted hvor man kan hænge ud med vennerne og slappe af efter skole, i de ofte få timer der 
er frie, inden fodbold, håndbold, spejder, lektier og meget andet kalder. De voksne i klubben er dem man 
kan snakke med om det, der måske er svært og det der har været sjovt og godt. Det er dem der sørger for at 
klubben rummer muligheder for at få nye færdigheder som at bage, snitte, flette, sy, tegne og meget mere, 
et grundlag for de små sikre successer. Lige som i SFO´en er det samværet og fællesskabet der er det vigtig-
ste, det som binder sammen, skaber nye venskaber og udvikling. 

Vi samarbejder med Hillerøds andre klubber om større fælles arrangementer, f.eks. sportsturneringer.

Klubben er åben hver dag fra kl. 12.00 til kl. 17.00. To gange om ugen har vi åbent om aftenen, en for de 
yngste og en for de ældste klubmedlemmer, og de aftner er meget velbesøgte !

I både skole, SFO og klub forbereder vi os til det kommende år med skolereformen. Vi ved endnu ikke 
hvad en længere skoledag kommer til at betyde for SFO og klub, men vi håber der bliver plads til et værdi-
fuldt fritidsliv for børn og unge i Nødebo også i de næste 40 år ! 

Bente Nissen
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Interview med viceværten

Jack Bjørkbom blev ansat på Kroen d. 14.juli 2013, og har så nu 
fungeret i jobbet i et halvt års tid. 

Jack kom fra en stilling i Post Danmark, han har en 
handelsuddannelse og har også været ansat som konduktør i et stort 
gulvfirma. 

Jack er gift med Christine og sammen har de Oscar på 12 år og 
Lucas på 10.

Viceværtstillingen er en fuldtidsstilling. De 10 timer om ugen er 
beregnet til udadvendt kontakt, resten til alle de andre forskellige 
opgaver på Kroen. Det kræver en del tid at holde styr på 
rengøringshold og ungarbejdere, administrative opgaver, og mest af 
alt vedligeholdelsesopgaver, for Kroen bliver flittigt brugt og derfor 
hurtigt slidt ned. Mellem jul og nytår har Jack f.eks. sammen med 
ejendomsformand Bruno slebet gulvet ned i salen og lakeret det – en 
større opgave! 

Er I faldet godt til, Jack?

Ja! Både jeg og familien trives meget fint. Vi kommer fra Virum, hvor vi boede omkring 12 år.  Her nyder 
vi naturen og udsigten og byen i det hele taget. Jeg cykler en del og spiller golf, og drengene spiller fodbold 
og er vilde med at fiske, og der er Esrum sø jo fantastisk at bo i nærheden af. Lejligheden passer os godt, 
dog kan der være temmelig lydt, når der er fest i Hestelængen. Det har nu kun virkelig generet os en enkelt 
nat – det var så vores allerførste nat i huset - hvor der var en meget livlig 40-års fødselsdag. Det hjalp, da 
gæsterne lukkede døren ud til gården.  Men udover det, er vi faldet virkelig godt til.

Passer opgaverne dig?

 Jobbet tillader mig at styre min arbejdstid selv i meget stor udstrækning, det giver en stor ansvarsfølelse, 
og det passer mig fint. Den vekslen, der er mellem det praktiske og det administrative, er også meget 
fin, så det er et rigtig godt job for mig. Kroen søgte en vicevært, der primært var interesseret i alle de 
praktiske opgaver , og det passer fint med mig. Jeg kan virkelig godt lide at have småreparationer, mindre 
maleopgaver og den slags ting at tage mig til. 

Det sværeste kan være at sige nej til folk engang imellem, for jeg bor jo på min arbejdsplads, og det er 
fristende for folk at spørge om alt muligt, når de ser mig, det kan godt være forstyrrende midt i en anden 
arbejdsopgave, eller når jeg har fri.  Så en gang imellem er jeg nødt til at afvise folk. 
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Periodens kunstner
At sidde i en grøftekant med udsigt til gumlende køer og bare 
være og glo er skønt. Det kan være afsættet til at iagttage: en 
bevægelse, en farve, og prøve at få lidt af det på papiret med 
pensel og flydende farver, hurtigt, inden køerne er gået videre. 
Eller sidde i skoven en vinterdag og male træer med valne fingre 
og farver, der ikke vil tørre i kulden. Bøvlet ved udemaleri 
med akvarel bliver en del af proces og resultat: farver der løber 
uplanlagt ned over papiret, en aldeles uperfekt klat. Det er for 
mig udfordringen og glæden ved at sidde med akvarellerne 
derude.

Et par gange om året - helst - tager jeg på malerejser med andre akvarelmalere til Vestkysten eller Lofoten, 
hvor der er et andet lys. En anden natur, som måske åbner øjne og rusker op.  
Jeg har malet og tegnet hele mit liv, hvis der var pauser til det, på ferier og på kurser bl.a. på Århus Kunst 
Akademi, hvor især maleren Frits Bro Petersen har lært fra sig om akvarelmaleri. 
 
Maleriet har været et alternativt rum i de mange år, hvor mit faglige fokus ellers var at være en god lærer. 
Det sidste år har maleriet fået mere plads, og da har jeg malet og udstillet på cafeer og andre offentlige rum 
i mit nærområde.

De akvareller, der nu hænger på Nødebo kro, er malet rundt om her, hvor jeg bor ved Brabrand søen, i 
skoven eller i haven hos blomster og høns. Alt det nære som jeg holder af. Billederne har jeg valgt, fordi de 
måske kan vække genklang hos folk i Nødebo og omegn. 

Anne-Sofie Petersen

Men alt i alt er jeg meget glad for jobbet, og det er jo rart her efter et halvt år at mærke, at rutinen og 
overblikket er ved at være rimeligt indarbejdet. 

Jeg har mest med Bruno at gøre, men også driftsformand Christian har jeg en del kontakt med. Udover 
dem har jeg jo i realiteten 570 arbejdsgivere – dvs. alle medlemmerne – det giver en masse kontakter, og 
det kører fint nok.

Efterhånden er jeg blevet fortrolig med alle krogene på Kroen, og så går man jo  og får gode ideer til 
nyskabelser og renovering. Det snakker jeg med Bruno om, og også tit nogen af alle medlemmerne, så det 
kan jo være, at man kan så nogle frø til forbedringer.

Jack Bjørkbom/Lisbeth Larsen 
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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 !

SPORT ∙ KULTUR ∙ KONFERENCER ∙ MESSER ∙ SVØMMEHAL

FØRST PÅ KROEN OG SÅ TIL...
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       FÆRDIG MED FYRRE
SLUT MED TØJVASK, TARTELETTER OG TILBUDSAVISER!

       FÆRDIG MED FYRRE

17/2

Nyd en middag inden forestillingen i Restaurant F...

MUSIK & FIS 2
JETTE  TORP OG FINN NØRBYGAARD KOMMER IGEN!

MUSIK & FIS 2

 23/5
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Tirsdagstræf i præstegården
Alle er velkomne, fri entre, dog betaler vi 20 kr. for kaffe og hjemmebag

Tirsdag den 25. februar kl. 14 – 16

På flugt for livet
Erik Hansen har beskæftiget sig en del med flygtninge i de danske flygtningelejre 
– især børnefamilierne. Det er en meget udsat gruppe, som ”Bedsteforældre for 
asyl” forsøger at støtte.

Erik Hansen vil berette om flugt, skildre menneskæbner og fortælle om de 
vilkår, flygtninge lever under i asylcentene. Desuden fortæller han om, hvorledes 
”Bedsteforældre for asyl” på forskellig vis prøver at skabe opmærksomhed omkring 
flygtningenes situation.

Tirsdag den 18. marts kl. 14 – 16

Kirke Care – et nyt spændende projekt i Hillerød.
Sognepræst Thyge Enevoldsen fortæller om projektet, som blev søsat i juni 2013 
med hele 14 kirker/foreninger tilsluttet – Thyge Enevoldsen er koordinator i projekt 
Kirke Care.

Kirke Care er med teams af frivillige (3-4 stykker) til stede i byens natteliv for at 
skabe nærvær, tryghed og omsorg til unge og andre sårbare på gaden i aften- og 
nattetimerne i Hillerød.

Modellen er inspireret af forsøg i England, hvor arbejdet har haft stor 
tryghedsskabende og forebyggende effekt. 

Program for tirsdagstræf den 8. april og sommerudflugt tirsdag den 20. maj annonceres i næste nummer af  
Kirke og Kro (marts)



30

Vi mødes udklædte til familiegudstjeneste i 
Gadevang kirke.

Gudstjenesten tilrettelægges med årets konfir-
mander.

Derefter tøndeslagning og fastelavnsboller på 
kirkens parkeringsplads. 

Fastelavnsfest 
i Gadevang

Søndag den 2. marts kl.13.00

Det skal handle om det onde. Det onde, forstået som det, der ødelægger vores liv og efterlader os med 
ubeskrivelige smerter. Det onde er et vilkår for vores liv. Sygdomme, død, ulykker og utrøstelige tab, som 
ingen mennesker har ansvaret for, rammer os ind imellem. 

Hvis det er rigtigt, at Gud er ”den almægtige, himlens og jordens skaber”, som det lyder i trosbekendelsen 
- så må det onde være Guds ansvar. Gud fører sig ellers frem som den gode og barmhjertige, så hvordan 
hænger det lige sammen, Hr. Gud, om vi må spørge?

Jakob Wolf er lektor i Systematisk Teologi på Københavns Universitet, og forfatter til den an-
melderroste bog ”Jobs tårer”. Det er en bog, der stiller det grundlæggende og evige spørgsmål, at 
hvis Gud er almægtig og god, hvordan kan det onde så eksistere? I den såkaldte teodicétænkning 
(om Guds retfærdighed) forsøger man at forsvare Gud. ”Jobs tårer” gør op med den tænkning. 
Hvis vi vil forsvare Gud på Guds vegne, så sætter vi os selv op på Guds plan, og det fratager os 
bl.a. muligheden for at få luft for vores anklager. Det er ikke vores opgave at forsvare Gud. Vi 
skal anklage Gud. 

Sogneaften i præstegården
Torsdag den 6. marts kl.19.30

Gud må forsvare sig selv!
v. lektor, dr.theol. Jakob Wolf
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Salmer og spaghetti

Så tager vi hul på en ny sæson hverdagsguds-
tjenester for børnefamilierne med efterføl-
gende spisning i præstegården. 

Tid og sted: Kl. 17.00 i Nødebo kirke
Sidste torsdag i måneden undtagen maj – 
27.februar, 27.marts, 24.april og 26.juni 

Pris: 25 kr. for voksne
Tilmelding: til præstesekretær Allan Høier alho@km.dk eller på 48480719 - helst dagen før

Kyndelmisse søndag den 2.februar kl. 10.30
En anderledes gudstjeneste med masser af Love and  Joy

Medvirkende: 
Gospelkoret My Merry Monday Gospelchoir,  under ledelse af Helene Dahl

Gospelgudstjeneste i Gadevang



Ofte går det praktiske fint i tråd 
med vores religiøse traditioner. 
Efter julen eksploderer det med 
slankekure i alle damebladene. 
Knap har vi slugt den sidst bid af 
anden og drukket den sidste dråbe 
af den fede julevin og rystet krum-
merne ud af konfektdåsen, førend 
vi opfordres til at gå på kur. 

Men det passer meget godt med, at 
efter jul kommer fasten. Og fasten 
varer lige til påske, hvor vi igen 
skal feste og fejre Kristi opstandelse 
med lammesteg og flødekartofler 
og fyldte chokoladepåskeæg. 

Fasten sætter ind efter fastelavns 
søndag.  I dag er det mest børn, 
der fejrer fastelavn, men oprindeli-
ge var det en voksenfest, hvor også 
de voksne klædte sig ud og festede, 
åd, drak og dansede i flere dage. 
Hverdagen var sat på stand by, og 
man kan paradoksalt nok tænke 
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sig, at fastelavnsdagene dengang 
ligefrem var en prøvelse for bør-
nene, når forældrene i dagevis lå i 
druk og det der var værre!

En af gamle dages fastelavns 
skikke var, at gårdens karle red 
fra gård til gård og hvert sted 
fik et glas brændevin, inden de 
mødtes ved gadekærret og slog 
katten af tønden. En rigtig kat 
i en tønde, vel at mærke! Først 
i løbet af 1900 tallet begyndte 
den traditionelle fastelavnsfest at 
tynde ud og endte i vore dages 
uskyldige børnefest. 

Ordet fastelavn kommer af 
”vastelavent”. Det er plattysk 
og betyder faste aften. I mange 
lande hedder fastelavn også 
karneval – carne vale betyder 
”farvel til kødet”. For i fastetiden 
måtte man ikke spise kød. Man 
måtte heller ikke spise hvidt brød 
eller drikke alkohol. Man skulle 
i det hele taget holde igen, leve 
nøjsomt og stilfærdigt, styrke sin 
disciplin og tænke mere på sin 

sjæl end på sit legeme. 

Fastelavns søndag var den sidste 
dag, man måtte spise kød, derfor 
kaldtes den ”flæskesøndag”. Så 
kommer fastelavns mandag, også 
kaldet ”blå mandag” (blå i hove-
det af overspisning og tømmer-
mænd!). Den tredje dag hedder 
”hvide tirsdag”, her spiste man 
fin, ”hvid” mad som hvedebrød 
og måske mælk med hvedeboller 
i. Herfra stammer traditionen 
med fastelavnsboller, for det var 
en sidste chance for at få noget 
lækkert inden fasten. 

Den fjerde dag hedder ”aske-
onsdag”. Det er en bods- og 
andagtsdag. Man får stadig i den 
katolske kirke visse steder malet 
et sort kors i panden, når man 
angrende og bevidst om sine 
synder møder op i kirken. 

Efter askeonsdag starter den 40 
dage lange fastetid, hvor man 
gennem bøn og afholdenhed skal 
forberede sig til påskemorgens 
under. 
Men hvor mange går på slanke-

Julen varer lige til 
Påske

-men ind imellem 
kommer fasten. 
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kur efter jul, er der ikke mange, 
der kaster sig ud i kirkens faste-
program. Og det er ærgerligt. 
For med kirkens faste får man i 
tilgift til den slankere og sundere, 
afgiftede krop, også en oplevelse 
af åndelig fordybelse og fokus 
med sig. 

Vores protestantiske kirkes 
grundlægger Martin Luther 
var ikke meget for fasten. Han 
mente, at det lugtede af gernings-
retfærdighed – at man ville gøre 
sig god i Guds øjne ved at spæge 
sit legeme. Hvis man virkelig har 
mad og midler til overs, mente 
Luther, så skulle man hellere give 
dem til de fattige. Dét ville være 
en god gerning i Guds øjne. 

Og det er sandt nok – men det 
ene behøver ikke udelukke det 
andet. Især ikke i en tid, hvor 
overforbruget sommetider er 
svimlende. Vi har godt af en pau-
se fra at spise os super mætte i 
alt det, vi begærer, hele tiden. Vi 
har godt af at mærke, at man kan 

nøjes med mindre. Eller mærke, 
hvor dejligt alt det dejlige i virke-
ligheden er, når man ikke får det 
hele tiden.
 
Vi har godt af ikke hele tiden 
at skulle behovstilfredsstilles og 
dulmes og bedøves af velvære og 
velsmag. Prøv bare at tænk på, 
hvor meget tid, der går med at 
jage efter det, vi lige nu har lyst 
til! Prøv at tænk på, hvor totalt 
afhængige vi er af det, vi hele 
tiden ”mærker efter” vi har brug 
for lige i øjeblikket. Så skal vi 
bare have det! Nu!

Fastetiden handler om at øve sin 
uafhængighed af alt det, der hele 
tiden frister os. Og derigennem 
også lære at sætte pris på livets 
goder. 

Men fastetiden kan også opfat-
tes som en tænketid. En tid til at 
tage sit liv op til overvejelse og 
tænke over, om man er på rette 
vej, eller om der er noget, man 
skulle lave om på? Fastetiden sæt-
ter med sin øvelse i åndelig kraft 
og disciplin en pause i vores liv, 
som der kan komme noget godt 
ud af.
 
Teksterne, vi læser i kirken i 
fastetiden, handler om Djævelens 
fristelse. Om dæmoni og onde 
kræfter, der truer et menneskes 
frihed og forhold til både sig selv 

og andre. Det er de store ord, der 
er i spil, om fristelsen til at gøre 
det onde. Det er ikke øl, kager 
og hvidt brød med tykt smør, der 
er til debat, men fristelsen til at 
være smålig, hårdhjertet, grådig, 
nærig, ukærlig og selvisk. Det er 
det, der er synd. 

Ideen med faste er så, at du ved 
at skærpe dit kød også kan rejse 
dig åndeligt og stræbe højt og 
overvinde dit hårde hjerte og 
grådigheden og nærigheden og 
blive et bedre menneske. 

Der er en tid til alt, som den 
gamle prædikant i Prædikerens 
Bog i det gamle testamente siger. 
Der er en tid til at feste, en tid til 
almindelig hverdag derudaf – og 
så er der en tid til eftertanke og 
alvor. Fastens fyrre dage er til 
alvor og eftertanke. Hvad enten 
man vælger at skippe sukker 
og slik og alkohol, eller måske 
i virkeligheden mere påkrævet: 
holder en pause fra facebook? 
Eller en pause fra at træne? En 
træningsafhængig skulle måske 
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holde en pause fra træning og 
fokusere på noget andet? Er man 
hysterisk afhængig af sine to kilo 
gulerødder hver dag, skulle man 
måske holde faste fra grøntsager 
og spise flødeboller og bøf med 
fedtkant? 

Det handler om at komme ud af 
sine vaner og behov og forskel-
lige afhængigheder – mærke 
sin afhængighed, og overvinde 
den. Øve sig i at overvinde sig 
selv, komme fri at alt det, der på 
dæmonisk vis – for at bruge fa-
stens dramatiske udtryk – har sit 
tag i os. Det tager jo et kæmpe 
fokus – og der er så meget andet 
i verden, end alt det vi tror vi 
absolut må have. 

Fasttiden er en øvelse i, både at 
sætte pris på det vi har. En øvelse 
i at takke. Og i at vende blikket 
lidt udaf – mod dem, der ikke 
har så meget f.eks. 

Glædelig faste!
Eva Holmegaard Larsen

Gå med i kampen mod sult

søndag den 9. marts 2014 
sætter Nødebo-Gadevang igen alle sejl til for at samle penge ind til 
kampen mod sult ved Folkekirkens Nødhjælps årlige Sogneindsam-
ling.

Der er mange årsager til, at mennesker sulter: naturkatastrofer, dårlige 
dyrkningsmetoder, fattiges begrænsede mulighed for at eje jord og 
låne penge, spekulation i fødevarepriser osv. Oveni får klimaforan-
dringerne vejret til at gå amok i mange fattige lande, hvor man ikke 
har råd til at afværge og afbøde konsekvenserne af klimaforandrin-
gerne.

Et af de steder, klimaforandringerne rammer hårdt, er det nordlige 
Etiopien. For 30 år siden blev Etiopien ramt af en af verdens største 
og mest omtalte tørkekatastrofer. En katastrofe, hvis forfærdende bil-
leder mange husker. I 30-året for katastrofen går det bedre i Etiopien, 
især i byerne. Men bl.a. i det nordlige Etiopien har sulten bidt sig fast. 
Her arbejder Folkekirkens Nødhjælp på at ruste bønderne til at kunne 
tackle klimaforandringerne, så de kan producere tilstrækkelig mad til 
sig selv og deres familier.

Det er bl.a. dette arbejde, Nødebo og Gadevang vil støtte ved Sog-
neindsamlingen d. 9. marts. ”Vi er med i Sogneindsamlingen for 14. 
gang, fordi dagen er en oplagt chance for at samle både unge og ældre 
i sognet til en både hyggelig og meningsfuld fælles indsats i kampen 
mod sult. Forældre med børn kan også deltage”, siger menighedsråds-
formand June Lekfeldt. 

Sidste år kunne vi sende 15 indsamlere på gaden og samlede kr. 
15.511,50 ind. I år håber vi at få endnu flere indsamlere, så vi kan 
dække alle ruter i sognet. Så invitér venner og familie med til en fest-
lig indsamlingsdag.

Vær med til at gøre Sogneindsamling 2014 til vores bedste ind-
samling nogensinde. Meld dig allerede nu som indsamler hos Ole 
Brauer på 29 70 06 19 eller brauerole@yahoo.dk. 
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Bliv mini-konfirmand

Et tilbud til alle 3. klasse-børn i Nødebo

•	 Formålet er at gøre børnene fortrolige med kristendommen og lære dem kirken at kende.

•	 Der er ikke tale om traditionel undervisning, men om oplevelse og samvær.

•	 Det foregår dels i præstegården, dels i kirken.

•	 Bibelhistorie, sang og kreativ udfoldelse. Alt sammen med udgangspunkt i børnenes egne 

livserfaringer og deres egen nysgerrighed overfor livets store spørgsmål.

Et forløb varer 3 måneder: februar-marts-april

Torsdage kl.13.30 - 15.00 . Vi starter mini-konfirmand torsdag 6. februar

Vi henter børnene i SFO og følger dem tilbage.

Tilmelding på tlf.4848 0719 eller mail: ehl@km.dk. Har man spørgsmål, er man også meget velkommen 
til at ringe.

Eva Holmegaard Larsen, sognepræst
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June Maya Kaalund Birch Lekfeldt, Søvej 8B
Nødebo  3480 Fredensborg

Formand,
referant

53655424 june@lekfeldt.dk

Gunver Nielsen, Mosebredden 1
Nødebo  3480 Fredensborg

Næstformand 48481429 nielsen.aagaard@mail.dk

Poul Olsen, Kirkevej 12 
Nødebo  3480 Fredensborg

Kasserer 48480274  
40257074

poulmarius@gmail.com

Christine Fossing, Sportsvej 37
Nødebo  3480 Fredensborg

Kontaktperson 53390766  chrisfos@hotmail.com

Kirsten Aunstrup, Søparken 7
Nødebo  3480 Fredensborg

48485874 kirsten@aunstrup.com

Bodil Davidsen, Sportsvej 9, 
Nødebo, 3480 Fredensborg

40873652 msdk@get2net.dk

Lene Birkmand, Ved Skandsebakken 67
3400 Hillerød

Mødeleder 30246676
35436676

lebir@noh.regionh.dk

Jette Bjerre Hansen, Gribskovvænget 14
Gadevang  3400 Hillerød

48249504  
28899504

jbh@dakofa.dk

Birgitte Henriksen, Gadevangsvej 122
Gadevang 3400 Hillerød

48266083 henriksenbirgitte@yahoo.dk

Eva Holmegaard Larsen, Nødebovej 24
Nødebo 3480 Fredensborg

Sognepræst 48480719 ehl@km.dk

Nødebo-Gadevang menighedsråd

Vejviser for kirkerne i Nødebo og Gadevang  www.noedebosogn.dk
Sognepræst: Eva Holmegaard Larsen 
Nødebo Præstegård, Nødebovej 24, Nødebo   48 48 07 19  ehl@km.dk
Træffes bedst: ons-, tors- og fredag 10-11, tirsdag 16-18, træffes ikke mandag 
Præstesekretær: Allan Høier  
træffes  som regel i præstegården tirsdag kl. 9-15  48 48 07 19  alho@km.dk
Graver: Michael Müller 
Kirkegårdskontor Nødebovej 16, Nødebo   48 48 40 09 graver@live.dk
Træffes hverdage i dagtimerne
Sognemedhjælper: Kirsten Kragh     48 48 40 09 graver@live.dk
Organist:  Peter Navarro-Alonso     60 88 19 01 peter@navarroalonso.com
Kirkesanger: Søren Hossy       33 15 95 96 s-hossy@mail.dk
Kirkeværge: Erik Hansen, Gribskovvænget 20, 3400 Hillerød      herikhansen@gmail.com
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Gudstjenester Prædikant Nødebo Gadevang
Januar

26. januar EHL 10.30 9.00
30. januar EHL 17.00

(børn)
Februar

2. februar EHL 9.00 10.30
. Gospel

9. februar EHL 10.30 9.00
16. februar EHL 9.00 10.30
23. februar EHL 10.30 9.00
27. februar EHL 17.00

(børn)
Marts

2. marts EHL 13.00
(børn)

9. marts EHL 9.00 10.30
16. marts  Annemarie Lund 10.30 9.00
23. marts Ib Lauritsen 9.00 10.30
27. marts EHL 17.00

(børn)
30. marts EHL 10.30 9.00

April
6. april EHL 9.00 10.30

Marias bebudelse

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

Grib Skov Trop                   www.gribskovtrop.dk
Formand: Hans Peter Folden 2465 6384
Formand-gst@gribskovtrop.dk
Ulveleder: Bente Wilcke  4848 0128
Stifinderleder: Leif Højvang  2272 4910
Spejderleder: Stinus Andersen 2344 2659
Roverleder: Ole Lumholt  4848 0747
Forældreforening: Jørgen Andersen  4848 5099
Hyttevagt: Brian Hørup  41591076  
bhpost@mail.dk

Styrk din krop i Nødebo
Anne Lise Kristensen              2364 8564
Irene Møller              2363 6911

Øvrige foreningsdata

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

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

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

Vinterbadeklubben Nødebo Vikingerne
www.Nbovikingerne.dk

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

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

Bestyrelsen:
Anne Hansen, Formand              4848 4196
Kirsten Poulsen              5190 0453
Solveig Nordlunde             4826 2446
Maria Johansen             2227 0276
Margit Vester             4848 3150
Gitte Kruchov             4841 4364
Lis Aas              4847 1412

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

Nødebo Lokalråd                      www.nødebo.dk

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

Hillerød Sejlklub      www.hillerodsejl.dk
Theis Bober, Ringridervej 6           2163 5427
3400 Hillerød
theisbober@gmail.com
Klubhus: Krostien 11 Nødebo            4848 5245

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

Forsamlingshuset, Nødebovej 26                                                          4848 0746

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

Bliv medlem af kroen: Det personlige medlemskontingent er 350 kr pr år, og 150 kr for unge (under 30) 
under uddannelse. Forældres medlemsskab omfatter børn under 18.     
Medlemsskab oprettes via vores hjemmeside www.noedebo-kro.dk. 
Kulturabonnement koster 800 kr. pr. år og er kun for medlemmer. Samlet løssalgspris ca. 3.000 kr.

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

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

Lokaler Basis Rabat 1 medlem Rabat 2 medlemmer

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

  Ann-Britt Thorndahl   loppegeneral            4848 4929



Det sker på Nødebo Kro fra januar til april

Næste nummer af Kirke & Kro udkommer 
den 30. marts, deadline 16. marts

Januar
Tir. 28.  kl. 18.50 Banko
Fre. 31.  kl. 19.00 Nøddeknækkerne F#

Februar
Søn. 2.   kl. 16.00 Blue Covers A
Tir. 4.  kl. 18.50 Banko
Ons. 5.   kl. 19.30 Højsangen svøbt i Klezmer A
Tir. 11.  kl. 18.50 Banko
Søn. 16.  kl. 16.00 Jan Harbeck Quartet A 
Tir. 18.  kl. 18.50 Banko
Ons. 19. kl. 19.30 Maleren Poul Ancher Bech A
Tir. 25.  kl. 18.50 Banko
Fre. 28.  kl. 19.00 Nøddeknækkerne F#

Marts
Søn. 2.  kl. 16.00 Guitaristen Jesper Lützhøft A
Tir. 4.  kl. 18.50 Banko
Fre. 7.  kl. 21.00 Rene & Værsgo A§
Tir. 11.  kl. 18.50 Banko
Ons. 12. kl. 19.30 Den digitale familie A
Søn. 16.  kl. 16.00 Jens Lysdal & Friends A
Tir. 18.  kl. 18.50 Banko
Søn. 23.  kl. 16.00  Copenhagen Classic A
Tir. 25.  kl. 18.50 Banko
Ons. 26. kl. 19.30 Buffist Tam-tam
Fre. 28.  kl. 19.00 Nøddeknækkerne F#

A Arrangementer inkluderet i abonnement
§ Middag kl. 19, bestilles senest onsdag
# Nøddeknækkermiddag kl. 18.00, bestilles senest onsdag
F Fri entre


