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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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Indkaldelse til

Ordinær generalforsamling 
på Nødebo kro

Mandag d. 23. marts 2015 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 Løw (genopstiller ikke)
   b. Bruno Bjerre (genopstiller)
   c. Tilde Gylling (genopstiller)
   d. Flemming Jørgensen (genopstiller)
   e. Lisa Kragh (genopstiller)
   f. Poul Rudbeck (genopstiller ikke)
  9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
  10. Eventuelt.

Der skal vælges en ny formand for Kroen og en ny kulturudvalgsformand. Desuden foreslås det, 
at der dannes et Medlemsudvalg, og at dettes formand også skal vælges af generalforsamlingen. 
Der skal vælges 3 menige medlemmer.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 6, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
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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 28. januar 
eller onsdag den 25. februar kl. 12 på Kroens hjemmeside www.noedebo-kro.dk

Der er gratis adgang til musikken

Nøddeknækkerne

Fredag 30. januar kl. 19.00

Fredag 27.februar kl. 19.00
&
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Kgl. operasolist Anne Margrethe Dahl og dirigent og kapelmester Frans Rasmussen vil fortælle 
”skæve” historier om liv og opvækst, om arbejdsområder og musikalske møder. Og selvfølgelig 
musicerer de sammen! Vokal vellyd fra divaen! Dirigenten ved flyglet!

Norskfødte Anne Margrethe Dahl er Kongelig operasolist uddannet ved Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium, hvor hun siden har tilføjet en mastergrad i elitepædagogik. Hun har været 
solist på det Kongelige Teater siden 1999 og i ind- og udland sunget titelpartier af bl.a. Mozart, 
Puccini, Verdi, Frandsen og Wagner. Hun er forstander for og underviser på Operaakademiet. 

Frans Rasmussen er vokset op i en familie, hvor musikken var en naturlig del af hverdagen.Han 
elsker Sort Sol, disse store stæreflokke, der hvert efterår og forår samler og spreder sig som var de 
styret af en stor spontan bevidsthed. Det er sådan, det er at dirigere, når musikken, orkestret og 
dirigenten bliver til frihed. For FR har musikken altid været en måde at give af sig selv på og at 
konkurrere på, ikke for at få andre til at forstumme, men for at få dem med til at lette.

Frans Rasmussen er uddannet pianist, hørelærepædagog og orkesterdirigent på Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium. Han har været kapelmester ved Det Kongelige Teater og Den Jyske Opera. 
Han har indspillet mange prisbelønnede cd’er, og han blev kendt af de fleste danskere, da han var 
hovedkraften i DRs TV-programmer ”Stemmer fra opgangen” og ”Stemmer fra Vollsmose”.

Sammen bliver de to kunstnere til noget særligt. Både som ægtepar og som musikere. Det vil 
publikum kunne mærke, når de sammen causerer og musicerer. 2015 er 150-året for Carl Niel-
sens fødsel, og derfor har vi bedt om, at de har det i tankerne, når de planlægger eftermiddagens 
program.

Billetter til 120 kr. sælges i forsalg på www.noedebo-kro.dk. Eventuelt resterende billetter sæl-
ges ved indgangen. Vi regner med stort publikum, så der er nummererede pladser.

Ægteskab med musik
Anne Margrethe Dahl og Frans Rasmussen

Søndag den 1. februar kl. 16
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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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Fredagsjazz med Majken Christiansen og Fjeldtetten, der spiller et swingende repertoire inspireret 
af Ella Fitzgerald, Cole Porter, Billie Holiday, Louis Armstrong og andre store forbilleder. Start 
aftenen med en middag på Nødebo Kro.

Sangerinden Majken Christiansen bor i Oslo, hvor hun har succes ved store koncerter med det 
verdenskendte Magnolia Jazzband og spiller fast til Rikskoncerterne rundt i hele Norge med 
programmer om Ella Fitzgerald og Cole Porter. Hun har desuden været på turné i Ukraine og 
Thailand. Samtidigt bliver der også tid til at spille med Fjeldtetten, som har haft Majken med til 
Grækenland, England, Tyskland, Holland og Polen.

Fjeldtetten startede deres sammenspil i begyndelsen af 1992, hvor de i nogle måneder var hus-
orkester i en lille café på Frederiksberg. Her opbyggede de et omfattende swingrepertoire, som 
de stadig udvikler og spiller med stor glæde. Fjeldtetten spiller ca. 140 jobs om året og består af 
Per Rick, vokal, trompet, flygelhorn og mundharpe, Inge Andersen, piano, Peter Reimer, bas, og 
Mogens Kann Fjeldsøe, trommer.

Majken og Fjeldtetten er med i Copenhagen Jazzfestival, og Majken og Per Rick synger duetter, 
hvor det ikke kun er jazzmusik, men også underholdning og show.

Inden musikken starter, kan man spise middag med en to-retters menu for kun 125 kr. Spisebil-
letter skal købes i forsalg på forsamlingshusets hjemmeside www.noedebo-kro.dk senest onsdag 
den 4. februar kl. 12.

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

Majken & 
Fjeldtetten

Fredag den 6. februar kl. 21 
med mulighed for spisning kl. 19
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Kommandør og fhv. kontreadmiral Henrik Kudsk var frem til 1. november 2012 chef for Grøn-
lands Kommando. Han vil fortælle om sine oplevelser i søværnet med fokus på tiden i Grønland.

Når sommeren går på hæld i Europa, sejler de store krydstogtskibe mod varmere vejr ved Florida 
og Caribien. Nogle af skibene tager på vejen over Atlanten en smuttur til Grønland. Som chef for 
Grønlands Kommando i Grønnedal påpegede Kudsk kraftigt, at erfaringen med at sejle i isfyldte 
farvande med den slags skibe er mindre sammenlignet med rederier, der er specialiseret i krydstog-
ter i Arktis og ved Antarktis.

Derfor sendte Henrik Kudsk breve til rederier uden erfaringer med arktisk sejlads. Han opfordre-
de dem til at koordinere deres sejlruter og følges ad. Endnu er parvis sejlads med krydstogtskibe 
og andre skibe, f.eks. olietankskibe, der opererer ved bl.a. Grønland, ikke blevet en pligt. Han har 
været aktiv for at få indført international regulering af sejlads i Arktis, den såkaldte polarkode. 

Henrik Kudsk tog en søofficersuddannelse. Derefter var han chef for flere undervandsbåde, indtil 
han 1988-1991 gjorde stabstjeneste ved Søværnets operative Kommando som ubådsofficer, efter-
retningsofficer og daglig leder af operationsrummet. I årene 1991-94 var han chef for Frømands-
korpset. I midten af 1990’erne sejlede han som chef på inspektionsskibe i Grønland, og i 2007 
blev han chef for Grønlands Kommando, der sidste år blev til Arktisk Kommando.

For Henrik Kudsk var chefjobbet det bedste job i hans 40 år i forsvaret. Han har i sin lange kar-
riere boet i USA, Portugal og Afrika, men Grønland var nok det sted, han følte sig mest velkom-
men af befolkningen. Det vil han fortælle om i sit foredrag på Nødebo Kro.

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

Chef for 
Grønlands Kommando

Med kontreadmiral Henrik Kudsk

Onsdag den 18. februar kl. 19.30 
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Nikolaj Hess på piano, Anders ’AC’ Christensen på bas og Mikkel Hess på trommer har spillet 
sammen i ungdomsårene i Vejle, og de har siden samarbejdet som selvstændig trio på den danske 
og internationale musikscene.

I marts 2014 udgav Hess/ AC/ Hess Spacelab deres anden plade. Det er en smuk og stemnings-
fuld plade, der udelukkende består af originale kompositioner, heriblandt en del filmtemaer. Nu-
tidig, nærværende triojazz i sin fineste form, der med intime kompositioner og fængende grooves 
skaber et suverænt, poetisk, musikalsk univers.Det er musik, der kommunikerer, både med publi-
kum og internt i orkestret. De har en kæmpe fælles reference, men har også hver især spændende 
individuelle retninger i deres musikalske løbebaner:

Nikolaj Hess - Piano  - har udgivet utallige album som bandleder, komponist og producer senest 
den internationalt topanmelderroste plade ”Trio” med Kenny Wollesen & Tony Scherr. Han har 
blandt andet komponeret musik til Lars Von Triers ”Melancholia”. Nikolaj Hess har spillet, og 
spiller, med Lee Konitz, Benny Golson, Hess Is More, Caroline Henderson, Etta Cameron, Marc 
Mommas og mange andre.

Anders AC Christensen - Bas - er ”ace of base”. Han er en central sideman på den danske rock 
og jazz scene og spiller blandt andet med Raveonettes, Paul Motian, Naja Rosa Koppel, Caroline 
Henderson, Savage Rose, Sort Sol og Poul Dissing.  

Mikkel Hess - Trommer -  er grundlæggeren af ’Hess is more’. Han er også en produktiv film- 
og teaterkomponist. Mikkels Hess’ meget personlige trommespil kan høres på adskillige album, 
blandt dem ”You shouldn’t do this if you are in a hurry” med Chris Potter på sax.

Tag med på en musikalsk rejse, hvor de forskelige stemningsbilleder omslutter lytteren, og smuk-
ke melodier foldes ud - båret af et medrivende og altid nærværende beat.

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

Hess/AC/Hess Spacelab
Søndag den 22. februar kl. 16 
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Der er kopibands, og der er Led Zeppelin Jam. Landets måske bedste af slagsen. De fleste er enige 
om, at den musikalske udførelse næppe kan komme tættere på det originale band, og at Alex Ny-
borg Madsen i den grad kender sin Zeppelin-historie. 

Den engelske rockgruppe ”Led Zeppelin” udgav sin første plade i 1969 og er den 4. mest sæl-
gende musikgruppe i verden, kun overgået af The Beatles, Abba og Queen. Gruppens største hit 
”Stairway to Heaven” udkom i 1971. Led Zeppelin blev opløst i 1980, da trommeslageren John 
Bonham døde.

Helt tilbage i 1989 begyndte radioværten Alex Nyborg Madsen og bandet at spille Led Zeppelins 
musik. De var selvfølgelig ikke den rigtige vare, men erstatningen var ikke så tosset endda. Faktisk 
gik der ikke længe, før Led Zeppelin Jam blev mødt af lutter røde lygter, hvor end gruppen op-
trådte. I efteråret 1999 besluttede musikerne at stoppe, mens legen var god. Den beslutning blev 
ikke vel modtaget hos publikum, som krævede at se og høre Led Zeppelin Jam. 

Men et nej var et nej... lige indtil der i foråret 2004 kom en opfordring fra en af gruppens fans. 
Han spurgte, om gruppen ville optræde til en stor fest, han ville holde forud for sit bryllup. Den 
var svær at sige nej til, for den trofaste fan var såmænd kronprins Frederik, som gerne så gruppen 
optræde ved det store Rock´N´Royal-show i Parken i København den 7. maj 2004. 

Det blev startskuddet til et fornyet samarbejde, og Led Zeppelin Jam fortolker gerne den dag i 
dag et af historiens bedste sangkataloger i den hårdere ende af rockspektret. 

Fredag den 6. marts kan man altså opleve Led Zeppelin Jam på Nødebo Kro, hvor de spiller fra 
kl. 21. Der er kun ståpladser i salen. Spisebilletter skal købes senest 4. marts kl. 12

Billetter til musikken koster 200 kr. og sælges ved indgangen og i forsalg på kroens hjemmeside

Led Zeppelin Jam

Fredag den 6. marts kl. 21 
mulighed for spisning kl. 19
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Anders Dohn er mest kendt for sine danske fortolkninger af Leonard Cohen, som han også har 
optrådt med på Nødebo Kro. Nu kommer han igen med danske versioner af chilenske protest-
sange. 

Fra Valparaiso til Frihedspladsen i Kiev - i hele verden synger man Violeta Parras Gracias a la 
Vida. Med sine sange og sine fortællinger startede Violeta Parra musikbevægelsen ”Nueva Can-
cíon”, som voksede sig stærk og farverig under Chiles korte forår først i 1970’erne. 

Blandt alle de musikere, hun inspirerede, blev Victor Jara nok den bedst kendte og højest el-
skede. Hans smukke kærlighedssang ”Te requerdo Amanda” får stadig hjerter til at smelte.Under 
Augusto Pinochets militærkup i september ’73 blev Jara brutalt myrdet, men hans sange lever 
videre, og de mange chilenere, som flygtede til Europa, tog dem med sig, også til Danmark. Her 
hørte radioproduceren, sangeren og sangskriveren Anders Dohn dem, mens han hjalp de landflyg-
tige chilenere med at lave radioudsendelser som modtræk til militærstyrets propaganda.

I 2011 rejste han til Chile for at synge nogle af Jaras sange ved åbningen af en udstilling om den 
solidaritet, som hele Skandinavien viste de chilenske flygtninge. I Santiago mødte han Victor Jaras 
enke, den tidligere danserinde Joan Turner Jara, som i over fyrre år har arbejdet for at kaste lys 
over militærstyrets forbrydelser. 

Anders Dohn gendigtning af Leonard Cohen sange udkom på albummet ”På danske Læber”, der 
i 2004 vandt Foreningen af Danske Musikanmelderes pris: ”Steppeulven” for idé og udførelse. 

Genhøret med Victors Jaras musik og hans historie gjorde så dybt indtryk, at Anders Dohn nu 
har skabt en koncert- fortælling, som med sytten sange i danske gendigtninger af Uffe Harder, 
Erik Stinus og Anders Dohn opruller Jaras liv fra hans fødsel som søn af fattige fæstebønder til 
hans tidlige død som en af Chiles højest værdsatte og dybt savnede trubadurer.

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

Chiles udødelige sange 
på dansk med Anders Dohn

Søndag den 8. marts kl. 16
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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

24 41 62 70

PETER
TOFT
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Vi sætter Hillerød kommunes affaldshåndtering til debat. Hvor meget skal vi sortere udover det, 
vi allerede gør? En ekspert i affaldssortering vil inspirere os til mere genbrug, for ”der er penge i 
skidtet”.

Formanden for Hillerød kommunes Miljø- og teknikudvalg, Tue Tortzen (T), fortæller om de 
foreløbige erfaringer med udnyttelse af det organiske affald og økonomien i sorteringen. Han 
kommer også ind på Hillerøds fremtidsplaner med hensyn til kommunal genbrug af affald. Tue 
Tortzen vil svare på spørgsmål fra nødeboerne.  

Vi runder dernæst problematikken med de grimme genbrugsbeholdere ved gadekæret og de efter-
ladenskaber, som ikke kan stamme fra nødeboere – de må stamme fra gennemkørende trafikanter.
 
For at give inspiration til en udvidet sortering af affald til genbrug har vi inviteret Nicholas 
Krøyer Blok, der er konsulent i forandringsbureauet Spark og ordstyrer for Miljøministeriets 
temagruppe for cirkulær økonomi.  Han kan levere alle de gode grunde til også at sortere f.eks. 
plastic og metal. En af dem er, at ”der er penge i skidtet”. Vi kan også få råd om, hvordan det kan 
organiseres, og måske nedsætte en arbejdsgruppe, der kan se nærmere på mulighederne.

Aftenen arrangeres i samarbejde mellem Forsamlingshuset Nødebo Kro og Nødebo Bæredygtigt!

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

Med Tue Tortzen og Nicholas Krøyer

Torsdag den 19. marts kl. 19.30 

Smid smid-væk-kulturen på porten!
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I 2015 fejres 150-året for Carl Nielsens fødsel, og på Nødebo Kro vil vi have hans musik med i 
alle forårets klassiske koncerter. Denne søndag eftermiddag skal vi høre en af hans fire strygekvar-
tetter spillet af Copenhagen String Quartet.

Copenhagen String Quartet blev i 2004 dannet af ledende medlemmer af Copenhagen Phil (den-
gang: Sjællands Symfoniorkester) under navnet Sjællands Strygekvartet. Efter debuten i Tivolis 
Koncertsal, etablerede ensemblet sig hurtigt som en central del af det danske musikliv med kon-
certer i Tivolis Koncertsal, Diamanten, Operaen, Glyptoteket samt diverse festivaler og musikfor-
eninger. Ensemblet har endvidere turneret i adskillige europæiske og asiatiske lande. Ensemblet 
har siden 2013 bestået af Eugene Tichindeleanu og John Bak Dinitzen, violin, Bernd Rinne viola, 
og Richard Krug, cello.

I 2006 indledtes samarbejdet med Dacapo Records, der til dato har ført til indspilning af stry-
gekvartetter af Sunleif Rasmussen (2006), Paul von Klenau (2008) og Anders Koppel (2010). 
Udgivelsen af Koppels to kvartetter samt Saxofon kvintet blev af ”Classic Today” udnævnt til 
’Månedens CD’ og til ”Best disc of the year 2011” af det amerikanske Hi-Fi magasin Audiophile 
Audition”. Det nære samarbejder med Benjamin Koppel, som er udviklet gennem de seneste år, 
fortsætter med CD indspilning og planlæggelse af turneer. Copenhagen String Quartet forbereder 
i øjeblikket indspilningen af to Schubert CD’er, den ene i samarbejde med Kongelig Operasanger 
Johan Reuter, og vil i sæson 14/15 derudover opføre to Beethoven Kvartet cyklus’er i Danmark og 
USA.

Sjællands Strygekvartet gav en fantastisk koncert på Nødebo Kro i foråret 2011, og det bliver 
spændende at genopleve ensemblet i ny personsammensætning og med nyt navn. Copenhagen 
String Quartet vil spille Carl Nielsens strygekvartet opus 5 i f-mol og en strygekvartet af Beetho-
ven. 

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

Copenhagen 
String Quartet

Søndag den 22. marts kl. 16 
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Gamle kro-billeder !?
Vi efterlyser billeder, der kan være med til at fortælle 
historien om Nødebo Kro gennem tiderne. Så hvis du 
ligger inde med sådanne billeder, vil vi meget have lov 
til at skanne dem og vise dem på vores hjemmeside.

Du får selvfølgelig dine billeder tilbage, når vi har skan-
net dem. Har du selv en skanner, må du selvfølgelig 
meget gerne selv skanne dem og sende dem til os.

Kontakt venligst Niels Lillemose, 
niels.lillemose@gmail.com

Smid endelig ikke noget ud ! 
- som du tror, andre vil kunne bruge!

Indsamlingen til næste års loppemarked 23. august er nemlig allerede igang. Frem til 10. maj 
2015 kan effekter afleveres ved at møde op i viceværtens kontortid, så vil han åbne laden. 

Fra 10. maj og frem til 22. august, kan der afleveres effekter hver lørdag fra kl. 10-12. 
Herudover afhenter vi effekter i samme periode ved henvendelse til Jytte Møller, tlf. 3026 3231.
Øvrige henvendelser kan ske til loppegeneral Ann-Britt Thorndahl, tlf. 4848 4929.
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Periodens udstiller : 

Lisbeth Rokkedahl Hvid
Jeg arbejder med olie på lærred og har gennem årene arbejdet med stor variation i udtryk og 
motiv. Jeg finder stor inspiration i farvedybde og former og benytter mange forskellige teknikker 
i mit arbejde med billederne. I de seneste værker har jeg bl.a. kastet mig over farverige motiver af 
kurvede kvinder. Sensuelle og ofte med et humoristisk udtryk. Jeg elsker at lege med elementer af 
ekspressionisme uden at være hæmmet af en bestemt retning.

Deltaget i adskillige kurser, bl.a. på Århus Kunstakademi

Medlem af Kunstrunden Nordsjælland og Kunstnergruppen Hildur

Udvalgte separatudstillinger:

Tinghuset Fredensborg, Coloplast, Dansk Revision
Karnov Group, Skuld, Danske Bank og Aller

Udvalgte fællesudstillinger:

Kunstrundens Censurerede Forårsudstilling 
Hillerød Kunstforening, Annaborg, Hillerød 
Kunstforening, VUC
Firenze Biennale, Kunstrundens fællesudstillinger 
Støberihallen Hillerød

Kontaktoplysninger: Tlf. 2981 0238,  Email: lr@rokkedahl.net, www.rokkedahl.net

Kroens buffet
er åben med betjening:

mandag til torsdag 19-22 (medlemmer og deres gæster)
fredagscafe: 15-17 er åben for alle 
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Har du lyst til at prøve, om en el-cykel kan mindske dit behov for en bil? Så har du mulighed for 
at låne en el-cykel gratis i 12 uger.

Nødebo Bæredygtigt og ØBRO CYKLER sætter fra januar 2015, to el-cykler i drift i Nødebo, i et 
år. Du kan derfor gratis låne en el-cykel og afprøve, om det er en transportform, som kan fungere 
i din dagligdag.

Der er store klimagevinster at hente, hver gang en Nødebo´er vælger el-cykel frem for bil:
 
  En kilometer på en el-cykel udleder ca. 12 gram CO2
  En kilometer i bil udleder i gennemsnit 132 gram CO2. 
       (Kilde: Gate21.dk)

Det er de gevinster, som initiativet ”Lån en el-cykel” skal demonstrere.
 
Du kan læse mere om betingelserne for låneordningen på www.nødebobæredygtigt.dk, hvor der 
også ligger en ansøgningsblanket.

Få medvind på cykelstien i 12 uger
 - lån en gratis El-cykel.
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Tango undervisning på Nødebo Kro - 

forår 2015

Undervisningen i argentinsk tangodans på Nødebo Kro. Undervisningen vil blive varetaget af 
TangoAmor fra København. TangoAmore består af Lucy Mogensen og José Amado Suarez. Begge 
har lang erfaring med at undervise i argentinsk tango. Begge kommer fra Argentina men har 
boet en årrække i Danmark. Lucy Mogensen er formand for foreningen ”Tango Milonguero i 
København”

Undervisning vil foregå onsdag aften på Nødebo Kro i perioden 

fra den 28. januar til 15. april.

Begynderhold: 18.30 -20

Øvet hold: 20 – 21.30

Der vil i alt være undervisning i alt 8 onsdage. Ingen undervisning i uge 7 og uge 14. Den sidste 
aften i februar og marts vil foregå uden underviser, men hvor vi alle mødes kl. 19 til Praktika. Det 
vil sige vi danser og hjælper hinanden med at huske trinene og hygger os.

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

Ring for yderligere information og tilmelding hos Britta Frederiksen på tlf:  4141 094 eller 
musikterapi@hotmail.com

Britta Frederiksen, Kulturudvalget, Nødebo Kro
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Godt Nytår 
til alle fra My Merry Monday choir!

Det har været en forrygende sæson med koncerter både i Gadevang kirke, men også i nabokom-
muner -  og med en helt fantastisk afslutning på Nødebo kro d. 21.december, hvor vi medvirkede 
ved Helene Dahls foredrag/koncert : Fra Bomuldsmark til Urban. Stor tak til et skønt publikum, 
I var med til at skabe en helt forrygende god stemning! 

•	 Nye	medlemmmer	optages:	Vi	starter	op	igen	d.	26.	januar	kl.	19.30-21.45,	hvor	du	er		
 meget velkommen, hvis du har lyst til at høre, se og mærke, om det er noget for dig at  
 være med.  
•	 Koret	medvirker	ved	Gospelgudtjenesten	kl.	10.30	søndag	d.	1.februar	i	Gadevang	kirke,		
 vi glæder os til at se dig :-)
•	 Herudover	tilbydes	der	flere	gospelworkshops	under	ledelse	af	Helene	Dahl	i	”nabolaget”,		
 alle kan være med. Se mere på mmmc.dk 

Mødedatoer på Nødebo Kro

Kulturudvalget :  Torsdag 22. januar, 26. februar og 18. marts. Alle dage kl. 19.30 
Driftsudvalget : Første torsdag i hver måned kl. 19.30
Bestyrelsen :  Mandag den 2. februar kl 19.30

Der er spørgetid de første 15 minutter til alle møderne, så har du noget på hjertet, er du 
meget velkommen til at møde op.
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Torsdagsklubben

Torsdagsklubben mødes på Kroen hver anden torsdag kl. 12 for at spise frokost sammen. Derefter 
kører vi ofte ud for at se en udstilling eller noget andet, som vi har besluttet os for.

Normalt er vi omkring 20 deltagere i vores arrangementer, men vi vil gerne være flere.

Program Første Halvår 2015

Uge Dato Aktivitet
4 22.1 Ordrupgård
6 5.2 Hjemmedag
8 19.2 Widex Høreapparater
10 5.3 Hjemmedag
12 19.3 Arken + Vejleå Kirke
16 16.4 Hjemmedag
18 30.4 Kgl. Teater, Gl. Scene
22 28.5 Tour de Hillerød
24 11.6 Sommerafslutning

Man skal være medlem af Kroen for at deltage i Torsdagsklubben.

Mød os på Kroen eller kontakt eventuelt Inger og Poul Rudbeck (tlf. 4848 2794)

Vejleå kirke Arken Widex
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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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DEN NØGNE SANDHED
ET MUSIKALSK COMEDYSHOW OM MÆND

Nyd en dejlig middag inden forestillingen i Restaurant F...

VIN & GASTRONOMI
MERE END 200 SMAGSOPLE VELSER

26/2

5/3
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Søndag d. 15. februar kl 13.00
er der faselavn på Bassebjerg, Jagtstien 3

Vi indbyder alle i Nødebo og omegn til at komme og deltage i årets store fastelavns-
arrangement hos Grib Skov Trop.Ud over præmier til konge, dronning og bund-
konge, har vi også flotte præmier til de flotteste udklædte i alle aldergrupper.

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

Pris 25 kr. 

Vel mødt Grib Skov Trop

Tønder
0-6 år  

2 tønder

7-9 år  
2 tønder

10-12 år 
1 tønde

13-17 år 
1 tønde

18-99 år 
1 tønde
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Så er det snart tid til 

Nødebo Lokalråd’s generalforsamling
For at Lokalrådet fortsat kan eksistere, har vi brug for DIG!  - dig, der er ung eller gammel, 
har store eller små børn, er involveret i en af de mange foreninger i Nødebo eller bare har 
noget på hjerte.

Vil du være med?  Så mød op:

onsdag d. 18. februar 2015
Kl. 19.30 i Søværelset på Nødebo Kro

Carl Nielsens 150 års fødselsdag fejres på Nødebo Kro.

2015 er året, hvor dansk musikliv fejrer 150-året for Carl Nielsens fødsel. Carl Nielsen året fejres 
også på Nødebo Kro. Carl Nielsen er kendt og elsket af alle danskere - ikke mindst på grund af 
sin umiskendeligt nordiske tone, der både fanger og fænger. Hans sange er genkendelige og så 
sangbare, at de er blevet en del af os. Ofte glemmer vi næsten, hvem der har skrevet dem. Det 
glæder os at kunne præsentere Carl Nielsen i hans mere enkle og intime værker, mange andre kan 
så fokusere på hans symfoniske arbejde.

Fejringen af komponisten starter den 1. februar, hvor kgl. operasolist Anne Margrethe Dahl sam-
men med sin mand, dirigent og kapelmester Frans Rasmussen fortæller ud fra et liv fuld af musik.

Den 22. marts præsenteres et andet aspekt af Carl Nielsens musikalske kompositioner, nemlig 
hans Strygekvartet opus 5 i f-mol fortolket af Copenhagen String Quartet.

Den 12. april kan man opleve Carion Ensemblet spille Carl Nielsens iørefaldende Blæserkvintet 
opus 43, hvor komponisten har skabt en dialog mellem oboen og fagotten.

Den 19. april sætter Nødebo Kro et elegant punktum for fejringen ved at præsentere Carl Niel-
sens folkemusiske værker. Vi har haft held til at engagere Helene Blum og Harald Haugaard, han 
er i år udnævnt til Carl Nielsen artist 2015 sammen med Nicolai Znaider, så det er fornemt sel-
skab. De to høres sammen med tre velspillende musikere: Kirstine Elise Pedersen (cello), Mikkel 
Grue (guitar) og Sune Rahbek (slagtøj).

Alle arrangementer er med i kulturabonnementet.
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Fodbold i Nødebo

Der er masser af gang i Nødebo IF fodboldafdeling, både unge og gamle fodboldben træner på li-
vet løs og vi har plads til endnu flere, der har lyst til at have det sjovt, få gode kammerater og lærer 
fodboldfærdigheder -Fodbold i Nødebo er for alle uanset niveau.
Selvom vinteren er over os og græsset på Nødebo stadion har brug for hvile, så træner samtlige 
hold ivrigt videre. Tirsdag og lørdag træner ungdomsholdene indendørs i Sophienborghallen i 
Hillerød, mens senior og oldboys træner udendørs på kunstgræs på Selskov stadion.

Sophienborghallen
 Årg.2005 Tirs.16.45–18.15 & Lør.13.00–14.30 kontakt: fodbold_2005@nif.dk
 Årg.2006 Tirs.16.45–18.15 & Lør.13.00–14.30 kontakt: fodbold_2006@nif.dk
 Årg.2007 Tirs.16.45–18.15 & Lør.13.00–14.30 kontakt: fodbold_2007@nif.dk
 Årg.2008 Tirs.16.45–18.15   kontakt: fodbold_2008@nif.dk
 Årg.2009 Tirs.16.45–18.15   kontakt: fodbold_2009@nif.dk
 
Selskov stadion
 Senior  onsdag 20.00 – 21.30   kontakt: fodbold_senior2@nif.dk
 Oldboys (+32) onsdag 20.00 – 21.30   kontakt: fodbold_oldboys@nif.dk

Til foråret når vi igen skal på græs, starter der et nyt sandkasse hold for årgang 2010-2011. Der er 
masser af gode grunde til, at din dreng eller pige også skal være en del af Nødebo IF fodboldafde-
ling. 
Fodbold er sjovt, udfordrende og børnene udvikler deres motorik. Derudover lærer de alle de 
andre jævnaldrende børn fra Nødebo at kende inden skolestart. Så skriv dit barn op allerede nu, 
så for du personlig information inden sæsonstart i april. 
kontakt: fodbold_sandkasse@nif.dk
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”Jeg ser Netto som Nødebos butik”
Interview med butikschef Peter Sørensen

Peter Sørensen begyndte i Netto Nødebo d. 1-8-14. Han har 20 års erfaring inden for 
supermarkeds-driften. Han startede som flaskedreng i Espergærde, kom så til Suma i Hillerød, 
den kæde blev købt af Netto, som han siden har arbejdet i det meste af tiden.  I nogle år 
arbejdede han i forskellige Netto-afdelinger i Hillerød og Gilleleje, og i den forbindelse fik han 
sin uddannelse som butiksassistent. Han kom d. 1-8 fra en stilling som butikschef i Rema 1000 i 
Esbønderup, hvor han var i 7 år.

Peter er 37 år, han bor med kæreste og 3 børn i Helsingør. 

Peter, hvor meget bestemmer du selv over det vare-udvalg, du har? 

Det er stærkt begrænset. Netto kører med et ganske bestemt sortiment, og det kan jeg ikke ændre 
ved. Hvis en kunde f.eks kommer ind og spørger, om jeg ikke kan få nogle stjernefrugter hjem, 
må jeg sige nej, fordi det ikke er en del af vores sortiment. Så kan Netto centralt en gang i mellem 
have nogen engangs-tilbud, men det har jeg ikke indflydelse på. Jeg har heller ingen indflydelse på 
størrelsen af leveringerne. 

Men da jeg startede her d. 1-8-14, var ordningen med formidling af apotekervarer ophørt, og 
det var der rigtig mange kunder, der var utilfredse med. Jeg er vant til at have den service i Rema 
1000 i Esbønderup, så jeg kendte omfanget af de administrative udfordringer. Det syntes jeg ikke, 
var uoverkommeligt, og jeg bestemte mig for at arbejde kraftigt for sagen. Jeg er glad for at kunne 
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sige, at vi her fra 1-1-15 igen har apotekervarer i Netto. 

Jeg synes, vi er Nødebos nærbutik, der er jo ikke andre muligheder for at købe dagligvarer i byen. 
Men selvfølgelig nyder vi også godt af landevejstrafikken og de kunder, der køber ind på vej til 
eller fra arbejde længere væk. 

Det er godt for både os og byen, at her er tilfredse kunder. Vi er også åbne overfor muligheden at 
have informationer om byen, f.eks i opslag o.lign., vi kan drøfte mulighederne.  

Hvor tit får I nye varer?

Vi får mælkeprodukter, frisk kød, frugt og grønt og brød daglig. Vi får pålæg og frost 3 gange 
ugentlig, og kolonial og andre varer 2 gange ugentlig. 

Mht brød, frugt og grønt skal vi selv taste salget ind i kassen, men alt det med stregkoder kører 
automatisk, dvs at varelageret opdateres centralt, når der registreres et salg i kassen, og et bestemt 
antal solgte varer vil udløse en ny levering.   

Når vi så alligevel en gang imellem løber tør for en vare, er det meget ofte på grund af tyveri.  Der 
vil altid være et skolebarn, der snupper en Sneakers el. lign, og det skal vi selvfølgelig stoppe, men 
det er ikke det store problem. Det er værre, når ”nogen” har fyldt en vogn med f.eks Nescafe, 
dækket det til og så går uantastet igennem kassen og bare betaler for et par liter mælk. Det er ikke 
helt sjældent, det sker, og det er rigtig ærgerligt, både at være udsat for tyveri, og også fordi vi så 
løber tør for varen uden at have fået det registreret. 

Er det svært at få medarbejdere?

Nej det er som regel ikke et stort problem. Om et par måneder vil vi nok mangle nogle 
ungarbejdere under 18 år, vi vil helst have nogen af de lokale unge. De er som regel en rigtig god 
arbejdskraft; de har ikke mange timer, men de er her ved spidsbelastningen om eftermiddagen. 
De bliver her jo typisk ikke så lang tid før de skal videre ud i verden. 

Vi har ikke så mange fuldtidsstillinger til voksne medarbejdere, men det er absolut det 
mest eftertragtede at have fuld tid, det er svært at klare sig for en lavere løn. Vi har dog flere 
deltidsansatte og lige nu mangler vi ikke medarbejdere. 

Nu har jeg snart været her et halvt år, så jeg synes jeg kender stedet. Hvis der skulle dukke en 
fantastisk udfordring op tæt på mit hjem i Helsingør, kan det da godt være, jeg siger ja, men ellers 
er jeg glad for at være her og godt tilfreds med jobbet.  

          Lisbeth Larsen
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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

Fredagscafé

Husk Fredagscaféen 
er åben hver fredag fra 15 til 17

(vi holder lukket i skoleferierne)

Kom op på Kroen til kaffe og hjemmebag 
– og tag din nabo med
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Tirsdagstræf i præstegården

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

Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 14 – 16

Et livskald og et livsværk

Ellen Dalgaard Jensen, tidligere missionær, sygeplejerske og jordemoder, 
valgte et liv i udlandet blandt fattige, syge, oversete og udstødte. Opgaverne var 
meget forskelligartede. I Afrika blev hun leder af en fødeklinik, arbejdede senere 
blandt spedalske patienter og stod bag oprettelsen af børnehaver for børn af 
spedalske. Hun skrev skolebøger sammen med folk fra landsbyen, støttede uddannelsen af syge-
hjælpere og ydede hjælp i en flygtningelejr.. I USA var hun blandt de første i arbejdet med AIDS 
syge. I Norge arbejdede hun med prostituerede, AIDS syge og fængslede. Senere, som konsulent 
i København ved de Samvirkende Menighedsplejer, udviklede og ledede hun aflastningstjenesten 
for pårørende, som passer plejekrævende syge og døende i eget hjem. 
I det meget forskelligartede arbejde var noget af det allervigtigste for Ellen Dalgaard altid at for-
søge at kalde ressourcerne frem i det enkelte menneske.

Tiden som jordemoder i Tanzania fra 1968 - 1985 er et ganske særligt kapitel, og fortællingen 
herom ledsages af billeder.

Tirsdag den 17. marts kl. 14 – 16

Fornyelse af salmesangen

Sognepræst Eva Holmegaard Larsen og organist Peter Navarro-Alonso sidder 
aktuelt i hver sin arbejdsgruppe, som har til opgave at udvælge de nyeste salmer 
til udgivelse i 2 nye salmebøger.  

Kom og være med til at høre om og synge endnu ukendte salmer – og deltag i 
drøftelsen af, hvorfor der skal skrives nye salmer. I denne forbindelse er det inte-
ressant, at den norske statskirke har valgt en meget anden tilgang til salmesang.
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Fastelavnsfest i Gadevang
Søndag den15. februar kl.13.00

Vi mødes udklædte til familiegudstjeneste i Gadevang kirke.
Gudstjenesten tilrettelægges med årets konfirmander

Derefter tøndeslagning og fastelavnsboller på kirkens parkeringsplads. 

Salmer  og spaghetti
Så tager vi hul på en ny sæson hverdagsgudstjenester for børnefamilierne 
med efterfølgende spisning i præstegården. 

Alle er meget velkomne, og inviter gerne naboen med!

Tid og sted: Kl.17.00 i Nødebo kirke
Den sidste torsdag i måneden til og med maj (29.1, 26.2, 26.3, 30.4 og 28.5)
Tilmelding: til præstesekretær Allan Høier alho@km.dk eller på 48480719 - helst dagen før.

Sogneaften i Nødebo Præstegård

Kødets opstandelse – 
hvad betyder det for os i dag?
Tirsdag den 17. februar kl. 19.30

”Vi tror på syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv” – sådan 
lyder det i trosbekendelsen, som siges hver søndag i kirken og ved hver eneste barnedåb. Men tror 
vi på kødets opstandelse? Og hvad menes der med det evige liv?

I anledning af den senere tids debat i medierne om, hvorvidt man kan tro på opstandelsen i dag, 
indbydes til en aften med oplæg og efterfølgende debat ved:
Professor i samtidsteologi Niels Henrik Gregersen
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Vi går på gaden for verdens fattigste
søndag den 8. marts 2015

Nødebo-Gadevang deltager i Folkekirkens Nødhjælps indsamling til fordel for verdens fattigste 

Blandt landbefolkningen i det vestlige Nepal er det kvinderne, der klarer det meste. Alt fra tøj-
vask og børnepasning til det hårde arbejde i marken tager de sig af. Det skyldes, at langt de fleste 
mænd i området er taget til udlandet for at arbejde.

Der er stort set ingen job at få i det vestlige Nepal, og de fleste beboere kan på trods at hårdt 
arbejde ikke få mad ud af deres små jordlodder til mere end et par måneders forbrug om året. 
Derfor rejser mændene som unge til Indien og andre steder, hvor de udgør billig arbejdskraft, og 
de kommer kun hjem i kort tid ad gangen med måneders eller års mellemrum.

På trods af at kvinderne styrer samfundet, er de traditionelt blevet undertrykt af mændene. Fol-
kekirkens Nødhjælp hjælper kvinderne med at organisere sig i kvindegrupper, hvor de lærer om 
deres rettigheder og at bruge deres stemme. De får også gode råd og vejledning til mere effektiv 
dyrkning, så de kan øge deres udbytte og holde sulten for døren

Sæt kryds i kalenderen den 8. marts allerede i dag og meld dig som indsamler hos Ole Brauer, 
2970 0619, brauerole@yahoo.dk (Nødebo), eller Katrine Albert, 2829 2893 / 2991 8819, 
katrinealbert@gmail.com (Gadevang).

Nødebo-Gadevang vil den 8. marts sammen med 1.300 andre sogne og 20.000 frivillige over 
hele landet gå på gaden for at samle ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde. Sidste år indsamlede 
Nødebo-Gadevang i alt rekordbeløbet 22.881 kr., med omkring 20 indsamlere på gaden. Lad os 
prøve at gøre det endnu bedre i år!

23-årige Sunita Kami bor med sin mand og to børn i et 
lille skur af blik ved vejkanten i Banlek i det vestlige Nepal. 
Skuret udgør både parrets hjem og en lille butik, hvor 
Sunita blandt andet sælger fisk og te. Salget går trægt, hvil-
ket blandt andet skyldes, at befolkningen i området ikke har 
penge at købe varer for. Derfor vil Sunitas mand nu ligesom 
tusindevis af andre nepalesere til Qatar eller Indien som 
migrantarbejder, så han kan sende penge hjem til familien
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Sangworkshop
-  I Gadevang Kirke for unge mellem 13 og 18 år - 

    Dato: Søndag d. 22. februar 2015
    Tid: 10.00 - 17.00
    Musikgudstjeneste: 17.00 - 18.00
    Pris: Gratis

Tilmelding: Sognepræst Eva Holmegaard Larsen : EHL@KM.DK. Når man tilmelder sig skriver 
man sit navn og alder og om man har sunget før og om man evt. spiller et instrument og hvor 
længe man har spillet. 

Søndag d. 22. februar har du mulighed for at få en stor oplevelse sammen med venner og en 
masse andre unge der elsker at synge.

Gadevang kirke og sangerinden Helene Dahl arrangerer en sangworkshop for unge som har lyst til 
at prøve kræfter med at synge sammen med andre og solo foran et publikum. En hyggelig, inspi-
rerende og givende dag, der afsluttes med en musikgudstjeneste i kirken samme dag akkompagne-
ret af Helene Dahl’s fremragende duo.

Til workshoppen lærer I 3 - 5 sange, af f.eks. kunstnere som Ed sheeran, Pentatonix, Hocher 
o.lign.

Det bliver en dag med fokus på musik, sang, hyggeligt socialt samvær med 10 -15 andre unge 
sangere. Nogle synger til daglig, andre prøver det for første gang, men alle mødes i sangens  ind-
bydende univers. 
         fortsættes næste side
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Helene Dahl underviser til dagligt børn og unge på Ballerup musikskole og vil med sin varme, 
åbenhed og inspirerende kor instruktion, giver alle deltagere en fantastisk dag.

De bedste hilsner Gadevang Kirke v. Eva Holmegaard Larsen, Peter Navarro-Alonso og 
Helene Dahl

Opstandelse og evigt liv
Et spørgsmål om respekt for menneskelivet?

Det sker fra tid til anden, at en præst pludselig stiller sig op i offentligheden og siger noget, man 
slet ikke havde forventet fra en præst og som derfor vækker voldsom debat og forargelse. Alle hu-
sker sagen om Thorkild Grosbøll, der ikke troede på en skabende og opretholdende Gud. Det gik 
verden over! Og mellem jul og nytår luftede en af de københavnske præster sin tvivl om de dødes 
opstandelse. Men hvis præster ikke selv tror på det, de står og siger, hvad skal menigheden så tro 
og mene om det hele?

Problemet er, at når man blive spurgt om troen på de dødes opstandelse, så er det misvisende bare 
at svare ja eller nej. Svarer man ja, bliver det opfattet som har man en forestilling om, at de døde 
simpelthen rejser sig op af graven og går deres vej. Og svarer man nej, bliver det opfattet som om 
man fornægter det hele. Man bliver derfor nødt til at give sig god tid til at svare, og journalisten er 
nødt til at give sig god tid til at høre.
         fortsættes næste side

Maja Lisa Engelhardt
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Spørgsmålet om de dødes opstandelse er ikke forbeholdt moderne mennesker. Det har været en 
diskussion helt tilbage i oldtiden. Allerede Paulus gjorde sig mange overvejelser over, hvordan det 
skulle forstås. Men, som udgangspunkt hører troen på opstandelse med til troen på Gud. Tror 
man på Gud, som den magt der står bag verden og holder livet i sin hånd, så er opstandelse en 
indlysende del af det at tro på Gud. 

Så er spørgsmålet, om man tror på en skabende og opretholdende Gud? Men for mig at se, giver 
det ikke mening at have et gudsbegreb, der ikke går all in. Det giver ikke mening at tale om Gud, 
hvis man ikke taler om en skabende Gud. Hvad er Gud så? Kan man have en Gud, der kun lige 
får lov at smutte ind i de få mellemrum, vi tillader holdes åbne for det gådefulde? Derfor, tror 
man på Gud, en skabende Gud, der har sat hele universet i spil og derfor også er herre over tiden, 
så er troen på de dødes opstandelse en logisk følge af det hele. 

Men nu taler vi ikke kun om de dødes opstandelse, altså troen på, at vi dør ind i Gud, som er fra 
evighed til evighed. Vi bekender, at vi tror på kødets opstandelse. Og det giver problemer! For 
hvad er det for noget vrøvl? Kødet dør jo. Det kan enhver se. Kroppen ligger tilbage som efterårets 
blade. Hvad skal man så tro?

Når det hedder ”kødets opstandelse” er der ikke tale om kødet som sådan. Det legemlige handler 
om det levede liv og er et udtryk for, at Gud favner hele den afdødes livshistorie. Et menneske er 
en helhed af krop og ånd. Og at tale om kødets opstandelse er en agtelse for ethvert menneskeliv, 
som det leves her på jorden i krop, kød og blod. Grundlæggende lider kristendommen nemlig 
ikke af kropsforskrækkelse. Tværtimod opfattes kroppen som en del af Guds skabelse, med alle de 
glæder og længsler, der bor i den. 

Men hvordan skal det så forstås, denne kødets opstandelse – når nu kødet dør? Igen er det noget, 
der har optaget tænkere og teologer helt tilbage til den kristne kirkes tidlige dage. I hvilken form 
opstår vi, når vi dør? Man har sågar også overvejet hvilken alder man har, og hvad med helbredet? 

Paulus taler om, at vi opstår som et åndeligt legeme, og bruger billedet af et korn, der læggers i 
jorden i én skikkelse, og opstår i en anden. Og det billede mener jeg stadig er det mest givende, 
når man skal prøve at forestille sig opstandelsen. Der sker en forvandling, en transformation af vo-
res legemlige væren. Ligesom vi livet igennem forvandles, så fortsætter denne forvandling i evighe-
den. Og måske er livet her på jorden én lang udvikling mod fuldendelsen i Guds evighed?

        fortsættes næste side
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Tegnekonkurrence for børn
Påsken rummer en fantastisk fortælling om de sidste dage af Jesus liv på Jorden, begyndende 
med den sidste nadver, korsfæstelsen og sluttende med genopstandelsen. En fortælling der er 
fuld af billeder, som det også fremgår af kalkmalerierne i vores gamle kirker.

Vi opfordrer børn i alderen op til 18 år til at omsætte deres tanker om påsken i billeder. Det 
bedste af de indsendte forslag, vil komme på forsiden af Kirke & Kro’s påskenummer. Bille-
derne må meget gerne være i farver, og man må gerne sende mere end et forslag.

Billederne bliver bedømt af Eva Holmegaard Larsen, Allan Høier og Niels Lillemose.

Billederne kan afleveres til Allan Høier tirsdag 9-15 ellers sendes skannet til alho@km.dk

Sidste frist for aflevering er 8. marts 2015    Husk at anføre navn og alder. 

Uanset hvordan man har det med troen på de dødes opstandelse, så er det ikke særligt givende 
bare at lukke døren og sige, at det tror vi ikke på. For så er der jo ikke mere at tale om. Det er 
langt mere interessant og langt mere livsopløftende, at åbne en horisont mod alt det, vi kun ved så 
lidt om. At holde døren åben. 

Eva Holmegaard Larsen,Sognepræst

Hvis du  vil vide mere: 

Foredrag tirsdag den 17. februar kl. 19.30 i præstegården om 

”Kødets opstandelse - hvad betyder det for os i dag ?” 
ved professor i samtidsteologi Niels Henrik Gregersen

(se side 30 her i bladet)
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June Maya Kaalund Birch Lekfeldt, Søvej 8B
Nødebo  3480 Fredensborg

Formand,
referent

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

Personale-
kontakt

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

lene.birkmand@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
Gravermedhjælper/kirketjener: Ann Grove   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

25. januar EHL 9.00 10.30
29. januar EHL 17.00

salmer & spaghetti 
Februar

1. februar EHL 9.00 10.30
Gospel

8. februar EHL 9.00 10.30
15. februar EHL 10.30 13.00

fastelavn børnegudstjeneste
22. februar EHL 17.00

Musikgudstjeneste
med ungdomskor

26. februar EHL 17.00
salmer & spaghetti

Marts
1. marts EHL 10.30 9.00
8. marts EHL 9.00 10.30

15. marts EHL 10.30 9.00
22. marts 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 Kirsten Schumann   2222 9095
Formand: kirstenschumann@gmail.com
Ulveleder: Bente Wilcke  4848 0128
Stifinderleder Lars Kvisgaard   4055 4742
Spejderleder: Stinus Andersen 2344 2659
Roverleder: Ole Lumholt  4848 0747
Forældreforening: Jørgen Andersen  4848 5099
Hyttevagt: Brian Hørup  4159 1076  
bhpost@mail.dk

Styrk din krop i Nødebo
Anne Lise Kristensen              4295 8207
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 Jytte Møller
Pile Allé 7, Nødebo               3026 3231
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 Katrine Gro Nielsen     4847 6144
Sekretær Johannes Krog    4848 5956  
Webansvarlig og   
Kasserer Birgit Madsen    4848 2188
Lilian Christiansen 4848 0210
Lilian Dale Andersen     4848 3238
Benny Kristensen   2480 6371
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
Inger Petersen            2896 8430
Anne-Marie Falkenberg             4825 0706
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Forsamlingshusets bestyrelse

Forsamlingshuset, Nødebovej 26                                                          4848 0746

Tilde Gylling Bender, Søengen 2                                                           2070 2930
Bruno Bjerre, Ebbas Allé 14B                       ejendomsudvalget             2014 1617 
Mogens Hansen,  Egebakken 16                   kassserer                           4581 1580
Flemming Jørgensen, Nødebovej 1B             bankoudvalget                  4848 3980
Lisa Kragh, Kildeportvej 14                          økonomiudvalget              4848 1729 
Jens Lassen, Kirkevej 15,  Græsted                sekretær                            2113 0847
Lisbeth Larsen, Nøddehegnet 38                  informationsudvalget        4848 3537
Lisbeth Løw, Kildeportvej 26                       kulturudvalget                   4848 0727
Poul Rudbeck, Stengårdsalle 2                      formand                            4848 2794
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 marts

Næste nummer af Kirke & Kro udkommer 
den 22. marts, deadline 8. marts

Januar

Lør. 24.  kl. 16.00 I Gudet A
Tir. 27.  kl. 18.50 Banko
Fre. 30.  kl. 19.00 Nøddeknækkerne  G#

Februar

Søn. 1.  kl. 16.00 Ægteskab med musik A
Tir. 3.  kl. 18.50 Banko
Fre. 6.  kl. 21.00 Majken & Fjeldtetten A§
Tir. 10.  kl. 18.50 Banko
Tir. 17.  kl. 18.50 Banko
Ons. 18. kl. 19.30 Chef for Grønlands KomandoA
Søn. 22.  kl. 16.00 Hess/AC/Hess Spacelab A
Tir. 24.  kl. 18.50 Banko
Fre. 27.  kl. 19.00 Nøddeknækkerne G#

Marts 

Tir. 3.  kl. 18.50 Banko
Fre. 6.  kl. 21.00 Led Zeppelin Jam A§
Søn. 8.  kl. 16.00 Chiles udødelige sange - på dansk A
Tir. 10.  kl. 18.50 Banko
Tors. 19. kl. 19.30 Smid Smid-væk-kulturen på porten A
Søn. 22.  kl. 16.00 Copenhagen String Quartet A

A Arrangementer inkluderet i abonnement
§ Middag kl. 19, bestilles senest onsdag
# Nøddeknækkermiddag kl. 18.00, bestilles senest onsdag
G Gratis adgang


