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Træffetid
Tirsdag og fredag 9 -12 samt mandag og torsdag 17-19. 
Du kan ringe på tlf. 48 48 07 46 og tale med viceværten eller 
sende en E-mail til kro@noedebo-kro.dk.

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

Lokale personer pris kr

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

  Priserne kan ændres uden varsel. Se kroens hjemmeside.

Faciliteter:
Driverhus: Bar med 9 høje stole og 2 høje borde, 
4 små borde 4 pers., 5 borde 4 pers., 4 borde 2 pers. samt 
1 bord 6 pers.
Et hvidt klaver, som kan flyttes mellem de forskellige lokaler.
Krostue: 5 borde 8 pers., 2 borde 4 pers., 1 bord 6 pers.
Musikanlæg (CD og bånd).
Sal: 20 borde 6 pers. Musikanlæg (CD og bånd). Sceneelementer 
som man selv skal stille op og tage ned igen.
Sort flygel (koncertflygel) kan ikke lejes
Runde borde: Koster 50 kr pr. bord for ikke medlemmer, gratis 
for medlemmer.
Rullebar: Fadølsanlæg med 2 taphaner kan lejes for 500 kr.
Hestelængen: 11 borde 6 pers., musikanlæg.
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Fordele for medlemmer af kroen: ( se også side 39)

Til arrangementer i dit hjem kan du leje borde og stole billigt:  
 Grå AJ stole, 6 stk. for 25 kr.   
 Klapborde 50 kr. pr. stk.
 Kroens trailer for 50 kr. pr. dag.
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Påske i 
Nødebo - Gadevang

Nadveren er skrøbelighedens sted

Skærtorsdag fejrer vi indstiftelsen af den kristne kirkes nadverritual. ”Dette er mit legeme”, 
sagde Jesus og rakte dem brødet. Og ”dette er mit blod”, sagde han – og rakte dem vinen. 

Vi modtager det knælende. Side ved side ved alteret. Der stilles ikke nogen betingelser. Ingen 
krav om hjertets renhed eller om at være stærk i troen. Vi bliver ikke spurgt om noget. Vi har 
ikke engang et navn. Og der er ikke nogen, der kommer før andre. Vi kommer bare, knæler 
og får rakt noget. 

Jesus velsignede brødet, brød det og gav dem det. Vi får noget. Og alt hvad vi skal gøre er at 
række hænderne ud og tage imod det. 

Bagefter, når alle har fået, sendes vi tilbage med ordene: Fred være med jer. Vi rejser os og går 
fra alteret. Ned på vores pladser, og derefter ud i livet igen – indtil vi kommer tilbage, og igen 
knæler og rækker vores hænder frem.  

Gå med fred. Det er ordene. Min fred giver jeg jer, siger Jesus. Fred til at leve og fred til at dø. 
Fred til at se sig selv i øjnene. Fred til at være til stede i vores eget liv, lige nu og ikke altid et 
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andet sted, i en anden krop, i et andet liv. Nej – mit liv, i min krop og i min historie. Fred – 
det er at kunne leve i virkeligheden lige nu, fordi man har mod til at lade sin fortid være og har 
håb til at stole på sin fremtid. 

Sommetider kan man næsten se det på nadvergæsternes ansigter. Denne fred. Det er som om, 
nadverbordet er en milepæl hver gang. Man standser op i sit liv, et øjeblik, inden man skal 
videre.

Det er ikke altid klart, hvad det er, der sker. Det er heller ikke altid klart, hvad det er man får. 
Men at man får noget, det er tydeligt. For man rækker jo sine hænder frem.

Måske er det en følelse af renhed. Sådan som ritualer altid har en rensende virkning, fordi man 
træder ud af sig selv og går ind i det fælles. Ligesom man kan komme sur og ærgerlig til en fest, 
men snart synes det som ubetydelige bekymringer i forhold til, at nu er vi altså her, og vi er 
sammen og vi skal noget sammen og livet har en dybere og mere åndfuld mening end den, der 
defineres ud fra mine små fortrædeligheder. 

Ud af mig selv og ind i det fælles. 

At dele brød og vin er et meget enkelt tegn på fællesskab og sammenhængskraft. Jesus var de 
enkle tegns mester. Med brødet og vinen fortæller han, at Guds kærlighed er det, vi næres af og 
som vi skal lade os gennemskylle af. 

Og ud fra den sandhed, at blod er tykkere end vand, vil han vise, at intet kan skille os fra Gud. 
Ligesom vi kirkegængere kommer hinanden ved omkring nadverbordet, som vi ellers kun 
kommer vores nærmeste familie ved. 

Brødet og vinen – det er så enkle tegn. Så enkle, at vi næsten ikke kan forklare det, uden at det 
bliver indviklet. 

Men hvad får vi? Hvad får vi lagt i hænderne? Vi får Guds kærlighed. Vi får vores synders for-
ladelse. Vi får Guds trofasthed og solidaritet med vores liv. Vi får et sted at høre til. Et fælles-
skab. Vi er et Gudsfolk.  

Og vi får en opgave. Vi rækkes en opgave. Kærligheden skal gives videre. Fra hånd til hånd, fra 
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krop til krop – ”jeg skal være i dig”, kunne Jesus lige så godt have sagt. Tag dette brød og spis 
det, det er mig, der skal leve i dig. Mine gerninger skal blive dine gerninger. Min tro, mit håb, 
min barmhjertighed mod verdens svaghed og skrøbelighed – det skal blive din tro, dit håb og 
din barmhjertighed. 

Alt det får vi. Vi skal bare række ud. Og tage imod. Og hvor mange steder i livet er det sådan, 
at vi bare skal tage imod? Tag dette brød og spis det – tag det! Grib det. Også før du kan be-
gribe det.  

Det er på én gang let, og meget svært. For vores livserfaring siger os ellers, at det er sjældent, 
vi får noget for ingenting. Det meste af livet skal man yde og præstere. Men ved nadveren står 
man pludselig et sted, hvor nogen giver hele sig selv, uden du skal yde andet end at tage imod. 
Det er måske det eneste sted på jorden, hvor man bare skal tage imod. Hvem har råd til at sige 
nej?

Det er svært at knæle, hvis man hele livet har lært, at man skal stå på egne ben? Man skal klare 
sig selv, man er kun sig selv, man kan kun stole på sig selv. 

Så bliver det svært at knæle. At knæle ved alteret er at gøre sig lille. Lille som et lille, nøgent 
dåbsbarn, der bæres til døbefonten. At knæle ved alteret og tage imod nadverens gave er at op-
give sin selvkontrol, opgive troen på altid selv at have styr på det og skulle forstå alting og selv 
sætte rammerne for vores tilværelse. 

Når man knæler i kirken er det fordi, herinde afsløres det som en livsløgn, at vi tror, vi har styr 
på alting selv og magter det hele og kan stå på egne ben gennem hele livet. Herinde ved man 
godt, at vi vakler og mister orienteringen og at livet er svært og at det er svært at være men-
neske. Herinde ved man godt, at der inde i ethvert menneske er en svaghed, en blødhed, en 
længsel, en ensomhed og en trang til at blive hørt og set og svaret.  

Ved nadveren tages denne skrøbelighed alvorligt. Man knæler. Man gør sig lille. Man rækker 
ud. Man tager imod. Og man rejser sig. Gå med fred. Amen

Eva Holmegaard Larsen



Palmesøndag: Gospelgudstjeneste 
Gadevang kirke kl. 10.30

Medvirkende: Gospelkoret MMMC

under ledelse af Helene Dahl 

Palmesøndag: Børne- og ungdomsgudstjeneste 

Nødebo kirke kl. 14.00

Med minikonfirmander og konfirmander fra Nødebo

Skærtorsdag: Fællesspisning 
Nødebo kirke kl. 17.00. Efterfølgende fejrer vi dagen med et påskemåltid i præstegården.
Pris: 50 kr. for voksne, børn gratis.

Tilmelding til Allan Høier senest 14. april på 4848 0719 (træffes tirsdage mellem 9 og 15)
eller mail: alho@km.dk
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Langfredag: Musikgudstjeneste 

Medvirkende: Nødebo kirkes herrekor Exules Filii Evae
Gæstesolist: Gunver Nielsen

Vi skal blandt andet høre He was Despised, fra Händels 
Messias og Komm, süsser Tod af J.S.Bach, akkompagneret 
af organist Peter Navarro-Alonso. 

Og som det er langfredags tradition i vore kirker, skal vi 
høre Søren Hossy synge Navarro-Alonsos yderst krævende 
Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig, for solote-
nor a capella. 

Nødebo kirke kl. 16.00

Festgudstjeneste i begge kirker. Organisten 
planlægger at presse sine orgler til det yder-
ste, og ledsages af to trompeter, der som 
musikalske herolder vil proklamere påskens 
budskab. 

Stenen skal væltes fra graven med et brag!

Nødebo kirke kl. 9.00
Gadevang kirke kl. 10.30

Påskedag: Festgudstjenester 
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Anden påskedag: Matthæus passionen 
Koncert i Gadevang kirke kl. 16.00

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

Det er et værk, der møjsommeligt, ord for ord, gennemkomponerer Kristi 
lidelseshistorie, som den er beskrevet hos evangelisten Matthæus (kap. 26 
og 27). Hertil tilføjes en række af samtidens kendte salmer i kunstfærdige 

koraludsættelser, samt en række pietistiske digte forfattet af Christian Friedrich Henrici (kaldet 
Picander).

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

Værket er også gigantisk i udstrækning med en samlet spilletid i omegnen af 3 timer. Og ende-
lig er værket gigantisk i dybde, idet Bach med dette værk har lavet en yderst raffineret opvis-
ning i brugen af barokkens affektlære og talsymbolik. 

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

Medvirkende: Signe Asmussen, Hanna-Maria Strand, Søren Hossy og Steffen Bruun. 

De vil blive akkompagneret af Nødebo-Gadevang Barokensemble, der består af Christina 
Åstrand, Bodil Kuhlmann, Andreas Broch og Peter Navarro-Alonso.

Koncerten forventes at vare fem kvarter.  Gratis adgang
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Det er et danseorkester ud over det sædvanlige, der kommer til Nødebo Kro. Musikerne 
er blandt de mest alsidige og kompetente i landet, nemlig saxofonisten Morten Carlsen, 
harmonikavirtuosen Øyvind Ougaard og trommeslageren Carl Quist-Møller.

Morten Carlsen er kernemedlem i Pierre Dørges New Jungle Orchestra. Øyvind Ougaard har i 
mange år været landets mest benyttede studiemusiker. Folk som Kim Larsen, Anne Linnet, TV-2 
og Otto Brandenburg har alle haft bud efter ham. Carl Quist-Møller fik musikken ind med 
modermælken. Allerede som dreng var han på turné med det legendariske orkester Bazar. 

Fælles for de tre musikanter er, at de er spillemænd i ordets bedste betydning. Der benyttes ikke 
rytmebox eller andre elektroniske hjælpemidler. I stedet spilles der op med al den saft og kraft, 
som kun ægte spillemænd kan levere, når de slår kludene sammen og giver den gas. Derved slår 
dansemusikken gnister, og det kan være svært at sidde stille, når musikken kører derudad.  

Ved fredagsdansen vil hovedvægten blive lagt på 60´er rock og soul.

Inden musikken starter, kan man spise middag med en to-retters menu for kun 125 kr. 
Spisebilletter skal købes i forsalg på forsamlingshusets hjemmeside www.noedebo-kro.dk senest 
onsdag den 2. april kl. 12. Middagen serveres kl. 19.

Billetter til musikken à 120 kr. sælges ved indgangen og i forsalg på www.noedebo-kro.dk. 

Morten Carlsen Trio

Fredag den 4. april kl. 21 
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Din lokale EL installatør

RBB Electric - 
Tlf.: 32 177 000 - Mobil: 41 269 269 - E-mail: rene@rbb-el.dk 

Frydenborgvej 27 G - 3400 Hillerød 

www.rbb-el.dk

Laver alt ind- og udvendigt EL arbejde
Ingen opgaver er for store eller for små
Nye lokaler i Hillerød, men stadig din lokale EL mand

Kontakt os for et uforpligtende tilbud
Døgnvagt
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Copenhagen Piano Quartet

Søndag 6. april kl. 16
Copenhagen Piano Quartet er en ung klaverkvartet med rødder i Danmark, Tjekkiet og Polen. 
Kvartetten blev dannet i 2010 og studerer som ensemble i solistklassen hos Tim Frederiksen og 
Jens Elvekjær på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Det er en ung og talentfuld klaverkvartet bestående af Benedikte Damgaard: violin, Kristina 
Fialova: bratsch, Adam Stadnicki: cello og Neel Teilmann: klaver. I 2011 var Copenhagen Piano 
Quartet prismodtager ved Val Tidone International Chamber Music Competition i Italien, i juni 
2012 vandt kvartetten 1. pris i Konservatoriets kammermusikkonkurrence. Kvartetten modtog i 
2013 et stipendium på 120.000 kr. fra Léonie Sonnings Musikfond.

Trods sideløbende studier så forskellige steder som New York, Berlin, Prag, Helsinki og 
København har kvartetten haft en omfattende koncertvirksomhed og bl.a. medvirket i 
Konservatoriets serie: «Mestre på Mandage». Sommeren 2012 bød på engagementer i Tivoli. 

Kort efter koncerten i Nødebo er Copenhagen Piano Quartet med i DRs kammermusik-
konkurrence.  Vi skal derfor høre de værker, som skal være deres bud på at vinde: Beethovens 
klaverkvartet opus 16, et spændende nyt værk skrevet til kvartetten af Rune Glerup samt Brahms 
klaverkvartet opus 25.

Billetter til 120 kr. sælges ved indgangen og i forsalg på www.noedebo-kro.dk
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New Feet
Det danske firma New Feet har i samarbejde med ortopæd-kirurger, fodterapeuter, ortopædi-
skomagere og danske designere udviklet skoløsninger til behandling og pleje af  følsomme, 
diabetiske eller gigtramte fødder.  

New Feet fodtøj adskiller sig fra almindelige fabriksfremstillede sko ved:

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

Åbent for salg af sko :
Onsdage

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

Statsaut. Fodterapeut
Vivian Andersen

Ndr. Jernbanevej 13C
3400 Hillerød
Tlf. 2032 4162

www.new-feet.com

Kontakt advokat Martin Utiger, 
tlf. 4824 7920 eller mail mu@augustj.dk

 
Se i øvrigt vores hjemmeside www.augustj.dk

Du kan forvente en juridisk rådgivning, 
der altid er åben og ærlig
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Fredag 25. april kl. 19.00

Kom og vær med til en sjov og glad fællesaften med Nøddeknækkerne. Tiderne er fra denne sæson 
ændret af hensyn til de mindste deltagere. Det hele starter en halv time tidligere.

Den første time fra kl. 19 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. Og måske kommer andre spillemænd på besøg. Læs mere 
om det på Nøddeknækkernes hjemmeside www.nodeknek.dk 

Man kan spise middag på Kroen før musikken starter. Der serveres en ret mad kl. 18, og det 
koster 80 kr. for voksne og 40 kr. for børn. Spisebilletter skal købes senest onsdag den 26. marts 
kl. 12 på Kroens hjemmeside www.noedebo-kro.dk

Der er gratis adgang til musikken

Nøddeknækkerne

TAK
Jeg vil gerne sende en stor tak til de to, der mandag d. 3. februar 
ca. 7.45 stoppede op og  hjalp mig, da jeg lå på Sportsvej med en 
brækket skulder. 

Mange taknemmelige hilsener fra Annie Larsen, Sportsvej 11
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Da den bulgarske klarinetist Nikola Jankov og danske Peter Bastian mødtes for mere end 40 år 
siden var det kærlighed fra første tone. Balkanmusik med en fandenivoldsk besættende energi. I 
20 år har de jævnligt turneret sammen, og nu kommer de til Nødebo.

De to virtuose klarinetister følges tæt af en gruppe musikere bestående af Minju Georgiev på 
saxofon, Hristo Koritarov på trompet og harmonika, Rumen Nikolov på harmonika og Ivan Velev 
på trommer. De tre sidste synger også og det gør også Ivanka Bogdanova, der er gift med Nikola 
Jankov.

Nikola Jankov og Lenovskata Grupa har i en årrække været et af Bulgariens mest berømte bands. 
Musikken er ægte, gribende autentisk balkanmusik. Folkemusik i ordets oprindelige betydning: 
brugsmusik for folk, skræddersyet til at formidle følelser og rå-energi. Spillestilen er udviklet før 
mikrofoner og forstærkeranlæg, så alle musikerne spiller med ubegribeligt kraftige lydtryk. 

Nikola Jankov blev af Berlingskes anmelder omtalt som: “En overvældende naturkraft af en 
musiker.” Forsiringsteknikken er ekstremt udviklet. Helt særegne er “de skæve takter” og den 
konsekvente brug af rytmiske 32 dels triller.

Da Lonovskata Grupa kom til Danmark første gang i 1991, havde de aldrig været uden for 
Bulgarien. Og Nikola Jankov var efter et par dage bogstavelig talt ved at dø af hjemve. Nu har de 
været her mange gange, og hver gang er de mødtes i Nødebo, hvor Peter Bastian bor. Det er dog 
første gang, de giver koncert i Nødebo, og det skal nok blive en stor oplevelse.

Billetter til 120 kr. sælges ved indgangen og i forsalg på www.noedebo-kro.dk.

Peter Bastian og 
Nikola Jankov 

med Lenovskata Grupa

Søndag den 27. april kl. 16
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Hjerterne hos de fire damer, der fyrer op under den argentinske tango i ensemblet Tango 
Catz, banker vildt for den argentinske tango. Det er Selma Gade på klaver, Marie Wärme på 
accordion, Christa Danielsen på klarinet og Anne Vilian på cello.

De har alle fire en professionel musikerbaggrund. Christa Danielsen tog diplomeksamen fra 
Vestjysk Misikkonservatorium. Anne Vilian er uddannet på Det Fynske Musikkonservatorium. 
Den tyrkisk fødte Selma Gade er uddannet pianist fra The Istanbul State Conservatory og har 
efterfølgende studeret musikvidenskab i København. Den svensk fødte Marie Wärme har en 
professionel musikeruddannelse fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København.

De fire gennemmusikalske kvinder har med den lidenskab, melankoli og vildskab, som en 
argentinsk tango kræver, kastet sig over tangomesteren Astor Piazzollas univers. Værkerne 
rummer alle tangoens følelser, men er også en blandingsmusik af både klassisk musik, tango og 
jazzharmonier. Det er drømmen om at kunne krydse disse genrer, der har skabt Tango Catz som 
kvartet.

Inden der spilles op til tango på Nødebo Kro fredag den 2. maj kl. 21, kan man spise en tapas 
middag for kun 125 kr. Spisebilletter skal købes i forsalg på forsamlingshusets hjemmeside www.
noedebo-kro.dk senest onsdag den 30. april kl. 12. Middagen serveres kl. 19.

Billetter til musikken à 120 kr. sælges ved indgangen og i forsalg på www.noedebo-kro.dk. 

Tango Catz

Fredag den 2. maj 

kl. 21 
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Skoven lige nu
Nu er det forår og når man bor så godt 
som vi gør, er det naturligt at bevæge sig 
ud og møde foråret i skoven. Jeg har derfor 
kontaktet Tim Falck Weber fra Skov – og 
Naturstyrelsen for at høre, hvordan skoven 
har det. Tim er skovfoged, ikke mere med 
et stykke skov som område, men ansvarlig 
for alle de publikumsrelaterede tiltag, der 
efterhånden er kommet i Skoven. Han tager 
imod på Gillelejevej, hvor skovrideren også 
bor, foran skovriderboligen er der kontorer 
til ca. 35 mennesker, som holder øje med 
Nordsjællands skovdistrikt fra Hundested til 
Hørsholm.

Tim har også arbejdet med ”Natura 2000”, som handler om udvikling og bevaring af specielle 
områder, fx beskyttelse af fuglearter eller vådområder. Vi har fået flere vådområder, for nogle af de 
områder, hvor man har fældet, har man lukket grøfter, og der er kommet vådområder som ikke 
har været der i længere tid det giver en helt ny og spændende biotop.

Jeg spørger ham, hvordan skoven har det efter stormene i efteråret.

I Gribskov er der snart ved at være ryddet op efter de to store storme i efteråret Hvis enkeltstående 
træer – typisk løvtræer vælter i stormen, giver vi dem til naturen, eller evt. til en enkelt, der gerne 
vil sanke brænde. Dette kan dog kun lade sig gøre, hvis træet er faldet ved eller på en vej/sti, 
som alligevel skal ryddes, for at publikum og vores drift kan komme frem. Det er primært ved 
fladefald, altså hvis en stor gruppe, typisk nåletræer, falder, at vi rydder helt op, og sælger træet. 

I de seneste år har vi brugt en del kræfter på at få tilpasset vores friluftstilbud, så de står i mål med 
vores økonomi, som fortsat er trængt.  Vi ser meget på, hvor vi får ”mest mulig” for pengene. 
Dvs. hvor der er gode muligheder for benyttelse, samt hvor naturen kan ”bære” aktiviteter 
og installationer. Grill-pladserne i Nødebo Holt vil stadig være de samme, vi slår græsset ved 
pladserne og der vil stadig ikke findes affaldskurve, da vi mener man skal tage sit affald med 
sig, når man forlader stedet. Hundeskovene i Nødebo og i Hillerød området vil stadig være 
uforandret. Dog er der kommet et par nye hundeindhegninger på enheden, hvor hunden må løbe 
frit. Den nærmeste er nær Helsinge, og den bliver flittigt brugt, kan vi se. Af størrelse er den nok 
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ca. 2/3 af Pibersletten. Den er vist på vores hjemmeside, der hedder www.udinaturen.dk. Den 
hjemmeside kan i øvrigt kraftigt anbefales. Den fortæller stort set alt, hvad man som skovgæst 
har brug for. Der er bla. oplysninger om hundeskove, overnatning i det fri, grill, shelterpladser, 
vandreture, løberuter, mountainbiketure, ridestier og et net af findvej- systemer. Der er også 
kommet nye udfordringer for familieture fx til Eghjortens frisbee-golf, som vi har etableret 
sammen med frivillige, Hillerød kommune samt DGI.

Vi er i øvrigt meget interesserede i at danne partnerskaber 
med frivillige grupper. Der er masser af opgaver, vi kunne 
samarbejde om inden for natur og friluftsliv. Hvis der er 
nogen, der har en god ide og er klar med en frivillig indsats, 
er de meget velkomne. Vi er åbne over for de fleste kreative 
ideer. Der kan måske også komme et samarbejde med jeres 
bæredygtigheds-gruppe, (det er hermed givet videre!) 

Jeg talte også med Ditte Olrik, der er biolog på enheden, og 
som bl.a. arbejder med at sikre robuste og sunde skove 

Er der noget, som kan belaste skoven i år, Ditte?

Igen i år er vores store udfordring asketræerne. De er angrebet af en invasiv svamp, som er 
kommet hertil fra Japan – formodentlig med importerede planter. Svampen angriber træernes 
skud, lukker af for tilførlsen af vand og et af de første karakteristiske tegn på sygdommen er 
tilbagevisnende og døde skud i træernes krone. De karakteristiske døde og tørre skud, har givet 
sygdommen dens navn: asketoptørre.  Asken er angrebet i hele udbredelsesområdet, fra Rusland 
i øst til Storbritannien i vest. Det er især gået hårdt ud over de unge kulturer, hvor mange træer 
allerede er døde, men også i de ældre og gamle bevoksninger kan man nu se tydelige tegn på 
sygdommen. Der er dog lidt grund til optimisme, for det viser sig, at enkelte træer ser ud til at 
være modstandsdygtige overfor sygdommen, og det optager os meget at finde disse træer. De er en 
vigtig ressource, som skal danne grundlag for askens fremtid. Vi krydser fingre, for asketræerne er 
meget værdifulde – både biologiske, økologisk og økonomisk. 

Til slut fik jeg spurgt skovfoged Jens Bach, hvordan det går med eghjorte-projektet. Han siger:

“Vores eghjorteprojekt kører efter planen, vi har hegnet området ind for at sikre plejen af området 
ved græsning af heste, så pas på det elektriske hegn. Men vi håber at få eghjorte i luften til 
sommer.”

           LL
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Det koster kun 400 kr. for en tennissæson, der strækker sig fra maj til oktober, så det må siges at 
være et rigtigt godt tilbud. Unge under 18 år betaler 150 kr. 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. 

I år indfører vi et nyt medlemssystem, så opkrævningerne, der kommer via e-mail, ser lidt 
anderledes ud, men princippet er det samme, og der betales via en bankoverførsel. Nemmere kan 
det næsten ikke være. Det nye system har tildelt alle et nyt 6-cifret medlemsnummer.

Vores ungdomstræner fra sidste år har desværre ikke mulighed for at hjælpe os i år. Vi er i gang 
med at finde en afløser, og vi forventer, at der bliver træning under samme betingelser som sidste 
år, altså ungdomstræning om mandagen og voksentræning om onsdagen. Undervisning er gratis 
for alle medlemmer. 

Den nye tennissæson begynder lørdag den 26. april kl. 9.00 med morgenkaffe ved klubhuset og 
med lidt doublespil. Alle er velkomne.

Vi regner med, at træningen starter mandag den 28. 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

Nødebo Tennis



Kom og spil med!  Vi spiller frem til Kroens sommerferie:

Onsdage  fra 2. april kl 19.00  og Fredage fra 4. april    kl 9.30

Alle kroens medlemmer er velkomne! På glædelig gensyn! Bente Petersen

Petanque 
på Kroen

Tirsdags Billard
Har du lyst til at spille billard M/K,
så mød op i Billard-rummet 
tirsdag den 1. april kl.19.00.

Yderligere henvendelse kan ske til 
Ole Juul Larsen tlf. 2830 0082 

PS. Det er ikke aprilsnar
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Kulturudvalget fortæller
at de næste møder i udvalget  foregår: Torsdagene d. 24-4, d. 22-5, d. 18-6 kl. 19.00.
Vi starter med spørgetid, hvor alle er velkomne med inspiration og kommentarer til udvalgets 
arbejde.

Venlig hilsen Lisbeth Løw
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NØDEBO VANDVÆRK

VORT FÆLLES VANDVÆRK

Den 6. marts 2014 afholdtes den årlige generalforsamling i Nødebo Vandværk. Desværre var der 
kun fem (5), udover bestyrelsen, der havde fulgt vor opfordring til at deltage. Lidt uforståeligt 
i betragtning af de meget store investeringer, der fortsat skal foretages i forbindelse med vort 
ledningsnet. Investeringer i million klassen.

Formanden, Ole H. Olesen, kom i sin beretning ind på den store udskiftning af hovedledningen 
i Nødebovej nord, som havde givet en del problemer, men er nu gennemført med et godt resultat. 
Udskiftningen af ledningsnettet vil fortsætte i 2015, hvor første prioritet er Pramvejen. Arbejdet 
vil blive udbudt i 2014. 

Formanden kunne samtidig glæde sig over, at drikkevandet i Nødebo er af meget høj kvalitet, 
specielt efter forureningen i 2012

Pga de store udgifter til renovering af ledningsnettet, forhøjes ledningsbidraget til kr. 1000,- mens 
de øvrige takster forbliver uændret. Regnskabet viste en omsætning på kr. 1.837.353 og andre 
indtægter på kr. 53.194, Årets overskud er på kr. 19.987. Egenkapital kr. 5.474.017.

Efter valg til bestyrelsen, har bestyrelsen følgende sammensætning.
   Formand   Ole H. Olesen
   Kasserer  Lis Aas
   Sekretær  Tina Pedersen
   Best.medl.  Peter Stoustrup
   Best.medl.  Niels Kristian Therkildsen
   Suppleant  Søren Kristensen
   Vandværksinspektør    Ole Christoffersen

Vor nye elektroniske beredskabsplan er blevet sat i drift. Vi håber ikke at få brug for den.

Bestyrelsen 



21

Den 13.april 2004 begyndte en lille gruppe på 12 nødeboere at svinge stavene på to faste 
ugentlige ture. 

Det skete efter osteoporoseforeningen i Frederiksborg amt i januar 2004 havde taget initiativ til at 
uddanne stavgangsinstruktører.  6 af de nyuddannede instruktører besluttede at oprette stavgang i 
deres lokalområde. I Nødebo var Ellen Kruse initiativtageren til at etablere en stavgangsgruppe.  

Den lille nødebogruppe blev hurtigt en del af bybilledet og tiltrak stadig flere.  Det samme var 
tilfældet med en gruppe i Hillerød. De to grupper besluttede i december 2004 at gå sammen og 
stifte en stavgangsforening, som fik navnet Hillerød Stavgangsforening. Interessen for stavgang 
voksede fortsat i Nødebo, og det blev naturligt at stifte vores egen stavgangsforening, hvilket skete 
i februar 2011. Samtidig med det stigende medlemstal var der blevet uddannet flere instruktører.

Gennem alle 10 år har der været to fastlagte ugentlige ture. Men tidligt opstod der et ønske 
om at gå andre steder, og siden 2005 har der hver måned i sommerhalvåret været en halvdags 
stavgangstur til naturskønne steder i Nordsjælland. Det er blevet til i alt 56 ture. I 2008 udvidede 
vi med en årlig heldagstur, og har nu svinget de danske stave i Skåne 5 gange og været på 
heldagsstavgangstur til Lejre. Andre dejlige steder står på ønskelisten. 

Foreningen lægger vægt på, at alle nye medlemmer modtager begynderundervisning i stavgangs-
teknik. Undervisningen foregår ved Nødebo Stavgangs egne instruktører. Men eksterne 
professionelle kræfter betragtes også som vigtige.    

Vi har været så privilegerede, at medlemmer og instruktører siden 2004 har kunnet modtage 
undervisning og instruktørerne efteruddannelse ved Nina Rossil Bergendorff, mastertræner i 
stavgang ved INWA (International Nordic Walking Association) og fysioterapeut Gitte Andersen.  

Det har været en fornøjelse at være en del af en aktiv medlemsskare, som med energi og godt 
humør – og uanset vejr og vind – uge efter uge er parate til at få pulsen op og få sved på panden. 
Længe leve Nødebo Stavgangsforening.      Jette Krog, formand 

10 års stavgang i Nødebo
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20 Mbit til alle – for godt til at være sandt??
Vi bor i Gadevang og har gennem adskillige år haft en ualmindelig langsom internet forbindelse 
(mellem 4 og 5 Mbit), og i et hjem med to teenagere, 4 computere og dagligt behov for at kunne 
navigere hurtigt rundt, er det meget utilfredsstillende.

Flere gange har vi kontaktet TDC, som imidlertid ikke kan tilbyde os en hurtigere forbindelse. 
Aktuelt får vi vores internet helt inde fra Hillerød, da der angiveligt ikke er flere ledige 
”omfordeler porte” i stikskabet ved den nu nedlagte købmand. Indtil videre har TDC blot trukket 
på skulderen og sagt, at det var ærgerligt for os, men har desværre ikke kunnet tilbyde os nogen 
løsninger på problemet.

Vi har talt med andre husstande i Gadevang som kan oplyse, at de uden problemer har op til 20 
Mbit.

Er der mon andre i Gadevang, der er i samme ulykkelige situation som os? 
I givet fald vil vi meget gerne høre fra dig/jer.  Forhåbentlig kan vi – hvis 
vi er flere – lægge maximalt pres på TDC. Og til jer i Nødebo: Hvis der 
er nogen der har haft lignende problemer, er I mere end velkomne til at 
fortælle os hvordan I fik dem løst.

Skriv til os på laga@dadlnet.dk eller ring på telefon 24 26 43 86.

Gertrud og Lisbeth Andersen, Gribskovvænget i Gadevang

Referat af møde om nytænkning.
Den 27. februar mødte 25 engagerede mennesker op for at diskutere Kroens fremtid.
Der kom mange gode tanker og ideer frem, og der blev nedsat en medlems-arbejdsgruppe, der 
fik følgende kommissorium:

At se kritisk på opbygningen af medlemsskabet, at se fordele og ulemper og lægge op til 
en rekonstruktion under hensyntagen til Kroens økonomi.

At gøre det attraktivt for yngre voksne at yde en aktiv indsats og i den forbindelse ny-
tænke aktiviteter. 

Interesserede kan få tilsendt referatet fra mødet ved at sende en mail til : 
kirkeogkro@gmail.com         LL



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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Loppemarkedssæsonen skydes snart i gang og vi har brug for din hjælp, for at nå samme flotte 
resultat som sidste år.

Vi mangler en kontaktperson, som kan koordinere afhentning af loppeeffekter hos de glade 
givere.  Ole Brauer står for at organisere kørselsholdene, du skal blot tage imod opkald og 
koordinere i forhold til kørselsdage. Vi afhenter i perioden 12. maj – ultimo august, så ”jobbet” er 
tidsbegrænset.

Loppeladen åbner 10. maj og holder åbent hver lørdag kl. 10 – 12 – også her har vi brug for 
ekstra hænder til at tage imod effekter og rydde op i laden i det omfang, det er nødvendigt. Laden 
har åbent hver lørdag indtil loppemarkedet søndag d. 24. august. 

I første og anden uge af august skal vi ha’ hængt plakater op i Hillerød og omegn, også her har vi 
brug for hænder. Kan du hænge bare 5 eller 10 plakater op, vil det være en KÆMPE hjælp.

Jeg håber meget, du kan afse nogle få timer til gavn for loppemarkedet og i sidste ende kulturen 
på Nødebo Kro.

Håber at høre fra dig!

Mange loppehilsner

Ann-Britt Thorndahl, loppegeneral, ann-britt@thorndahl.org eller tlf. 4848  4929

PS. Indsamlingen til årets loppemarked er allerede i gang, så har du effekter, kan de afleveres på 
Kroen i viceværtens kontortid (mandag og torsdag kl. 17.00 - 19.00 + tirsdag og fredag kl. 09.00 
- 12.00). Spørg efter Jack Bjørkbom - så åbner han laden.

Vi står og mangler 

DIG !
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Ny skovbørnehave åbner i Nødebo
Søborg Privatskole åbner en skovbørnehave på Skovskolen den 1. sep. 2014

Der vil være mulighed for, at aflevere og hente i Nødebo mellem 7.30 - 16.00
Læs mere på www.sbsb.dk

Skovbørnehaven Søborgen - tlf. 2972 2772 
mail: sbsb@sbsb.dk

Husk generalforsamling
31. marts kl. 19.30

- Kom og vær med til at præge  
  Kroens fremtid 

- Der skal vælges 3 nye med-  
   lemmer til bestyrelsen

- Få indblik i økonomien
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En levende skole
i lokalsamfundet

Nødebo Skole og læringsreformen

Den 1. august i år træder den nye skolereform i kraft. I Hillerød kommune har vi valgt at kalde 
det en læringsreform, for det er børnenes læring, der er omdrejningspunktet i reformen.
Der er opstillet tre overordnede mål for folkeskolen:

1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater 
3. Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes gennem respekt for professionel viden og praksis 

Til at opnå dette er der bl.a. disse elementer: 

 En længere og mere varieret skoledag
 Understøttende undervisning
 Bevægelse
 Faglig fordybelse 

På Grønnevang skole har vi, sammen med kommunens øvrige skoler, længe arbejdet med at finde 
den bedste måde at forene nyt og ”gammelt”.Det udvidede samarbejde mellem lærere og pæda-
goger, den praktiske sammensætning af den nye skoledag, partnerskaber med f.eks. Skovskolen, 
samarbejde med sportsklubber, nye arbejdstidsaftaler for både lærere og pædagoger, lærernes tilste-
deværelsestid og dertil etablering af lærerarbejdspladser og nye og kortere åbningstider i både SFO 
og klub. Alt dette og mere til er det vi arbejder med at få til at gå op i en højere enhed, så vi er vel-
forberedte til august. I Hillerød har vi fået to år til at få det hele på plads. Det giver os mulighed 
for at se, hvad der virker og ikke virker og regulere undervejs. Ikke sådan at vi eksperimenterer 
med jeres børn, men der kan være ting, der ser anderledes ud i en planlægningsfase end i praksis. 

I løbet af foråret holder vi forældremøder i Nødebo med mere information til jer om hvordan 
reformen udmøntes på vores skole.          Bente Nissen



På Nødebo Kro er der flere 
velfungerende madklubber, der 
på forskellige ugedage mødes 
omkring et måltid mad, der 
tilberedes af den familie eller 
det par eller den person, der 
har tjansen i indeværende uge. 
En af disse madklubber har 
mere end 33 år på bagen, og er 
således den ældste madklub af 
alle på kroen.  

Madklub 1, hedder vi, - og er 
en gruppe af forskellige familier, 
par og enlige, der med eller 
uden børn mødes hver mandag 
kl 18 og spiser aftensmad i 
hinandens fornøjelige selskab. 
Nogle familier har været med 
i mange år, andre startede for 
8-10 år siden, - og så er vi 
nogen der er ganske nyslåede 
ud i madklubbernes æra. 

Vi har i det seneste halve 
år mistet nogle familier og 
par pga skilsmisser, travlhed 
og fraflytninger, hvilket er 
beklageligt og ærgeligt for alle 
partnere. Det medfører, at vi nu 

er en fasttømret gruppe tilbage, 
som har meget stor appetit 
på at slå dørene op for nye 
medlemmer, - og invitere ind 
til et samvær der er præget af 
varme og imødekommenhed, 
spas og sjov, alvor og dybde, - 
og en uhøjtidelig jargon, der i 
høj grad præger samværet i en 
positiv retning. Hele samværet 
er samlet om måltidet, som 
få hænder har lavet, og som 
mange munde vil indtage. For 
særligheden ved en madklub er 
ikke blot samværet, og mødet 
med velkendte ansigter, - men 
i høj grad det faktum, at du 
en gang i ugen kan komme 
og sætte dig ved et veldækket 
bord og spise et veltilberedt 
måltid med dig selv og dine, - 
og bare nyde, at du denne ene 
ugedag har fuldstændigt fri 
fra det hjemlige køkken, hvad 
fremstilling af aftensmad angår.

Dette ugentlige restaurants-
besøg på Nødebo Kro betyder 
selvfølgelig at man som 
familie, par eller enlig, - med 
mellemrum skal besørge de 
andre med aftensmad, - hvilket 
finder sted i kroens store og 

veludstyrede køkken. Når 
man starter i madklubben 
bliver man grundigt instrueret 
i hvordan køkkenet og dets 
maskiner virker, og man 
bliver tilbudt at deltage i 
madlavningen med en anden 
familie, så man får en god 
fornemmelse af timing, 
mængdeberegning og hvor 
kartoffelskrælleren er, hvis 
den ikke ligger på sin plads i 
skuffen. 

Mange erfarer ved opstart i 
madklubben, at det ikke er 
antallet af personer de skal 
lave mad til, ej heller at få 
det fremstillet i køkkenet, 
- eller at få det serveret 
til tiden, som reelt udgør 
nogen form for problematik. 
Det er forestillingerne og 
tankemylderet om, at man 
ikke kan få tingene til at hænge 
sammen. Skrækscenarier i 
sindet. Meget få har nogensinde 
oplevet at det rent faktisk har 
været hells kitchen på kroen. 
Dels fordi gryderne ER store, 
- og altså koger spagghetti til 
30 personer på samme antal 
minutter som den lille gryde 
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Sultne Familier Søges
Har du lyst til lækker mad i familiært samvær ?
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derhjemme. Dels fordi resten af 
madklubben altid ved ankomst 
starter med at gå i køkkenet 
og spørger om der mangler 
hænder, hvis der ikke er mad på 
buffeten.

Hvorfor vælge at indvolvere 
sig i nye relationer, i 
nye sammenhænge og 
med et måltid mad som 
omdrejningspunktet? Hvis du 
eller I ikke kan finde noget 
positivt eller meningsfyldt 
svar på dette spørgsmål, - så er 
madklubben nok ikke noget for 
dig eller jer.

Hvis du eller I derimod sidder 
med en fornemmelse af, at det 
her kunne faktisk godt være 
et kærkomment tiltag og en 
mulighed for at dele en del af 
jer selv med andre, der har valgt 
at være i fælleskab omkring et 
aftensmåltid, - så er du/I meget 
velkomne til at kontakte os på 
nedenstående telefonnummer 
eller mail.

Vi har børn i forskellige 
aldersgrupper og til 
børnefamilier vil vi sige; I er 
meget, meget velkomne! I 
skal dog være klar over, at der 
ved hvert måltid skal vaskes 
op bagefter, og at vi gerne vil 
gøre brug af mindst en voksen 
fra hver deltagende familie. 
Dvs at kommer man som 

enlig forælder med små børn, 
og således ikke kan hjælpe til 
med afrydning eller opvask, 
så vil vi hellere vente med at 
optage jer i madklubben, til 
jeres børn er blevet gamle nok 
til at kunne klare sig uden far 
eller mor i et kvarters tid. Det 
er ikke fordi vi ikke tåler, at der 
feks er en enkelt far eller mor, 
der ikke kan deltage i opvask 
og afrydning efter måltiderne. 
Det er simpelthen fordi at 
den største socialisering og 
inddragelse i gruppen, rent 
faktisk foregår ude i opvaksen, 
ved tørrestationen eller 
gryderengøringen. 

Vi er bange for at nye 
medlemmer ikke vil kunne 
finde ordentlig ståsted i 
gruppen, hvis de ikke på 
ugentlig basis kan være med til 
den praktiske del, - hvor der 
i den grad udveksles småt og 
godt og stort, og hvor ingen er 
i tvivl om hvilken vej vinden 
blæser i Lidenlund.

Ud over den ugentlige 

madklubdag på kroen, har vi 
hver sommer en grillfest og 
hver december en julefrokost, 
hvor vi hver især medbringer 
en ret, - og så fester vi med 
alles deltagelse. Vi har også 
arrangementer uden for kroen, 
og mødes på forskellig vis 
ude i vores respektive hjem til 
feks æbleskiver og glögg, til 
sushiaftener eller drinks inden 
en fredagskoncert på kroen. 
Det afhænger meget af egen 
lyst og initiativ til samvær, - og 
timing!

Skulle du/I have lyst til at 
komme og besøge os og finde 
ud af om Madklub 1 er et sted 
for dig/jer at være, så kontakt 
venligst undertegnede på heidi_
lyngsoe@hotmail.com eller ring 
til mig på 2253 4299.

Som udgangspunkt får man 
mulighed for at komme med 
en enkelt aften, hvor du/I vil 
have en kontaktfamilie der 
fortæller jer om de forskellige 
detaljer og som introducerer jer 
for de andre og omvendt.

Vi håber meget at høre fra 
nogle af jer derude

På vegne af Madklub 1

Heidi Marie Lyngsøe
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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 !

SPORT ∙ KULTUR ∙ KONFERENCER ∙ MESSER ∙ SVØMMEHAL

FØRST PÅ KROEN OG SÅ TIL...
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MERE END 200 SMAGSOPLEVELSER!

MUSIK & FIS 2
JETTE  TORP OG FINN NØRBYGAARD KOMMER IGEN!

MUSIK & FIS 2

 23/5

MERE END 200 SMAGSOPLEVELSER!MERE END 200 SMAGSOPLEVELSER!MERE END 200 SMAGSOPLEVELSER!

24/4
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Nyt fra MMMC  
My Merry Monday Choir.

Koret optager medlemmer 2 gange om året, og her I januar er vi blevet beriget med over 10 nye 
medlemmer, og det er vi så glade for – velkommen til  de nye medlemmer!

Salget at vores CD er gået rigtigt flot – så vi kan kun være tilfredse og glade. CD´en kan stadig 
købes ved henvendelse til formand Anne Hansen.

Vi har holdt intern workshop på kroen søndag d. 23.marts – en hel dag med tid til at fordybe sig 
i arbejdet med stemme, vejrtrækning, klang og udtryk. Og så skal vi ikke glemme det overdådige 
frokostbord, som alle havde bidraget til – en rigtig hyggelig dag! 

Vi glæder os til endnu en gang at skulle medvirke ved Gospelgudstjeneste i Gadevang kirke, og 
du er mere end velkommen, det er søndag d. 13.april. Det bliver en musikalsk anderledes Guds-
tjeneste, hvor det kan være svært ikke at synge med eller at holde hænder og fødder i ro, når koret 
synger - men så er det jo godt, at det netop er, hvad gospel handler om. 
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Tirsdagstræf i præstegården
Alle er velkomne, fri entre, dog betaler vi 20 kr. for kaffe og hjemmebag

Tirsdag den 8. april kl. 14 – 16

Fuglelivet i Grib Skov

Johannes Bang har siden 1960 fulgt fuglelivet i Grib Skov, hvor der 
igennem perioden er sket mange ændringer. Han har været med til at 
forøge biodiversiteten, idet han har sat kasser op til fuglene. Foredraget 
vil især omhandle fiskeørn, hvinand og natugle.
 
I alle årene har Johannes Bang ringmærket fugle for Zoologisk Museum, 
og han vil derfor også fortælle lidt om ringmærkning.I forbindelse med 
foredraget vil der blive vist billeder af fuglene.

Tirsdag den 20. maj 2014 

Sommerudflugt 

Turen går til Tibirke Kirke og Jægerspris Slot

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

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

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



33

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

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

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

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

Salmer og Spaghetti

Nødebo kirke kl. 17 med efterfølgende spisning i 
præstegården.

Den sidste torsdag i måneden. 

Næste Salmer og Spaghetti bliver d. 24. april
Pris: 25 kr. for voksne. Børn gratis

Tilmelding: alho@km.dk eller på 4848 0719 - helst 
dagen før.

NB! NB! Salmer og Spaghetti i Gadevang 

Torsdag d. 3. april kl. 17 i kirken og efterfølgende fællesspisning i forsamlingshuset. 
Pris: 25 kr for voksne. Børn gratis.

Tilmelding: alho@km.dk eller på 4848 0719 – helst dagen før!
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Forårskoncert i Gadevang Kirke
Torsdag d.10. april kl.19.30

Medvirkende: Peter Navarro-Alonso (saxofon) og 
Arne Jørgen Fæø (piano). 

De to solistuddannede musikere har omfattende koncerterfaring 
fra ind- og udland, med et utal af radiotransmissioner og cd-
indspilninger bag sig. 

Ved koncerten vil duoen opføre originalmusik for klassisk saxofon og piano fra første halvdel 
af 1900-tallet. Efter at have levet et stille liv i skyggen i ca. 100 år (saxofonen blev udviklet af 
Adolphe Sax i 1840’erne) fik saxofonen et genuint Moment of Fame i denne periode. 

Der blev komponeret værker en masse for instrumentet (bla. af Ravel, Debussy, Glazunoz, Ibert, 
d’Indy og Milhaud), musikkonservatorier oprettede saxofon-uddannelser og der opstod en gene-
ration af saxofonsolister, der med oprejst saxofon rejste ud i verden for at udbrede kendskabet til 
instrumentet. 

Den største af disse solister var Sigurd Rascher (1907-2001), der i 1930’erne oplevede et inter-
nationalt gennembrud på allerhøjeste niveau som klassisk saxofonsolist. En række af koncertens 
værker er komponeret til netop ham. 

Som tysk jøde blev han efter Hitlers magtovertagelse i 1933 nødt til at forlade Tyskland. Han 
bosatte sig i Danmark og oprettede samme år den første saxofonklasse på Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium. Klassen har eksisteret lige siden og ledes i dag af Peter Navarro-Alonso. Og 
således er ringen sluttet.

Pianist Arne Jørgen Fæø er ligeledes uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. 
Han har et meget alsidigt virke som pianist og har givet koncerter som solist (bl.a. med symfoni-
orkestrene i Trondheim og Stavanger), kammermusiker og liedakkompagnatør i Danmark, Norge, 
Island, Tyskland, Tjekkiet, Holland, Belgien, Frankrig, Spanien og Israel. 

Koncerten varer en time, og der er gratis adgang.
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22.272 tak

til folk i Gadevang og Nødebo for alle bidragene til Folkekirkens 
Nødhjælps årlige landsindsamling den 9. marts! Så mange kroner 
kom der nemlig i bøsserne i vore to skovbyer: 7.859,50 i Gadevang 
og 14.412,50 i Nødebo. (Hertil kommer så 609 kr. som en nødeboer 
der var udenbys den dag, indsamlede ved et privat selskab!). 10,8 kg 
penge kunne Ole aflevere i banken hen på eftermiddagen, og fra Ga-
devang har det vel været yderligere 5-6 kg. Mange, mange tak!

I Nødebo gik det lidt tilbage i forhold til sidste år, men Gadevang mere end kompenserede ved at 
gå dobbelt så meget frem, så alt i alt nåede vi et resultat der sneg sig nogle hundrede kroner over 
det hidtil bedste siden denne tradition begyndte i Nødebo-Gadevang i år 2000.

Og rigtig mange tak til jer mange indsamlere, konfirmander såvel som lidt og noget ældre, der 
med stor entusiasme gav nogle timers indsats for at hjælpe med at bekæmpe sult i verden. Med en 
sådan opbakning er det en smal sag at være indsamlingsleder. I nåede at dække alle ruter i begge 
byer, foruden Skovskolen og en permanent vagt ved Netto i de tre-fire timer indsamlingen varede. 
Uden jer var det slet ikke gået. I er naturligvis mere end velkomne igen næste år!

Katrine Albert, Ole Brauer og Nødebo-Gadevang Menighedsråd

Husk at sætte kryds ved:

9. juni – Anden pinsedag fejres med pilgrimsvandring fra Nødebo 
kirke til Gadevang kirke gennem skoven. 

19. juni – Sommerkoncert med Nødebo-Gadevang kirkers Kan-
tori

6.-7. september – Højskoledage i Nødebo præstegård
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June Maya Kaalund Birch Lekfeldt, Søvej 8B
Nødebo  3480 Fredensborg

Formand,
referant

53655424 june@lekfeldt.dk

Gunver Nielsen, Mosebredden 1
Nødebo  3480 Fredensborg

Næstformand 48481429 nielsen.aagaard@mail.dk

Poul Olsen, Kirkevej 12 
Nødebo  3480 Fredensborg

Kasserer 48480274  
40257074

poulmarius@gmail.com

Christine Fossing, Sportsvej 37
Nødebo  3480 Fredensborg

Kontaktperson 53390766  chrisfos@hotmail.com

Kirsten Aunstrup, Søparken 7
Nødebo  3480 Fredensborg

48485874 kirsten@aunstrup.com

Bodil Davidsen, Sportsvej 9, 
Nødebo, 3480 Fredensborg

40873652 msdk@get2net.dk

Lene Birkmand, Ved Skandsebakken 67
3400 Hillerød

Mødeleder 30246676
35436676

lebir@noh.regionh.dk

Jette Bjerre Hansen, Gribskovvænget 14
Gadevang  3400 Hillerød

48249504  
28899504

jbh@dakofa.dk

Birgitte Henriksen, Gadevangsvej 122
Gadevang 3400 Hillerød

48266083 henriksenbirgitte@yahoo.dk

Eva Holmegaard Larsen, Nødebovej 24
Nødebo 3480 Fredensborg

Sognepræst 48480719 ehl@km.dk

Nødebo-Gadevang menighedsråd

Vejviser for kirkerne i Nødebo og Gadevang  www.noedebosogn.dk
Sognepræst: Eva Holmegaard Larsen 
Nødebo Præstegård, Nødebovej 24, Nødebo   48 48 07 19  ehl@km.dk
Træffes bedst: ons-, tors- og fredag 10-11, tirsdag 16-18, træffes ikke mandag 
Præstesekretær: Allan Høier  
træffes  som regel i præstegården tirsdag kl. 9-15  48 48 07 19  alho@km.dk
Graver: Michael Müller 
Kirkegårdskontor Nødebovej 16, Nødebo   48 48 40 09 graver@live.dk
Træffes hverdage i dagtimerne
Sognemedhjælper: Kirsten Kragh     48 48 40 09 graver@live.dk
Organist:  Peter Navarro-Alonso     60 88 19 01 peter@navarroalonso.com
Kirkesanger: Søren Hossy       33 15 95 96 s-hossy@mail.dk
Kirkeværge: Erik Hansen, Gribskovvænget 20, 3400 Hillerød      herikhansen@gmail.com
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Gudstjenester Prædikant Nødebo Gadevang
Marts

30. marts EHL 10.30 9.00
April

3. april EHL 17.00
(børn)

6. april EHL 9.00 10.30
13. april EHL 14.00 10.30

Palmesøndag Børn/unge Gospel
17. april EHL 17.00

Skærtorsdag
18. april EHL 16.00

Langfredag
20. april EHL 9.00 10.30
Påskedag
21. april EHL 10.30 9.00

2. påskedag
24. april EHL 17.00

(børn)
27. april EHL 9.00 10.30

Maj
4. maj Anne Boye 10.30 9.00

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

St. Bededag Konfirmation
18. maj EHL 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  2272 4910
Spejderleder: Stinus Andersen 2344 2659
Roverleder: Ole Lumholt  4848 0747
Forældreforening: Jørgen Andersen  4848 5099
Hyttevagt: Brian Hørup  41591076  
bhpost@mail.dk

Styrk din krop i Nødebo
Anne Lise Kristensen              2364 8564
Irene Møller              2363 6911

Øvrige foreningsdata

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

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

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

Vinterbadeklubben Nødebo Vikingerne
www.Nbovikingerne.dk

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

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

Bestyrelsen:
Anne Hansen, Formand              4848 4196
Kirsten Poulsen              5190 0453
Solveig Nordlunde             4826 2446
Maria Johansen             2227 0276
Margit Vester             4848 3150
Gitte Kruchov             4841 4364
Lis Aas              4847 1412

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

Nødebo Lokalråd                      www.nødebo.dk

Formand Nina Werther     4848 1407
Næstformand Mikkel Faurholdt     4848 4118
Sekretær Benny Kristensen     2480 6371  
Webansvarlig og   
Kasserer Birgit Madsen    4848 2188
Gert Bendsen        4848 5560
Lilian Christiansen 4848 0210
Lilian Dale Andersen     4848 3238
Johannes Krog    4848 5956
Katrine Gro Nielsen   4847 6144
Christina Thorholm  4848 5442
Elsebeth Plate  4848 4912
Tilforordnet Eva Holmegaard Larsen 4848 0719

Hillerød Sejlklub      www.hillerodsejl.dk
Theis Bober, Ringridervej 6           2163 5427
3400 Hillerød
theisbober@gmail.com
Klubhus: Krostien 11 Nødebo            4848 5245

Nødebo Stavgang     www.nodebostavgang.dk
Formand Jette Krog            4848 2793
Kasserer Poul Bønsøe           4848 2287
Sekretær Aase Nielsen           4848 1742
Inger Petersen            2896 8430



39

Forsamlingshusets bestyrelse

Forsamlingshuset, Nødebovej 26                                                          4848 0746

Tilde Gylling Bender, Søengen 2                  sekretær                            2070 2930
Bruno Bjerre, Ebbas Allé 14B                       ejendomsudvalget             2014 1617 
Flemming Jørgensen, Nødebovej 1B             bankoudvalget                  4848 3980
Lisa Kragh, Kildeportvej 14                          økonomiudvalget              4848 1729 
Lisbeth Larsen, Nøddehegnet 38                  informationsudvalget        4848 3537
Lisbeth Løw, Kildeportvej 26                       kulturudvalget                   4848 0727
Erik Petersen, Skovbrynet 4                          kasserer                             4848 2467
Poul Rudbeck, Stengårdsalle 2                      formand                            4848 2794
Jens Seeberg, Baunevænget 39                                                                3920 4797
Søren Skals , Pile Allé 5                                næstformand                     4848 4539
Camilla Svanebjerg, Rosenberg Alle 3                                                    3555 3180
Chr. Wolfhagen, Nøddehegnet 19                 driftudvalget                    4848 2593

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

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

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

Lokaler Basis Rabat 1 medlem Rabat 2 medlemmer

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

  Ann-Britt Thorndahl   loppegeneral            4848 4929



Det sker på Nødebo Kro fra april til maj

Næste nummer af Kirke & Kro udkommer 
den 11. maj, deadline 27. april

April
Tir. 1.  kl. 18.50 Banko
Fre. 4.  kl. 21.00 Morten Carlsen Trio A§
Søn. 6.   kl. 16.00 Copenhagen Piano Quartet A
Tir. 8.  kl. 18.50 Banko
Tir. 15.  kl. 18.50 Banko
Tir. 22.  kl. 18.50 Banko
Fre. 25.  kl. 19.00 Nøddeknækkerne F#
Søn. 27.  kl. 16.00 Peter Bastian og Nikola Jankov A
Tir. 29.  kl. 18.50 Banko

Maj
Fre. 2.  kl. 21.00 Tango Catz A§
Tir. 6.  kl. 18.50 Banko
Tir. 13.  kl. 18.50 Banko
Ons. 14. kl. 19.30 Vandretur gennem Tisvilde Hegn F

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


