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Udlejning af kroens lokaler
Hvis du vil leje selskabslokaler eller mødelokaler på kroen, kan du henvende 
dig på kontoret på første sal i kontortiden (mandag og torsdag 17 -19 samt 
onsdag og fredag 9-12). Du kan ringe på tlf. 48 48 07 46 og tale med Jens 
Lassen eller sende en E-mail til kro@noedebo-kro.dk.
På kroens hjemmeside www.noedebo-kro.dk kan du finde oplysninger om 
udlejningen, og en oversigt over, hvilke dage lokalerne er reserverede.
Mødelokalerne på 1. sal: Nødebogrupper og -foreninger kan gratis benytte 
de to lokaler (sø- og sydværelset) til møder og andre ikke kommercielle 
formål fra mandag til torsdag, forudsat at de ikke er optaget af andre 
arrangementer, og at evt. drikkevarer købes i buffeten. Husk at reservere på 
48 48 07 46. Pris for andre grupper og foreninger: 450 kr.
Selskabslokaler: Et lejemål til private fester omfatter køkken, garderobe og 
toiletfaciliteter. Alle priser omfatter rengøring og moms. Der er prisgaranti i 
ét år fra lejemålets indgåelse.

Lokale antal personer pris kr

Krostuen 54 8600
Sal og krostue 120 10900
Krostue og driverhus 54 10900
Sal. krostue. driverhus 120 12000
Hestelængen  (kun én medlemsrabat) 50 3950

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

Bliv medlem af kroen: Det personlige medlemskontingent er 350 kr 
pr år, dog 225 kr for medlemmer der er fyldt 65 og 150 kr for unge (under 
30) under uddannelse. Forældres medlemsskab omfatter børn under 18.
Medlemsrabat: Medlemmer, der ønsker at leje selskabslokaler på Nødebo 
Kro, kan 1 gang om året få.en rabat pa lejen på 2500 kr., hvis de pa det 
tidspunkt, hvor lejekontrakten underskrives, har været medlem i minimum 
2 år. Medlemskabet regnes fra den dag, hvor man første gang har indbetalt 
medlemskontingent. Denne information findes i kroens medlemssystem.
Højest 2 medlemmer kan fa rabat ved samme udlejning.
Rabatten gives kun, nar det drejer sig om medlemmers personlige 
arrangementer, fx bryllupper, fødselsdage, jubilæer, konfirmationer mm. Det 
betyder, at man gerne må leje kroen til en god vens arrangement, men der 
gives ikke rabat.
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Kun for medlemmer af kroen
Til private arrangementer i dit hjem
 kan du leje borde og stole billigt:
Kroens grå AJ stole, 6 stk for 25 kr
Hestelængens klapborde 50 kr pr stk
Kroens trailer for 50 kr pr dag.
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Husk generalforsamlingen

på Nødebo Kro.
Mandag d. 29. marts 2010 kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne:
Valg af dirigent1. 

Bestyrelsens beretning2. 

Forelæggelse af regnskab3. 

Godkendelse af regnskab4. 

Forelæggelse af budget til orientering5. 

Behandling af indkomne forslag6. 

Fastlæggelse af det årlige kontingent7. 

Valg af medlemmer til bestyrelsen8. 

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant9. 

Eventuelt 10. 

Alle medlemmer af Nødebo Kro er 
velkomne.

VAng. Pkt 8 valg af bestyrelsesmedlemmer:

Der er 7 medlemmer på valg. Heraf genopstiller de følgende 
fire medlemmer:

Christian Wolfhagen, Erik Petersen, Birger Brandis og        
Ib Østlund 

De følgende tre medlemmer ønsker ikke genvalg:

Johannes Fog, Knud Aunstrup, og Grete Ebbesen

Har du tilmeldt dig den ny 
opkrævningsmetode 

ved betaling af kontingent  til Kroen?
Send en besked til ”betaling.kroen@gmail.com” med 
oplysning om dit navn og adresse samt hvilken e-mail 
adresse (fx migselv@hotmail.com) din opkrævning skal 
sendes til. Efterfølgende opkrævninger fra Kroen vil du 
så modtage som en mail i din indbakke.  

Det vil fremgå af mailen, hvilken konto pengene skal 
overføres til.

Har du spørgsmål til dette, kan du kontakte mig på 
telefon  48483121  Niels Lillemose

Vi søger en ny redaktør til K&K
Som I kan se af indkaldelsen til generalforsamlingen, 
genopstiller jeg ikke i bestyrelsen. Jeg fylder 78 i år og synes 
ærlig talt, at yngre kræfter bør komme til.
Da vi endnu ikke har fundet nogen som vil overtage 
redaktørjobbet, fortsætter jeg indtil videre og så længe 
helbreddet holder, eller til vi (forhåbentlig først) finder en 
ny redaktør.
Jeg har været meget glad for arbejdet i de fem år, jeg 
har haft det. I de første 3 år takket være et forbilledligt 
samarbejde med Lasse, og i de sidste to har det været 
spændende at tage den nye udfordring med at lave lay 
out op. Det er et morsomt puslespil, som i virkeligheden 
egner sig godt til pensionister med god tid og interesse for 
fotografering og grafik, og som ikke bliver skræmt fra at 
bruge photoshop og InDesign programmerne.
Det kan sagtens lade sig gøre at lære dem uden at gå på 
kursus, blot man har lidt tålmodighed.
Som redaktør får man meget at vide om Nødebo, og man 
kommer i kontakt med mange mennesker på en god 
måde. Jeg kan kun anbefale jobbet. Lønnen er fyrstelig 
og beskattes ikke. Den består nemlig udelukkendeaf ren 
arbejdsglæde. Ring til mig eller til formanden og lad os 
snakke om det. k&k
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Slotsgade 36, Frederiksværksgade 33, tlf. 48403000

Kender du Nødebo?

Tidsbestilling 27265691
Nødebovej 41 første sal

Indgang ad Kildeportvej

Frisør Camilla

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

UNIK når det gælder.... briller linser solbriller

Villa
sælges

Søudsigt

www.SNH.dk
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Er du Carolines Wozniackis 
afløser ?

Caroline er i dag 19 år, og har ca. 10 år 
tilbage i toptennis. Så det er på tide at 
finde frem til hvem, der skal tage over 
om 10 år. Det kunne blive dig, hvis du 
begynder at spille tennis i Nødebo nu. 
Din familie er selvfølgelig også meget 
velkomne i klubben.

Vi har god plads til nye medlemmer, så hvis du har lyst til at spille, bør du komme forbi og se vores dejlige anlæg. 
Det er MEGET billigt at spille tennis i Nødebo. 

Unge under 18 år betaler 150 kr. for en udendørs sæson, og alle andre betaler 375 kr. 
Vi har endnu ikke fået vores træneraftale på plads, men vi håber, vi som sidste år kan tilbyde gratis træning til 
medlemmerne. Tilmelding sker ved at møde op mandage mellem 16 og 19. De yngre årgange træner fra kl. 16, og 
de lidt ældre fra kl. 18 og 19. Første træningsdag forventes at blive mandag den 3. maj.
Tennis i Nødebo er mest for fornøjelsens skyld. Vi deltager ikke i store, tidskrævende turneringer, men holder os 
til Klub-40, hvor vi mødes med vores nærmeste naboklubber og spiller lidt hyggetennis. 
Den ny tennissæson begynder lørdag 1. maj kl. 9:00 med morgenkaffe ved klubhuset og bagefter spilles der 
doubler. Alle er velkomne.
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte tennisformanden, Niels Lillemose på 4848 3121, eller 
niels.lillemose@gmail.com. Yderligere information kan du finde ved at læse opslagstavlerne oppe i tennisklubhuset 
eller hjemmesiden www.nif.dk . 

Bestyrelsens sammensætning:

Formand Ole H. Olesen, Sportsvej 35 48483819
Kasserer   Bent Petersen, Nødebo Skovvænge  2248480656
Best.medlem Tom Faber, Egebakken 2  348482466
Best.medlem  Lars Jensen, Nødebovej 20  4848 8620
Best.medlem   Peter Stoustrup, Pile Alle 6  48483320
Vandv.inspektør  Ole Christoffersen, Sportsvej 49 48483240
Suppleant Lis Aas, Sportsvej 53   48471412

NYT FRA NØDEBO 
VANDVÆRK A.M.B.A.

Den 4. marts 2010 afholdt Nødebo Vandværk sin årlige 
generalforsamling. Bestyrelsens beretning, regnskab, 
budget og takstblad blev godkendt. De findes sammen 
med referat af generalforsamlingen  på vor hjemmeside 
www.NØDEBOVAND.DK eller kan rekvireres på tlf. 
4848 0656.



Udover 8 medlemmer fra lokalrådet, deltog 31 nødeboborgere i mødet. Ved valget til bestyrelsen var 4 af rådets medlemmer  
på valg, og de var alle villige til genvalg, men fra forsamlingen meldte sig yderligere 5 kandidater, så der blev arrangeret en 
skriftlig afstemning, idet der kun var mulighed for at vælge 6 kandidater til bestyrelsen, som højest kan have 10 medlemmer. 
Det nye lokalråd ses herunder; medlemmerne er fra venstre: 
Gert Bendsen, Johannes Krog, Knud Blixen Møller, Elsebeth Plate, Eigil Christensen, Lilian Christiansen, Nina Werther, 
Mikkel Faurholdt, Birgit Madsen og Lilian Dale.
Det nye lokalråd har endnu ikke konstitueret sig. Udover de valgte medlemmer er sognepræsten Eva Holmegaard Larsen som 
tilfordnet og Christina Thorholm som byrådsmedlem medlemmer i rådet.
Formandens beretning, og referat af generalforsamlingen kan læses på lokalrådets hjemmeside www.nødebo.dk eller www.
nodebolokal.dk 
Næste møde afholdes tirsdag den 23. marts kl 19.30 i søværelset på Nødebo Kro.  Der er spørgetid med adgang for alle i 
mødets første halve time. Agenda og referat vil kunne læses på hjemmesiden. K&k

Lokalrådets 
generalforsamling 
23. februar 2010



For stor succes? 
Søndag den 7. februar 2010 var det lykkedes Kroens Kulturudvalg at engagere Ghita Nørby og Svend Skipper.
Det blev en fantastisk eftermiddag med mange mennesker som fik en god oplevelse.
Som Kulturudvalgsformand er jeg stolt over, at sådan et arrangement er muligt på kroen.
Der var så stor interesse for arrangementet, at forsalgsbilletterne straks blev udsolgt, og det var der enkelte, der 
blev meget utilfredse over. Det er sjovt at være med til arrangere en bragende succes, men det er lidt surt at blive 
skældt ud over det- Kulturudvalget består udelukkende af glade amatører, og vi gør vores bedste for at skaffe gode 
kunstnere, og ikke mindst for at få afviklet arrangementerne optimalt. Vi har dog ikke noget imod konstruktiv 
kritik. Forsalget er en nyskabelse, som alle er glade for, men der har vist sig nogle børnesygdomme, som vi vil 
rette så hurtigt, det kan lade sig gøre. På en måde er det jo et luksusproblem, når der kommer for mange til vores 
arrangementer.

Mange kulturelle hilsner

Marianne Bille. 

Der var stor trængsel 
ved billetlugen før 
koncerrten, og der 
blev sat ekstra stole 
ind, så salen blev 

fyldt til randen med 
forventningsfulde 

tilhørere 
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Gratis refleksveste til alle skolebørn i Nødebo
Doneret af TrygFonden på cykelsti gruppens foranledning 

Refleksvestene kan højne sikkerheden for vores børn, der går eller cykler til skole. Børneulykkesfonden har opgjort, at 
risikoen for at en fodgænger med refleksvest bliver påkørt er nedsat med 70 %

Refleksvestene blev uddelt på skolen kl. 7 en kold og mørk morgen d 5. februar af vores Borgmester Kirsten Jensen 
og den nyudnævnte formand for Teknik og Miljø, Tue Tortzen, som begge valgte at deltage til kaffe og rundstykker 
sammen med alle de børn og voksne, som kunne komme.

Kirsten og Tue var enige i, at det er en god ide med en cykelsti. Stien er endnu ikke på budgettet, men Tue lovede, at 
han vil arbejde for etablering af cykelstier på alle de skolevejstrækninger, som endnu ikke har cykelsti. Han tilføjede, at 
en cykeltur frem og tilbage fra Nødebo til Kulsvierskolen kan sammenlignes med en ”gratis” ekstra gymnastiktime.

Kirsten Jensen kom ligeledes med en opfordring til os forældre om at vi, når vi får en cykelsti, vil gøre en indsats for at 
vores børn så også vil bruge den !!!

Vi tror, at vi med uddelingen af refleksveste endnu engang fik sendt et signal til kommunen om at vi i Nødebo har et 
STORT ønske om at få en cykelsti fra Nødebo til Kulsvierskolen. Vi håber, at I som forældre også fremover, vil støtte 
op om projektet. Det har stor betydning, at de folkevalgte, der træffer beslutningerne i kommunen, mærker og hører, 
at der er bred opbakning til projektet.

Mange venlige hilsener

Cykelstigruppen – Ea Dehn, Birgit Madsen, Torben Rasmussen, Ole 
Brauer og Britta Frederiksen.

Cykelstigruppen kan altid bruge en hjælpende hånd, hvis nogen skulle 
have lyst til at være med. Dels med at få arrangeret tiltag som det 
ovenstående og dels til at få etableret forårets cykel-tog, når nu sneen 
forsvinder, og vi igen skal til at cykle til Kulsvierskolen. Ring eller skriv 
gerne til Britta: 48480094 eller musikterapi@hotmail.com, hvis du har 
en god ide til et arrangement, som kan fremme cykelstigruppens projekt 
eller gerne vil stå på vores liste over folk, vi kan kontakte, når vi har brug 
for en hjælpende hånd.
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Nødebo Antenne 
og Ejendomsservice

Johannes Krog

Skift til det nye digitale sendenet 
med en almindelig antenne.

Få vejledning eller en komplet 
installation.

DIGITALT  TV
MED
ALMINDELIG
ANTENNE

tlf. 5325 9863
johanneskrog@mail.dk

Fredag den 26. marts kl. 19.30 spiller ”Nøddeknækkerne” hele aftenen. 

Fredag den 23. april kl. 19.30 får ”Nøddeknækkerne” besøg af spillegruppen ”Frejas Fioler”. 

Frejas Fioler spiller op til dans med overvejende nordisk spillemandsmusik. Nøddeknækkerne og Frejas Fioler spiller hver for sig, 
og sammen.

Bemærk, at Fællesaftenen i denne måned er den næstsidste fredag. Husk at der den første time er focus på familier og børn!

”Nøddeknækkerne” spiller op- med traditionelle danse og sanglege. Resten af aftenen danses og spilles der af karsken bælg! 

Herefter holder Fællesaftnerne pause indtil den 24.09.2010, DEN SIDSTE FREDAG i september
Nøddeknækkerne spiller alligevel i forskellige sammenhænge og til forskellige arrangementer. I kan få yderligere oplysninger og 
følge med i aktiviteterne på vores hjemmeside: www.nøddeknækkerne.dk -eller www.nodeknek.dk
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Usædvanlig koncert på Nødebo Kro 
Kontrabas og Flygel Onsdag den 28. april kl. 20.00
En helt særlig oplevelse med to musikere, der har rødder i tre kontinenter: 
Latinamerika, Afrika og Australien. Kontrabassisten Joel Gonzalez er født på 
Yucatán-halvøen i Mexico, og pianisten Tonya Lemoh har en australsk mor 
og en far fra Sierra Leone.

I april 2009 måtte Joel Gonzalez aflyse en koncert på Kroen på grund af 
sygdom. Tonya Lemoh skulle have akkompagneret, men hun sprang i stedet 
ind og spillede en solokoncert. Den musikalske kvalitet var helt i top, og 
derfor gennemfører vi nu deres fælles koncert med plads til solooptræden 
af Tonya Lemoh. Ved koncerten vil de to musikere spille musik både for 
kontrabas og flygel og for soloflygel.

Joel Gonzalez var 21 år, da han i 2001 kom til Danmark for 
at studere på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. 
Allerede året efter konkurrerede han sig til en solobassist stilling 
i DR Radiosymfoniorkestret. Det var fire år, før Joel afsluttede 
sin solistuddannelse på konservatoriet med en meget rost 
debutkoncert. I 2007 modtog han Ungdommens Sonningpris på 
200.000 kr., som blev brugt til studier i Berlin. Joel spiller på en 
Leidolff kontrabas fra 1751.

Tonya Lemoh er uddannet i Australien, London, USA og 
Danmark, hvor hun i 2004 debuterede og vandt 1. præmien 
i Solistkonkurrencen på Det Jyske Musikkonservatorium. 
Derudover har hun vundet en lang række internationale priser og 
er udnævnt til Rising Star i Australien. I dag bor hun i København.

Entré 100 kr. eller abonnement. Billetter ved indgangen og på tlf. 
4848 0746

Kulturudvalget
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Rie Vågenes holder kursus i clairvoyance/kanalisering på Nødebo Kro 
fra kl. 10.00 – 16.00 lørdag og søndag den 24. og 25. april 

Ud fra mine erfaringer, har jeg set, at alle mennesker har specielle evner, men ikke ret 
mange er klar over dette. Enkelte ved, at de har disse evner uden at kunne styre dem. 
Dette bevirker, at syn og beskeder ”fra den anden side” bare kommer og går uden 
nogen form for bevidst kontrol. Med lidt starthjælp og vejledning kan de allerfleste 
lære at bruge deres evner bevidst og dermed benytte sig af dem på alle områder af 
deres liv. Jeg er derfor begyndt at holde kurser i kanalisering over hele Norge således, 
at de, som ønsker kontakt med deres egen indre kilde, vil kunne få glæde og nytte af 
disse evner til både store og små ting i livet.
Kurset koster kr. 2.000.00, hvoraf de kr. 800.00 skal indbetales som depositum 
senest den 6. april 2010 til Handelsbanken i Hillerød, reg.nr. 6300 – kontonr. 
4331844. Resten af kursusafgiften betales ved kursets start. Tilmelding er bindende. 
Afbestilling skal ske senest 14 dage før kursets start; ellers vil dit depositum ikke blive 
returneret. Der vil blive serveret te/kaffe og frugt, deltagerne skal selv sørge for anden 
fortæring.
Der kræves ingen forkundskaber, da alt, hvad Du har behov for, allerede ligger latent 
inde i dig.
Der skal medbringes liggeunderlag, en pude og eventuelt tæppe, da en del af øvelserne 
på kurset forudsætter, at du skal ligge ned.Tilmelding og yderligere oplysninger hos 
Ulla Bønsøe Nødebovej 55 B, Nødebo Tlf 4848 2287/ 2065 1320 ulbo@privat.dk

Rie Vågenes: Mit møde med ”den anden side” 
Onsdag den 21. april kl. 19.30

Rie Vågenes er clairvoyant og kan kommunikere med det højere selv og med hjælpere fra ”den anden side”. Hun ser 
fortid, tidligere liv, nutid og fremtid. I sit foredrag vil hun dele sine oplevelser med os og fortælle om sin kontakt til 

en åndelig verden. 

Rie Vågenes har fået sine usædvanlige evner efter en bilulykke i 1987 og kan i dag opfatte og snakke med en anden 
dimension, som vi normalt ikke opfatter gennem vores almindelige fysiske sanser. Hun er medicinsk intuitiv og kan 
scanne kroppens indre organer, og hun har evnen til at føle, hvad andre føler
I dag lever hun af at vejlede andre. I sit foredrag vil hun vise os, hvordan vi kan blive mere bevidste og bruge hjælpen 
fra den åndelige verden.
Rie er født i Danmark i 1970 og har været bosat i Molde i Norge siden 1991, hvor hun har drevet egen praksis som 
medium på heltid siden 1992. Hun har arbejdet med mange former for kanalisering.
Entré 50 kr. eller abonnement. Billetter ved indgangen eller på tlf. 4848 0746.   Kulturudvalget
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Piemonte Vine & 
Delikatesser

Barolo, Barbaresco, Barbera, 
Nebbiolo og Dolcetto.

Torrone, chokoladetrøfl er, 
nougat og nøddecreme.

Oliven, trøffelolie, trøffelpasta, 
hvidløgscreme -
OG MEGET MERE

Besøg os på Ndr. Jernbanevej 
29st, Hillerød

Se åbningstider
www.piemontevine.dk

Anne & Jørgen,  Gadevang.

Ring 5118 3037 eller mail 
info@piemontevine.dk

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

Vi satser først og fremmest på nye spændende spil, gode gevinster, dygtige og venlige hjælpere 
og smukke og hyggelige omgivelser, gratis kaffe og små priser på smørrebrød, kager og 
drikkevarer, så du kan gå hjem med en god oplevelse, uanset, hvor meget eller lidt, du vinder.

Indledningsspil og pausespil med kr. 1.000.- i præmiesum pr. spil. 

Seriespil og ekstraspil med en samlet præmiesum på næsten kr. 10.000,-

Gevinster på kontantnumre og medlemsnummer

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

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

Udtrækning på indgangspuljen på ca. kr. 1.000.- 

Endvidere diverse lotterier og skrabespil.
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Danseaften
Mai Seidelin  & Rio Connection

Fredag den 7. maj kl. 21

Rio Connection er det nyeste skud på stammen i Mai 
Seidelins musikalske vandring. Her står hun sammen 
med nogle af Danmarks allerbedste jazz- og brazil-
musikere og synger masser af genkendelige sange og 
smukke melodier.

Musikken kommer fra den anden side af jorden, nemlig 
fra Brasilien, med udgangspunkt i Rio de Janeiro og 
komponister som Tom Jobim (Girl from Ipanema), 
Gilberto Gil og Joäo Donato. Trommeslageren i Rio 
Connection, Afonso Correa, kommer selv fra Rio de 
Janeiro, og gruppens øvrige musikere er Christina von 
Bülow, Ben Besiakov og Jesper Lundgaard. Swing og 
melodi er i fokus tilsat de utroligt smukke tekster, som 
Mai Seidelin løbende fortæller om mellem numrene.

Mai Seidelin er uddannet sanger ved konservatorierne i 
Amsterdam og Oslo. Siden 2004 har hun været tilbage 
i Danmark, hvor karrieren er vokset støt, og i de sidste 
par år har hun været en af Danmarks mest aktive jazz-
sangerinder med flere CD’er bag sig. Oprindeligt er Mai 
fra Hillerød, hvor hun blev student fra Frederiksborg 
Gymnasium i 1995. Man kan læse mere om hende på  
www.maiseidelin.com

Dansemiddag med en to-retters menu bestilles senest 
onsdag den 5. maj på Kroens kontor tlf. 4848 0746.

Entré 100 kr. eller abonnement. Billetter ved indgangen 
Kulturudvalget
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Så er der atter Skovens Dag ved Skovskolen i Nødebo. 
I år handler det om Den rene vare. Skov- og Naturstyrelsen og Skov- & Landskab arbejder med mange rene varer, 
og nogle af dem vil vi præsentere på Skovens Dag.
Kom og smag på sagerne, prøv selv at svinge en le eller snit en ting i træ, sejl en tur på Esrum Sø eller prøv 
nogle af de andre aktiviteter dagen byder på mellem kl. 10 og 15. Alle er velkomne og så er det gratis! Detaljeret 
program ligger på: www.skovognatur.dk/nordsjaelland fra 1. april.

Hillerød kunstneren Eva Nedergaard udstiller på Kroen i april kvartal. 

Hun er født i 1954, bor Tamsborgvej 3 i Hillerød og er uddannet civilingeniør og grafiker. Hun fortæller selv om sine værker:
Af grafiske teknikker arbejder jeg ofte med dybtryk fra kobberplader, men også fra linoleum, colllografi. Jeg bruger oftest 
akvatinte i kobberplader, både til farvetryk med flere plader og til tryk i sort.
Mange af mine motiver stammer fra rejser i Grækenland, Frankrig, Irland, Norge, Japan og Færøerne. 
Eva Nedergaard har tegnet fra hun var barn, men kom først rigtig i gang under ingeniørstudierne. Måske var det som modvægt 
til al teknikken. ”Jeg ved det ikke siger hun, det er svært at sætte ord på, hvad der driver mig som kunstner. Men jeg slapper i 

hvert fald enormt godt af ved det”. k&k

Billedtitler 
th.

Børsch 
Hillerød,
Hillerød 
station
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Kender du Nødebo?

Stenslettegårds arkitekt Carl Lundqvist 

På Nødebo kirkegård, nord for kirken finder man en stor gravsten 
nedfældet i græsset. På stenen læser man :

Arkitekt Carl Lundqvist * 8.9 1883   8.5 1949

Malerinden Anna Lundqvist *28.12 1888 20.4 1976

Carl og Anna Lundqvist boede på Københavnsvej i Hillerød, men de blev åbenbart så glade for Nødebo, at de valgte 
at lade sig begrave her. Er der nogen af vore læsere, der kender grunden til , at de lod sig begrave i Nødebo, hører vi 
gerne derom.

Carl Lundqvist var som omtalt i januarnummeret af K&K arkitekt for Sanatoriet Stenslettegård, som stod færdigt i 
1932 og han forestod også en stor renovering af Nødebo Kirke. 

Carl Lundqvist havde tegnestue i Hillerød, hvor han tegnede mange markante bygninger, blandt andet Hillerød 
sygehus, alderdomshjemmet Kirsebærbakken og Luthersk missionsforenings højskole  Desuden en række villaer i 
Hillerød, og den meget specielle ombygning af Karlebogaard som fornylig blev beskreveet i Hillerødposten.

Carl Lundqvists barnebarn Søren har fulgt familietraditionen og er  arkitekt med egen tegnestue i Hillerød.

Anna Lundqvist var uddannet på kunstakademiet. Hun var i sine unge år meget berejst, både i Europa og i 
fjernøsten,, da hendes velhavende far døde tidligt og derved gjorde hende økonomisk uafhængig.  I sin kunst brugte 
hun dog først og fremmest motiver fra den nære verden; familien og haven. Det er desværre ikke lykkedes at opspore 
nogen af hendes billeder, som vi ellers gerne ville have vist. k&k
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Vi har fra en stærkt lækkende kilde ved Hoffet fået fortrolige oplysninger af allerstørste betydning for riget

Måske overvejer Dronning Margrethe II at fejre sin 70-
års fødselsdag på Nødebo Kro

Vi ved det ikke, men hun bliver i hvert fald som altid skildret i et uhyggelig vellignende portræt 

i
Nødebo Revyen 2010

Det bliver igen i år et brag af en revy med omtale af stort og småt, lokalt og globalt, og dronningen havde ingen 
indsigelser imod, at vi har 

Generalprøve onsdag  d .14-4 kl. 20.00
Forpremiere  torsdag  d. 15-4 kl. 20.00
Premiere      fredag    d. 16-4 kl. 20.00, middag kl. 18.30
Revy-aften    lørdag    d.17-4 kl. 20.00, middag kl. 18.30

Den 14. og 15. april er der billetsalg ved døren fra kl. 19.00, og man er velkommen til at forfriske sig i baren inden 
forestillingen kl. 20.00. Der er mulighed for at bestille uspecificeret smørrebrød til forestillingen den 15. Pris 40 kr 
pr stk. Smørrebrødet skal bestilles på kroens kontor senest onsdag d 14. april. 

Den 16. og 17. april serveres et udsøgt måltid kreeret af Kroens bedste kokkehold. 

Billetpriser: Onsdag 50 kr. og torsdag: 75 kr
Fredag og lørdag: revy, mad og musik: 280 kr

Den 25 marts kl. 19 til 21 er der forsalg til fredag og lørdag på Kroen. Kø-numre kan hentes på Kroens dør fra kl. 
17.00.

Evt. resterende billetter sælges fra Kroens kontor.



Gå foråret i møde og kom med Nødebo 
Stavklub til Hallands Väderö.

Stavgængerne glæder sig til endnu en sæson med mange dejlige oplevelser, både på de faste ture tirsdage 
og torsdage fra kl. 9,30 – 10,45 og på vore oplevelsesture. En gang om måneden fylder vi bilerne op og ser 
andre steder. I april skal vi Gadevang rundt og slutte med frokost i Klubhuset. I maj går vi til Esrum Møllegård, 
og efter en bid mad sætter vi næsen hjemad på raske fjed (eller tager bussen). I juni går turen til Strø Bjerge 
med milevid udsigt.

Heldagsturen i år er i maj og går til Hallands Väderö, som er berømt for sine mange forskellige fuglearter og 
spændende vegetation.

Men allerførst skal stavgangsteknikken læres, og for at være med i klubben skal man gennemgå et 
begynderkursus på 2 x 1½ time. Instruktionen koster 50 kr. og årskontingentet er på 150 kr.

Yderligere informationer kan fås hos stavgangsinstruktør Ellen Kruse, som også tager mod tilmeldinger til 
begynderkursus, tlf. 48483395 eller e-mail: ellen.kruse@mail.dk 

Læs mere om stavgangsaktiviteterne på www.nødebo.dk
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Kom ud af vinterdvalen og bliv sejler
-kom ned til Hillerød Sejlklub 
tirsdag d. 27. april kl. 17-19

Sejlklub her i Nødebo. Lyder det interessant? Så kom 
Nu er der Optimistjolletræning for alle interesserede børn i Hillerød 

Hvad skal der ske? Hver træningsdag begynder vi samlet i klubhuset hvor 
vi informerer børnene om dagens program. Vi rigger jollerne til i fællesskab 
og efter endt træning på vandet slutter vi samlet af i klubhuset, hvor vi 
snakker om dagens begivenheder. De dage, hvor vejret ikke tillader sejlads, 
vil vi bruge tiden på at lære reglerne til søs, snakke tips og tricks om trim og 
fart, binde knob etc.
Hvad med udstyr? Alle skal som minimum medbringe varmt vind- og 
vandtæt tøj samt gummistøvler. Husk også skiftetøj (man kan jo blive våd). 
Redningsveste kan lånes af klubben.
Hvor og hvem? Vi glæder os til at se interesserede børn (og deres forældre) 
i Hillerød Sejlklub, Krostien 11,  Du skal være fyldt 9 år og kunne svømme 
200 m med redningsvest…
Ved behov, kontakt Sune Sigsgaard på tlf: 2961 5392 eller mail: 

sune.sigsgaard@gmail.com
Med venlig hilsen Hillerød Sejlklub
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I Tidsskrift for danske Sygehuse for oktober1932 finder vi denne morsomme beskrivelse af det nye  plejehjem 
for tuberkulose patienter i Nødebo. Forfatteren er arkitekt Carl Lundqvist: 
Patientbygningen er en 3-etages Bygning med Soveværelser for Patienterne i solsiden og på 1. Sal. De fleste af Soveværelserne 
rummer 6 Senge, men der findes dog enkelte 3-Sengs, 2-Sengs og l-Sengs Stuer, ialt er der Plads til 57 Syge. Sengene er gamle 
Jernsenge fra Kommunehospitalets første Tid (1863), de er meget smukke af godt, hjemmesmedet Arbejde og sandsynligvis 
udført efter Kommunehospitalets dygtige Arkitekt Chr. Hansens Tegninger. Det samme gælder nogle gamle, malede, smukke 
træstole, som ogsaa er kommet derud fra Kommunehospitalet. De er særdeles bekvemme, enkle og smukke og. skyldes sikkert 
samme Arkitekt. Hver Patient har desudenl et lille Sengebord, og. udenfor Soveværelserne paa gangen findes et lukket, fast 
Skab for hver Patient til hans tøj og andre Ejendele. Patienterne skal vaske sig i i store, fælles Vaskerum, hvert med 4 Fireclay 
Haandvaske og 1 særlig Skyllekumme tiI Tandbørstning. Desuden er der i hver Etage et Rum, hvor Patienterne selv børster deres 
Fodtøj, og naturIigvis findes der fornødne ToiIetter, Linnedmagasiner, Rekvisitrum m. v. i begge Etager. Da aIle Patienterne som 
Regel er, oppegaaende, maatte der skaffes dem Opholdsrum om Dagen, hvorfor der i Stueetagen indrettedes 2 Dagligstuer og en 
Veranda og paa 1. Sal en Veranda. Dagligstuerne er smukt møbIerede med bekvemme og enkIe MøbIer. I den store Dagligstue 
findes Radio med HøjttaIer og anden UnderhoIdning, og Stuen er ved en stor Aabning sat i ForbindeIse med Verandaen; den 
mindre DagIigstue tænkes nærmest benyttet som en Skrive- og. Læsestue. Fra Dagligstuerne er der ad Hovedtrappen let Adgang 
til Patienternes Spisesal i Kælderen, og derfra til Liggehallen og Haven. Gulvhøjden i Kælderen ligger 15 cm højere end Havens 
Terrrænhøjde mod, Syd, hvorfor Spisesalen og de dermed i Forbindelse staaende Gange i Kælderen ikke virker som Kælderrum, 
men som velbelyste Stuerum. I Kælderetagens Nordside ligger Køkkener, Anretnings-, Opvas,ke- og Økonomirum, Patienternes 
Badeanstalt samt Kedel- og Brændselsrum. Endvidere findes i Kælderen mod Vest en særlig Spisestue for Funktionærerne med 
vedliggende særlige Opvask, idet Funktionærernes, Service ikke maa blandes med Patienternes af Hensyn til Smittefare. I Patient 
bygningens Loftsetage ligger 6 Pigeværelser (med vedliggende Bad og Toilet) alle vendende mod Syd med Adgang til en fælles 
Terrasse, hvorfra der er en meget smuk Udsigt over Esrom Sø, Nøddebo og Gribskov. Pigeværelserne, der er Eneværelser, er smaa 
men hyggelige. Hvert Værels har Vaskekumme med varmt og koldt Vand samt et fast Skab. I Stuefløjen ligger Bestyrerindens 
lejlighed, Værelser for Køkkenassistenten m. fl. og et pigegeværelse samt Bad og. Toilet.
I Vestfløjen findes 2 større Rum, hvor Patienterne skal beskæftiges med let Arbejde, endvidere Spytkogeri, Vognport, Cyklerum og 
Vandværk, et mindre Vaskerum, Brændselsrum og en Strygestue.  (Fortsættes).
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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

Torsdagsspiseklubben fylder 20 år
Torsdagsspiseklubben består af 20 familier fra Nødebo, der hver torsdag mødes 
oppe på kroen og spiser sammen.
Lørdag d. 6. marts holdt spiseklubben fest i Hestelængen i anledning af, at den 
har eksisteret i 20 år. 
Til festen blev hvert bord (også børnebordet) bedt om at skrive et vers om 
spiseklubben.
Resultatet ses her. Sangen kan synges på melodierne: 
- I en kælder sort som kul, - Turen går til Nødebo eller- Højt fra træets grønne top
.

1.
I et hus med mange børn
started’ vi hver torsdag
skiftes stadig om en tørn
både fars og mors dag
Flæskesteg med sprøde svær
hva’ vi nu ka’ hver især
Vi går rundt og smavser
og får tykke mavser!!

4.
Vi om torsdag’n går til kro’n
så skal vi ha ma-ad
og en meget god dessert
som der gør os gla-ad.
Klubben fylder 20 år
det er nemlig sket i går
Så skal vi jo lege
i sted’ for at feje.

2.
Hakkebøf med bløde løg
kotelet med svampe
Pandekage, syltetøj
friske fisk vi dampe
Vand og ingen årgangsvin
sniksnak, støj og mange grin
nøj hvor det dog smager,
også når vi bager.

5.
Nu vi atter børn har få’t
her i spiseklubben
Liv og glæde de os gi’r
lige midt i suppen.
Karla ej den tåle kan
hun må bare drikke vand
ellers blir hun snasket 
og så sjældent vasket

3.
Pasta, brød og løse ris
får vi nok kartofler?
ind imellem får vi is
så vi alle gafler
Kylling, burger, det er godt
uden kød, det er lidt småt
kaffetår og kager
ih, hvor det dog smage

6.
På en kro så hyggelig
20 år er gået
er vi blev’ lidt trivelig?
god mad har vi fået!
Flæskesteg med dejlig sovs
og en masse andet smovs
gåsevin og kager
ih, hvor det dog smager!
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Kristi Himmelfarts dag 13. maj Søndag 16. maj Billedtekst
Kl. 10.00

Nicola Strandby
Jakob Coff Schang Andersen
Rasmus Normann Hansen
Philip Rosendal Nyeng
Kathrine Østergaard Inman
Joachim Tønnes Hindse-Nielsen

Kl. 10.00
Anne Sofie Fiala Christensen
Hannah Lund
Helene Knudsen
Mette Bøgh Jørgensen
Thomas Byskov Tønder
Simon Elias Hesselberg

Siddende fra venstre: 

Kathrine E, Rebekka, Anne Sofie, 

Kathrine I, Laura og Helene

KL. 11.15
Mette Bjerre Hansen
Rebekka Hviid Kanstrup
Frederikke Møller Helvad
Jakob Roos
Rasmus Skjold Olsen
Emma Cathrine Rud Egelund
Kathrine Ekeløf Jensen

KL. 11.15
Laura Henriksen
Emil Nordhoek
Bertin Guldborg Hansen
Jesper Mandrup Jensen
Carolina Søs Malling
Marie Husfeldt

Stående fra venstre: 

Emil, Thomas, Philip, 

Jacob, Rasmus, Joachim, Simon, 

Carolina, Jesper og Jakob



23

Store Bededag 30. April Kl.10.00

Nikolai Eise Poulsen

Anders Thor Lundberg

Christoffer Baden Boelt

Oliver Henneberg Bech

Simon Kjems Jørgensen

Store Bededag 30. April Kl.11.15

Susse Puk Schaumann

Laura Johanne Bangsbo

Martin Christian Jensen

Amanda Nordahl Skaarup

Mathias Kvistgaard Hansen

Søndag 2. Maj Kl.10.30

Marie Hempel Zinglersen
Rasmus Møller Bech
Thomas Strøiersø
Julie Elking Hirsborg Møller
Cecilie Duelund
Viktor Stenby Johansson
Ida Virklund Carlsen
Mikkel Kimmer Børresen

Billedtekst: fra venstre ses: Frederikke, Emma, Frederik, Kim, Marie, Thomas, Julie, Simon, Cecilie, Anders, Christoffer, 
Susse, Laura, Oliver, Mikkel, Amanda, Rasmus, Mathias, Viktor og Martin.
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Sogneaften i præstegården
Onsdag d.14. april kl.19.30

GUDS MODER OG HIMMELENS VENINDE

En aften om Maria-billedets historie

v/præst, kunsthistoriker og forfatter Lisbeth Smedegaard Andersen

Enhver, der har rejst sydpå, kender de mange Mariabilleder, der findes 
i kirker, klosterbygninger og på museer. De er yndefulde, men med et 
billedsprog og en række symboler, vi ikke kender, men som rækker helt 
tilbage til de første århundreder.

Foredraget er en gennemgang af de spor, Maria fromheden har sat sig i 
billedkunsten fra katakomberne, gennem middelalder og Reformation op til 

I praktik som præst
Dette forår er der til sognet tilknyttet en praktikant, som både skal prøve at undervise konfirmander og minikonfirmander 
og prædike i vores to kirker. Hun hedder Helle Mie Petersen. Herunder skriver Helle om sine forventninger til fremtiden:
Efter uddannelsen til cand.teol. på universitetet med mange års fordybelse i sprog, historie, filosofi m.m., mangler 
endnu et skridt for at blive klædt på til præstegerningen. I øjeblikket er jeg på Pastoralseminariet, hvor man i ca. 
5 måneder lærer om den praktiske del af præstegerningen. Det er f.eks. hvordan man griber en dåbssamtale an, 
hvordan man underviser konfirmander, skriver en vielses- eller begravelsestale og meget mere. 
I den forbindelse er jeg i praktik i Nødebo sogn, hvor jeg får indblik i præstens arbejde. For at få fornemmelse af, 
hvordan det er at arbejde som præst, er det meningen, at man også prøver at prædike et par gange. Jeg prædiker 
første gang Skærtorsdag i Nødebo kirke. 
Skærtorsdag er Jesu sidste aften med disciplene, og det er i den forbindelse han indstifter nadveren. Men hvad betyder 
nadveren egentlig for os i dag? Der er skrevet tykke bøger om nadverteologi, og man kan tale om den fra forskellige vinkler. 
Ganske kort vil jeg sige, at nadveren er et kærlighedsmåltid, hvor Gud giver sig selv til os mennesker.

Men hvad menes der mere præcist med, at Gud giver sig selv til os mennesker? Jo, tanken er den, 
at synden, som er alt det, der skiller mennesket fra Gud, bliver ophævet ved syndernes forladelse. 
Mennesket kan bestræbe sig på at få det rette forhold til Gud og gøre sig fortjent til Guds kærlighed 
– men nadveren viser, at vi ikke behøver at gøre os anstrengelser for at være god nok i Guds øjne, eller 
gøre os fortjent til at blive elsket. For Gud har givet sig selv til verden – i skikkelse af Jesus Kristus. 
Det er ham, der repræsenterer Guds kærlighed, som vi tager imod hver gang vi går til nadver.    
        Glædelig påske  Helle Mie Petersen
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Tirsdagstræf i præstegården
Alle er velkomne, fri entre 

dog betaler vi 20 kr for kaffe og hjemmebag
Der kan arrangeres kørsel ved henvendelse til 

sognepræsten, tlf. 48 48 07 19.

20. april: De jødiske børn, som blev gemt i Danmark.
Tove Udsholt fra Gilleleje vil fortælle historien om de jødiske børn, som blev gemt i Danmark, 
da deres forældre måtte flygte til Sverige. Tove Udsholt blev selv som 3-årig efterladt hos en 
plejefamilie i Gilleleje, inden hendes mor måtte flygte til Sverige. Det er først nu, over 65 år senere, 
det store antal af børn og deres historier er blevet kendt for offentligheden. Flertallet havde det 
godt hos plejefamilerne, men adskillelsen fra forældrene og fortielsen af, hvad der var sket, fik 
livslange konsekvenser for mange. Historiker Sofie Lene Bak ved Jødisk museum er i gang med et 
forskningsprojekt  om emnet, og Tove Udsholt bistår med indsamling af materiale.

Sommerudflugt d 1. juni til Bosjökloster Slot  
og Söderåsens Nationalpark.
Bosjökloster Slot i hjertet af Skåne er oprindeligt et benediktinerkloster og var i flere hundrede år Danmarks rigeste kloster med meget 
høj anseelse. Stedet ligger betagende smukt med en meget stor slotspark og udsigt til Ringsjöen. Efter rundvisning og frokost på slottet 
lægger vi på hjemturen vejen forbi Söderåsens 
Nationalpark med urfjeld og dramatisk natur.
Afgang fra Nødebo Kirke kl 8,00 og Afgang fra 
Gadevang Kirke k 8,15. Hjemkomst ca. kl. 17,30
Turen koster 120 kr., som indbetales til 
Lokalbanken Reg.nr. 6300  kontonummer 
1524765. Indbetalingen skal mærkes 
”sommerudflugt” og indbetalers navn skal anføres.

Tilmelding efter ”først til mølle” princippet senest 
tirsdag den 25. maj  til præstesekretær Allan 
Højer, som sidder på kontoret hver tirsdag 9 – 16, 
tlf. 48 48 07 19 eller: alho@km.dk
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Vejviser for kirkerne i Nødebo og Gadevang    www.noedebosogn.dk

Sognepræst: Eva Holmegaard Larsen, Nødebo Præstegård,  Nødebovej 24, (N)     48 48 07 19.  ehl@km.dk
  Træffes bedst: Tirs-, ons- og fre- 10-11, tors- 16-18, tr ikke mandag 
Præstesekr:  Allan Høier  træffes  som regel i præstegården tirsdag kl. 9-15 48 48 07 19,  alho@km.dk
Graver:  Michael Müller. Kirkegårdskontor Nødebovej 16, (N)   48 48 40 09 graver@live.dk
  Træffes hverdage 9-15 undtagen mandag. Torsdag til kl. 17
Assist. graver:  Kirsten Kragh        48 48 40 09 graver@live.dk
Organist:  Peter Navarro-Alonso       60 88 19 01 peter@navarroalonso.com
Kirkesanger:  Søren Hossy         33 15 95 96 s-hossy@mail.dk

Nødebo-Gadevang Menighedsråd: 
 Kirsten Aunstrup, Søparken 7 (N)  Formand   48485874  kirsten@aunstrup.com
 Birgitte Hermann, Mosekrogen 1 (G) Næstformand  48250216/72498306 brher@gribskov.dk
 Eva Stenby Carlsen, Nødebo Skovvænge 8 (N)  Kontaktperson  48476712/20670044 evastenby.carlsen@gmail.com
 Hans Erik Hansen, Gribskovvænget 20 (G) Kasserer   48266573/21810165 h.p@tiscali.dk
 Jytte Liljedahl, Humlevænget 5 (N)  Sekretær   48482710/30554988 jytte-finn@mail.dk
 Else-Marie Kjøller, Jægervænget 17 (N)    48480736/20227736 else-marie@moselvin.dk                
 Gunver Nielsen, Mosebredden 1 (N)     48481429  nielsen.aagaard@mail,dk
 Lilian Christiansen, Ebbas Alle 18 (N)    48480210  lgc@c.dk          
 Poul Olsen, Kirkevej 12 (N)     48480274/40257075 tpolsen@os.dk
 Sognepræsten. 
Udenfor menighedsrådet:
 Jens Kjøller, Jægervænget 17 (N)  Kirkeværge  48480736  jens.kjoller@mail.dk
 Postadresser:  (N) Nødebo 3480 Fredensborg, (G) Gadevang 3400 Hillerød.

Nødebo- Gadevang menighedsråd ønsker menigheden god påske
Igen i år har Eva og vores dygtige musikere tilrettelagt et meget fint musikprogram i vores to kirker. 

I år får Gadevang lov at opleve en påskemorgen med tårnblæsere og i Nødebo kommer vi til at opleve uddrag af Messias 2. påskedag. 
Påskens gudstjenester og de musikalske arrangementer er beskrevet i vores flotte påskefolder, som i år er lagt inden i Kirke&Kro. 

Vi foreslår, at I skiller påskefolderen fra K&K og sætter den op på køleskabet eller et andet synligt sted.
Vi glæder os til at se jer i kirken i påsken Kirsten Aunstrup fmd.

Menighedsrådets møder er offentlige og begynder kl 19. 
Kommende møder: 21. april og 11. maj . Mødereferater mm kan ses på www.noedebosogn.dk



Idrætsforeningen www.nif.dk
Bestyrelsen:
Formand Henning Vester,
Krohaven 7, Nødebo 48483150
Kasserer Kasper Andersen,
Mosedraget 24, Nødebo 48485584
Sekretær Svend Høegh Nielsen,
Kirkevej 14, Nødebo 48480672
Badminton: Henrik Johansen,
Byagervej 127, 1th Birkerød 45941415
Fodbold: Kasper Andersen
Mosedraget 24  48485584
Gymnastik: Lillian Dale,
Søvej 14, Nødebo  48483238
Tennis: Niels Lillemose,
Rådyrvej 6, Nødebo  484831 21

Hillerød Sejlklub
www.hillerodsejl.dk
Ib Andersen, Søvej 14 48483238
Nødebo, 3480 Fredensborg
ia.privat@gmail.com
Klubhus: Krostien 11 Nødebo 48485245

Kajakklubben Esrum Sø
www.kkes.dk
Pia Gulstad   48244546
Gadevangsvej 89   25229154
Mail: formand@kkes.dk/pia.gulstad@gmail.com
Klubhus: Krostien 11, Nødebo48485245

Nødebo stavgang, kontaktpersoner
Claus Jes Petersen  48471881
Svend Høegh Nielsen 48480612

Bestyrelsen i Nødebo Lokalråd
www.nødebo.dk
Eigil Christensen, Æblekrogen 6, formand
eigchr@hotmail.com  48481278
Elsebeth Plate, Kærvej 3, næstformand,
sekretær   48484912
Birgit Madsen, Kirstinehøj 21, webansvarlig
   48482188
Eva Holmegaard Larsen
Tilforordnet, Nødebovej 24,   48480719
Knud Blixen Møller, Æblekrogen 4    48481301
Lilian Christiansen, Ebbas Alle 18,     48480210
Lilian Dale Andersen, Søstien 14        48483238
Johannes Krog, Pramvejen 10      48485956
Nina Werther, Kildeportvej 7   48481407
Gert Bendsen, Baunevænget 2A  48485560
Mikkel Faurholdt, Nøddehegnet 24   48484118
Christina Thorholm, Skovgærdet 10   48485442
Grib Skov Trop -www.gribskovtrop.dk
Formand: Hans Haneh 96490142
formand@gribskovtrop.dk
Ulveleder: Bente Wilcke  48480128
Stifinderleder: Leif Højvang  8481270
Spejderleder: Stinus Andersen 29667032
Roverleder: Poul Wilcke  48480128
Forældreforening: Jørgen Andersen  48485099
Hyttevagt: Nils Jørgensen  48484707  
nils@nypost.dk

Vandværket
Formand: Ole H. Olesen,
Sportsvej 35, Nødebo  48483819
Vandværksbestyrer: Ole Christoffersen
Sportsvej 49 48483240

Forsamlingshuset
Bestyrelse:
Anne Mette Andersen, Nøddehegnet 28  næstformand  20930128 
Knud Aunstrup, Søparken 7   informationsudvalget 48485874 
Marianne Bille, Skovgærdet 2A   kulturudvalget  48481760 
Bruno Bjerre, Ebbas Allé 14B     48250617
Birger Brandis, Rådyrvej 5   sekretær   48482597
Grethe Ebbesen, Egebakken 12     48480239
Flemming Jørgensen, Nødebovej 1B  bankoudvalget  48483980 
Johannes Krog, Pramvejen 10   ejendomsudvalget 48485956 
Niels Lillemose, Rådyrvej 6   formand   48483121 
Erik Petersen, Skovbrynet 4   kasserer   48482467 
Jakob Thorndahl, Baunevænget 74     48484929
Chr. Wolfhagen, Nøddehegnet 19   driftsudvalget  48482593 
Ib Østlund, Kastanie Alle 6   økonomiudvalget  48481000 
Forsamlingshuset, Nødebovej 26    www.noedebo-kro.dk 48480746 
Loppegeneral: 
Søren Skals, Pile Alle 5       48484539 
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Gospelkoret: Mighty Monday Mass Choir
Mail: gospel@mmmc.dk
Hjemmeside: www.mmmc.dk
Helene Dahl  Korleder 23462767

Bestyrelsen:
Anne Hansen, Formand   48484196
Marianne Bille, Nødebo Kro  48481760
Knud Melballe Olsen, Kass. 48260358
Lena Østergaard  40112319
Danielle Axelsen  20123388
Margit Vester  48483150
Gitte Kruchov  48414364
Jytte Bieber Nielsen  35127010

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



Det sker i Nødebo og Gadevang i  marts, april og maj.

Næste nummer af Kirke& Kro udkommer 
den 16. maj, deadline 2. maj.

Gudstjenester Prædikant Nødebo Gadevang
Marts
21. marts EHL 10.30 9.00

28. marts
Palmesøndag EHL 10.30

Børnegudstj. ---

April
1. april
Skærtorsdag

Helle Mie 
Petersen/EHL 17.00

2. april
Langfredag EHL 14.00

4. april
Påskedag EHL 9.00 10.30

5. april
2. påskedag EHL 10.30 9.00

11. april Ib Lauritsen 10.30 ---

18. april EHL 9.00 10.30

25. april EHL 10.30 9.00

30. april EHL 10.00 og 11.15
konfirmation ---

Maj
2. maj EHL 10.30

konfirmation ---

9. maj Helle Mie 
Petersen/EHL 9.00 10.30

13. maj
Kr. Himmelfart EHL --- 10.00 og 11.15

konfirmation

16. maj EHL --- 10.00 og 11.15
konfirmation

*Arrangementer under abonnement
§ Dansemiddag kl. 19, bestilles senest onsdag
# Nøddeknækkermiddag kl. 18.30, bestilles senest onsdag
☺Fri entre
¤ Forudbestilling indtil kl 12 sidste hverdag før på kroens kontor 
mandag og torsdag 17-19, onsdag og fredag 9-12. tlf. 48480746; 
kro@noedebo-kro.dk

Marts:
Søn. 21.  kl. 16  Mogens Dalsgaard*¤ 
Tir. 23. kl. 18.50  Banko
Fre. 26. kl. 19.30  Nøddeknækkerne#☺

April
Tir. 6 kl. 18.50  Banko
Tir. 13. kl. 18.50  Banko
Tor. 15.  kl. 20.00  Revy Forpremiere
Fre. 16.  kl.20.00  Revy Premiere¤
Lør. 17. kl. 20.00  Revyaften¤
Tir. 20. kl. 18.50  Banko
Ons. 21 kl. 19.30  Clairvoyance Rie Vaagenæs*
Fre. 26. kl. 19.30  Nøddeknækkerne#☺
Tir. 27. kl. 18.50  Banko
Ons. 28. kl. 20.00  Joel Gonzalez og Tonya Lemoh*¤

Maj
Tir. 4 kl. 18.50  Banko
Fre. 7. kl. 21.00  Rio Connection, danseaften*§¤
Tir.11 kl. 18.50  Banko


