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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. samt 
1 bord 6 pers.
Et hvidt klaver, som kan flyttes mellem de forskellige lokaler.
Krostue: 5 borde 8 pers., 2 borde 4 pers., 1 bord 6 pers.
Musikanlæg (CD og bånd).
Sal: 20 borde 6 pers. Musikanlæg (CD og bånd). Sceneelementer 
som man selv skal stille op og tage ned igen.
Sort flygel (koncertflygel) kan ikke lejes
Runde borde: Koster 50 kr pr. bord for ikke medlemmer, gratis 
for medlemmer.
Rullebar: Fadølsanlæg med 2 taphaner kan lejes for 500 kr.
Hestelængen: 11 borde 6 pers., musikanlæg.
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Fordele for medlemmer af kroen: ( se også side 35)

Til arrangementer i dit hjem kan du leje borde og stole billigt:  
 Grå AJ stole, 6 stk. for 25 kr.   
 Klapborde 50 kr. pr. stk.
 Kroens trailer for 50 kr. pr. dag.
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Kristus i de dødes rige  (Joakim Skovgaard)

Påske i
Nødebo - Gadevang
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Der sendes for tiden et væld af programmer om døden i både radio og tv. Meningen er vist at blive 
lidt mere fortrolig med døden og fjerne vores dødsangst. Vi hører eks. forskellige mennesker fortælle 
om deres nærdødsoplevelser. Det pirrer nysgerrigheden, men jeg ved ikke, om det egentlig gør os mere 
fortrolige med vores egen død? Det er dejligt for de mennesker, der har oplevet noget smukt og godt 
i deres ”næsten død” øjeblik. Men hvad er virkeligt og hvad er drøm? Det mest virkelige er stadig det 
faktum, at vi alle skal dø.

For mig ligger den største trøst i at forlade mig på Gud. Det er ikke mine eller andres oplevelser af 
næsten død, det er ikke mine billeder eller visioner eller forestillinger om døden, der skaber livet efter 
livet. Det er Gud, som har døden i sin magt. I påskeevangeliet er de dødes opstandelse da heller ikke 
beskrevet med andre ord, end at graven var tom. Da kvinderne påskemorgen kom ud for at se til Jesu 
grav, fandt de den tom. Den døde var der ikke. Ingen har set opstandelsen. Den er et mysterium, en 
hemmelighed, som opfordrer os til at slippe kontrollen og tro på Guds skaberkraft. Ingen tv-udsendel-
ser kommer bag om den tomme grav. Det skal ikke forhindre os i at danne billeder og prøve at beskrive 
livet efter livet. Som salmedigteren Jakob Knudsen, der i ”Se, nu stiger solen” ser opstandelsen for sig, 
som det at vågne til en evig sommermorgen – ”lyset stander stille på livets kyst”.

Som forsidebillede til kirkernes påskeprogram har jeg valgt at vise Joakim Skovgaards berømte og beryg-
tede opstandelsesbillede med titlen Kristus i de dødes rige (1894). Her ser vi en kunstner, der i forestil-
lingen om opstandelsen ikke nøjes med ”den tomme grav”, men går ”all in” i forestillingen om, hvordan 
Jesus fra langfredag til påskemorgen går i dødsriget og henter de døde op og tager dem med sig. 

Allerede Skovgaards egen samtid fandt hans maleri alt for meget. Og jeg har også altid selv været lidt 
ambivalent i mit eget forhold til dette bombastisk fremstillede påskedrama. Men man må give Skov-
gaard, at han tør – tør gå hele vejen og tro på, at uanset hvad det er vi havner i, når vi dør, så kommer 
vores lysende helt og henter os. 

Jesus er her fremstillet som den absolutte helt. Borte er den lidende Kristus. Her møder vi sejrherren, 
der overvinder døden og endda træder den under fode – træder på døden og ondskaben og rækker sine 
arme ud mod først Eva og Adam, og dernæst mod resten af den faldne, blege, huløjede menneskehed. 

Uanset om man er til Skovgaard eller ej, så mødes vi i påsken af et storslået drama, der lader os stå 
ansigt til ansigt med vores livs realitet: at det har en ende. At vi engang skal dø. Og at der er lidelse, sorg 
og smerte i verden. Det kan vi ikke komme udenom, eller tale udenom i nok så mange tv-udsendelser. 

Men vi kan tro. Tro på at Gud har fod på det – som Skovgaards Kristus helt bogstaveligt sætter sin fod 
på døden og det onde. Tro på at, hos Gud samles alle vores livs tråde. Hvordan det så er? Endnu erken-
der vi stykkevis, først da skal vi kende fuldt ud, ligesom vi også selv er kendt fuldtud, som apostelen 
Paulus har udtrykt det. Mere får vi ikke for den 25-øre.    Eva Holmegaard Larsen

Nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde
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Palmesøndag 
Børne- og ungdoms-
gudstjeneste 
med minikonfirmander og konfirmander fra Nødebo

Nødebo kirke kl. 14.00

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.
Pris: 50 kr. for voksne, 25 kr. for børn 

Tilmelding: præstesekretær Allan Høier senest 26. marts
på alho@km.dk eller på tlf. 4848 0719.  Træffes tirsdag 9 - 15
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Langfredag
Musikgudstjeneste
Nødebo-Gadevang Kantori medvirker. Der vil 
blive sunget musik af bl.a. Mendelssohn,
J S Bach, Carl Nielsen og Peter Navarro-Alonso

Nødebo kirke 16.00

Påskedag
Festgudstjenester
med medvirken af to trompeter, der sam-
men med kirkens organist vil indramme 
højmessen i musik fra G F Händels
Music for The Royal Fireworks

Gadevang kirke kl. 9.00
Nødebo kirke kl. 10.30



7

Påskekoncert i Gadevang kirke
anden påskedag kl. 16.00

Messias af G F Händel
Händels Messias fra 1741 fremstår i dag som den mest 
kendte og elskede kirkemusikalske komposition. I dag er 
værket uløseligt knyttet til julen. ”Ingen jul uden Händels 
Messias” lyder det fra mange musikelskere. Og således 
var der sidste jul alene i Københavnsområdet næsten 20 
forskellige opsætninger af dette værk

Men værket handler egentlig ikke om kun julen. Det 
falder i tre dele, der handler om hhv. Jesu fødsel, Jesu 
død og om de dødes opstandelse. Jule-delen er således 
blot en optakt til beretningen om Jesu død og om de 
dødes opstandelse. På denne vis rummer værket i sin 
helhed hele den kristne frelseshistorie

Det er dog sjældent at værket opføres i sin helhed, da dette ville tage ca. 3 timer! 2.påskeda-
gens Gadevangs-version er da også en kortere version, hvor hele historien omfavnes udeluk-
kende gennem værkets arier. Musikken er blevet omarrangeret til en mere kammermusikalsk 
intim version og vil blive opført af 4 sangsolister og 4 musikere - og uden kor!

Gadevang-Messias opføres af sangsolister ansat ved bla. Den Jyske Opera, Det Kgl. Operakor 
og Danmarks Radios Vokalensemble

Solister: Pernille Madsen (sopran), Gunver Nielsen (alt), Søren Hossy (tenor), Steffen Bruun 
(bas)
Arrangement og musikalsk ledelse: Peter Navarro-Alonso

Koncerten indledes med en introduktion ved Peter Navarro-Alonso. 
Det hele varer ca. 5 kvarter og der er fri entré
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Fredag den 22. marts kl. 19 
Fredag den 19. april kl. 19

Nøddeknækkerne har besluttet at starte musikken en halv time tidligere, så der spilles op til dans 
allerede fra kl. 19. Den første time er for hele familien med sang- og danselege i alle afskygninger. 
Senere fra kl. 20 er der folkedans for voksne. Børnene kan selvfølgelig også være med her, hvis de 
har lyst. Der bliver både danset og instrueret. 

Det er helligdag den sidste fredag i marts og april, så der er nøddeknækkerne flyttet en uge frem.

I marts kommer ”De Fortabte Spillemænd” på besøg, og i april får Nøddeknækkerne besøg af 
”Frejas Fioler”. Læs mere om Nøddeknækkerne og deres gæster på www.nodeknek.dk.

Man kan spise middag på Kroen før musikken starter. Der serveres en ret mad kl. 18.30, og det 
koster 80 kr. for voksne og 40 kr. for børn. Spisebilletter skal købes senest kl. 12 onsdagen før på 
Kroens hjemmeside www.noedebo-kro.dk

Der er gratis adgang til musikken

Nøddeknækkerne
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Ordinær generalforsamling
på Nødebo Kro

Mandag den 18. marts 2013 kl. 19:30

  1.  Valg af dirigent
  2.  Bestyrelsens beretning
  3.  Forelæggele af regnskab
  4.  Godkendelse af regnskab
  5.  Forelæggelse af budget til orientering
  6.  Behandling af indkomne forslag
  7.  Fastlæggelse af det årlige kontingent
  8.  Valg af medlemmer til bestyrelsen, følgende er på valg :
   a.  Formand (nyvalg)
   b.  Kulturformand (nyvalg) 
   c.  Ejendomsformand (Bruno Bjerre genopstiller)
   d.  Økonomiformand (nyvalg)
   e.  Bankoformand (Flemming Jørgensen genopstiller)
   f.  Ordinært medlem (Tilde G. Bender genopstiller)
   g.  Ordinært medlem (nyvalg)
  9.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Alle forslag, der ønskes behandlet under pkt. 6, skal være bestyrelsen i hænde senest 15 dage før 
generalforsamlingen, altså senest 3. marts. 

Dagsorden ifølge vedtægterne

Alle medlemmer af Nødebo Kro er velkomne
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Quinteto Tangarte

Fredag 5. april kl. 21
med mulighed for spisning kl. 19

Der skal to til en tango, siger man, men de fem 
musikere i Quinteto Tangarte er ikke for mange til 
at få de rigtige argentinske rytmer frem, så danserne 
kommer ud på gulvet. Det Malmø-baserede 
tangoorkester er tilbage på Nødebo Kro.

Tango er kunst, der beretter om livet, hvor musik, dans, poesi og vokal-instrumental tolkning 
er de fire grundpiller. Quinteto Tangarte er et argentinsk-svensk tangoorkester, der blev dannet i 
Malmø i 1999. Tangartes musik omfatter et rigt varieret repertoire fra tangoens forskellige stilarter 
og epoker, - fra guldalderen i 40’erne og 50’erne frem til moderne tid med komponister som 
Villildo, Canaro, Fresedo, Di Sarli, Troilo, Pugliese og Piazzolla.

Tangoorkestret fra Malmø er veletableret både i Sverige og internationalt. De spillede på Nødebo 
Kro i april 2006, og nu kommer de igen og denne gang som kvintet med bandoneonspilleren 
Juanjo Passo, der er Tangartes grundlægger og musikalske leder, sangerinden Juan José 
Passo, Hedda Heiskanen på violin, Per Tidstrand på cello og Garik Binder på piano. Denne 
instrumentsammensætning giver ægte klangbillede og tango-sound og skal nok få dansen i gang i 
Kroens sal.

Inden musikken starter på Nødebo Kro fredag den 5. april kl. 21, kan man spise middag med en 
to-retters menu for 125 kr. Middagen serveres kl. 19, og der er plads til 90 spisende gæster. Der 
skal købes spisebilletter i forsalg på www.noedebo-kro.dk senest onsdag den 3. april kl. 12. 

Entre 120 kr. eller abonnement



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
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New Feet
Det danske firma New Feet har i samarbejde med ortopæd-kirurger, fodterapeuter, ortopædi-
skomagere og danske designere udviklet skoløsninger til behandling og pleje af  følsomme, 
diabetiske eller gigtramte fødder.  

New Feet fodtøj adskiller sig fra almindelige fabriksfremstillede sko ved:

•	 Optimal støddæmpning, alle modeller har en 6 mm udtagelig biomekanisk EnergySole
•	 Bred forfod og høj stabilitet
•	 Blødt polstret skind og udvalgte liningsmaterialer
•	 Svedabsorberende og friktionsdæmpende foer
•	 Ingen indvendige generende syninger
•	 Fodtøjet kan let tilpasset den enkelte, fx er de ekstra lange velcroremme lette at korte af
•	 Der anvendes udelukkende gennemfarvet læder, garvet efter EUs miljøkrav
•	 Fodtøjet er CE mærket
•	 God plads til individuelle indlæg  

Åbent for salg af sko :
Onsdage

kl. 10-12 & 13-16
www.letfod.dk

Statsaut. Fodterapeut
Vivian Andersen

Ndr. Jernbanevej 13C
3400 Hillerød
Tlf. 2032 4162

www.new-feet.com
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Jazz med 
Middelhavs-

stemning

Guitaristen Jacob Fischer har dannet en trio med den italienske akkordionspiller Francesco 
Cali og bassisten Hugo Rasmussen. Det bliver en stor oplevelse at høre trioen skabe 
Middelhavsstemning på Nødebo Kro.

Jacob Fischer har, siden han debuterede på Copenhagen Jazzfestival som 17-årig, formået at 
slå sit navn fast som en af de fineste guitarister i Skandinavien via sit samarbejde med en lang 
række af de bedste europæiske og amerikanske jazzmusikere. I efterhånden mange år har Jacob 
Fischer været en af de mest efterspurgte musikere i Danmark både i kraft af sit alsidige spil (der 
spænder fra Rhythm & Blues til moderne jazz) og sin evne til både at kunne spille opfindsomme 
gnistrende soloer og samtidigt være en lydhør akkompagnatør.

Jacob Fischer er med på over 150 CD’ere som sideman, og i 2008 tog han sig endelig 
sammen til at få indspillet en CD i eget navn med udgivelsen af ”Jacob Fischer Trio Feat. 
Svend Asmussen”. I 2011 var han klar med efterfølgeren ”Django”, som er en hyldest til den 
legendariske sigøjnerguitarist Django Reinhardt. På CD’en bidrager Hugo Rasmussen med 
sit solide, dybe basspil, og den Sicilianske akkordionspiller Francesco Calì giver musikken et 
charmerende sydlandsk touch. Det er denne trio, der kommer til Nødebo for at skabe jazz med 
Middelhavsstemning.

Entre 120 kr. eller abonnement

Søndag 7. april kl. 16
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”Du skal da lære at sejle 
Optimistjolle!!!”

Det kan du i Hillerød Sejlklub i Nødebo!

Igen i år er der træning for alle børn som 
har lyst til at beherske vind og vand. Hvis 
det lyder interessant, så sæt endelig kryds i 
kalenderen …

Mandag d. 22. april 2013, kl. 17-19

Flere informationer, kontakt 
Sune Sigsgaard på tlf: 2961 5392 eller 

mail: sune.sigsgaard@gmail.com
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Nightingale 
String Quartet

Søndag 14. april kl. 16

Den unge Nightingale String Quartet er i 
gang med at indspille alle Rued Langgaards 
strygekvartetter for DACAPO. Første 
CD udkom i foråret 2012 og fik strålende 
anmeldelser. En af kvartetterne vil være på 
programmet ved koncerten i Nødebo.

Nightingale String Quartet blev dannet i 2007, og navnet er inspireret af H.C. Andersens 
fortælling om den lille nattergal. Kvartetten består af Gunvor Sihm og Josefine Dalsgaard, 
violiner, Marie Louise Broholt Jensen, bratsch, og Louisa Schwab, cello. Alle fire studerer på 
kandidatuddannelsen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. 

Kvartetten har vundet priser ved flere nationale og internationale kammermusikkonkurrencer. I 
juni 2008 vandt kvartetten 1. pris i Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums årlige kammermusik-
legatkonkurrence, og de blev derefter inviteret til Shanghai for at repræsentere Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium ved en højtidelig koncert som symbol på det nye samarbejde med 
Shanghai’s musikkonservatorium.  

Og nu er de fire kvinder i gang med at indspille Rued Langgaards kvartetter. Da den første 
CD udkom, skrev Politikens anmelder: ”De banebrydende tonemalerier i Langgaards anden 
strygekvartet får nerve og nærvær som aldrig før. Lydbillederne af bortdragende skyer, 
bortkørende tog og det skumrende landskab - som Langgaard selv har betitlet sine sære satser - 
river og rusker i ørene med både velklang og intensitet.”. 

Entre 120 kr. eller abonnement



Spil tennis i Nødebo Tennisklub

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 medlem, 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. 

Vores træner gennem rigtig mange år, Niels Schølin, døde midt i sidste års sæson. Niels  var en 
meget værdsat træner og var bl.a. dygtig til at fange de helt unges interesse for leg med bolden. 
Niels vil blive savnet på banerne i Nødebo. Vi er igang med at finde en afløser, og vi forventer, at 
der bliver træning under samme betingelser som sidste år, dvs gratis undervisning til alle, der har 
lyst. 

Den nye tennissæson begynder lørdag den 27. april kl. 9.00 med morgenkaffe ved klubhuset og 
med lidt doublespil. Alle er velkomne.

Vi regner med, at træningen starter mandag den 29. 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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Marguerite - en pige med pep

Søndag 21. april kl. 16

Er et kalejdoskopisk portræt af skuespillerinden og mennesket 
Marguerite Viby tegnet af Ina-Miriam Rosenbaum, der 
kommer til at ligne Marguerite Viby så meget undervejs i 
forestillingen, at man vitterligt gnider øjne.

Marguerite – en pige med pep! er en forestilling om kunstneren, 
skuespilleren og mennesket Marguerite Viby. Forestillingen 
former sig som en musikalsk, humørfyldt og dramatisk dialog på tværs af tid mellem Marguerite 
Viby og skuespilleren Ina-Miriam Rosenbaum. Gennem Marguerite Viby’s mange kendte og 
ukendte sange og monologer, gennem to kvinders refleksioner over kærlighed, politik, religion 
og arbejde, giver forestillingen et billede af den drivkraft, der lå bag de mange energifyldte og 
originale præstationer, som Marguerite Viby glædede sit publikum med gennem flere årtier.

Viby debuterede i en tid, hvor divaer blev skabt over en nat, hvor publikums hyldest skulle mat-
che et velplejet image, på scenen såvel som privat. Her startede Marguerite som dansemus og 
endte sin karriere som elsket og respekteret karakterskuespiller. 

Ina-Miriam Rosenbaum fik velfortjent tildelt en Reumert for sit portræt af Marguerite Viby.  Hun 
kan spille Marguerite Vibys glitrende facade af veloplagthed, men hun kan også smide paraderne 
og være oprigtig. Jyllandsposten gav forestillingen fem stjerner og skrev: ”Det er et varmt og kær-
ligt portræt, Ina-Miriam Rosenbaum tegner, dygtigt og levende, af en kvinde med et stort talent, 
en enorm selvdisciplin og et smittende humør. Optimisten i dansk teater. Vi går derfra og holder 
endnu mere af Marguerite Viby”.

Pianisten Henrik Baloo Andersen er Ina-Miriam Rosenbaums trofaste ledsager ved tangenterne.
Entre 150 kr. eller abonnement - der er nummererede pladser.



I det dejlige Fredensborg i Nordsjælland ligger Esrum Sø. Og ved søen ligger det kongelige Skip-
perhus. Herfra drives Bådfarten Esrum Sø. Bådfarten har 2 flotte, gamle træskibe ”Rolf” og ”Vi-
king”, som sejler rundture og ture til og fra grillpladser i Gribskov. Men bådfarten tilbyder også 
afholdelse af arrangementer på søen eller i de forskellige spændende bygningsværker, som Båd-
farten råder over. Det kan være i de rustikke bådhuse, som ligger ved siden af det historiske Skip-
perhus og Chaluphuset direkte ud til Esrum Sø eller i Fændrikhus, en stråtækt skovløberejendom 
beliggende midt i Gribskov med den mest fantastiske udsigt over Esrum Sø.

Sejlturene rundt i Esrum Sø giver først og fremmest deltagerne en dejlig oplevelse. Dels er der 
en utroligt smuk natur, som enhver bliver betaget af, dels rummer området så meget spændende 
historie – ikke mindst af royal art. Skipperne, der styrer bådene fortæller gerne om f.eks. de kon-
gelige stutterivange, hvor Frederiksborghestene i mere end 300 år er blevet fremavlet til at være de 
mest efterspurgte heste, som nogen europæisk konge kunne ønske sig foran sine kareter – det var 
en af datidens store eksportvarer. Eller informationen om, hvordan store dele af området levede 
af at vaske de fine københavneres tøj. Det snavsede tøj blev kørt på hestevogne til Esrum Sø, hvor 
konerne vaske tøjet i det fine rene vand, der var i Esrum Sø. Søen er faktisk stadigvæk én af Dan-
marks reneste søer.

Sejlsæsonen går fra maj til september og i den periode sejles der næsten i alt slags vejr. På Bådfar-
tens hjemmeside kan man se og læse mere om de mange tilbud, som tilbydes året rundt i bådfar-
tens regi. 

 
Bådfarten Esrum Sø, Skipper Allé 6, 3480 Fredensborg
www.bådfartenesrumsø.dk - mail: baadfarten@gmail.com - tel 48480107
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Eventyrlige

oplevelser på 

Esrum Sø
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Nødebo Kro søger
ny vicevært

Da vores nuværende vicevært går på pension ved udgangen af juli måned, søger vi en ny vice-
vært med tiltrædelse pr. 1. august 2013.

Stillingen er en fuldtidsstilling (37 timer pr. uge) med bopælspligt på Kroen i en attraktiv tjene-
stebolig på ca. 140 m2 fordelt på to etager og med egen have.

Jobbet indeholder bla.: Daglig rengøring af kroen med ekstern hjælp efter behov
   Småreparationer og kontakt til håndværkere 
   Varekøb og varemodtagelse
   Vedligeholdelse af de udvendige arealer
   Udarbejdelse af vagtplaner
   Administration af udlejning
   Daglig kunde- og brugerkontakt
   
Stillingen indebærer fast kontortid 4 gange om ugen fordelt på 10 timer over 4 hverdage. Dertil 
kommer ca. 25 weekendvagter, hvor viceværten skal være tilstede i det omfang, der er arran-
gementer eller udlejning på Kroen. Arbejdstiden ud over den fastsatte kontortid tilretlægges 
selvstændigt af viceværten i samråd med driftudvalgets og ejendomsudvalgets formænd, som 
også er viceværtens nærmeste foresatte.

Ansættelse vil ske som funktionær/på funktionærlovens vilkår og lønnen udgør pt.18.000 kr. 
pr. md. med et fradrag på 3.000 kr. til dækning af boligydelsen.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte Bruno Bjerre på 2014 1617 
eller Christian Wolfhagen på 2176 7113.

Du kan finde mere information om Nødebo Kro på vores hjemmeside: www.noedebo-kro.dk

Ansøgning sendes Bestyrelsen, Nødebo Kro, Nødebovej 26, Nødebo, 3480 Fredensborg, mær-
ket ”vicevært”.
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Generalforsamling

Den 13. marts 2013 er der afholdt generalforsamling i 
Nødebo Vandværk. Referat og regnskaber finder du på vores 
hjemmeside www.nødebovand.dk

Selvaflæsningskort

Vi har desværre igen i år ikke modtaget oplysninger fra 80 
brugere. Vi har prøvet at kontakte de fleste pr. telefon, men alligevel har vi måttet skønne ca. 50, 
d.v.s. at forbruget er fastsat efter forbruget i 2011 plus et procenttillæg.  

Renovering af vandværket

Som følge af forureningen sidste år er der iværksat renoveringer af rentvandstank, tanke, 
bundventiler etc. Renoveringen har flere gange måttet udskydes på grund af vejrlig, men forventes 
færdig i slutningen af februar 2013. Vandværket er sikret endnu bedre end tidligere.

Anlægsarbejde på Nødebo Vandværk 

Som tidligere omtalt i Kirke og Kro starter et større anlægsarbejde på Nødebovej i slutningen af 
maj 2013 og vil vare i 6 uger. Der skal nedlægges en ny forsyningsledning fra Skolevej og ud til 
Skovskolen. De ejendomme, der bliver berørt, vil løbende blive orienteret og samtidig vil man 
via vor hjemmeside kunne følge projektet. Evt. henvendelser kan rettes til vandinspektør Ole 
Christoffersen 4848 3240. 

Kommende arrangementer 
med gospelkoret MMMC

24. marts:  Gudtjeneste i Gadevang kirke kl.10.30
19. maj: Gudtjeneste i Gadevang kirke kl.10.30
2. juni:  Gudtjeneste og skovtur  ”i det grønne   
  ved Hvidekilde i Gribskov” kl.10-12  

N Ø D E B O   V A N D V Æ R K
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Gå foråret i møde 
sammen med 
stavgængerne

Mød op torsdag den 11. april kl. 9.20 for enden af 
Krostien ved de rødmalede klubhuse.

Nødebo Stavgangsforening udlåner stave, og du kan 
gå sammen med en instruktør, som kan vejlede dig.

Du er også velkommen til at gå med uden stave, hvis du har brug for at se, om det er noget, 
du skal give en chance. Du kan læse mere på:  www.nødebostavgang.dk

Vel mødt. Jette Krog, formand

Vores web-master Jan Hovard og Torben Hartvig har gennem vinteren lagt en masse infor-
mation ind om kroens historie. Det er spændende læsning, og du finder frem til siderne ved 
at vælge ”Historie” på første side på www.noedebo-kro.dk. God fornøjelse. Man bliver i helt 
godt humør af at læse om den fortagsomhed, der gennem årene har præget miljøet omkring 
forsamlingshuset.
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Selvom vi kun er i februar 
og det er svært at forestille 
sig forår og sommer, så er vi 
her på Nødebo Skole, eller 
Grønnevang skole i Nødebo, 
i gang med at indskrive 
børn til den kommende 
børnehaveklasse. 

Vi glæder os som altid til at 
møde de nye børn, først d. 
1. maj i Før-SFO og derefter 
som skoleelever i august. 
De kommer jo med så stor 
entusiasme, videbegærlighed 
og lyst til at gå i skole, at det 
er en fornøjelse.

Vores skole her i Nødebo er 
et trygt lille miljø for de små 
nye skolebørn. Få og kendte 

voksne som færdes og arbejder 
i både skole og SFO giver 
tryghed. Der er altid en der 
kan hjælpe, der er ikke noget 
der ”ikke er mit bord” ! Lærere 
og pædagoger skaber og plejer 
sammen det gode lærings- og 
legemiljø.

Jeg mener, at noget af det 
vigtigste for små børn der 
skal starte i skole, er kendte 
rammer, forudsigelighed 
og skolestart sammen med 
kammeraterne fra børnehaven. 

Desværre er små ”enheder” 
med små personalegrupper 
også sårbare ved sygdom og 
andet fravær. Det kan give 
et indtryk af manglende 
kontinuitet og usikkerhed 
om, hvad der sker i morgen ? 
Kan vi regne med at børnene 
lærer det, de skal, bliver vi 
prioriteret højt nok af den 
”store” skole og så videre....

Det er alt sammen helt reelle 
bekymringer, som vi tager 
meget alvorligt og hver dag 
arbejder på at minimere. Det 
er blot sådan, at jo flere der 
flytter deres børn fra Nødebo 
Skole, eller helt vælger 
den fra på grund af f.eks. 

sårbarheden, jo mere sårbar 
bliver vores eksistens, både 
skole og SFO. Vi har jo f.eks. 
lige gennemlevet at vores 
skovbørnehave blev for lille 
og økonomisk urentabel til 
vedblivende at være en del af 
Nødebo Fritidscenter.

Vil vi ikke gerne have aktive 
og levende institutioner i 
Nødebo ? Daginstitutioner, 
en skole for de små nye 
skoleelever, SFO og klub som 
en tryg base for vores børn og 
unge ? 

Det tror jeg faktisk at de fleste 
gerne vil, men det kræver 
opbakning, støtte, og ! af og 
til langmodighed, når alting 
ikke går ligesom vi kunne 
ønske os. 

En meget engageret gruppe 
af forældre har igennem mere 
end et år arbejdet med at 
udvikle visioner for Nødebo 
Skole, i samarbejde med 
skoleledelsen. De har været 
omkring en fysisk udvidelse, 
så børnene kan gå her til og 
med 5. klasse og de har været 
med til at udvikle tankerne 
om udeskole. 

Nødebo skole 
– vores skole
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Den fysiske udvidelse bliver 
af økonomiske årsager ikke 
aktuel de første år. Derfor 
er Nødebo skole fortsat for 
børn fra 0. klasse til og med 3. 
klasse. 

Udeskole arbejder vi 
fortsat med at udvikle og 
implementere i samarbejde 
med Skovskolen. Vi har 
alle muligheder for at 
skabe et levende udendørs 
læringsmiljø.

Forældrearbejdsgruppen 
mødes igen her i februar for at 
arbejde videre med udvikling 
af Nødebo Skole. Jeg ved at 
de meget gerne vil have flere, 
også kommende, forældre 
med i gruppen. Jo flere der 
engagerer sig i, og arbejder for, 
udviklingen af Nødebo skole, 
jo bedre er mulighederne 
for, at der mange år frem i 
tiden vil være en skole i byen 
og dermed SFO, klub og 
tilflyttere. 

Bente Nissen,
Grønnevang skole i Nødebo

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 
tage hjem med en god oplevelse, uanset hvor meget eller hvor lidt du 
vinder.

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

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

•	Udtrækning	af	gratisplader	og	sidegevinster,	værdi	af	min.	1.000	kr.

•	Gevinster	på	medlemsnummer

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

•	6	Nødebo	puljer	giver	mulighed	for	store	gevinster	i	seriespillene

•	Endvidere	diverse	lotterier	og	skrabespil

Banko hver tirsdag 
kl. 18:50

 på Nødebo Kro
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Status på arbejdet omkring 
sommerhusområdet

I 2005 blev halvdelen af Nødebos sommerhuse overført til byzone. Lokalrådet samt 
repræsentanter fra de involverede grundejerforeninger arbejder fortsat for at få integreret hele 
området i Nødebo by, hvilket allerede er tilfældet pr de facto. De resterende sommerhuses beboere 
udgør en meget væsentlig del af byens borgere og er i høj grad medvirkende eksistensgrundlag for 
både børneinstitutioner, forretninger og fritidsklubber, samt det generelle liv i byen. 

Forventningen er, at der kan dannes fundament for en overgang til byzone i Kommuneplan 
2013, som der er høringsfrist på d. 10. april. Beboernes repræsentanter kæmper side om side med 
Borgmester Kirsten Jensen og kommunens administration. Der er opbakning fra et enigt byråd og 
en ”deputation” har haft foretræde for folketingets miljøudvalg. Udvalgets mening er afgørende 
for, om miljøminister Ida Auken i sidste ende vil godkende denne for Nødebo by så afgørende 
byudvikling.

Man venter altså på oplægget til kommuneplan 2013 og på Miljøministerens afgørelse.

Hvorfor er sommerhusenes helårs-status fornuftig og nødvendig. 

•	 Området ligger som en enklave i et byområde, og ikke som resten af Hovedstadsområdets 
sommerhusområder med særlig rekreativ beliggenhed

•	 Området bebos af 17 % af Nødebos husstande

•	 Den klare majoritet af beboerne i de 117 huse, er helårsbeboere

•	 Ca. 50 % af områdets beboere er børnefamilier med børn i Nødebos skoler, institutioner 
og sportsklubber

•	 Området er i dag uinteressant som ferieområde. Husene er helårshuse, der er asfalterede 
veje og vejbelysning fortsættes næste side
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•	 Området er nykloakeret med tilslutning til resten af Nødebos kloaknet. 

•	 Hillerød Byråd har siden 2001 gennem kommuneplaner formelt og officielt  tilkendegivet 
, at området skulle overføres til byzone. 

•	 Der er ingen særlige fredningsmæssige bestemmelser.

•	 Naturbeskyttelsesdirektiverne har vist sig sikre at efterkomme i andre lignende bebyggelser 
med tilsvarende beliggenhed, der rummer helårsboliger. (Esbønderup, Sørup mm) Dvs 
naturen vil ikke lide under en helårsstatus. 

•	 Land- eller byzonestatus har intet at gøre med områdets drænings-status. Vedligeholdelse 
af drænsystemet varetages effektivt af et landvindingslaug, og risikoen for oversvømmelser 
vil ikke ændres.

Vi håber således, at foråret vil bringe afklaring på sagen til glæde for byen og områdets beboere.

Katrine Gro Nielsen (Lokalrådet) / Lisbeth Larsen
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Har du fod på tilværelsen?
I begyndelsen af april åbner Kirsten Lumholt en ny klinik for fodterapi i Nødebo. 
Kirsten fortæller:

Efter 24 år i madbranchen har jeg sadlet om og gennemført en gammel drøm om at 
blive selvstændig fodterapeut. Jeg har arbejdet i Nødebo i 15 år som madmor i de 2 
af byens børnehaver og været meget glad for det. 

I mit job i køkkenet er vigtigheden af at passe godt på fødderne blevet ekstra tydelig for mig, og jeg har 
gennem årene oplevet, hvilken forskel det gør for folks velbefindende, at fødderne  har det godt. De skal 
holde hele livet og helst bevirke, at vi kan blive ved at være aktive. 

Jeg bor på Sportsvej sammen med Ole og vores 2 drenge, og jeg kan godt lide at arbejde i Nødebo. Så som 
nyudlært statsautoriseret fodterapeut har det  været naturligt for mig at klinikken skulle ligge i Nødebo. 

Jeg har fået lokale i stueplan på Sportsvej nr  53 og åbner for behandlinger  efter påske. Nærmere dato vil 
fremgå af en folder, der deles ud senere. Se min annonce på side 14.

Det er Kierkegaards år i år. 
Det er der vist ingen, der 
længere kan være i tvivl om. 
Store som små fejrer vi vores 
gamle nationalfilosof på alle 
mulige og umulige måder.

Et hurtigt kig på Kierkegaard 
2013´s hjemmeside 
afslører, at det er muligt 
at deltage i byvandringer, 
teaterforestillinger, 

kunstudstillinger, comedy 
shows, frimærkeudgivelser og 
selvfølgelig utallige foredrag 
og debataftner – alt sammen 
til ære for Kierkegaard. Og 
ikke mindst for at forstå 
Kierkegaard. 

Det er tydeligt, at vi er stolte 
af vores gamle filosof. Og at 
vi vil ham. Midt i de livlige 
diskussioner om forskning 

I anledning af Søren Kierkegaards fødselsdag

Anbefaling af Kærlighedens Gerninger

Af  Julie Kaas Buschard
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og fejring viser der sig en stor 
vilje til at lære ham at kende 
og finde en plads til ham i 
vores tid. For én ting går igen i 
så godt som alle udtalelser om 
Kierkegaard: han er aktuel! 
Måske mere end nogensinde 
før er hans tanker relevante 
for vores samfund i dag, siges 
der. Men spørgsmålet er, 
om det ikke har været sådan 
de sidste 200 år. Som den 
kristne eksistentialismes fader 
beskæftigede Kierkegaard 
sig med menneskets 
grundlæggende eksistensvilkår 
– vores forhold til os selv, 
til vores næste og til Gud. 
Temaer som må siges at være 
lige aktuelle på tværs af tid og 
sted.

Jeg har selv berørt hans 
forfatterskab og forsøgt mig 
med nogle af hans værker. 
Det har ofte resulteret i, 
at jeg har stirret mig blind 
på siderne, mens jeg som 
ét stort spørgsmålstegn har 
forsøgt at finde mening i det 
kringlede sprog og de ironiske 
formuleringer. Men det har 
også resulteret i erkendelsen 
af, at der rent faktisk er et 
formål med anstrengelserne, 
og at Kierkegaards næsten 200 
år gamle tanker giver mening i 
et liv levet i 2013.

Her skal Kjerlighedens 
Gjerninger ganske kort 
fremhæves som eksempel på 
et værk, hvori Kierkegaard 
behandler en særdeles aktuel 
del af den menneskelige 
eksistens, nemlig forholdet 
til vores næste. I værket, der 
er bygget op i en tematisk 
sammenhæng af korte taler, 
undersøger Kierkegaard 
anden del af det dobbelte 
kærlighedsbud, der i al sin 
korthed lyder: ”Du skal 
elske din næste som dig 
selv”. Første del af værket 
består af overvejelser om, 
hvad kærlighed er og ikke 
er, og hvad forskellen er på 
kærlighed og kærligheden. 
Mens anden del undersøger, 
hvad kærligheden gør, 
hvordan den gør det, 
og hvordan gerninger er 

kærlighedens gerninger. 
Og dermed gives der i 
opbygningen også et svar på 
værkets titel: Kjerlighedens 
Gjerninger.

Kierkegaards undersøgelser 
af buddet om at elske næsten 
foretages gennem hele værket 
meget systematisk. Det 
kommer blandt andet til 
udtryk i den indledende og 
grundlæggende gennemgang 
af, hvilken betydning, der kan 
og skal tillægges de forskellige 
dele af kærlighedsbuddet: 
Du skal elske, Du skal elske 
Næsten og Du skal elske 
Næsten.

Denne indledende 
gennemgang understreges 
af Kierkegaards perspektiv 
i værket. Det kunne 
forventes at Kierkegaard 
tog udgangspunkt i en 
kærlighedens etik, som 
udstikker retningslinjer 
for, hvilke gerninger eller 
handlemåder, der er gode 
og hensigtsmæssige i 
kærlighedsrelationen, og at 
målet for disse gerninger er 
det andet menneske. Men 
det bliver derimod tideligt i 
værket tydeligt, at Kierkegaard 
vender forventningen på 
hovedet og i stedet for at pege 
på den anden eller næsten, 
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peger på jeg´et og dermed 
læseren selv. Det vil sige, at de 
kærlighedens gerninger, vi gør, 
i lige så høj grad handler om 
os selv, som dem vi retter dem 
mod.

En egentlig gennemgang af 
Kjerlighedens Gjerninger bør 
selvfølgelig være langt mere 
omfattende. Men her skulle 
der alligevel gerne danne sig et 
billede af et værk, som lægger 
op til og måske endda giver 
svar på spørgsmål, som vi alle 
sammen uundgåeligt støder på 
i dagligdagen og mødet med 
næsten.

Hvis man har mod på 
mere Kierkegaard, er der 
rig mulighed for også 

i Nødebo at deltage i 
diskussionerne i september, 
hvor højskoledagene 
omhandler netop ham og hans 
forfatterskab.

 

Sæt kryds ved: 
14. -15. september. 

Her finder de årlige 
Højskoledage i Nødebo 

præstegård sted.

Tema: 
Kend din Kierkegaard 

Mød blandt andre 
Joachim Garff, Peter 

Tudvad og Anders Holm. 

Se mere på vores 
hjemmeside 

www.noedebosogn.dk

Mandag den 2. april
kl. 19.30

Mød kirkeminister Manu 
Sareen i Nødebo præstegård

Manu Sareen vil tale om, 
hvordan han ser på kirkens 
rolle i vores samfund og sin 
egen rolle  som kirkemini-
ster.

Kalkmaleri fra Nødebo kirke
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Tirsdagstræf i præstegården
alle er velkomne, fri entre, dog betaler vi 20 kr. for kaffe og hjemmebag 

Big Bang teorien
eller: hvordan det hele begyndte

Tirsdag den 16. april kl. 14.00 til 16.00

Niels Lillemose vil på mødet fortælle om udviklingen af Big Bang teorien, 
som endegyldigt tager ”livet” af Adam og Eva. Der redegøres for de 
epokegørende opdagelser, der gennem flere århundreder har været med 
til at underbygge teorien, så den nu er accepteret som forklaringen på, 
hvordan universet er opstået. For at lette forståelsen er indlægget ledsaget af 
billeder. 

 

Den unge Knud Rasmussen
Tirsdag den 19. marts kl. 14.00 til 16.00
Foredragsholder, lektor Knud Michelsen tager udgangspunkt i den 
14-årige Knud Rasmussen, der efter sin barndom i Grønland er 
kommet til København for at gå i latinskole. Vi følger hans færden i Danmark fra 1890 og på rej-
ser i Norden frem til hans tilbagevenden til Grønland i 1902-04 under den litterære ekspedition. 
Foredragsholderen er barnebarn af Knud Rasmussens søster Vilhelmine, og hans fortælling bygger 
på hidtil ukendt brev- og billedmateriale, som rummer oplysninger om, at det ikke uden videre 
lå i kortene, at han skulle tilbage til Grønland. Hans tilbagevenden sker ad en omvej, der bliver 
afgørende for karakteren af hans indsats.



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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Sommerudflugt med tirsdagstræf 
den 28. maj 2013

Turen går til Den Blå Planet, Dragør Fort og Christians kirke

Afgang Nødebo kirke 8.30 – afgang Gadevang kirke 8.40 – forventet hjemkomst ca. 17.30

Danmarks Akvarium - Den Blå Planet - i Kastrup bliver indviet om få dage, den 22. marts. Det er 
Nordeuropas største og mest moderne akvarium med ca. 20.000 fisk og en enestående arkitektur. 
Akvariet er tegnet som en hvirvelstrøm og står som en skulptur ved Øresund. Med de nye rammer 
føjer Den Blå Planet helt nye dimensioner til oplevelsen og formidlingen af havets natur.

Efter besøget kører vi til Dragør Fort, hvor vi skal spise frokost og mærke historiens vingesus. 
”Kommandanten” tager gerne interesserede med på en rundtur inden kaffen og æbletærten.

På hjemturen skal vi se Christians kirke på Christianshavn, hvor kirketjeneren står parat til at 
fortælle. Kirkens nytårsgudstjeneste i år kunne ses på TV.

Turen koster 200 kr. og herudover betaler man selv for drikkevarer til frokosten. Betaling for tu-
ren skal ske til Lokalbanken Reg. Nr. 6300 kontonummer 1524765. Husk at angive navn.

Tilmelding til turen efter ”først til mølle” princippet skal ske senest tirsdag den 21. maj til præste-
sekretær Allan Høier. Han træffes på kontoret hver tirsdag kl. 9 - 16 på tlf. 4848 0719
eller alho@km.dk
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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

Poul Olsen, Kirkevej 12 
Nødebo  3480 Fredensborg

48480274  
40257074

tpolsen@os.dk

Christine Fossing, Sportsvej 37
Nødebo  3480 Fredensborg

Kontaktperson 53390766  chrisfos@hotmail.com

Elisabeth Ettrup, Nødebovej 45A, st. 
Nødebo  3480 Fredensborg

Sekretær 88824645 
27354645

e.ettrup@hotmail.com

June Maya Kaalund Birch Lekfeldt, Søvej 8B
Nødebo  3480 Fredensborg

53655424 june@lekfeldt.dk

Bodil Davidsen, Sportsvej 9
Nødebo  3480 Fredensborg

40873652 msdk@get2net.dk

Lene Birkmand, Ved Skandsebakken 67
3400 Hillerød

30246676
35436676

lebir@noh.regionh.dk

Jette Bjerre Hansen, Gribskovvænget 14
Gadevang  3400 Hillerød

48249504  
28899504

jbh@dakofa.dk

Birgitte Henriksen, Gadevangsvej 122
Gadevang 3400 Hillerød

48266083 henriksenbirgitte@yahoo.dk

Eva Holmegaard Larsen, Nødebovej 24
Nødebo 3480 Fredensborg

Sognepræst 48480719 ehl@km.dk

Nødebo-Gadevang menighedsråd

Vejviser for kirkerne i Nødebo og Gadevang  www.noedebosogn.dk
Sognepræst: Eva Holmegaard Larsen 
Nødebo Præstegård, Nødebovej 24, Nødebo   48 48 07 19  ehl@km.dk
Træffes bedst: ons-, tors- og fredag 10-11, tirsdag 16-18, træffes ikke mandag 
Præst: Julie Kaas Buschard,                22 82 51 00  juliekaasb@gmail.com
Fælledvejens Passage 6 st.tv., 2200 Kbh. N
Præstesekretær: Allan Høier  
træffes  som regel i præstegården tirsdag kl. 9-15  48 48 07 19,  alho@km.dk
Graver: Michael Müller 
Kirkegårdskontor Nødebovej 16, Nødebo   48 48 40 09 graver@live.dk
Træffes hverdage i dagtimerne
Sognemedhjælper: Kirsten Kragh     48 48 40 09 graver@live.dk
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
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Gudstjenester Prædikant Nødebo Gadevang
Marts

17. mar JKB 10.30 9.00
24. mar EHL 14.00 10.30

Palmesøndag Børn & unge Gospel
28. mar JKB 17.00

Skærtorsdag
29. mar EHL 16.00

Langfredag Musikgudstjeneste
31. mar JKB 10.30 9.00
Påskedag

April
1. april EHL 9.00 10.30

2. påskedag
7. april EHL 10.30 9.00
14. april JKB 9.00 10.30

Ung.gudstj.
21. april Ib Lauritsen 10.30 9.00
25. april EHL 17.00

Børnegudstjeneste
26. april EHL/JKB 10.30
Bededag Konfirmation
28. april EHL/JKB 10.30

Konfirmation
Maj

5. maj EHL 9.00 10.30
9. maj EHL/JKB 10.00 & 11.15

Kr. Himmelf. Konfirmation
12. maj EHL/JKB 10.30

Konfirmation

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

Grib Skov Trop                   www.gribskovtrop.dk
Formand: Hans Peter Folden 2465 6384
Formand-gst@gribskovtrop.dk
Ulveleder: Bente Wilcke  4848 0128
Stifinderleder: Leif Højvang  4848 1270
Spejderleder: Stinus Andersen 2966 7032
Roverleder: Ole Lumholt  4848 0747
Forældreforening: Jørgen Andersen  4848 5099
Hyttevagt: Brian Hørup  41591076  
bhpost@mail.dk

Styrk din krop i Nødebo
Bente Østergaard              4826 5298
Irene Møller              2363 6911

Øvrige foreningsdata

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

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

Nødebo Bridgeklub
www.noedebo.dk/bridge
Formand Frithjof Saabye     4824 9119

Vinterbadeklubben Nødebo Vikingerne
www.Nbovikingerne.dk

Formand Jørn Aagaard
Mosebredden 1, Nødebo  4848 1429
Kasserer Jytte Bieber
Egebakken 9, Nødebo  2253 4009
Sekretær Stephen Wessels
Kirstinehøj 23, Nødebo 4913 5215
Mail: nielsen.aagaard@mail.dk
Klubhus: Krostien 11, Nødebo

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

Bestyrelsen:
Anne Hansen, Formand   4848 4196
Kirsten Poulsen   5190 0453
Solveig Nordlunde  4848 4880
Maria Johansen  2227 0276
Margit Vester  4826 2446
Gitte Kruchov  4841 4364
Lis Aas   4847 1412

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

Nødebo Lokalråd                      www.nødebo.dk

Formand 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
Anni Andersen  4848 2599
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Forsamlingshusets bestyrelse

Forsamlingshuset, Nødebovej 26                                                          4848 0746

Tilde Gylling Bender, Søengen 2                  sekretær                            2070 2930
Marianne Bille, Skovgærdet 2A                    kulturudvalget                   4848 1760
Bruno Bjerre, Ebbas Allé 14B                       ejendomsudvalget             2014 1617 
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                      næstformand                     3920 4797
Søren Skals , Pile Allé 5                                                                         4848 4539
Vanessa Stephensen, Kildeportvej 31                                                     2536 3010
Camilla Svanebjerg, Rosenberg Alle 3                                                    3555 3180
Chr. Wolfhagen, Nøddehegnet 19                 driftudvalget                    4848 2593
Ib Østlund, Kastanie Allé 6                           økonomiudvalget             4848 1000

Bliv medlem af kroen: Det personlige medlemskontingent er 350 kr pr år, og 150 kr for unge (under 30) 
under uddannelse. Forældres medlemsskab omfatter børn under 18.     
Medlemsskab oprettes via vores hjemmeside www.noedebo-kro.dk. 
Kulturabonnement koster 800 kr. pr. år og er kun for medlemmer. Samlet løssalgspris ca. 3.000 kr.

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

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

Lokaler Basis Rabat 1 medlem Rabat 2 medlemmer

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

  Ann-Britt Thorndahl   loppegeneral            4848 4929



Det sker på Nødebo Kro fra marts til maj

Næste nummer af Kirke & Kro udkommer 
den 21. april deadline 7. april

Marts
Man. 18. kl. 19.30 Ordinær generalforsamling
Tir. 19.  kl. 18.50 Banko
Fre. 22.  kl. 19.00 Nøddeknækkerne F#
Tir. 26.  kl. 18.50 Banko

April
Tir. 2.  kl. 18.50 Banko
Fre. 5.  kl. 21.00 Quinteto Tangarte A §
Søn. 7.  kl. 16.00 Jazz med Middelhavsstemning A 
Tir. 9.  kl. 18.50 Banko
Søn. 14.  kl. 16.00 Nightingale String Quartet  A
Tir. 16.  kl. 18.50 Banko
Fre. 19.  kl. 19.00 Nøddeknækkerne F#
Søn. 21.  kl. 16.00 Marguerite - en pige med pep A
Tir. 23.  kl. 18.50 Banko
Ons. 24. kl. 19.30 Jazz på Svenska A
Tir. 30.  kl. 18.50 Banko

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


