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

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

Lokale antal 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  (kun én medlemsrabat) 50 3.950

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

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 på lejen på 2500 kr., hvis de på 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 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.

Lisbeth Larsen (ansvh.)
Nøddhegnet 38 
48483537
olis@larsen.mail.dk
Eva Holmegaard Larsen
Nødebo præstegård
48480719

Knud Ebbesen
Egebakken 12
48480239

Palle Mosegaard
Nørredamsvej 58
3480 Fredensborg
48482326

Annoncer: Elsebeth Plate
Kærvej 3          48484912
elsebeth@eplate.dk

Webmaster: Jan Hovard
Layout: 
Nødebo Foreningsservice
Tryk: Hvidovre Bogtryk

Udgives af  Foreningen 
Forsamlingshusets Venner

kro@noedebo-kro.dk

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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Hvad laver Care Danmark ?
Foredrag onsdag den 30. marts kl. 19.30 

Gorm og Kirsten Vaupel har desværre 
meldt afbud så i stedet for kommer

Marianne Kemp

I Nepal har Care Danmark støttet landsbyhøjskolerne ’Lok Patshala’ som betyder Folkets Skoler. Her efterlader de 
voksne elever køn, kaste, religion og social status ved døren og diskuterer samfund, rettigheder og udvikling. Derved 
bryder skolerne den traditionelle adskillelse mellem fattige og mindre fattige kaster og mellem kvinder og mænd. 

Marianne Kemp har lavet en film med titlen ”Skolerne ved flodlejet” om den nepalesiske version af de danske 
folkehøjskoler. Her viser hun, hvordan kvinderne tør tale på lige fod med mændene.

Marianne var i mange år researcher og programmedarbejder i DR bl.a. i Underholdningsafdelingen og i Børne- og 
Ungdomsafdelingen. Hun tog til Nepal i 2007 for at lave filmen for Care Danmark og har senest besøgt landet i 
2010. Hun vil vise filmen og fortælle om sit møde med stærke nepalesiske kvinder.

Der er gratis adgang, men der bliver mulighed for at give et bidrag til Care’s arbejde. 

Husk generalforsamling på Nødebo Kro 

Mandag den 28. marts kl. 19.30 



4

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

UNIK når det gælder.... briller •  linser •  solbriller
Yoga og 

mindfulness på 
Kroen.

Forårssæsonen for yoga og meditation 
nu i fuld gang. Vi er en flok 
Nødeboere, der mødes hver tirsdag 
aften – nogen til yoga og nogen til 
mindfulness i Hestelængen. Med 
kyndig hånd og uhøjtidelig attitude 
bliver vi instrueret og vejledt af  
Annette. 

Hvis det er noget for dig, eller hvis 
du er blevet nysgerrig efter at høre 
mere, så send en mail til Rikke på 
sundforlivet@live.dk eller ring på 
3956 4804. /Rikke Sund Nordahl
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Spiller søndag den 3. april kl. 16

Dania Brass er et helt nyt ensemble, der har valgt Nødebo Kro til deres debutkoncert.  Hvis man kan lide 
messingmusik, bliver dette en sublim oplevelse. Syv messingblæsere og to slagtøjsspillere et meget varieret og 
underholdende program under ledelse af Mogens Andresen.

Alle ensemblets medlemmer har tidligere været studerende på Det Kongelige Danske Musik konservato rium, hvor de 
har haft sammenspil hos professor Mogens Andresen. Nu har de fået lyst til at spille sammen igen og har fået deres 
gamle lærer med på ideen.

Mogens Andresen var basunist i Det Kongelige Kapel, indtil han i 1988 blev udnævnt til 
professor for messingblæserne ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. 
Han var medstifter af Royal Danish Brass, der gennem en årrække gav nytårskoncerter på 
Nødebo Kro, og hvor han arrangerede og komponerede en stor del af repertoiret.

Entré 100 kr. eller abonnement, Billetter sælges ved indgangen.
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Der var engang en, der spurgte Kim Larsen, hvad han syntes om, at andre synger Gasolin’s sange, hvortil han bl.a. 
svarede, at ”refrænet er frit!”. Og Gasoline tog ham på ordet. Sjældent har Kim Larsen set så godt ud – ja faktisk 
aldrig. Den står på nostalgi, fællessang og fed rock, når de fem skønne kvinder fyrer den af. Gasoline leverer den 
fede fest.

De gamle klassiske Gasolin’ numre får nyt liv gennem Line Münster-Swendsens fantastisk flotte stemme. Line har 
en fortid som sangerinde og skuespiller i bl.a. musical’erne Atlantis og Miss Saigon på Østre Gasværk, diverse tv-
satirer og som tv-vært på programmet Villa Medusa. Gasoline består desuden af Birgitte Bjørn (Guitar), Lisbeth 
Rysgaard (guitar), Annette Bork (bas) og Mette Mathiesen (trommer). De har alle en bred erfaring fra det danske 
rock/pop-miljø – bl.a. kan nævnes Troels Trier & Rebekka Brüel, Gangway, Walkers, Falden Rysgaard og mange 
flere.

Entré 120 kr. eller abonnement. Billetter sælges ved indgangen 

Inden musikken starter på Nødebo Kro fredag den 8. april kl. 21, kan man spise middag med en to-retters menu 
for 120 kr. Den skal blot bestilles senest onsdag den 6. april ved henvendelse på 4848 0746 i forsamlingshusets 
kontortid mandag og torsdag kl. 17-19 samt onsdag og fredag kl. 9-12.

Fredagsdans med Gasoline

Fredag den 8. april kl. 21.00
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Det er en internationalt anerkendt strygekvartet, der lægger vejen forbi Nødebo Kro den sidste onsdag i april. 
Her i marts er kvartetten på turné i Kina. Tidligere har de givet koncerter i Italien, Grækenland og Syrien. De har 
også indspillet flere CD’er. 

Sjællands Strygekvartet blev dannet i 2004 af fremtrædende musikere, der alle er aktive i Sjællands 
Symfoniorkester. Kvartettens primarius er Anne Søe Iwan, som vandt en koncertmesterstilling i i 2004. John Bak 
Dinitzen er kvartettens 2. violin og har spillet i orkesteret siden 1988. Bratschisten Bernd Rinne har også været 
solobratschist i Sjællands Symfoniorkester siden 1988 og kvartettens cellist Richard Krug vandt pladsen som 
solocellist i 1998. 

Ved koncerten i Nødebo spiller de værker af Mozart, Ravel, Koppel og Dvorak.

Entré 100 kr. eller abonnement. Billetter sælges ved indgangen.

Sjællands Strygekvartet

Aftenkoncert
Onsdag den 27. april kl. 19.30
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Så kommer den københavnske spillemandsgruppe Frejas Fioler igen til Nødebo. De spiller overvejende nordisk 
spillemandsmusik og der er kyndig danseinstruktion af Leif Svensson. 

Nøddeknækkerne vil naturligvis også spille i løbet af aftenen og som sædvanlig er den første times tid mest for 
børn, og fra kl. 20.30 mest for de voksne. Tag hele familien med til en sjov og glad aften.

Klik ind på www.nodeknek.dk og læs mere om forsamlingshusets husorkester. Her kan man også se hvor 
Nøddeknækkerne i øvrigt spiller i den kommende tid. 
Der er gratis adgang.

Det er muligt at spise, før musikken og dansen starter. Det skal blot bestilles i forvejen. Bestil en 
Nøddeknækkermiddag (én ret til 70 kr. Børn under 12 år slipper med 35 kr.) senest onsdag den 27. april ved 
henvendelse på 4848 0746 i forsamlingshusets kontortid mandag og torsdag kl. 17-19 samt onsdag og fredag     
kl. 9-12.  Spisningen starter kl. 18.30

Nøddeknækkerne får besøg

af Frejas Fioler

Fredag den 29. april 

kl. 19.30

Onsdag den 18. maj 19.30
kommer 

Hildegard Salon 
med 

Kirsten Kjærulff, Jytte Abildstrøm og Poul Høxbro

mere omtale i næste Kirke & Kro
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En eftermiddag med jødisk kultur, mad og musik.
Først fortæller lektor i billedkunst Asger Thomsen om maleren Marc Chagalls liv og virke. Asger Thomsens 
foredrag bliver fulgt op af den prisbelønnede ungarske kortfilm ”Gadens melodi” fra 1999, der fantaserer over et 
jødisk bryllup og et maleri af Chagall med Mahlers 1. symfoni som musikalsk underlægning.

I pausen inden klezmerkoncerten forlystes ganen med særlige jødiske specialiteter, der har været faste ingredienser 
i de traditionelle jødiske samfund i det gamle Østeuropa. Der serveres syv små retter med bl.a. hakket lever, jødisk 
shabbatbrød, kartoffel rösti, fiskeboller og en særligt krydret æblekage.

Og så tager klezmergruppen Mazel fat med deres virtuose og uforfalskede udgaver af den traditionelle jødiske 
klezmermusik. Anna Gwozdz, violin, Claus Mathiesen, klarinet, Michael Møller, bas, Rasmin Durakovic, 
harmonika og sangeren Ronen Thalmay dannede gruppen i 1998 og har siden givet mange koncerter i Danmark 
og i udlandet. De har spillet to gange på Nødebo Kro.

Af hensyn til maden er det nødvendigt at købe billet i forvejen på tlf. 4848 0746 i forsamlingshusets kontortid 
mandag og torsdag kl. 17-19 samt onsdag og fredag kl. 9-12. Billetsalget slutter onsdag den 27. april.

Entré 175 kr. inkl. spisning. Kulturabonnenter betaler 75 kr. for maden.

Chagall Matine

Mazel

Søndag den 1. maj kl. 16.00



Godt nyt fra Skovhuset
Det er nu igen blevet muligt for 
børn, der går i integreret institution 
at blive skrevet op til Nødebos 
fantastiske skovbørnehave ”Skovhuset”.            
Den 1. januar kom der nye 
visitationsregler, der gør det muligt at 
blive skrevet op til en ren børnehave 
som Skovhuset, også selvom dit barn 
går i integreret institution. 

Har du lyst til at dit barn skal være en 
del af: 

- En børnehave med plads til 20 børn. 

- En børnehave med 4 engagerede 
medarbejdere, som gør det at være barn 
i Skovhuset til noget helt særligt

- At dit barn får røde kinder mindst     
3 x om ugen, når de skal i skoven.

- At dit barn får lov at opleve Nødebo 
og omegns skønne natur som en stor 
legeplads.

Så kan vi på det varmeste anbefale 
at blive skrevet op til Skovhuset, 
men skynd dig, for der bliver rift om 
pladserne. Opskrivningen skal ske 
inden barnet fylder 3 år.

Forældrebestyrelsen i Skovhuset 
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Slotsgade 36 / 3400 Hillerød / tlf. 4456 3100
www.handelsbanken.dk/hilleroed

*Handelsbanken har nogle af Danmarks 
mest tilfredse kunder ifølge Extended 
Performance Satisfaction Index 2010

139 år efter vores første filial blev åbnet, står vi stærkere end nogen sinde før. 
Vi har rigeligt med penge at låne ud og et stærkt kapitalgrundlag. Handels
banken er bygget op omkring “klassiske dyder” som at tænke langsigtet, 
yde personlig service og sætte tæring efter næring. Det har gjort os til én 
af Europas stærkeste banker og givet os nogle af Danmarks mest tilfredse 
kunder*. Kontakt os, hvis det lyder som noget  for dig.
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Danseaften på Nødebo Kro

Fredag den 6. maj kl. 21.00

med CheTango Trio 

Der står latinamerikansk musik på programmet den første fredag 
i maj, når CheTango Trio spiller op til dans på kroen. Musikken 
starter som sædvanlig kl. 21, men en time før musikken begynder, 
vil tangoinstruktør Anders Rud give en kort introduktion til 
grundtrinnene i Argentinsk tango. 

CheTango Trio har eksisteret siden 1999 og har høstet stor anerkendelse i udlandet ved tangofestivaler i 
Argentina, Spanien og Chile. Astrid Høier fik sin første violin som 6-årig og som 17-årig blev hun optaget 
på Det Jyske Musikkonservatorium. I januar 2008 konkurrerede hun sig til en plads i Århus Symfoniorkester. 
Bassisten Signe Gjesing er også uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium og arbejder som musiker og 
underviser på Aarhus Universitet. Patricio Moya er spansk-chilensk pianist og komponist. Han har studeret 
på konservatoriet i Santiago de Chile. Han har været pianist i flere kendte orkestre, og hans kærlighed til tango 
stammer fra hans far, som var tangomusiker.

Man kan både lytte og danse til CheTango Trio.

Entré 100 kr. eller abonnement. Billetter sælges ved indgangen 

Inden musikken starter på Nødebo Kro fredag den 6. maj kl. 21, kan man spise middag med en to-retters 
menu for kun 120 kr. Middagen serveres kl. 18.30, og den skal blot bestilles senest onsdag den 4. maj ved 
henvendelse på 4848 0746 i forsamlingshusets kontortid mandag og torsdag kl. 17-19 samt onsdag og 
fredag kl. 9-12
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Det er blevet en daglig udfordring for bosiddende og ansatte i Nødebo at være afhængig af buslinjen til Hillerød, 
siden linje 305, 306 og 736 blev afskaffet i december og erstattet af linje 307 med 46 pct. færre afgange. Nødebo 
Lokalråd nedsatte derfor i januar gruppen ”Bedre bus til Nødebo”, som har rejst Nødebos problemer i pressen 
og forsøgt at råbe politikere i byrådet op. Vi har kunnet dokumentere, at selvom Nødebo er det næststørste 
lokalsamfund i Hillerød, har vi klart den dårligste dækning med kollektiv transport.  Nødebo har 42 ugentlige 
afgange pr. 1.000 indbyggere. Det er næsten 3 gange mindre end f.eks. Alsønderup/Tulstrup og 7-8 gange mindre 
end Brødeskov/Ny Hammersholt. Vi har også påvist over for politikerne, at kommunens tilskud til busdriften er 
dobbelt så stor pr. borger til Alsønderup/Tulstrup og mere end dobbelt så stor Til Brødeskov/Ny Hammersholt som 
til Nødebo.Vi er altså i Nødebo udsat for en urimelig forskelsbehandling i forhold til andre områder i Hillerød, 
selvom der generelt er flere passagerer ved stoppestederne i Nødebo end f.eks. Ny Hammersholt.

Lokalrådet har den 7. marts 2011 afleveret høringssvar til kommunen, hvor vi bl.a. anførte flg. ønsker:

- En tidligere busafgang og en bus, der passer til skolestart i Hillerød kl. 8 Derudover skal afgangen kl. 7.11   
også køre i skoleferierne. 

- En busafgang omkring kl. 9.30 til betjening af skole-/gymnasieelever mv., der møder kl. 10 og børnehavebørn, 
der skal på tur.

- Bedre busdækning i løbet af dagen.
- ½-times drift i den sene myldretid, 
- 2 senere busafgange om aftenen
Det er også et stærkt ønske fra ældre Nødebo borgere, at linje 307 igen kører omkring hospitalet, så de ikke skal ud 
på en lang gåtur, når de skal til undersøgelser og behandlinger, ligesom den manglende forbindelse til Esbønderup 
Sygehus er et problem for medarbejdere, patienter og pårørende.
Cowi har for kommunen udarbejdet et alternativt forslag, som tilgodeser Nødebo med en opgradering af busdriften 
til halvtimesdrift i myldretiden og fast timedrift i de øvrige dagtimer samt en ekstra afgang om aftenen ca. kl. 23. 
Miljø- og Teknikudvalget har haft en første drøftelse af høringen og bussituationen den 9. marts og fortsætter 
drøftelsen på næste møde i april. Forslaget vil imidlertid koste kommunen 1,8 mio. kr., som det vil kræve en 
omprioritering at imødekomme. Vi vil fortsætte kampen for bedre busser i Nødebo frem mod de politiske 
beslutninger i april om næste års busdrift, og vi vil opfordre alle Nødebo-borgere til at skrive til lokalaviserne og 
kommunen og give deres mening til kende.

Tilmeld dig Facebook gruppen ”Bedre bus i Nødebo”. Det har knap 200 andre Nødebo-borgere gjort. Her kan 
man bl.a. læse hele Nødebos høringssvar til kommunen om bussituationen. Du er også velkomne til at ringe til 
undertegnede med ideer eller kommentarer.

Nødebo Lokalråd v/ ”Bedre Bus til Nødebo” gruppen Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46 

Bedre bus til Nødebo, NU!
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Jeg har fanget Jens vicevært til en snak om Kroen. Han er i fuld gang med oprydningen efter 120 mennesker, der 
søndag aften har nydt mad og tysk kabaret forestilling. Stor begejstring og en masse liv på Kroen. 

Jens har tidligere været Ungdomsskoleleder, og han synes, at mange af hans nuværende funktioner ligner det han 
kommer fra med koordination og drifts-organisering. Jens har både administrativt og praktisk arbejde, og han vil 
ikke undvære noget af det. 

Bl.a har der været en spændende opgave at få billetsalget til kulturarrangementerne kørt på skinner, det tager 
tid, og der arbejdes stadig på konceptet. ”Folk er meget glade for forsalget” siger Jens, ”de nyder at, der er 
nummererede pladser, så kan man komme 10 min. før og bare slå sig ned”

Der skal også holdes styr på udlejningerne, og på ungarbejdernes lønsedler og flere andre administrative opgaver. 

Den praktiske del af jobbet består bl.a i at fylde op, at skifte håndklæder, at vaske tøj, at sortere bestik osv. osv. 
Kroen bliver brugt i stor stil, og denne del af jobbet kan være svær at beskrive i enkeltheder, det er i mange 
henseender usynligt, og man kan faktisk kun se, hvis det ikke bliver gjort.

”Jeg gør tit rent på badeværelserne, for det er vigtigt, at de er i orden til udlejerne, og vores rengøringsfolk, der 
kommer 2 gange om ugen tager kun de store flader. Efter udlejningerne kommer vores ungarbejdere så og gør rent, 
det sker typisk mellem 6 og 12 om søndagen, så er der flot til søndagsarrangementerne. Det er ikke svært at få 
ungarbejdere. Hvis én holder op, har han/hun næsten altid en afløser selv, og de viser stort set alle stor ansvarlighed 
over for jobbet” 

Jens er også godt tilfreds med arbejdet omkring huset med snerydning, hækkeklipning, oprydning udendørs osv, 
men han indrømmer, at han ikke er nogen ørn til at plante potter til og nusse om potteplanterne. Hvis en behjertet 
sjæl med grønne fingre vil overtage den post, skal han bestemt ikke protestere.  ........fortsættes side 15

Mange kokke
har ikke

fordærvet maden
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Hvordan er det at have 500 arbejdsgivere?

”Sådan føler jeg det slet ikke. Jeg har 3 arbejdsgivere, formand Niels, Christian fra driftsudvalget og Bruno fra 
Ejendomsudvalget. Resten af medlemmerne opfatter jeg slet ikke som arbejdsgivere, men som dem, der hjælper mig 
i arbejdet. Buffisterne skriver fejl og mangler efter en vagt, og mange andre er også gode til at gøre opmærksom på, 
hvis der er gået en pære eller vasken er stoppet. Så jeg har rigtig meget hjælp, fordi der er mange, der føler ansvar for 
Kroen.

Det kan man også se af, at der altid er ryddet pænt op på Kroen. Når spiseklubberne har været der, eller buffisterne 
har haft en travl aften, så kan det godt være, at der ikke er rent, og der kan godt være, at nogen ting har fået en ny 
plads, men der er altid orden i sagerne og stor ansvarlighed.

Ansvarligheden kommer også til udtryk, når det nu er lykkedes os at få en Elite-Smiley på Kroen!

Fødevarekontrollen lægger meget vægt på, at vi har hygiejnen i orden dér, hvor vi betjener udefra kommende gæster. 
Dvs at banko-”bolle” –damerne har været på kursus og er meget omhyggelige med hygiejnen, og der skal være orden 
i tingene til udlejerne og til de store kultur-arrangementer. Hvis vi grisser lidt i spiseklubberne, blander de sig ikke i 
det. Men vi fik en Elite-Smiley, og det er da flot med så mange brugere.

I øvrigt er brandtilsynet også altid tilfredse, når de kommer forbi, de siger, at vi altid har orden i tingene, og det er jo 
også meget rart. 

Lena og Jens trives godt i jobbet og i omgivelserne. De kan selvfølgelig  af og til blive forstyrret midt i brusebadet, 
når de egentlig har fri, sådan er det, når man bor på stedet. 

Men nu har de købt sig et sommerhus i Rørvig, og der tager de op sådan ca hver anden week-end, når de har fri. 

              LL

Elite-smiley til de bedste
Detailvirksomheder, som sælger mad og drikkevarer til forbrugerne, belønnes 
med elite-smiley'en, når de har fået fire storsmilende smiley'er i træk. 

Har virksomheden fået flere end fire kontrolbesøg de senest 12 måneder, må der 
ikke have været nogen anmærkninger på rapporterne.

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

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

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

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

• 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.

Er du løs 
på tråden ?

Har du en pc eller en mobiltelefon 
med WiFi, er det nu blevet muligt at 
koble den trådløst op til internettet, 
når du opholder dig på Kroen. 

Det kodeord, du skal benytte for at 
etablere forbindelsen, finder du for-
rest i buffistbogen.



..og en ekstra grund til at samle op

Tydeligvis en meget træt mand, der har samlet for mange hundelorte op! 

Som hundeejer vil jeg her komme med en ekstra grund til at vi samler 
op efter os.

Flere hunde her i byen har haft hjerte-lungeorm, som kun kan 
forebygges ved, at vi samler op efter os. Afføringen ædes af snegle, som 
sætter æg på græs og pinde, som hundene slikker på. Hundene kan få 
alvorlige varige skader af hjerte-lungeorm, eller dø af det, så vil du være 
populær i byen og hjælpe din hund, så

husk at bruge hundeposerne
LL

Kan sne spise hundel    rt ?
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Nu er sneen smeltet, og især Nødebovej ser værre ud end en nogensinde. Papir, flasker, dåser og så hundelorte 
dukker op af snedriverne. Man fristes til at tro, at mange har troet, at når affald, herunder hundelorte, smides i 
sneen, så forsvinder det nok sammen med sneen !! 

....men det gør det ikke !
For snart længe siden troede jeg, at alle Nødeboborgere var både samfunds – og miljøbevidste.Men det er  lang 
tid siden, at jeg blev revet ud af vildfarelsen via opsamling af hundelorte i vores carport.  Med andre ord er 
der Nødeboborgere, der tankeløst generer medborgere, der med skovl og  plastpose skal bruge tid på at fjerne, 
hvad andre ikke gider tage med. Jeg vælger at tro, at det skyldes tankeløshed fra hundeejerens side. Det er et 
ulækkert arbejde, når man igen og igen skal fjerne, hvad man ofte også har været så heldig at træde i !! Undervejs i 
fjernelsesprocessen håber man, at det en dag lykkes at konfrontere synderen midt i ugerningen. Og selvfølgelig er 
man også edderspændt rasende på den ukendte hund, der jo ikke kan gøre for, at dens herre ikke kan opføre sig 
ordentligt. Og det er jo egentlig synd for hunden.                      Bjarne Frese, Nødebovej 48  
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Sensation i Nødebo Tennisklub
Lige siden tennisafdelingen i NIF blev etableret 1982, har kontingentet for voksne være uforandret. Men nu går den 
ikke længere, desværre. Et seniorkontingent bliver forhøjet med 25 kr. til 400 kr. for en sæson. Da vi meget gerne vil 
have flere unge til at spille tennis, er deres kontingent fortsat 150 kr. pr. sæson. 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 fortsat meget billigt at spille 
tennis i Nødebo. 

Som sidste år kan vi tilbyde gratis træning til medlemmerne. Det er Niels Schølin, der igen står for træningen. 
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 bliver mandag den 2. maj.

Hidtil har tennisafdelingen selv stået for vedligeholdelse af tennisbanerne og arealerne omkring banerne. 
Kommunen har nu opsagt vores selvforvaltningsaftale, hvorefter kommunen overtager vedligeholdelsen. Vi har 
derfor ikke helt så megen indflydelse på, hvornår banerne er klar til spil, men vi håber, de er klar ultimo april.

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 30. april 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 oppe i tennisklubhuset. 
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Nødebo Stavgangsforening
www.nodebostavgang.dk

Nødebo Stavgang blev etableret i 2004 som en del af Hillerød Stavgangsforening. Da det nye år blev skudt ind 
talte Nødebogruppen 60 medlemmer, et passende rundt tal til at etablere en lokal forening, og ved stiftende 
generalforsamling den 8. februar blev Nødebo Stavgangsforening dannet.Der blev valgt en bestyrelse, som 
efterfølgende konstituerede sig med formand Jette Krog, kasserer Poul Bønsøe, sekretær Aase Nielsen og 
bestyrelsesmedlemmer Jørn Aagaard og Ellen Kruse.

Du kan blive en del af den stærkt vanedannende aktivitet ved at melde dig til begynderinstruktion over 2 gange               
tirsdag den 26. og torsdag den 28. april kl. 9,30 – 11,00. Det er disse 2 ugedage stavgængerne går. Instruktionen og 
1. års kontingent er på i alt 200 kr. Der er mulighed for at melde sig til en prøvetur forinden.

Henvendelse om medlemskab eller prøvetur til formanden, Jette Krog, tlf. 4848 2793,    jette@kroglindeskov.dk 
eller et af bestyrelsesmedlemmerne anført på side 27.

Nødebo Antenne 
og Ejendomsservice

Johannes Krog

Modtag TV i digital kvalitet med
 antenne eller parabol. 

Mange gratis kvalitetskanaler.

DIGITALT  TV
MED
ALMINDELIG
ANTENNE

tlf. 4848 5956 - tlf. 5325 9863
johanneskrog@mail.dk



Generalforsamling 

afholdt den 17. marts. Regnskab, 
bestyrelsens beretning samt 
bestyrelses sammensætning kan 
læses på vor hjemmeside. 

Af beretningen fremgår det, at 2010 
ikke gav de store problemer, og at vi 
stadig kan glæde os over en meget 
tilfredsstillende vandkvalitet, så vi 
har noget af det bedste drikkevand i 
Danmark.

Regnskabet viste et overskud før 
afskrivninger på kr. 532.476 og 
efter kr. 395.493 og en likviditet 
på kr. 1.350.448. Da bestyrelsen 
ønsker en større formue som 
reserve for uforudsete udgifter, samt 
at der i 2011 vil blive foretaget 
anlægsudgifter for kr. 750.000, vil 
prisen pr. m3 blive forhøjet med   
kr. 1,00 til kr. 7,00.

Anlægsudgifterne blev godkendt 
på generalforsamlingen og 
takstforhøjelsen taget til 
efterretning.

Bestyrelsen har følgende 
sammensætning: formand Ole H. 
Olesen, kasserer Bent Petersen, 
bestyrelsesmedlemmer Tina 
Pedersen, Lars Jensen og Peter 
Stoustrup. Ole Christoffersen er 
vandværksinspektør og suppleant, 
Lis Aas suppleant.

Anlægsudgifter

Bestyrelsen har længe haft et 
ønske om etablering af en nordlig 
ringforbindelse fra midtbyen til 
Nødebos nordende. Ledningen vil 
blive anlagt i skellet op mod skoven 
og vil ikke give gener for parcellerne, 
der støder op til arealerne.

Investeringen vil sikre, at ved evt. 
ledningsbrud på hovedledningen, 
får vi mulighed for bedre at sikre, at 
så få forbrugere som muligt bliver 
berørt heraf.

Arbejdet vil blive udført af 
Entreprenørfirmaet Nordkysten og 
starte i foråret 2011.

Den samlede udgift beløber sig til 
kr. 750.000

www.nødebovand.dk
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Nødebo Vandværk Kroen mangler 
buffister!!

Er du mon én af dem, der har 
overvejet at melde dig som frivillig 
på kroen? 

Året igennem er Forsamlingshuset 
Nødebo Kro samlingspunktet 
for såvel nødeboere som gæster, 
der kommer for at møde venner, 
deltage i lokal mødeaktivitet eller 
for at nyde nogle af de mange 
arrangementer, som afvikles her i de 
skønne omgivelser.

Uden frivillige indsatser vil der 
ikke være noget at opleve på kroen. 
De frivillige buffister er med til 
at skabe livet og oplevelserne her, 
men desværre begynder der nu at 
være en alvorlig mangel på folk til 
buffistvagterne.

De 5 buffisthold skiftes til 1 uge ad 
gangen i aftentimerne, 19-22, til at 
sikre at Forsamlingshusets brugere 
kan få sig en kop kaffe, en øl eller et 
glas vin m.m.

Vi mangler dig – henvend dig til 
undertegnede, hvis du er interesseret 
eller blot vil vide mere om 
buffistarbejdet for Forsamlingshuset 
Nødebo Kro.

Jane Walter Hansen, Driftsudvalget, 
20420308, 48482656 

eller  janewh@tiscali.dk
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Passio Domini nostri J.C. secundum Evangelistam Matthaeum
Således skrev J.S.Bach (1685-1750) 
på titelbladet til sin gigantiske 
komposition, den som vi i dag - mere 
enkelt - kalder Matthæuspassion. 

Det er et værk, der møjsommeligt, ord 
for ord, gennemkomponerer Kristi 
lidelseshistorie, som den er beskrevet 
hos evangelisten Matthæus (kap. 26 
og 27). Hertil tilføjes en række af 
samtidens kendte salmer i kunstfærdige 
koraludsættelser, samt en række 
pietistiske digte forfattet af Christian 
Friedrich Henrici (kaldet Picander).

Værket lægger sig ind i en gammel 
passionstradition, hvor et musikalsk 
foredrag af lidelseshistorien til alle 
tider har været en fast bestanddel af 
den kristne påskefejring. Men som 
det så ofte sker for Bach, så udvider 
han her rammerne for traditionen 
til bristepunktet. Således er Bachs 
Matthæuspassion på alle leder og kanter 
et gigantisk værk, der har betaget og 
forundret siden uropførelsen i 1729.

Værket er gigantisk i omfang. Det 
inkluderer 2 orkestre (med hver sin 
continuogruppe), 2 kor, 1 drengekor, 
4 vokalsolister samt yderligere en 

tenorsolist i rollen som evangelist. 
Værket er gigantisk i udstrækning med 
en samlet spilletid i omegnen af 3 timer. 
Og endelig er værket gigantisk i dybde, 
idet Bach med dette værk han lavet en 
yderst raffineret opvisning i brugen af 
barokkens affektlære og talsymbolik. 

Affektlæren var en musikæstetisk 
retning, der hævdede, at al musik 
skulle have et bestemt følelsesmæssigt 
indhold, som kunne opnås ved 
bestemte tonearter, akkorder, rytme, 
osv, der hver især repræsenterede én 
særlig affekt (dvs. følelse). Når Bach et 
givent sted anvender tonearten e mol, 
er det således ikke blot fordi han syntes, 
den klinger smukt, men fordi tonearten 
i hans optik udtrykker det afklarede 
tungsind, Kristus måtte have følt, da 
han langfredag gik mod Golgatha.

Talsymbolik i musikalske 
sammenhænge har været brugt alle 
dage, dog sjældent så raffineret og 
subtilt som hos Bach. For eksempel, 
når Jesus siger til sine 12 disciple ved 
den sidste nadver, at én af dem vil 
forråde ham, da følger 11 (og ikke 
12!) musikalske fraser med ordene: 
Herre, er det mig? Og ligeledes, i 

forbindelse med jordskælvet ved Jesu 
død synger evangelisten tre fraser, som 
akkompagneres af hhv. 18, 68 og 104 
noder. Dette refererer til de 3 salmer 
fra Salmernes Bog, der omhandler 
jordskælv, nemlig salme 18, 68 og 104.

Det er således forståeligt, der gennem 
tiderne er blevet skrevet utallige bøger, 
artikler, doktorafhandlinger mm. om 
Matthæus passionen.

Ved koncerten i Nødebo Kirke 
2.påskedag, vil der blive opført en 
kammerversion af Matthæuspassionen. 
Det vil være en version, der fokuserer 
på de menneskelige refleksioner over 
lidelseshistorien, først og fremmest 
udtrykt gennem en række af værkets 
arier. 

I modsætning til det monumentale 
originalværk så inkluderer 
kammerversionen blot 4 sangere og 4 
musikere. Der er med andre ord tale om 
en langt mere intim version, der med 
garanti vil give alle de medvirkende 
sved på panden.

Koncerten varer en time, 
og der er gratis adgang.                                            
Peter Navarro-Alonso, Organist 
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Fastelavn

Hvorfor overlod vi det til børnene?

Nu er det fastetid. Fastetiden 
begynder onsdagen efter fastelavns 
søndag – askeonsdag hedder den - 
og varer til påske. Men hvad betyder 
fastelavn? Betyder det overhovedet 
noget?

Her i huset faster vi. Men vi er 
nok heller ikke helt normale her i 
præstegården, hvad dét angår. Vi 
faster, for når man er vant til at følge 
med i kirkeårets forskellige højtider 
og skiftende stemninger, så kommer 
man til at holde af kontrasterne. 

Fastetiden er en kontrast til 
påsketiden. Men det er også en 
kontrast til den almindelige hverdag 
i det hele taget. Når man i de fyrre 
dage, som fasten varer, giver afkald 
på kød og søde sager og hvidt brød 
og dejlig vin, så kommer man 
virkelig til at sætte pris på den 
luksus, vi dagligt lever i.

Og som det også var meningen 
med fasten i gamle dage, så er det 
en periode, hvor man vender sin 
opmærksom mod det åndelige. Det 

sker helt automatisk, når der er så 
meget af ”det gode” man ikke må få. 
Man holder op med at tænke på det, 
og skærper sin koncentration om 
andre ting. Det er faktisk en ret god 
øvelse!

Hvem fejrer fastelavn i dag? Det 
gør børnene. Det er blevet en 
børnebegivenhed, og fastelavn er for 
de fleste voksne noget med at stå en 
frysende februardag og se de små slå 
”katten af tønden” – og jo mindre 
børn man har, jo mere fryser tæerne 
til is. 

Vi holder altid børnegudstjenester 
fastelavns søndag. I begge kirker. 
Men lad os sige det, som det er: i 
Nødebo har det aldrig været noget 
tilløbsstykke. Til gengæld samles alle 
Nødebos børn i spejderhytten til 
tøndeslagning, mens Gadevængerne 
både kommer i kirke og holder stor 
fastelavnsfest i Asylet. 

Men det er måske heller ikke så let 
at se, hvad fastelavn egentlig har 
med kirken og kristendom at gøre. 

Vi slår jo ikke katten af tønden 
længere, men flødekarameller 
og appelsiner. Tidligere var det 
tydeligt, at fastelavn handlede om 
kampen mellem godt og ondt, 
fordi overtroen fortalte, at det onde 
kunne tage bolig i en kat. 

Fastelavn handlede om kampen 
mellem Gud og djævel, og indledte 
en periode, hvor man skulle tænke 
ekstra nøje over sit liv og sine 
gerninger og sin mulighed for 
at blive et bedre menneske. For, 
som præsten sagde til hver enkelt 
askeonsdag, mens han tegnede et 
kors i panden med aske: ”Husk, 
menneskebarn, at af jord er du 
kommet, og til jord skal du blive.”

Altså, husk på, at du skal dø en 
dag. Dit liv er begrænset, og det er 
ikke lige meget, hvad du bruger det 
på. Det er fastens tema. Fastelavn 
indleder en alvorstid, en tænketid, 
en bodstid. En tid til at tænke over 
sine synder. Og en tid til at øve sig i 
at kunne give afkald.



Jeg kan ikke lade være med at tænke 
på, hvor befriende det må have 
været, dengang man ikke sad alene 
med sin skyld og skam. Det var et 
fælles anliggende, udtrykt gennem 
vores kirkelige fællesskab. Synd var 
noget, vi bar sammen – fordi det 
hører med til at være menneske. 
Det var ikke noget, man behøvede 
at sidde og gruble over alene som 
noget helt særligt ved én selv, mens 
selvforagten vokser og man gemmer 
sig i skam.  

Tænk dengang menneskelig 
skrøbelighed var et fællesskab! 
Måske skulle vi ikke have overladt 
fastelavn til børnene...

Eva Holmegaard Larsen

sognepræst
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Tak for de mange søde små huer, som I har strikket.
Jeg har nu afleveret dem på Rigshospitalets neonatalafdeling, hvor personalet 
var dybt taknemmelige over de flotte huer. Det er fantastisk dejligt, at så 
mange har reageret på min opfordring. Har I lyst at strikke flere huer, så er 
der hele tiden brug for nye; hvis der kommer flere kan jeg også sende dem til 
Skejby sygehus.

Jeg har også et forslag til forbedring af designet: Det er fint hvis huerne 
bliver forsynet med et lille bindebånd, som kan bindes i en sløjfe under 
hagen

Flere har spurgt mig om det virkelig 
kan være rigtigt, at huerne skal være 
så små, derfor har jeg fået lov at 
fotografere et par af børnene med 
huer på. Så kan I selv forvisse jer 
om, at huerne passer, og man kan 
næsten fornemme, hvor godt det må 
være for barnet. Tusind tak for jeres 
indsats, det varmer også mig om 
hjertet, at der var så mange, der gik i 
gang med at strikke.  Kirsten

Nyt fra Menighedsrådet
Det er i disse år en brydningstid for det kirkelige arbejde. Og meget tyder 
på, at menighedsrådenes rolle fremover vil blive ændret markant. Det er 
derfor klogt, at vi i tide tænker over, hvad vi vil med menighedsrådet, hvor 
vil vi gerne hen, hvad skal vores fremtidige funktion være. Jeg synes vi bør 
hæve blikket og sætte os nogle mål, som viser vores vilje til at gøre, hvad vi 
kan for at gøre Danmark til et bedre land at leve i, selvom vi kun er bittesmå 
sten i det store bygværk.

I denne måned har provsten indkaldt menighedsråd og ansatte til møde med 
alle provstiets sogne, hvor vi skal præsentere Nødebo-Gadevang sogn, vores 
arbejde og vores vision for vore kolleger i de andre sogne. Det er positivt 
med sådan en tværgående kommunikation, og jeg håber, vi kommer hjem 
med gode ideer, men også med en fornemmelse af, at vi er på rette vej.     
        Kirsten
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I Roskilde Domkirke er vi i år så heldige at kunne se Peter Brandes nyindviede kongeport i bronze og totaludsmykning af 
Sankt Andreas kapellet. Det betegnes som et hovedværk i nyere dansk kirkekunst, og guider vil sørge for, at vi får en forståelse 
for kunstværkerne. Desuden er vi så heldige at kunne se Bjørn Nørgaards model af dronning Margrethes og prins Henriks 
sarkofag, som kunstneren har været undervejs med siden 2002. Kong Frederik den 9. og dronning Ingrids gravsted skal vi 
selvfølgelig også se.

Turen rundt om fjorden byder på snoede veje, gamle landsbyer og kirker, højtliggende gravhøje i kuperet terræn og vid udsigt 
over fjorden. Måske vi får havørnen at se, tag kikkerten med.

Frokosten og kaffen skal nydes i lystbådehavnen i Jyllinge. Bagefter skal vi se de gamle fiskerhuse og fiskerihavnen, hvor der 
stadig er ålefiskere. Vi slutter i Fjordmuseet med panoramaudsigt og en fin lille udstilling om fiskernes liv og landbolivet i 
gamle dage.

Turen koster 150 kr. som indbetales til Lokalbanken Reg. Nr. 6300 kontonummer 1524765.

Indbetalingen skal mærkes ”sommerudflugt” og indbetalers navn skal anføres.

Deltagerne betaler herudover selv for vand eller øl/vin til frokosten, men ikke for kaffen.

Tilmelding efter ”først til mølle” princippet senest tirsdag den 31. maj til præstesekretær Allan Højer, som træffes på kontoret 
hver tirsdag kl. 9,00 – 16,00, tlf. 4848 0719 eller alho@km.dk

Sommerudflugt med
Tirsdagstræf den 7. juni.

Turen går til Roskilde Domkirke 
og naturperler fjorden rundt.

Afgang Nødebo 8,15 – afgang Gadevang 8,25

forventet hjemkost ca 17.00

Læs om påskens 
gudstjenester og arrangementer 

i vedlagte folder
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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: Onsdag- fredag 10-11, tirsdag 16-18.  Mandag fri 
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: 

Udenfor menighedsrådet:
 Knud Aunstrup, Søparken 7 (N)  Kirkeværge  48485874 knud@aunstrup.com
 Postadresser:  (N) Nødebo 3480 Fredensborg, (G) Gadevang 3400 Hillerød.

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 lgs@c.dk
Poul Olsen, Kirkevej 12 (N) 48480274 / 40257075 tpolsen@os.dk
Eva Holmegaard Larsen, Nødebo Præstegård Sognepræst 48480719 ehl@km.dk

Kirkeværgen? Er det én, man skal klage til?
Fra kirkeårets begyndelse har jeg overtaget rollen som 
kirkeværge i Nødebo Gadevang sogne. 
Og hvad laver så en kirkeværge? Først og fremmest fører jeg 
tilsyn med kirkegårdenes drift og tilstand og så har mine 
forgængere på posten desuden taget sig af udskrivning af 
fakturaer for gravsteder og deres vedligeholdelse, og det 
øvrige papirarbejde omkring kirkegårdene, men dette hverv 
er nu overgået til præstesekretæren Allan Høier. Jeg begyndte 
mit arbejde med at sætte mig grundigt ind i forholdene 

og har derfor opdateret vores små foldere ”Vejledning ved 
dødsfald” og ”kirkegårdstakster”. Teksterne kan man se på 
sognets hjemmeside og folderne kan man få hos graveren eller 
på kirkekontoret. Næste opgave bliver at få udarbejdet en 
langsigtet plan for kirkegårdenes udvikling (læs forskønnelse) 
og vedligeholdelse i samarbejde med graver, menighedsråd og 
sognepræst.
Og ja, jeg modtager gerne klager – dog hellere konstruktive 
forslag til forbedringer.   Knud Aunstrup



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

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

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

Nødebo Stavgang     www.nodebostavgang.dk
Formand Jette Krog  4848 2793
Kasserer Poul Bønsøe 4848 2287
Sekretær Aase Nielsen 4848 1742
Medlem Jørn Aagaard 4848 1429
Medlem Ellen Kruse  4848 3395

Nødebo Lokalråd                      www.nødebo.dk
Katrine Gro Nielsen 
Gyvelvej 19  4847 6144
Sekretær Elsebeth Plate, Kærvej 3       4848 4912
Næstformand Birgit Madsen, Kirstinehøj 21 
Webansvarlig   4848 2188
Kasserer Gert Bendsen,   
Baunevænget 2A  4848 5560
Lilian Christiansen, Ebbas Alle 18,     4848 0210
Lilian Dale Andersen, Søstien 14        4848 3238
Johannes Krog, Pramvejen 10      4848 5956
Nina Werther, Kildeportvej 7   4848 1407
Mikkel Faurholdt, Nøddehegnet 24   4848 4118
Christina Thorholm, Skovgærdet 10   
Tilforordnet   4848 5442
Eva Holmegaard Larsen, Nødebovej 24,
Tilforordnet    4848 0719

Grib Skov Trop                   www.gribskovtrop.dk
Formand: Hans Peter Folden 2465 6384
Formand-gst@gribskovtrop.dk
Ulveleder: Bente Wilcke  4848 0128
Stifinderleder: Leif Højvang  4848 1270
Spejderleder: Stinus Andersen 2966 7032
Roverleder: Ole Lumholt  4848 1270
Forældreforening: Jørgen Andersen  4848 5099
Hyttevagt: Nils Jørgensen  4047 8961  
nils@nypost.dk

Vandværket              www.nødebovand.dk
Formand: Ole H. Olesen,
Sportsvej 35, Nødebo  4848 3819
Vandværksbestyrer: Ole Christoffersen
Sportsvej 49 4848 3240
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Gospelkoret: Mighty Monday Mass Choir
Mail: gospel@mmmc.dk
Hjemmeside: www.mmmc.dk
Helene Dahl  Korleder 2346 2767

Bestyrelsen:
Anne Hansen, Formand   4848 4196
Marianne Bille, Nødebo Kro  4848 1760
Knud Melballe Olsen, Kass. 4826 0358
Lena Østergaard  4011 2319
Inger Lise Candalarie 6167 9119
Margit Vester  4848 3150
Gitte Kruchov  4841 4364
Jytte Bieber Nielsen  3512 7010

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

Følg med i livet på Kroen via vores 
nye hjemmeside: 

www.noedebo-kro.dk

Vinterbadeklubben Nødebo Vikingerne
www.Nbovikingerne.dk

Formand Jørn Aagaard
Mosebredden 1, Nødebo  4848 1429
Kasserer Maria Buhl
Ved Skoven 10, Nødebo  4847 1909
Sekretær Stephen Wessels
Kirstinehøj 23, Nødebo 4913 5215
Mail: nielsen.aagaard@mail.dk
Klubhus: Krostien 11, Nødebo

Forsamlingshusets bestyrelse

Anne Mette Andersen, Nødebohave 57        næstformand                     2093 0128
Marianne Bille, Skovgærdet 2A                     kulturudvalget                  4848 1760
Bruno Bjerre, Ebbas Allé 14B                       ejendomsudvalget             4825 0617
Birger Brandis, Rådyrvej 5                            sekretær                            4848 2597 
Flemming Jørgensen, Nødebovej 1B             bankoudvalget                  4848 3980
Lisbeth Larsen, Nøddehegnet 38                   informationsudvalget       4848 3537 
Niels Lillemose, Rådyrvej 6                           formand                           4848 3121
Erik Petersen, Skovbrynet 4                           kasserer                            4848 2467
Jens Seeberg, Baunevænget 39                                                               3920 4797
Søren Skals , Pile Allé 5                                 loppegeneral                    4848 4539
Jakob Thorndahl, Baunevænget 74                                                        4848 4929
Chr. Wolfhagen, Nøddehegnet 19                 driftudvalget                    4848 2593
Ib Østlund, Kastanie Allé 6                           økonomiudvalget             4848 1000
Forsamlingshuset, Nødebovej 26                                                          4848 0746



Det sker i Nødebo og Gadevang fra marts til juni

Næste nummer af Kirke & Kro udkommer 
den 15. maj, deadline 30. april 2011.

Gudstjenester Prædikant Nødebo Gadevang
April

3. april Annemarie Lund 10.30 9.00
10. april EHL 9.00 10.30
17. april EHL 10.30

Palmesøndag Børnegudstj.
21. april EHL 17.00

Skærtorsdag
22. april EHL 14.00

Langfredag Musikgudstj.
24. april EHL 10.30 9.00
Påskedag
25. april EHL 9.00 10.30

2. Påskedag
Maj

1. maj EHL 10.30 9.00
8. maj EHL 9.00 10.30
15. maj Annemarie Lund 10.30
20. maj EHL 10.00 og
Bededag Konfirmation 11.15
22. maj EHL 10.30

Konfirmation
29. maj EHL 9.00 10.30

Marts
Man. 28. kl. 19.30  Generalforsamling F
Tir. 29.  kl. 18.50 Banko 
Ons. 30. kl. 19.30 Care Danmark F
April 
Søn. 3.  kl. 16.00  Dania Brass Ensemble *
Tir. 5.  kl. 18.50  Banko
Fre. 8.  kl. 21.00  Gasoline * §
Tir. 12.  kl. 18.50 Banko 
Tir. 19.  kl. 18.50  Banko
Tir. 26.  kl. 18.50  Banko
Ons. 27 . kl. 16.00  Sjællands Strygekvartet *
Fre. 29.  kl. 19.30  Nøddeknækkerne #F
Maj
Søn. 1.  kl. 16.00  Chagall Matiné  *
Tir. 3.  kl. 18.50  Banko
Fre. 6.  kl. 21.00  CheTango Trio * §
Tir. 10.  kl. 18.50  Banko
Tir. 17.  kl. 18.50 Banko 
Ons. 18. kl. 19.30  Hildegard Salon *
Tir. 24.  kl. 18.50 Banko 
Ons. 25. kl. 18.00 Vandretur C. Carstensen F
Tir. 31.  kl. 18.50 Banko

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

Konfirmation 2012
Der er konfirmation i Gadevang kirke Store Bededag 
d. 4.maj og søndag 6. maj og i Nødebo kirke Kristi 
himmelfarts dag 17.maj og søndag 20. maj. 
Alle kommende 7.klasser i sognene får tilsendt et brev 
om konfirmation i april.


