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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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med Carsten Carstensen

Onsdag den 14. maj kl. 18

Skovturene med skovløber Carsten Carstensen arrangeres i et samarbejde mellem Naturstyrelsen 
Nordsjælland og Forsamlingshuset Nødebo Kro. Forårsturen går rundt på stier og skovveje i 
Tisvilde Hegn.

Tisvilde Hegn er præget af sandflugten, hvor bjerge af sand på op til 14 meters højde begravede 
en hel egn og drev befolkningen fra hus og hjem. I begyndelsen af 1700-tallet blev sandflugten 
standset ved hjælp af diger og hegn, og senere blev området tilplantet. På den måde opstod 
Tisvilde hegn.

På denne historiske vandring i Tisvilde hegn vil vi se fremgravede bygninger fra den tilsandede 
landsby. En slags nordens Pompei. Vi vil se landskaber hvor gravhøjene ligger tæt og er meget 
velbevarede. Vi ser digerne som standsede sandflugten og vi vil høre alt om Tisvilde Hegns 
historie. 

Turen er ca. 6 km og varer 2-3 timer. Den starter ved Asserbo Slotsruin, som vi naturligvis 
også ser nærmere på. Mødestedet er parkeringspladsen ved Asserbo Slotsruin for enden af Bisp 
Absalons Vej.

Vandretur gennem Tisvilde Hegns historie
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Morgenvandring med Svend Løw

Søndag 25. maj kl. 7.30

I samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland inviterer Forsamlingshuset Nødebo Kro til den 
traditionelle morgenskovtur i Gribskov med skovfoged Svend Løw.

Turen varer et par timer, hvorefter der er kaffe og friskt morgenbrød på Kroen.

Mødestedet er Pælehus, Kildeportvej 26 i Nødebo.

Det er gratis at gå med i skoven, og der betales 20 kr. for morgenkaffen
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Sæsonen slutter traditionen tro med bål og midsommersang mandag den 23. juni. 

Grillen vil være klar til brug fra kl. 19.

Tag madkurven med og nyd udsigten over Esrum Sø indtil bålet tændes kl. 21.30

Drikkevarer købes i caféen.

Der er gratis adgang

Sankt Hans
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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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Velkommen til 

Henrik Norn udstilling 
Nødebo Kro 2. kvartal 2014 

Kunsten var hele livet vigtig for Henrik. Efter afgang fra Kunstakademiet i 1989, lagde Henrik 
Norn ud med at arbejde med sort/hvid i grafisk form. Derudover fordybede han sig i smukke 
og enkle tegninger og modellering af poetiske figurer. Senere trak Henrik over mod maleriet og 
farven. Her fandt han sit kunstneriske ståsted.

I sine seneste år gjaldt det oliemaleriet, som Henrik boltrede sig i. Han havde talent for farve-
kombinationer og evnede at blive inspireret af naturen - af dens liv, former og evigt skiftende 
farver. Henrik Norn havde ofte en positiv og naivistisk indgangsvinkel til sin kunst. 

Henrik glædede sig meget, til at vise sin kunst frem og havde i februar 2010 aftalt at udstille 
på Albertslund bibliotek. Han blev senere ramt af en alvorlig kræftsygdom og måtte aflyse 
udstillingen. I juli 2011 tabte Henrik kampen mod kræften, og alle vi der holdt af ham – måtte 
sige farvel.

Jeg hans kone – Signe Helmstedt – valgte at lave udstillingen senere 
på Albertslunds bibliotek i 2012 med hjælp fra Lone Helmstedt og 
Eva Karin Thomsen, med billeder som Henrik havde udvalgt inden 
hans sygdom.

Jeg har nu i fællesskab med Eva Karin Thomsen - Henriks gode 
ven og kollega gennem mange år - valgt at lave en udstilling med et 
repræsentativt udvalg af Henriks bedste værker. Samtidig er tanken, 
at give et billede af det positive menneske Henrik var.

Eva Karin Thomsen var ligesom Henrik medlem af kunstnergruppen 
Issis, der udførte flere udsmykningsopgaver bl.a. i samarbejde med 
kunstneren Poul Gernes. 
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Generalforsamling 2014
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Jens Lassen Mogens Hansen

Kort om Generalforsamlingen 31. marts  2014

Referatet er ophængt på opslagstavlen i medlemsindgangen, her bare en kort gennemgang.

Ca. 50 valgte at bruge en aften på Kroen til Generalforsamlingen, og spørgelysten var stor.

Regnskabet blev godkendt og der blev orienteret om budgettet for 2014.

Der er plads til, at vi i det kommende år gør et par større investeringer, Bordene i salen er slidt 
ned og ustabile og skal skiftes ud, og lyset i salen skal også udskiftes, pærerne fås ikke mere - med 
LED-lys vil vi i øvrigt spare ca. 30 kr. i timen, for hver time de er tændt.

Hillerød kommune har stillet en garanti på et lån på 400.000, hvis vi får nogle større uforudsete 
udgifter, men vi håber selvfølgelig ikke, det bliver nødvendigt.

Der var indkommet et forslag fra et medlem. Det blev diskuteret, men efter diskussionen trukket 
tilbage. Det er på opslagstavlen sammen med referatet.

Kontingentet er uændret: 350 kr årligt, og 150 kr for unge under uddannelse under 30 år.

I bestyrelsen afgik Søren Skals (næstformand), Erik Petersen (kasserer) og Jens Seberg.

3 bestyrelsesposter var genvalg, info-udvalget, driftsudvalget og et menigt medlem. 2 menige 
medlemmer nyvalgtes, og ved konstitueringen senere på aftenen, blev Mogens Hansen valgt til 
kasserer og Jens Lassen til sekretær. Bestyrelsen kan supplere sig med yderligere 2 medlemmer i 
løbet af næste valgperiode, bl.a. er posten som næstformand pt ledig så interesserede medlemmer 
er meget velkomne til at melde sig.

Under evt. kom der flere forslag op til drøftelse, men da alle krævede vedtægtsændringer, blev de 
ikke yderligere debatterede på nuværende tidspunkt.      LL
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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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Kroen i forandring - Kroens fremtid

Skal Nødebo Kro være for hele Nødebo eller kun for de få udvalgte?

I påsken kom jeg forbi Kroen. Den lå øde hen, selv på kirkegården var der mere liv.

Kroen har ca. 500 betalende medlemmer over 100 bor uden for Nødebo, af de øvrige er ca. 
halvdelen passive betalere  -  så af Nødebos 2000 indbyggere er kun 10% aktive brugere af Kroen.

Det var nok ikke det, de aktive Nødeboere havde tænkt sig da de overtog Kroen i 1977.

Hvad kan/skal der gøres?

Kulturen fungerer fint - er der utilfredshed med det der tilbydes er kulturudvalget til at tale med, 
blot man møder op til spørgetid.

Der er gode indtægter fra fra banko, loppemarked og kultur, men udlejningen til selskaber for 
folk udefra, der skulle være en stor indtægtskilde, er når alt indregnes en udgift for Kroen  -  og 
udlejningen blokerer for at Kroen, kan bruges af medlemmerne i weekenderne.

Kunne en mere åben Kro få endnu flere til at melde sig ind, være aktive og bruge kroen hele 
ugen? Flere medlemmer vil også give flere frivillige, og kroen kunne måske klare sig med færre 
betalte arbejdstimer.

Flere medlemmer vil også give større indtægt, så der måske er mulighed for at sætte prisen for 
medlemskabet ned.

M.v.h. Johannes Krog

Hermed et indlæg fra et af Kroens engagerede medlemmer. I bestyrelsen vil vi  meget gerne have 
gang i en debat om Kroens fremtid, og nu har Johannes givet et bud.

Hvad synes du? Har Johannes ret? Holder hans tal? Send redaktionen en kommentar i sommerens 
løb, så trykker vi den i næste nr, der udkommer 17. august.

På forhånd tak og god sommer         LL
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Stort klap på ryggen fra Hillerød kommune
Den 2. april havde Hillerød kommunes Kultur-og fritidsudvalg indkaldt repræsentanter fra 
kommunens forsamlingshuse for at lancere planerne om en ny model for kommunalt tilskud til 
husene.Der blev lagt op til at fordelingen skulle afspejle det antal af aktiviteter, der årligt forekom 
på stedet, og som det ses ovenfor blev Nødebo Kro anerkendt for at være et aktivt hus for Nøde-
bos borgere (de 40.000 kr.) og for at have mere end 75 åbne kulturelle arrangementer (de 90.000 
kr.). Beløbet er selvfølgelig en anerkendelse af, at det er nødvendigt med meget vedligeholdelse, 
når huset bruges så meget, men også et udtryk for at udvalget anerkender det kæmpearbejde, der 
gøres lokalt for at holde Nødebo Kro levende.

I 2013 havde vi 91 kulturelle arrangementer med 16.907 deltagere (banko inkl.) og derudover 
festudlejningerne.

Ny tilskudsberegning

Kate-
gori

Forsamlings-
huse

Årligt 
kommunalt 
tilskud i dag

Fast tilskud
Antal 

brugere/
deltagere

Mere end 75 
kulturelle 

arrangementer

Tilskud pr.           
      1. januar 

2015
Overgangsord-

ning

Tilskud pr.             
    1. januar 2016

 - Gadevang  44.028 kr. 20.000 kr.   0 kr.  0 kr.  30.000 kr.  20.000 kr.

 - Hammersholt  40.045 kr. 20.000 kr.  0 kr. 0 kr. 30.000 kr.  20.000 kr.

 + Harløse  41.818 kr. 20.000 kr.  10.000 kr. 0 kr.  35.000 kr. 30.000 kr.

 ++ Sigerslevøster  69.242 kr. 20.000 kr.  20.000 kr. 0 kr. 60.000 kr. 40.000 kr.

 ++ Kulsviergården  98.297 kr. 20.000 kr.  80.000 kr. 0 kr. 100.000 kr. 100.000 kr.

 ++
+ Nødebo  142.335 kr. 20.000 kr.  40.000 kr.  90.000 kr. 150.000 kr. 150.000 kr.

I alt 435.765 kr. 120.000 kr.  150.000 kr.  90.000 kr.  405.000 kr. 360.000 kr.
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Udover alle vores udadvendte arrangementer har vi også masser af liv på stedet på grund af  vores 
interessegrupper, som I kan se neden for. De er skabt af medlemmer for medlemmer, og en god 
grund til at melde sig ind, de har givet masser af borgere et stort netværk. Nogle af grupperne er 
pt lukket for tilmelding, fx fordi der kun kan være et begrænset antal mennesker i Hestelængen til 
gymnastik eller i køkkenerne til madlavning, men interesserede kan altid blive skrevet op, og evt. 
få en ledig plads ved lejlighed. De er alle beskrevet på vores hjemmeside www.noedebo-kro.dk. 
Derudover er den lokale mødeaktivitet også beskrevet. 

Oversigt over faste brugere i 2013:

Navn på bruger/ 
forening:

Aktivitetstype: Antal udlån 
pr. år:

Antal timer 
pr. gang:

Antal 
deltagere

Gospelkor MMMC gospelkor 26 2½ 50

-do- workshop 1 7 30

Yoga Nødebo yoga 22 1,5 10

Nødebo Idrætsforening Bestyrelsesmøde 5 2 8

Finere madlavning for 
mænd

Madlavning 8 5 15

Nødebo Vandværk AmbA Møder 6 3 8

Nødebo 
Modeljernbaneklub

Møder 51 3 10

Torsdagsspiseklubben Madlavning og 
spisning

Ca. 45 5 timer 
(inkl. 

opvask)

Gns. 35-40

Grundejerforeningen 
Sportsvej

General-
forsamling

1 2 timer 6-8

Dansk Ornitologisk 
Forening Nordsjælland

Møder 22 3 timer 8-10

fortsættes næste side
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Mandagsspiseklub 1 Madklub Ca. 40 1½ 30-45

Mandagsspiseklub 2 Madklub 38 2½ 35

Nødebo Bridgeklub Bridge 29 3½ 32

Nødebo Lokalråd Møder

Møde

9

1

2½

2½

7-10

100
 Styrk din krop Gymnastik 65+ 32 2 28

Informationsudvalget Medlemsbladet, 
Kirke og Kro

1 2 4

Driftsudvalget Planlægning af 
buffetdriften

9 2½ 7

Bankogruppen Fremstilling af 
materiale til banko

4 2½ 15

Bestyrelsen Bestyrelsesmøder

General-
forsamling

11

1

2

2½

10

50

Buffistgrupper Planlægning 20 2 20

Kloge Koner Madklub 10 3 10

Jyttes Madklub Madklub 5 4 13

Nøddeknækkerne Øveaftner 41 2½ 15

Petanque Petanque 10 2 10
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Torsdagsklubben Pensionistklub 14 2 20

Grundejerforeninger General-
forsamlinger

6 2 20

Væveklubben vævning 45 5½ 10

Den gyldne pingvin billard 45 3 5

Gymnastik ældregymnastik 45 2 12

Kulturudvalget planlægning 10 3 9

Banko på Nødebo Kro hver tirsdag kl. 18:50
...hele året

Måske ikke landets største eller flotteste banko,
blot det bedste !

Kirke og Kro udkommer på følgende datoer i 38. årgang :

  17. august    5. oktober  23. november
  25. januar  22. marts  26. april

Deadline er 14 dage før de anførte datoer.
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Nødebo med ”cool” placering i verdensmesterskaberne

Navnet ”Nødebo” er nu solidt fæstnet i folks bevidst verden over. I hvert fald indenfor vinter-
svømning! I midten af marts drog 16 vinterbadere fra Nødebo Vikingerne højt mod nord for at 
deltage i verdensmesterskaberne i vintersvømning i Finland. 

1244 svømmere fra 43 lande deltog i begivenheden, som foregik i byen Rovaniemi, lige på 
Polarcirklen. Ud over fra næsten alle europæiske lande, var der deltagere fx fra Sydafrika, Mexico, 
Chile, USA og mange fra Kina.

Nødebo Vikingerne stillede op i konkurrencerne 25 m brystsvømning, 25 m crawl, 4 x 25 m 
stafet og 50 m brystsvømning uden for konkurrence. Nogle af vikingerne havde dog bare valgt 
at ”dyppe sig”, hvilket gav dem retten til at betegne sig som ”Young Seals”, og et par stykker 
svømmede 50 m brystsvømning uden for konkurrence og kan fremover kalde sig for ”Polar 
Bears”. Bedste resultat opnåede Stephen Wessels, som fik en flot fjerdeplads i 25 m crawl i sin 
aldersklasse, og flere af Nødebo Vikingerne lå i Top Tyve i 25 m brystsvømning.

Det var en yderst begivenhedsrig tur med mange sjove og usædvanlige oplevelser. Fx optog 
et brasiliansk tv-hold vikingernes fremførelse af den engelske version af klubsangen, mens 
nødeboerne viftede med Dannebrog, viste deres Nødebo-jakker og sad i en hot tub - et stort kar 
med varmt vand. Nødeboernes evner for meget organiserede heppekor under Nødebo-banneret 
blev bemærket af mange, inkl. arrangørerne selv, som kommenterede det - positivt - i højtalerne.

Næste VM finder sted i 2016 og kommer til at foregå i Sibirien, så hvis nogen skulle have lyst til 
at tage med os, er de meget velkomne.



Fernisering
Den 13. juli kl. 14.00 - kl. 15.30 på  Nødebo Kro

Det er med stor glæde, jeg inviterer til fernisering i disse smukke lokaler og rammer som Nødebo 
Kro byder på. 

Jeg har udstillet mine væveværker gennem mere end 20 år – men det er kun få gange, jeg har 
udstillet solo! – 

Jeg ser med spænding frem til forløbet, fra selve planlægningen, ophængningen og frem til 
ferniseringen, hvor jeg udstiller med mere end 25 værker, hvor af hovedparten er vævet inden for 
de sidste par år.

Jeg håber du / I har lyst til at fejre dagen med mig. Nøddeknækkerne er også inviteret, så jeg 
håber også, de kikker forbi og giver et nummer. I dagens anledning byder jeg på lidt forfriskninger 
og 10% rabat på de udstillede værker!

Varme og venlige hilsner

Irene

UNIKA VÆV & KUNST

Irene Friberg. Fyrrelunden 31, 3370 Melby.

Tlf. 5819 8818. Mobil 285284 26. 

Mail: frithorn@live.dk
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Udstilling i 3. kvartal:  Sprælske væverier

I ophængsperioden findes der omtale af Irene Fribergs uddannelse og tidligere udstillinger på 
vores hjemmeside og fremlagt på Kroen.
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Nyt lokalråd i Gadevang

Ved generalforsamling den 30. marts blev der valgt ny bestyrelse for lokalrådet i Gadevang. 

Ole Strand er formand, Thorbjørn Konstantinovitz er næstformand, Michael Iven er kasserer, 
Annika Ipsen er redaktør, Kristine Kjørup Rasmussen er sekretær og Mette Schaldemose og 
Monty Ahlmann-Ohlsen er aktive suppleanter.

Lokalrådet takker afgående lokalrådsmedlem Connie Konradsen for den store indsats gennem 
årene. 

Lokalrådet står for den politiske kontakt mellem kommunen og lokalsamfundet Gadevang. 
Lokalrådets bestyrelse vil desuden arbejde for at videreføre de gode traditioner, der er i Gadevang 
og støtte op om nye initiativer fra forskellige interessegrupper i byen. Vi arbejder i øjeblikket på 
en strategi for vores kommende arbejde i lokalrådet og har følgende fokuspunkter på tegnebrættet:

   Nyhedsbrev/videreførelse af Angående Gadevang

   Kommunikation om initiativer/aktiviteter i Gadevang

   Dialog med kommunen

   Naturen i Gadevang

   Købmand i Gadevang

   Trafikregulering.

Vil du gerne i kontakt med lokalrådet, 
så skriv en mail til gadevanglokalraad@gmail.com

Gadevang lokalråd 2014: fra venstre Annika Ipsen, 

Michael Iven, Mette Schaldemose, Ole Strand, 

Thorbjørn Konstantinovitz. 

Kristine Kjørup Rasmussen og Monty Ahlmann-Ohlsen 

var ikke tilstede.  
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Ved du noget om gårdene i Nødebo ?
Når man bevæger sig rundt i Nødebo bliver man hele tiden mindet om, at vi er bosat midt i et 
gammelt landbrugsområde. Det kunne være spændende at få information om de gårde, der stadig 
ligger i byen, så hvis du har information om en eller flere af dem, hører vi meget gerne fra dig. Vi 
eftersøger information som fx.

 Byggeår, oprindelig dyrkningsareal, besætninger, personale, nuværende status mm

Vi vil så efterfølgende bringe historien om gårdene her i bladet.

Sankt Hans aften i Gadevang

Mandag den 23. juni afholdes det traditionsrige fakkeltog gennem byen og efterfølgende den 
lige så traditionsrige afbrænding af Sankt Hans bålet på grusbanen ved Asylet.
Lokalrådet vil igen i år uddele fakler forskellige steder i byen. 
Fakkeltoget starter ved nedkørslen til Gadeledsvej nr. 82-86 kl. 21. og ankommer til bålplad-
sen, så vi kan tænde bålet i fællesskab ca. kl. 21.50.

Læs mere om planen for fakkeltoget og Sankt Hans Aften på www.gadevang.dk
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STYRK din KROP 

tilbyder motion for knap så friske 65 + Både mænd og kvinder er velkomne.

Der er mange gode grunde til at motionere. Disse for eksempel:
•	 Motion er medicin for helbredet
•	 Motion er godt for krop og sjæl

Alt hvad man yder fysisk, får man tilbage med renter.

Fysisk aktivitet kan forhindre eller udskyde aldersrelaterede sygdomme, som hjerte - 
karsygdomme, knogleafkalkning og forhøjet blodtryk.

Frederiksborg Amts forebyggelsesafdeling tog i 1999 initiativ til at uddanne senior 
idrætsinstruktører i projektet STYRK din KROP med fokus på træning af knap så friske ældre. 
Foreningen STYRK din KROP Hillerød har hold flere steder i kommunen. Også i Nødebo.

På Nødebo Kro er holdet i gang med 6. sæson. Vi træner om onsdagen fra 1. september til 1. maj 
fra klokken 13 til 15. 1½ time varer træningen, bagefter hygger vi os ½ time med kaffe og sang.

Vi mødes 1. gang i den nye sæson onsdag den 3. september kl. 13

Vi nyder frokost sammen 2 gange nemlig før jul og ved sæsonens afslutning.

Prisen for at deltage er 250 kr. for hele sæsonen på 8 måneder. Derudover skal man være 
medlem af kroen. Instruktørerne Irene Møller og Anne Lise Kristensen arbejder frivilligt - altså 
ulønnet.Har du lyst til at vide mere eller få en prøvetime så kontakt Irene Møller på 2363 6911
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NØDEBO VANDVÆRK

VORT FÆLLES VANDVÆRK

I 2014 har vi ikke store investeringer og kan derfor koncentrere os om den daglige drift.

Vandet er af meget høj kvalitet, computerne der overvåger hele driftssystemet, virker efter 
hensigten, pumperne sender de ønskede vandmængder ud til forbrugerne og vandtabet i 
ledningsnettet er under 2% af den samlede udpumpede mængde. 

I januar måned er der udtaget 25 målere til afprøvning. Iflg. ny lov skal yderligere 45-50 målere 
afprøves hver ottende år. De bliver udtaget i maj/juni måned. Hvis målerne ikke holder de 
grænser, der er fastsat i lovgivningen, skal samtlige målere i partiet udskiftes, det svarer til ca. 400 
stk. 

Udskiftningen er uden omkostninger for de enkelte ejendomme. De ejendomme, der evt. bliver 
berørt, vil få skriftlig meddelelse herom.

Efter sommerferien udsendes materiale til entreprenører vedr. udskiftningen af ledningsnettet

i området omkring Pramvejen, der finder sted i 2015.

Træer, buske og blomster er sprunget ud og flere af dem kræver daglig pleje. Vand dem med 
omhu. Vand er en vigtig ressource, der skal bruges med omtanke.

God sommer

Bestyrelsen
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Loppemarked

søndag den 24. august
kl. 10:00 - 14:00

Loppeladen holder åbent hver lørdag kl. 10 - 12  

Der er børneloppemarked på Nødebo Kro 
søndag den 18. maj 10 - 14



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 og forårets store begivenheder 

I skrivende stund er der tre dage til at 19 nye børn starter i Før-SFO. Det er en af årets store dage, 
når vi kan byde de nye skolebørn velkomne på Nødebo Skole. Selvfølgelig for os pædagoger og 
lærere, men også for skolens andre børn, som nu i snart lang tid har spurgt hvornår de ny skal 
starte. Det er jo dejligt at byde velkommen til både små søskende, og til de andre børn, som har 
brug for kyndig vejledning og rundvisning af de allerede ”garvede” skoleelever.  For 0. klasse har 
det også en vis betydning ikke længere at være de ”små” !

På torsdag, d. 1. maj har vi inviteret alle nye børn og forældre på morgenmad og så skal vi og 
børnene på tur rundt på området, lære det at kende, og finde ud af hvor de usynlige streger er, 
som ikke må overskrides. De virker langt bedre end nogen man kan se 

Den anden store begivenhed i maj er vores forårsfest !

Vi har igennem de sidste godt og vel 20 år lejet hele kroen, inviteret børn, forældre, søskende og 
af og til bedsteforældre, til middag og musik leg og festligt samvær. Jeg vil vove den påstand at 
det er den aften i året hvor der er flest nødeboere på kroen. Det er noget vi glæder os meget til 
hvert år. Vejret plejer at være med os, så efter middagen, tilberedt af Christos, ren gourmet !, kan 
de voksne nyde aftenen og den levende musik, leveret af Esben Duus band, fra terrassen, mens 
børnene leger og folder evnerne ud til diskoteket i Hestelængen.

Så er vi klar til sommer, ferie og kommende skolereform 

Bente Nissen

Leder Nødebo skole, SFO og Klub.
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Nødebo Bæredygtigt!
NB! - Er det noget for dig?

Vi er en lille gruppe nødeboere, som ser muligheden for, at vi i Nødebo kan udvikle en 
bæredygtighedskultur, hvor vi i vores daglige adfærd og praksis tænker i bæredygtighed.

For os handler bæredygtighed bl.a. om adfærd, der mindsker forbruget af energi og natur-
ressourcer, hviler i sig selv eller sætter et mindre fodaftryk på miljøet og samtidig styrker det lokale 
fællesskab. Nødebo Bæredygtigt! eller bare NB! henvender sig til ALLE i Nødebo, der interesserer 
sig for bæredygtighed, eller som bare er nysgerrige og gerne vil vide mere om emnet. 

Vi sigter bredt

Det er oplagt, at vi udvikler bæredygtighed i samarbejde med bl.a. Kroen, Lokalrådet, Skovskolen, 
institutionerne i byen, vandværket, virksomheder i byen, foreninger, spejdertroppen og Hillerød 
kommune. Derudover har vi kontakt til andre bæredygtighedsnetværk.

Vores mål er, at vi får igangsat lokale projekter inden for områderne energi (f.eks. energirenovering 
af huse), transportkultur (f.eks. delebiler eller samkørsel), affald og genbrug. (f. eks. formidling 
af overskydende byggematerialer, væltede træer, bær og frugt) og alle mulige andre spændende 
projekter f. eks kalveopdræt på nærliggende enge.

Vi deler viden

Vi vil løbende arrangere temaaftener, foredrag og kurser, hvor vi sammen med naboer, venner og 
bekendte kan få inspiration og viden om bæredygtighed, som vi kan bruge i vores dagligdag. 

Der er allerede planlagt to arrangementer efter sommerferien:  

Søndag d. 31. august kalder vi sammen til en eftermiddag på kroen for børnefamilier, unge og 
gamle og alle, som interesserer sig for bæredygtighed eller bare gerne vil snuse til emnet. Der er 
lagt op til en hyggelig eftermiddag med brainstorming og idéudvikling sammen med naboer, 
venner og bekendte. Det er håbet, at der vil komme mange ideer til bæredygtige løsninger, som 
kan føre til konkrete projekter. Vi sørger for børnepasning, mens de voksne deler ideer. Bagefter 
griller vi og spiser sammen.

Den 24. september er der sammen med Kroens kulturudvalget planlagt en tema-aften om 
energirenovering, så sæt kryds i kalenderen, hvis dit hus kunne trænge til et ”energiløft”.
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Konkurrence
Nødebo Bæredygtigt! udfordrer alle kreative hoveder til en dyst på ideer

Alle der har en bæredygtig ide kan tilmelde sig alene eller som gruppe. Den aktivitet / genstand / 
udflugt / spil / app – eller hvad det nu er – som deltagerne enten gerne vil være med til eller evt. 
være tovholder for, skal opfylde et eller flere af disse krav:
 
Børn:
•	 kræver	en	fælles	indsats	over	nogle	måneder
•	 kan	indgå	i	skolearbejdet	eller	foregå	i	fritidsklubben
•	 kan	foregå	på	Kroen
•	 kan	gøres	til	en	bæredygtig	vane
•	 kan	gøre	hverdagen	sjovere

Voksne:
•	 kan	skabe	et	nyt	fællesskab
•	 kan	flytte	indgroede	vaner	i	en	bæredygtig	retning
•	 kan	foregå	i	lokale	klubfaciliteter
•	 kan	udøves	af	børn	sammen	med	deres	bedsteforældre
•	 kan	styrke	helbredet
•	 kan	understøtte	aktiviteter	på	Kroen
 
Med ”bæredygtig” mener vi noget som mindsker forbruget af energi og naturressourcer, hviler i sig selv 
eller sætter et mindre fodaftryk på miljøet, men giver et stort plus på fællesskabets konto.

Idéen skal beskrives kort og mailes til: 
kirsten.vesterager@mail.dk senest den 24. august. 

Har du spørgsmål, kan du ringe til 
Kirsten på 4848 8616 eller Stephen på 4913 5215.

Vinderne i de to kategorier bliver offentliggjort 
den 31. august omkring kl. 19 
og præmien er bæredygtig. 
Mere vil vi ikke røbe endnu …
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SPORT ∙ KULTUR ∙ KONFERENCER ∙ MESSER ∙ SVØMMEHAL

FØRST PÅ KROEN OG SÅ TIL...
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       HARLEM GOSPEL SINGERS
ENESTÅENDE GOSPELSTIL MED QUEEN ESTHER MARROW

9/12

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

STIG ROSSEN
JULEKONCERT MED GÆSTESOLIST MARIA LUCIA

 12/12

Støt vores annoncører

de støtter os !
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Sommerudflugt 

Tirsdag den 20. maj 2014 

Turen går til Tibirke Kirke og Jægerspris Slot

Afgang fra Nødebo Kirke 9.00 og 9.10 fra
Gadevang Kirke. Hjemkomst ca. 17.15

Om formiddagen besøger vi den store og smukke Tibirke Kirke og hører om ”Nordens Pompei”-  
Tibirke landsby, som lå for foden af kirken, men den voldsomme sandflugt i 1600-1700 tallet 
tildækkede totalt landsbyen. Kirken gik fri, fordi den blev beordret reddet af Frederik den 4. 

Ved frokosttid når vi frem til Hundested Kro, som står parat med en buffet. Bagefter tager vi fær-
gen Columbus fra Sølager til Kulhuse, som ikke ligger ret langt fra Jægerspris.

Jægerspris Slot fik sit særlige kapitel i Danmarkshistorien, da det i midten af 1800-tallet var kong 
Frederiks VII og grevinde Danners hjem. Under rundvisning hører vi historien, og bagefter er der 
mulighed for tur i parken på egen hånd.

Turen koster 200 kr. og herudover betaler man selv for drikkevarer til frokosten. 

Tilmelding til turen efter ”først til mølle” princippet skal ske senest tirsdag den 13. maj til præ-
stesekretær Allan Høier. Han træffes på kontoret hver tirsdag kl. 9 – 16 på tlf. 4848 0719 eller 
alho@km.dk

Betaling for turen efter tilmelding skal ske til Handelsbanken, Reg.nr. 6300 Kontornr.1524765. 
HUSK at angive navn.

Der er stadig ledige pladser til :
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Pilgrimsvandring i pinsen

Fra Nødebo kirke til Gadevang kirke gennem skoven
Anden pinsedag den 9. juni

Tema: Hvor blæser Ånden hen?

  Program: 
    8.30     Morgensang i Nødebo kirke
    9.00     Vandring gennem skoven
    11.00   Koncert i Gadevang kirke 
    12.00   Frokost – vi spiser vores medbragte mad. 
     Øl og sodavand kan købes.
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Sommerkoncert
Gadevang kirke den 19. juni kl. 19.30

En smuk buket af sommersange

Medvirkende:
Nødebo-Gadevang Kantori under ledelse af Gunver Nielsen og organist Peter Navarro-Alonso

Højskoledage i præstegården

6. - 7. september

Tema: I krigens skygge 

Teologiske, kulturelle og kunstneriske konsekvenser af 
de to verdenskrige

Programmet ligger ikke helt fast endnu, men kommer i 
augustnummeret af Kirke og Kro, og vil blive sendt ud 
til alle tidligere deltagere i Højskoledagene. 

Man kan også skrive til ehl@km.dk, og få tilsendt et 
program. 
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Til lykke til årets konfirmander

Så er det igen tid til at sende konfirmanderne videre, efter et års intensiv beskæftigelse med kirke 
og kristendom. Vi vil komme til at savne dem – som det unge indslag ved vores gudstjenester, 
som hjælpere ved vores forskellige arrangementer, og de mange morgener her i præstegården om-
kring de store spørgsmål.

Det er en glæde at have med de unge mennesker at gøre. Men også en stor udfordring. For hvor-
dan gøre kristendommen levende og vedkommende for en flok 13-årige? 

Hvert år omkring konfirmationerne gøres der me-
get ud af fra mediernes side, at tegne et billede af 
hykleriske teenagere, som ikke mener noget med 
det, men kun gør det for gavernes skyld. Jeg vil 
bare sige, at det er mit indtryk, og man skal ikke 
undervurdere konfirmander.  

Tværtimod er konfirmander i dag meget reflekte-
rede og seriøse omkring, at de har valgt konfirma-
tionen til. De færreste oplever et pres hjemmefra, 
og vil som regel også få en fest, uanset hvad de 
vælger. Så når de kommer, er det fordi, de har 
valgt det til. 

Der er også sket meget med vores forhold til religion de seneste 10-15 år. Vi er ikke så blufærdige 
omkring tro længere, og det er ikke mere så skamfuldt at sige, at man går i kirke. Det smitter også 
af på de unge, som kommer meget fordomsfrie og sådan set er åbne for det hele – hvis det giver 
mening. Det er nemlig det nye: Det skal opleves relevant for en teenagers liv og dagligdag, ellers 
er det lige meget. Her kan man ikke bare komme og tale om gode gamle traditioner. 

Men hvad gør man så? Jeg har afprøvet mange forskellige veje. Et år var jeg bidt af alle de mange 
gode film, der kunne tolkes ud fra den kristne grundfortælling – og så så vi film. Et år havde jeg 
lyst til at afprøve pilgrimsvandringer, og så blev årets undervisning bygget op om dét. Et andet 
år brugte jeg meget tid på kristendommens møde med kunsten – og så så vi kunst og fortolkede 
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det. Meget ofte kommer forløbet til at blive tilrettelagt ud fra, hvad konfirmandernes interesser og 
evner sporer os ind på. Kristendommen lever jo i et samspil med verden og der er mange veje ind 
til at få en forståelse af det kristne univers. 

Dette års konfirmander blev prøvekaniner i et nyt projekt. Vi ville se, om vi kunne integrere dem 
i det frivillige arbejde omkring kirken. Hver konfirmand skulle vælge to hjælpetjenester i løbet af 
efteråret og foråret. Det kunne være at være kirketjener eller læser ved gudstjenesterne om sønda-
gen, være med til at forberede børnegudstjenester, vaske op efter ældremødet Tirsdagstræf, eller 
dække borde til spaghetti gudstjenesterne. 

Det er noget af et sats, at bede travle teenagere om at sætte ekstra tid af midt i alt det, de i for-
vejen engagerer sig i. Men det lykkedes. De har simpelthen været så flittige hele vejen igennem, og 
det har været både morsomt og hyggeligt at have dem med i vores daglige praktiske arbejde med 
at få det hele til at køre.

Vi har også nået at holde en pizzafest for begge hold. 
Vi har været på tur til København og set på billeder 
og selv arbejdet med at lave et kunstværk. Vi har sat 
fire ungdomsgudstjenester og et teaterstykke op, og 
overnattet i Gadevang kirke – efter et mere eller min-
dre vellykket løb i skoven, hvor flere konfirmander 
(og præsten og sognemedhjælperen) for vild, og én 
blev væk i mørket… Men alt endte godt. 

Jeg vil sammen med resten af personalet ved Nødebo og Gadevang kirker takke årets konfirman-
der for dejligt samvær og ønske dem et stort til lykke med konfirmationen. Folkekirkens fremtid 
er med sådan en ungdom i de bedste hænder. 

Eva Holmegaard Larsen, sognepræst
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Sød musik på slottet opstår

Askepot i Gadevang

Et etisk valg: Skal vi blende ? Jeg er ikke typen, der arbejder med lim

Temaet var: Håb og håbløshed 
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KONFIRMATION I GADEVANG

Store bededag 16. maj konfirmeres: 

kl.10.30
Oscar Nørager Bay Borre
Martha Frejo Varder Neville
Jakob Tenstrand
Hans Axel Ejlskov Schaldemose
Alexander Adeltoft
Terese Bjørnbo Olsen

Søndag 18. maj konfirmeres: 

kl.10.30
Laurits Møller Ipsen
Jonathan Løvgren Nielsen
Oliver August Rudd
Mikkel Barfod
August Høyrup Andreasen
Michelle Hørlyck Weber
Hannah Rebecca Smith-Nielsen

KONFIRMATION I NØDEBO

Kristi Himmelfarts dag 29. maj konfirmeres:

kl.10.00 
Clara Thorndahl
Marcus Marchall Billekop
Eline Marie Heilmann Zørn
Simon Hardis Bilde
Simone Rosenørn Folden

Kl.11.15: 
Thomas Glenn Ullum
Matthias Marguar Arhipenko Larsen
Rosa Gylling Bender
Nanna Bendsen
Victor Houlberg Warming

Søndag 1. juni konfirmeres: 

kl.10.30 
Oscar Sebastian Lund Larsen
Ida Sofie Biering
Mads Hoang Ulrich Nielsen
Elisa Nielsen Hugary
Nikoline Lundquist Madsen
Karla Simone Lyrstrand Rydh
Sebastian Vemmelund Nielsen
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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

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
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
Maj

11. maj Ib Lauritsen 9.00 10.30
16. maj EHL 10.30

konfirmation
18. maj EHL 10.30

konfirmation
25. maj EHL 10.30 9.00
29. maj EHL 10.00/11.15

konfirmation
Juni

1. juni EHL 10.30
konfirmation

8. juni EHL 10.30 9.00
Pinsedag
9. juni EHL 8.30 11.00

2. pinsedag koncert
15. juni EHL 9.00 10.30
22. juni EHL 10.30 9.00
29. juni Anne Boye 9.00 10.30

Juli
6. juli EHL 10.30 9.00

13. juli Ib Lauritsen 10.30
20. juli Anne Boye 9.00
27. juli Ib Lauritsen 10.30

August
3. august EHL 10.30 9.00

10. august EHL 9.00 10.30

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
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
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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 maj til august

Næste nummer af Kirke & Kro udkommer 
den 17. august, deadline 3. august

Maj

Tir. 13.  kl. 18.50 Banko
Ons. 14. kl. 19.30 Vandretur gennem Tisvilde Hegn F
Søn. 18  kl. 10 - 14 Børneloppemarked
Tir. 20.  kl. 18.50 Banko
Søn. 25.  kl.   7.30 Morgenvandring med Svend Løw F
Tir. 27.  kl. 18.50 Banko

Juni

Tir. 3.  kl. 18.50 Banko
Tir. 10.  kl. 18.50 Banko
Tir. 17.  kl. 18.50 Banko
Man. 23. kl. 19.00 Sankt Hans F
Tir. 24.  kl. 18.50 Banko

Juli

Tir. 1.  kl. 18.50 Banko
Tir. 8.  kl. 18.50 Banko
Søn. 13.  kl. 14.00 Fernisering F
Tir. 15.  kl. 18.50 Banko
Tir. 22.  kl. 18.50 Banko
Tir. 29.  kl. 18.50 Banko

August

Tir. 5, 12, 19. kl. 18.50 Banko

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


