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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 personer pris kr

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

  Priserne kan ændres uden varsel. Se kroens hjemmeside.

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

Nødebo - Gadevang

Kvinderne ved graven
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Et drama i fire akter
Påsken er den kristne kirkes største højtid, og den fejrer vi med en vifte af forskellige gudstje-
nestetilbud for både børn og voksne. 

Påsken er ikke så let at gå til som julen. Julen har barnet i krybben som omdrejningspunkt. 
Englene synger om fred på jorden, lyset skinner i mørket og glæden ligger lige for. 

I påsken er der ikke kun fred og glæde, men sorg, svigt og nederlag og den ramme duft af 
angst og smerte. Vi følger Jesu lidelseshistorie fra palmesøndags jubel, over skærtorsdags 
drama omkring det sidste måltid og afskeden med de feje, men såre menneskelige disciple, 
gennem langfredags mørke indtil døden i den niende time, og endelig den bragende sejr på-
skemorgen, hvor påskens engel og morgensolen og foråret og kvinderne og den tomme grav 
kappes om at fortælle os, at døden ikke har det sidste ord. Det har Gud. 

Liv og død, lys og mørke, godt og ondt – påsken er kontrasternes og de store modsætningers 
højtid. Det er spillet om menneskelivet, sat i scene over fire akter, gennemlevet af vor Herre 
Jesus Kristus. Et stort, gribende drama, langt fra julens idyl under den stjerneklare nat. I på-
sken må vi turde stille os dér, hvor vi står ansigt til ansigt med livet i al sin gru og skønhed. 

Påske og Pasta

Børnegudstjeneste med efterfølgende spisning i præstegården
Tirsdag d. 27. marts kl. 17.30 i Nødebo kirke

Vi får besøg af dukkerne Anna og Henrik, som tager os med en 
tur i tidsmaskinen tilbage til Jerusalem på Jesus’ tid. Her bliver 
de vidner til flere af påskens begivenheder og møder bl.a. Pontius Pilatus og Barrabas!

Tilmelding til spisning: til præstesekretær Allan Høier senest 26.3 på mail alho@km.dk/   
tlf. 48480719 (træffes tirsdage mellem 10-16).
Pris for mad: 25 kr. for voksne, børn gratis. 
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Palmesøndag
Gospelgudstjeneste

Gadevang kirke kl.10.30

Medvirkende: 
Gospelkoret MMMC 
under ledelse af Helene Dahl

Skærtorsdag
Fællesspisning

Gudstjeneste i Nødebo kirke kl.17.00
med efterfølgende påskemiddag i præstegården.

Tilmelding: præstesekretær Allan Høier senest 30.marts 
på mail alho@km.dk eller tlf.48480719. 
Træffes tirsdage mellem kl.10-16

Pris: 50 kr. for voksne, 25 for børn.

Langfredag
Musikgudstjeneste 

Nødebo kirke kl.16.00

Medvirkende: 
Nødebo-Gadevang Kantori.
Musik af bl.a. Fauré, N.W.Gade 
og Peter Navarro-Alonso Fauré N.W. Gade
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Påskedag
Gudstjeneste i Nødebo kirke kl .9 og i Gadevang kirke kl.10.30

Anden Påskedag
Gudstjeneste i Nødebo kirke kl.10.30

Påskekoncert i Gadevang kirke
Anden Påskedag kl. 16.00

Johannes Passionen af Johan Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach (1685-1750) er en central skikkelse i den 
protestantiske kirkemusik på grund af en omfattende produktion 
af en usædvanlig høj kvalitet. Han blev i 1723 ansat som kantor 
ved Thomas Kirken i Leipzig, en ansættelse der bl.a. indebar, han 
skulle komponere kantater til højmessebrug. Som noget ganske 
utroligt nåede Bach at komponere kantater til 6 hele kirkeår, dvs. 
ca. 300 kantater, foruden en række større oratorier og passioner.
 

Bachs første store projekt som kantor i Thomas Kirken var kompositionen og opførelsen af 
Johannes Passionen, der blev uropført ved Langfredags-vesperen 1724. Værket er en musikalsk 
fremstilling af Jesu lidelseshistorie, som den fortælles hos evangelisten Johannes. Evangelietek-
sten kommenteres og perspektiveres af koraler og arier, alt sammen omkranset af et åbnings-
kor og en afsluttende koral.
 
Koncerten i Gadevang Kirke er en kammermusikalsk version af Johannes Passionen, der 
fokuserer på værkets arier. Dette giver en mere intim reflekterende genfortælling af lidelseshi-
storien.
        fortsættes næste side
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Værket opføres af sangere fra DRs Vokalensemble og Det Kgl. Danske Operakor, nemlig soli-
sterne Astrid Kastensson, Gunver Nielsen, Søren Hossy og Steffen Brun. De akkompagneres af 
Nødebo Consort, som består af Christina Åstrand, Bodil Kuhlmann og Andreas Broch. Den 
musikalske ledelse varetages af Gadevangs Kirkes organist Peter Navarro-Alonso, der desuden 
har arrangeret og tilrettelagt værket.

Koncerten indledes med et oplæg ved Peter Navarro-Alonso om Johannes Passionens tilblivelse. 
Koncerten vil vare ca. én time, og der er gratis adgang.

www.noedebosogn.dk  www.noedebokirke.dk  www.gadevangsogn.dk  www.gadevangkirke.dk
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Tirsdagstræf i præstegården
Alle er velkomne, fri entre, dog betaler vi 20 kr. for kaffe og hjemmebag

En spændende eftermiddag i præstegården med Hans Gammeltoft-Hansen

25 år som folketingets ombudsmand
den 17. april kl. 14.00 - 16.00

Moderne dansk 
kirkekunst fra og med                  

Joakim Skovgaard
26. marts kl.19 i præstegården

Bibelselskabets Stiftsudvalg for København og Helsingør Stift, Frederiksborg Forening af 
Menighedsråd og Nødebo Kirke og Menighed indbyder til foredrag:

Den kendte fortolker af moderne dansk kirkekunst, Sognepræst Anette Nybo Henriksen, 
Uvelse vil – med eksempler og billeder fra danske kirker – give os en indføring i aftenens 
spændende og aktuelle emne. 

Ved indgangen opkræves et gebyr på 50 kr.
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Flot resultat af indsamlingen

Traditionen tro deltog Nødebo og Gadevang kirker igen i år i landsindsamlingen til Folkekirkens 
Nødhjælp. Vi var over fyrre i sving d. 4. marts, deraf flest konfirmander. Tusind tak til årets 
konfirmander, som deltog talstærkt. Uden de unge mennesker ville der ikke blive samlet ind!

Men i Nødebo var det tilsyneladende ikke den bedste dag at samle ind på, for der var usædvanligt 
mange, der ikke var hjemme. Derfor blev årets resultat et af de dårligste i mange år. Det blev til 
8.414 kr. mod de sædvanlige 11-12.000 kr, vi plejer at samle ind i Nødebo. 

Til gengæld blev der samlet 8.185 kr. ind i Gadevang, og det er flere tusinde mere end sidste år. 

Det hjalp i Nødebo, at man i år som foredragsholder kunne vælge at være Sult Ambassadør og 
donere et honorar til indsamlingen. Det gjorde bl.a. vores lokale Niels Henrik Gregersen, og 
dermed blev det endelig resultat alligevel tæt på det, vi plejer. Et andet nyt indslag var muligheden 
for at sms’e bidrag ind, som tæller med lokalt, og det gav yderligere 420 kr. Det vil uden tvivl 
bliver til meget mere i kommende indsamlinger.

Jens Carlsen takker af

Efter 10 år har Jens Carlsen valgt at stoppe som indsamlingsleder. Jens har været glad for at være 
med og vi takker ham for hans indsats og håber, at der er en anden, der vil tage over. 

Pladsen er ledig, og hvis man har lyst og tid til at tage udfordringen op og blive indsamlings-leder 
i Nødebo, kan man henvende sig til sognepræsten og høre mere om arbejdet.

En stor tak skal også lyde til Katrine Albert, som står for indsamlingen i Gadevang. 

Nødebo menighedsråd 
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Sommerudflugt med tirsdagstræf 

den 22. maj 2012

Turen går til Dragsholm slot i Odsherred og 

naturkirkegården i Holbæk.

Afgang Nødebo 8,30 – afgang Gadevang 8,40 – forventet hjemkomst ca. 17,30.

På turen til Holbæk laver vi små svinkeærinder ad 
snoede veje og nyder en kop medbragt kaffe inden vi 
skal se den meget smukke naturkirkegård i Holbæk. 
Den blev indviet i 2002 og er en nyskabelse i dansk 
kirkegårdskultur. Det kuperede naturområde er med 
tiden blevet en park med skulpturer, vilde blomster og 
et utal af rhododendronbuske, og urnegravpladserne 
ligger som ”øer” i parken, der er blevet et yndet 
udflugtsmål.  Der vil være mulighed for at slå sig ned 
på én af de mange bænke og nyde udsigten og fuglenes 
sang.

Frokosten skal nydes på restaurant SuRi på havnen i Holbæk med udsigt over fjorden. Bagefter 
kører vi til Dragsholm slot, som hører til blandt Danmarks ældst fungerende verdslige slotte. På 
en guided rundvisning skal vi opleve historiens vingesus, og efter rundvisningen venter en kop 
kaffe og kage i slottets spisested.

Turen koster 175 kr., som indbetales til Lokalbanken Reg. Nr. 6300 kontonummer 1524765.

Deltagerne betaler herudover selv for drikkevarer til frokosten.

Tilmelding efter ”først til mølle” princippet senest tirsdag den 15. maj til præstesekretær Allan 
Høier, som træffes på kontoret hver tirsdag kl. 9,00 – 16,00, tlf. 48480719 eller alho@km.dk



VVS grossereren 
der ejede     

Nødebo Kirke

På den fineste gravplads i 
Nødebo, lige i tagdryppet 
fra kirken og skærmet af 
våbenhuset som danner en 
dejlig lun solkrog står to 
mandshøje markante gravsten, 
omgivet af sten og lænker så 
man ikke kommer for tæt på

William Sophus og Caroline 
Mathilde Dahl står der på 
den ene sten, og på den 
anden sten læser man: 
Kommandørkaptain Carl 
Ludvig v Ellbrecht og Ida v 
Ellbrecht f. Dahl.

Den fine beliggenhed er ikke 
tilfældig, de mennesker der 
ligger begravet her var faktisk 
eneejere af kirken fra 1903 til 
1919, og man kan let forestille 
sig hvorfor de har udvalgt sig 
denne lune og hyggelige krog 
til deres sidste hvilested.

William Sophus Dahl 
var nr. 4 i en børneflok 
på 11, han var søn af en 
velstående karetmager i 
Korsør. Han blev uddannet 
som manufakturhandler 
og arbejdede som kommis 
og bogholder i Stege, da 

faderen i 1856 købte en 
blikkenslagerforretning 
i København hvor hans 
bror, Niels fik arbejde som 
bogholder.

På den tid var der en 
voldsom byggeaktivitet i 
København og sanitære 
installationer såsom indlagt 
vand i etageejendommene 
og vandklosetter til de 
bedrestillede familier skabte 
et kolossalt behov for VVS 
artikler. Niels øjnede en stor 
fremtid i handel med disse 
varer og han foreslog William 
at de sammen startede en 
grossistvirksomhed så den 23. 
december 1867 grundlagde 
de firmaet Brødrene Dahl, der 
straks blev en bragende succes, 
som har varet lige siden, 
omend firmaet nu er overtaget 

af udenlandsk kapital.
Landliggere i Nødebo

I slutningen af1800tallet 
blev det fashionabelt at ligge 
på landet, og faderen købte 
i 1874 det lille stråtækte 
hus Bakkehuset i Nødebo 
(Sportsvej 47, det er desværre 
nu nedbrændt) hvor han 
ville tilbringe sit otium. Året 
før havde Enkebaronesse 
Elisabeth Wedell Wedellsborg 
bygget sig en imponerende 
bolig i Nødebo (Det 
nuværende Nødebogård). I 
1884 ville enkebaronessen 
sælge og William, som tjente 
rigtig mange penge på sin 
VVS forretning, og som var 
blevet glad for egnen, købte 
gården. Det er ikke klart 
hvornår han købte kirken, 
men rygtet siger at han ejede 
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det meste af jorden ned mod 
søen, så kirken er måske fulgt 
med i en jordhandel.
Generøs mæcen
William var ikke smålig, i 1903 
forærede han Bakkegården til 
sognet som bolig for præsten, 
og den er stadig præstegård. 
I 1905 bekostede han en 
større restaurering af  kirken, 
desværre må man nok sige, 
for ved den lejlighed blev flere 
af  kirkens vægge skånselsløst 
ryddet for kalkmalerier.

William blev med alderen 
meget tunghør, og i februar 
1910 ramte skæbnen ham, 
han kunne ikke høre en 
sporvogns advarende klemten 
og blev kørt over da han 
ville krydse Stormbroen ved 
Nationalmuseet. 3 timer efter 
var han død af  indvendige 
kvæstelser.

Nødebo kirke gik i arv til 
svigersønnen Carl Ludvig v 
Ellbrecht, der var gift med 
datteren Ida, men i 1919 blev 
den gjort selvejende.  k&k
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Babysalmesang

Kom til babysalmesang i Nødebo Præstegård

Alle fredag formiddage kl. 9.30 – 11.00

Vi synger sange og salmer, danser, leger og bruger alle sanser til 
at opdage verden, hinanden og os selv. 

Og vi hygger os og taler sammen.

Babysalmesang ledes af musikpædagog Eva Skade Rasmussen, 
som har arbejdet med baby- og børnerytmik i mange år. Og 
man kan både tilmelde sig og spørge efter yderligere oplysninger 
på Evas mail: esr@teliamail.dk.

Vel mødt Nødebo-Gadevang menighedsråd

Historien om familien 
Dahl og Nødebo er 
beskrevet i heftet: To 
Skovbyer 1987, men 
den kan også læses på 
sognets hjemmeside              
www.noedebosogn.dk

•	 For alle børn mellem 0 og 3 år
•	 For dagplejemødre
•	 For hjemmegående



Økologisk extra jomfru oliven-
olie fra vores egen olivenlund i 

det sydlige Grækenland

Vores priser:
5 l dunke til 350 kr 

750 ml flaske til 70 kr.  
500 ml. til 50 kr. 

Tilbud: 
1 kasse med 12 flasker a 500 ml.
500 kr med levering. Spar 100 kr.

Kontakt os på: gaganiaoil@me.com
eller på 28916029

Venlig hilsen Christos og Stine

Tlf: 2726 5691 

Nødebovej 45, Nødebo
3480 Fredensborg

ONLINE BOOKING!!
www.saloncnødebo.dk

mail: salonc@hotmail.dk

     ÅBNINGSTIDER:

Man.� kl. 9.00-17.00
Tirs.� kl. 9.00-17.00
Ons.� kl. 9.00-21.00
Tors.� kl. 9.00-17.00
Fre.� kl. 9.00-17.00
Lør.� Efter aftale

SALON C
frisør & velvære

 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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Klassisk koncert
Jalina Trio

Søndag den 25. marts kl. 16
Der står både Schumann og Mendelssohn på programmet, 
når Jalina Trio lægger vejen forbi Nødebo Kro. Ensemblet 
hører til blandt de romantiske sværvægtere, så der venter 
publikum en stor og helstøbt kammermusikalsk oplevelse.

Jalina Trio består af de to søstre Line Fredens, violin, og 
Janne Fredens, cello, der sammen med pianisten Søren 
Rastogi skaber koncerter, der har betaget både publikum og 
anmeldere verden over.

Trioen har vundet adskillige priser i internationale 
konkurrencer. Da Jalina Trio i 2004 vandt Danish Music 
Awards pris for bedste kammermusikindspilning med 
deres udgaver af Brahms- og Mendelssohns klavertrioer, fik de Strad Magazine op i de helt store 
superlativer: ”Aldrig – og jeg mener aldrig – har jeg hørt nogen af disse værker spillet med så 
ekspressiv nuance og udsøgt, dybtfølt sensivitet. […] Når jeg er rørt til tårer med glæde, ved jeg, 
at jeg hører musik, som den kan og bør være,” skrev magasinet.

Jalina trioen blev i 1997 inviteret til at deltage i en workshop hos violinisten Isaac Stern med 
efterfølgende koncert i Carnegie Hall. Herefter har trioen musiceret over hele verden og alle 
steder med fantastiske anmeldelser og et begejstret publikum til følge. Trioen har vundet priser i 
flere internationale konkurrencer.

Udover det rent klassiske program har Jalina Trio et særligt ønske om at promovere ny og 
eksperimenterende musik for klavertrioer, og har i den forbindelse indspillet en række danske, 
nulevende komponister med titlen: Now Denmark!

Entré 100 kr. eller abonnement.

Entrébilletter sælges ved indgangen og kan købes online indtil 24 timer før arrangementets start.

Der kan ikke købes billetter pr. telefon.
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Nøddeknækkerne

Fredag den 30. marts

Kom og vær med til en sjov og glad fællesaften med Nøddeknækkerne. 

Den første time fra kl. 19.30 er for hele familien med sang- og danselege i alle afskygninger. 
Senere fra kl. 20.30 er der folkedans for de voksne. Børnene kan selvfølgelig også være med her, 
hvis de har lyst. 

Man kan spise middag på Kroen, før musikken starter. Det koster 80 kr. og maden serveres kl. 
18.30. Børn under 12 år betaler 40 kr. Middagen skal bestilles i forvejen ved at købe spisebilletter 
på forsamlingshusets hjemmeside www.noedebo-kro.dk senest kl. 12.00 onsdag den 22. februar. 

Der er gratis adgang til musikken og dansen

Fredag den 27. april
og



Musik og dans
med Die Herren 

fredag den 13. april kl. 21

Efter 20 år med U2´s musik i bagagen og flere end 1500 
koncerter, må Die Herren siges at have bevist sit værd. Die 
Herren yder sit ypperste hver gang. Koncerterne er som 
udgangspunkt altid udsolgt, så køb din billet, før din nabo 
køber den sidste.

Die Herren leverer noget af det bedste musik, der nogensinde er skrevet, på sin egen underfundige 
og særegne facon, og i 2011 havde de 20 års fødselsdag med U2s eminente musik i bagagen. 
Deres turnéer har bragt orkestret rundt snart på det lille intime spillested, snart i en landsbykirke 
og snart i de største koncertsale over hele Danmark. 

Musikken er U2s, men showet er Die Herrens eget, og man behøver ikke være stor U2-fan for 
at holde af Die Herren. Bandet har altid gjort en dyd ud af at vælge deres eget udtryk og egen 
identitet. U2s musik er de selvfølgelig altid tro over for - men showet skal altid have sit eget liv og 
særpræg. Publikum inviteres ind i U2s verden af musik, og ind i Die Herrens verden af nærvær, 
intensitet, energi og humor.

Lord Nilsson på trommer, Topp på bas og Haeggen på guitar kan det, der skal til, for at få U2s 
stemninger til at lyde som de skal, og Mono i forgrunden er en værdig repræsentant for Bono. 

Entré 180 kr. eller abonnement.

Entrébilletter sælges ved indgangen og kan købes online indtil 24 timer før arrangementets start.

Man kan spise på Kroen, inden musikken starter. Der serveres en to retters menu kl. 19

Spisebilletter koster 125 kr. per kuvert, og skal købes online.

Der kan ikke købes billetter eller bestilles mad pr. telefon.
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Du får altid de nyeste oplysninger om aktiviteterne på 
Nødebo Kro på vores hjemmeside:

www.noedebo-kro.dk

Nu kan du få frisk kød lige til døren

Morten Duelund har boet her i Nødebo i 14 år, og han har siden sidste sommer drevet en slagterforretning 
i Frederiksværk. Morten er gift med Pia Duelund, som er født og opvokset her i byen i en af Nødebos 
rigtig gamle familier.

Efter at forretningen er etableret, er der flere af byens borgere, der har set en mulighed for at få frisk kød 
hos Morten og fået ham til at tage med hjem, og det har givet ham mod på at sætte det hele lidt mere i 
system.

Fremover vil han gerne yde den service, som det også fremgår af annoncen, at man kan bestille en 
kødpakke, som han et par gange om ugen kan bringe til døren efter aftale både her og i Gadevang.

Et fristende tilbud? – det lyder da lækkert.         LL

Nørregadens Slagter
v/ Morten Duelund, Nørregade 14, 3300 Frederiksværk, Tlf. 4772 0061

Nørregadens Slagter ejes af Morten Duelund som bor I Nødebo.

Jeg tilbyder nu alle borgere i Nødebo og Gadevang, alt fra butikken leveret gratis på adressen.

Levering vil være onsdag og torsdag, samt efter aftale.

Jeg har det meste inden for fersk kød, hjemmelavet pålæg, røgvarer,

ugepakker, 14 dages pakker og månedspakker.

Samt mad ud af huset menuer.

Se meget mere på min hjemmeside ! 

www.slagterduelund.dk
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Det fortælles om Storm P., at en dag, hvor han maler et portræt, kommer en af hans venner på 
besøg. Storm P.’s portrætter er ofte farverige, og han elskede klovnen som figur. Vennen siger: 
”Kan du ikke tegne de mennesker, så de ligner?”. Storm P. svarer: ”Jo, det kan jeg godt, men det 
nænner jeg ikke”. Jeg kan godt tegne dig, sådan som du ser ud i dag, hvor du har fået begge ben 
forkert ud af sengen og ligner en tristesseramt levebrødspessimist. Men ved du hvad? Det nænner 
jeg ikke. Derimod tegner jeg dig, som du fortjener at se ud. Det er derfor, jeg giver dig farver på 
og en fjer i hatten, og derfor jeg pakker dig ind i regnbuen og hæver himlen over dig. Sådan synes 
jeg, du fortjener det.

Det fortrinlige ved Storm P. er, at han træner vores evne til at springe over skygger – ikke blot vore 
egne, men de skygger alle mennesker har. Han tager fra de livlige og giver det til de kedelige. Det 
samme kan man sige om Erik Lindsøs foredrag, når han med humoren som våben går i kamp 
mod de langtidsskuffede. Ved at leve livet erfares det, men ved at elske livet forklares det. Og når 
livet forklares, bliver det til poesi. Nogle skaber glæde, hvor de går - andre når de går.

Erik Lindsø er forfatter og kulturjournalist, og hans livsbetragtninger er netop udkommet 
i bogen ”Der er nu noget ved livet, man ikke finder andre steder”. Han har endvidere været 
højskoleforstander på Rønshoved Højskole og programmedarbejder i Danmarks Radio.

Entré 50 kr. eller abonnement.

Entrébilletter sælges ved indgangen og kan købes online indtil 24 timer før arrangementets start.

Erik Lindsø

Et foredrag om: 
Livsglædens nødvendighed

Onsdag den 21. marts 
kl. 19.30

Det er en af landets mest efterspurgte foredragsholdere 
og fortællere, som med muntre historier og humorens 
bid sætter tilværelsen under lup. Det bliver en poetisk 
rundrejse i livsglædens, smilets og humorens og den 
muntre alvors univers.



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

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

Husk generalforsamlingen på Nødebo Kro 

Mandag den 26. marts kl 19:30

Alle medlemmer af Nødebo Kro er velkomne

Dagsorden ifølge vedtægterne
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Jazzkoncert med

Jakob Bro trio

Søndag den 22. april 
kl. 16

Guitaristen Jakob Bro har de senere år markeret sig som en stærk komponist og performer på 
både den danske og den internationale jazzscene. Sammen med bassisten Anders Christensen og 
trommeslageren Jakob Høyer danner han Jakob Bro Trio.

Trioens udgangspunkt er amerikanske jazzstandards med en lyd præget af stærke melodier, 
udfordrende samspil og koncentreret improvisation. Fortolkningerne spænder over flere genrer og 
forholder sig både loyalt og nysgerrigt til jazzens traditioner.

Trioens medlemmer er alle velkendte skikkelser på den danske og internationale scene, hvor de 
bl.a. også har gjort sig gældende i forskellige rocksammenhænge. Jakob Bro har i Danmark indtil 
videre vundet fire Danish Music Awards for sine udgivelser.

Anders Christensen, måske bedre kendt som AC, har været fast medlem af Paul Motians 
ensemble. På den danske rockscene har han spillet med bl.a. Naja Rosa Koppel, Caroline 
Henderson, Savage Rose og Sort Sol.

Jakob Høyers karriere har været løbende skift mellem rock og jazz. På rocksiden er han nok mest 
kendt for sine turnéer med The Raveonettes..

Ved koncerten i Nødebo vil trioen spille numre fra Jakob Bros berømmede album ”Baladeering” 
fra 2009 og fra det seneste album ”Time”, der udkom i november 2011. 

Entré 100 kr. eller abonnement.

Entrébilletter sælges ved indgangen og kan købes online indtil 24 timer før arrangementets start.

Der kan ikke købes billetter pr. telefon.



DIN LOKALE TRÆMAND

Arborist Jørn Skov
Træfældning, Træbeskæring

Flishugning, Stubfræsning

Rådgivning

Uforpligtende tilbud gives

skov@treecare.dk

www.treecare.dk

Nødebovej 36A  40872626

Kom så piger !
Spring ud i foråret og vær med til at danse Zumba på 
Kroen - 

Vi er nogle stykker, der har det virkelig sjovt med Zumba 
GOLD, dvs. Zumba for os, der er blevet voksne.

Vi er på Kroen i Hestelængen hver torsdag kl. 10.30 til 
11.30, og der er lige netop et par pladser tilbage til et par 
friske kvinder til et forårshold, der starter 12. april 2012. 

Meld jer til Lone Illum, der er vores veloplagte 
instruktør, se mere på www.zumillumba.dk

Forårshilsner fra 
Lisbeth
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Kroen mister 100.000 kr!!
- hvis vi ikke får en ny Loppe-general.

Søren Skals stopper med dette loppemarked, så vi skal finde en ny general, ellers falder det 
hele fra hinanden.

Som mange vil vide, har det ikke skortet på de fine titler i loppe-flokken, og ”generalen” er 
ham/hende, der står for koordineringen af hele. Til at tage ansvar for de enkelte områder er 
der 20 ”direktører” og desuden ca. 80 menige lopper, issælgere, pengeoptællere osv. osv. 

Ifølge Søren, der har haft posten i 5 år, er kunsten at uddelegere så mange funktioner som 
muligt, og eftersom der er en masse funktioner, som nærmest sidder på rygmarven af de 
menige lopper, er det til at overkomme. Men Søren er skoleleder, og han starter nyt skoleår i 
august, netop som presset omkring loppemarkedet strammer lidt, og derfor er det ikke ideelt 
at passe netop skolelederjobbet sammen med general-posten. 

Så kom frem i lyset alle I, der elsker Loppemarkedet. Sig ja til at lede slaget på en dag, hvor 
mere end 100 nødebo´ere arbejder sammen om en stor og vigtig opgave. Når alle lopperne 
sidder og spiser efter et godt Loppemarked, så er man helt høj af at have gjort et godt stykke 
arbejde sammen med naboer, familie og hele loppeflokken. For nytilflyttere er det også en 
unik mulighed for at snuse til kro-arbejdet. 

Og så bryder Kroens kulturprogram simpelt hen sammen, hvis vi ikke har indtægten fra 
Loppemarkedet. 

Interesserede kan henvende sig til Søren Skals på 4848 4539 eller andre fra bestyrelsen.

Pbv. Lisbeth
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Nødebo 

Tennis

fylder 30 år

En solrig dag i juli 1982 blev de første tennisbolde spillet over nettet på bane 2. Hele foråret var 
gået med at anlægge banerne ved hjælp af friville fra Nødebo. Det var et hårdt arbejde, så bane 1 
blev først færdig sent i august. Det kostede godt 173.500 kr. at anlægge de to baner.

Vi vil gerne fejre jubilæet ved at tilbyde alle børn (under 18 år), at de kan spille for 30 kr. i 2012. 
Yderligere tilbyder vi som tidligere år gratis tennistræning. På denne måde håber vi, at vi kan 
lokke lidt flere til at opleve glæden ved at spille tennis.

Vi håber også, at personer over 18 år har lyst til at spille. Det koster kun 400 kr. for en sæson der 
strækker sig fra maj til oktober, så det må siges at være et rigtigt godt tilbud. Hvis du ikke er med-
lem, men har lyst til at spille, skal du blot sende en mail til niels.lillemose@gmail.com, så sørger 
jeg for at du får en opkrævning og bliver meldt ind. Der er ingen ventelister, og der er masser af 
ledige banetimer sæsonen igennem. Også voksne kan deltage i den gratis tennisundervisning.

Den nye tennissæson begynder lørdag den 28. april kl. 9.00 med morgenkaffe ved klubhuset 
og med lidt doublespil. Alle er velkomne.

Træningen starter mandag den 30. april kl. 15:30 for de yngste.

Tennis i Nødebo er mest for fornøjelsens skyld. Vi deltager ikke i store turneringer, men holder 
os til klub-40, hvor vi mødes med vores nærmeste naboklubber og spiller lidt hyggetennis. 

Vil du vide mere om tennis i Nødebo kan du kontakte Niels Lillemose på 4848 3121
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En Fut-klub
fortælling

Hver mandag aften vandrer 
5-8 mænd i deres bedste 
alder ned i Kroens kælder, og 
dukker først op igen mange 
timer senere. De har en 
legeplads dernede, og det har 
de haft siden 1997.

Det er Fut-klubbens 
medlemmer, og de påstår selv, 
at de aldrig bliver voksne.

I 1997 var der ikke rigtig 
nogen byggeopgaver på 
Kroen, Hestelængen var 
færdig, og Driverhusets 
nybygning var ikke kommet 
i gang endnu. Det fik en flok 
mænd til at tænke over, hvad 
de nu skulle kaste sig over.

Spejderne flyttede fra Kroens 
kælder ned i deres flotte nye 
klubhus, og der blev pludselig 
et stort lækkert lokale frit 
- som skabt til en model-
jernbane.

Stig, Knud og John har hver 
især leget med tog siden de 
var drenge, og har selv bygget 
tog og samlet i mange år. 
Bent er nørden, der ved alt 
om motorstørrelser, årstal, 
topfart osv. osv. Kesser og 

Torben synes bare, det er 
super-spændende og meget 
hyggeligt, og så er der 5-7 
aktive medlemmer, som 
ikke lige dukkede op sidste 
mandag. 

Banen er meget, meget flot og 
fuld af små fine detaljer. Der 
er modeller af håndværkere 
i gang på en byggeplads, 
der er beboelseskvarterer, og 
fabriksområder, og smukke 
skovstrækninger, der er 
også en lille rævegrav på en 
baneskråning og meget mere. 
Man kan køre i 3 etager, men 
det er mit indtryk, at det 
sjoveste ikke er at køre med 
togene, men at bygge hele 
banen. 

Knud er ved at bygge 
et havneanlæg med 
tilkørselsrampe, og så skal 
storebæltsfærgen Kong 
Christian IX ligge til kaj. 
Den er han ved at bygge 
derhjemme. John limer 
nogle overledningsmaster og 
Kesser laver en diminutiv 
stensætning. Stig er formand 
og viser rundt, og laver i 
øvrigt køreledning til el-
togene. 

De har tilsammen ca. 500 
lokomotiver og 2-3000 vogne. 
Der er flest danske og tyske 
modeller, Bent har et par af 
de rigtig gamle. De fleste tog 
kører nu med digital styring, 
og Märklin har lige lavet et 



nyt smart styresystem, som 
de snart skal have i gang. 
Men Bents gamle tog må 
bygges om og køre digitalt. 
I vognparken har de et utal 
af forskellige vogne, f.eks. 
en skinne-skidtskrabervogn, 
en støvsugervogn, en 
”krokodille”,et tog der kan 
bøjes i flere led, og en vogn 
med indbygget TV-kamera, så 
man kan følge med i, hvordan 
ruten køres.  Alt rullende 
materiel er privatejet, og det 
meste kommer med hjem 
efter hver mandag aften. Det 
faste anlæg er fælleseje.

De regner ikke med, at de 
nogen sinde bliver færdige 
med banen. Nogen gange 
river de ned og bygger om, 

og de har også en drøm om 
at bygge op på den sidste bare 
væg, og lave en stor bjergbane. 
Der er godt nok ikke så 
mange DSB-tog, der er gode 
til bjergene, men så er der de 
tyske, og de har også rigtig 
mange schweitziske modeller, 
som er meget flotte og 
anderledes. De er alle meget 
opsat på at få bygget et stort 
bjerganlæg, men skal ”lige” 
være næsten færdige med hvad 
de er i gang med.

 De påstår godt nok, at de 
har hørt om, at der også 
er kvinder, der kan bygge 
modeljernbane, men det går 
nu meget godt her i kælderen, 
som det er. Tonen er rå og 
hjertelig, og de fortæller, at de 

har ligeså mange nedfaldne 
køreledninger og forsinkelser 
som DSB. Kesser siger, at 
han gerne påtager sig skylden 
for alle fejlene, også dem der 
opstår, når han ikke er der. 
Det påstås, at han er lærling 
og aldrig bliver andet. John 
mener, at det sociale nok er 
det vigtigste her, og så det, at 
være sammen om en fælles 
passion. Stig siger: ”vi er 
seriøse, men ikke alvorlige”, 
og det må vist siges, at være et 
kvalitetsstempel. 

Der er rart at være i Kroens 
kælder, så jeg håber heller 
ikke, at banen nogen sinde 
bliver færdig.   LL
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I Nødebo Holt svinger vi stavene, og bagefter fortæller vi over en kop kaffe om foreningens 
aktiviteter, evt. kan datoer for begynderkursus aftales med instruktørerne

Vel mødt til en dejlig forårssæson.               Nødebo Stavgangsforening, Jette Krog, formand

Kom og lån stave 
og mød alle stavgængerne

ved de rødmalede klubhuse ved Esrum sø 

torsdag den 29. marts kl. 9.30

Nyt fra Nødebo Vandværk
Generalforsamling

Når disse linjer læses, har der været afholdt generalforsamling i Nødebo 
Vandværk, hvor vi forventer, at den nuværende bestyrelse bliver genvalgt. 
Formand Ole H. Olesen, kasserer Bent Petersen, bestyrelsesmedlemmer 
Lars Jensen, Tina Pedersen og Peter Stoustrup.

Formanden Ole H. Olesen fremlagde bestyrelsens beretning, hvoraf det fremgår, at Nødebo 
Vandværk leverer vand af meget fin kvalitet. På investeringssiden er der etableret en ny 
nordgående ringledning, der sikrer en bedre forsyning til den del af byen. I 2011 har der været 
udgifter på næsten en halv million til udbedring af ledningsbrud. De øvrige driftsudgifter er i 
overensstemmelse med budgettet. 

Der er udarbejdet en handlingsplan for renovering af ledningsnettet, der forventes at starte op i 
2012.

Regnskabet viste et overskud efter afskrivninger på kr. 183.406.

Vi henviser til vor hjemmeside www.nødebovand.dk hvor du kan finde regnskab, budget og 
beretning.
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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

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

• Gevinster på medlemsnummer

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

• 6 Nødebo puljer giver mulighed for store gevinster i seriespillene

Endvidere diverse lotterier og skrabespil.
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Siden den spæde begyndelse i kælderlokalet på Nødebo Kro er Grib Skov Trop blevet 25 år ældre, nu med 
egen hytte med græs på taget, og er Danmarks største spejdertrop.

Det vil vi gerne fejre og håber at alle der har været en del af gruppen i løbet af de seneste 25år vil deltage 
i middag og fest! Vi glæder os til at se nuværende og tidligere spejdere og ledere, hjælpere, sypiger, 
madtanter, køkkenhold, bjælkehusbyggere m.v. Vi har sendt invitationer direkte til de spejdere og ledere, vi 
kunne finde adresse på i vores arkiv. Indbydelsen gælder også jeres ledsagere, den gælder også dem, brevene 
ikke er nået frem til, samt alle andre der har gjort en indsats i Grib Skov Trop (inkl. ledsager).

Læs mere om jubilæumsfesten på www.gribskovtrop.dk

Pris: 50 Kr. for middag. Drikkevare kan købes.Der er underholdning for både børn og voksne. 

Der vil være mulighed for overnatning.

SU: Online på www.gribskovtrop.dk senest 15. maj 2012.

Indbydelse til 

25års Jubilæum i 
Grib Skov Trop 

Lørdag d. 9. juni 
kl. 17.00
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Vejviser for kirkerne i Nødebo og Gadevang  www.noedebosogn.dk
Sognepræst: Eva Holmegaard Larsen 
Nødebo Præstegård, Nødebovej 24, Nødebo   48 48 07 19.  ehl@km.dk
Træffes bedst: ons-, tors- og fre- 10-11, tirs- 16-18, træffes ikke mandag 
Præstesekretær: Allan Høier  
træffes  som regel i præstegården tirsdag kl. 9-15  48 48 07 19,  alho@km.dk
Graver: Michael Müller 
Kirkegårdskontor Nødebovej 16, Nødebo   48 48 40 09 graver@live.dk
Træffes hverdage 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
Kirkværge: Knud Aunstrup, Søparken 7, Nødebo  48 48 58 74 knud@aunstrup.com

Kirsten Aunstrup, Søparken 7
Nødebo  3480 Fredensborg

Formand 48485874 kirsten@aunstrup.com

Gunver Nielsen, Mosebredden 1
Nødebo  3480 Fredensborg

Næstformand 48481429 nielsen.aagaard@mail.dk

Eva Stenby Carlsen, Nødebo Skovvænge 8 
Nødebo  3480 Fredensborg

Kontaktperson 48476712  
20670044

evastenby.carlsen@gmail.com

Hans Erik Hansen, Gribskovvænget 20 (G)
Gadevang  3400 Hillerød

Kasserer 48266573  
21810165

h.p@tiscali.dk

Jytte Liljedahl, Humlevænget 5
Nødebo  3480 Fredensborg

Sekretær 48482710  
30554988

jytte-finn@mail.dk

Else-Marie Kjøller, Jægervænget 17
Nødebo  3480 Fredensborg

48480736 
20227736

else-marie@moselvin.dk

Birgitte Hermann, Mosekrogen 1
Gadevang  3400 Hillerød

48250216
72498306

brher@gribskov.dk

Lilian Christiansen, Ebbas Alle 18
Nødebo  3480 Fredensborg

48480210 lgs@c.dk

Poul Olsen, Kirkevej 12
Nødebo  3480 Fredensborg

48480274  
40257074

tpolsen@os.dk

Eva Holmegaard Larsen, Nødebovej 24
Nødebo 3480 Fredensborg

Sognepræst 48480719 ehl@km.dk

Nødebo-Gadevang menighedsråd
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Gudstjenester Prædikant Nødebo Gadevang
Marts

18. marts EHL 10.30 9.00
25. marts EHL 9.00 10.30

April
1. april EHL 10.30

Palmesøndag

5. april EHL 17.00
Skærtorsdag

6. april EHL 16.00
Langfredag

8. april EHL 9.00 10.30
Påskedag

9. april Annemarie Lund 10.30
2.  påskedag

15. april Ib Lauritsen 9.00 10.30
22. april EHL 10.30 9.00
29. april EHL 9.00 10.30

Gudstjenesteliste

Sæt kryds i kalenderen:

Sogneaften i præstegården 23.maj kl.19.30  Præst og forfatter og debattør 
Sørine Gotfredsen med foredraget: Har folkekirken mistet sit selvværd?

Højskoledage i præstegården 1.-2. september: Gud i musikken
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Nødebo Idrætsforening         www.nif.dk
Formand Henning Vester,
Krohaven 7, Nødebo 4848 3150
Kasserer Kasper Andersen,
Mosedraget 24, Nødebo 4848 5584
Sekretær Svend Høegh Nielsen,
Kirkevej 14, Nødebo 4848 0672
Badminton: Svend M. Andersen,
Baunevænget 38, Nødebo 4848 2804
Fodbold: Kasper Andersen
Mosedraget 24  4848 5584
Gymnastik: Lillian Dale,
Søvej 14, Nødebo  4848 3238
Tennis: Niels Lillemose,
Rådyrvej 6, Nødebo  4848 3121

Grib Skov Trop                   www.gribskovtrop.dk
Formand: Hans Peter Folden 2465 6384
Formand-gst@gribskovtrop.dk
Ulveleder: Bente Wilcke  4848 0128
Stifinderleder: Leif Højvang  4848 1270
Spejderleder: Stinus Andersen 2966 7032
Roverleder: Ole Lumholt  4848 1270
Forældreforening: Jørgen Andersen  4848 5099
Hyttevagt: Brian Hørup  41591076  
bhpost@mail.dk

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

Bestyrelsen:
Anne Hansen, Formand   4848 4196
Kirsten Poulsen   5190 0453
Dorrit Dall Hansen  4848 4880
Maria Johansen  2227 0276
Margit Vester  4848 3150
Gitte Kruchov  4841 4364
Rikke Sund Nordahl 3956 4804

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

Styrk din krop i Nødebo
Gerda Broch Christensen             2384 8367
Irene Møller              2363 6911

Øvrige foreningsdata

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

Nødebo Lokalråd                      www.nødebo.dk

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

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

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

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

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

Jens Seeberg, Baunevænget 39                      næstformand                     3920 4797
Marianne Bille, Skovgærdet 2A                     kulturudvalget                  4848 1760
Bruno Bjerre, Ebbas Allé 14B                       ejendomsudvalget             2014 1617
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
Tilde Gylling Bender, Søengen 2                                                           2070 2930
Søren Skals , Pile Allé 5                                 loppegeneral                    4848 4539
Vanessa Stephensen, Kildeportvej 31                                                     2536 3010
Chr. Wolfhagen, Nøddehegnet 19                 driftudvalget                    4848 2593
Ib Østlund, Kastanie Allé 6                           økonomiudvalget             4848 1000
Forsamlingshuset, Nødebovej 26                                                          4848 0746

Bliv medlem af kroen: Det personlige medlemskontingent er 350 kr pr år, og 150 kr for unge (under 30) 
under uddannelse. Forældres medlemsskab omfatter børn under 18.     
Medlemsskab oprettes via vores hjemmeside www.noedebo-kro.dk. 
Kulturabonnement koster 400 kr. pr. halvår for medlemmer, du sparer 200 kr.

Medlemsrabat: Medlemmer, der ønsker at leje selskabslokaler på Nødebo Kro, kan 2 gange om året få 
en rabat på lejen på 2500 kr. Det ene lejemål skal være Hestelængen. Forudsætningen for rabatten er , 
at man har været medlem i minimum 2 år, når lejekontrakten underskrives. Medlemskabet regnes fra 
den dag, hvor man første gang har indbetalt medlemskontingent. Denne information findes i kroens 
medlemssystem. Højest 2 medlemmer kan få rabat ved samme udlejning.

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

Lokaler Basis Rabat 1 medlem Rabat 2 medlemmer

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



Det sker på Nødebo Kro fra marts til maj

Næste nummer af Kirke & Kro udkommer 
den 29. april deadline 15. april 2012.

Marts 
Ons. 21. kl. 19.30    Erik Lindsø (foredrag)*
Søn. 25.  kl. 16.00    Jalina Trio (kl. koncert) *
Man. 26. kl. 19:30 Generalforsamling F
Tir. 27.  kl. 18.50    Banko
Fre. 30.  kl. 19.30    Nøddeknækkerne F#

April
Tir. 3.  kl. 18.50    Banko
Tir. 10.  kl. 18.50    Banko
Fre. 13.  kl. 21.00 Die Herren (musik og dans) *
Tir. 17.  kl. 18.50    Banko
Søn. 22.  kl. 16.00 Jakob Bro Trio (Jazz koncert) *
Tir. 24.  kl. 18.50    Banko
Fre. 27.  kl. 19.30 Nøddeknækkerne F#

Maj
Tir. 1.  kl. 18.50    Banko
Tir. 8.  kl. 18.50    Banko
Fre. 11.  kl. 21.00 Trad Lads & Green Steps *

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


