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kirke & kro
Marie 3. kl. på Nødebo Skole 

Læs om de lokale skolers situation på side 24



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

At stå i det åbne
Gud er i det skælvende

Gud har smidt en bombe ind i vore sumpe – sådan skriver digteren Simon Grotrian. Der er lyn 
og torden i påskeevangeliet. Jorden skælver.  Påskemorgen fortælles som en voldsom rystelse – 
for det er i vores skælven, at vi får en fornemmelse for det hellige.

Gud er i vores livs rystelser. Når vi er ude af os selv. Når paraderne er sænket. Det er derfor 
vi kommer med vores små børn og får dem døbt. Med åbne arme bæres de frem og lægges i 
Guds hånd. 

Med en skælven gennem kroppen blev de undfanget. Og voldsomt kommer de til verden. 
Livet flår i deres mors krop for at komme til og komme ud. Og uden at vi altid ved hvorfor, 
bærer vi dem til kirke og bærer dem frem for Gud, som det mest naturlige i verden – som om 
kroppen ved noget, vores hoved endnu ikke rigtig har fattet. 

Vi kommer også, når kærligheden har fået sit tag i os og vi befinder os dér, hvor livet er 
stort og faldet dybt. Hvem har kontrol over kærligheden? Den er frygtelig og vidunderlig 
på én gang. Vi bliver ude af os selv. Den får os til at skælve at lykke og ryste af frygt. Vi er 
overvældede og overrumplede, taknemmelige og bange – og kommer til kirke og knæler og 
siger Ja til hinanden for Guds alter, og ved måske ikke rigtig hvorfor. Men igen: kroppen ved 
noget, som hovedet er længere om at forstå. 

Og når vi dør fra hinanden sidder vi her igen, rystede af  sorg og tab. Ude af  os selv og på 
gyngende grund – og så kommer vi til Gud for at klage vores nød og udtrykke vores tak for 
den vi elskede og for livet selv, der har givet os så meget godt. 

Og igen er vi drevet herhen af vores følelser og vores hjertes skælven. For det guddommelige er 
først og fremmest noget, der kan mærkes. Kroppen og følelserne er ofte hurtigere end hovedet 
– der er ting, man må mærke, for at forstå.      fortsættes næste side
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fortsættes næste side

Som det rislende vand over dåbsbarnets hoved, og brødet der brydes i nadveren. Gud forstår 
vi med vores sanser og med vores hjerte og liv. Vi mærker dåbsvandet som den nåde, vi i vores 
tak for det lille barn har mærket flyde ned over vores liv. Og brødet på alterets bord fortæller i 
et tydeligt sprog, at der er mere der forener os end adskiller os. Vi mærker og forstår. 

Og her kommer kvinderne ud til graven påskemorgen, med tungt hjerte og sorgen siddende i 
hele kroppen. De skal ud og se til den døde. Det er tre dage siden den mørke dag på Golgata, 
da de tog ham ned fra korset og lagde ham i gravhulen og rullede en stor, tung sten for. 

Nu er det påske og i det tidlige morgengry kommer de derud og ser, at stenen er rullet fra 
graven og at graven er tom. De overraskes af jordskælv og torden og en engel, der sidder på 
stenen og siger til dem: Frygt ikke. I søger efter Jesus den korsfæstede. Han er ikke her, han er 
opstået som han har sagt. 

Hvad sker der herude den morgen? Det er en fortælling om at møde Gud. Når alle paraderne 
er faldet og vi er ude af os selv, som vi er det i kærlighed og sorg. Det er på én gang det værste 
og det bedste, at elske og turde leve og trække vejret dybt. At leve selvom vi skal miste og 
erfare at med den største lykke følger også frygt og sorg. 

Frygt ikke! Siger englen. Kvinderne ved graven blev trøstet og fik håb. De stod og så ind i den 
tomme grav, som så de ind i det åbne – som så de ind i Guds evighed. Som så de, at døden er 
tom – det er ikke dér, vi er, når vi dør. Vi er i det åbne. I evigheden. 

Når vi står ved vores grave, begynder vi også at fylde tomrummet ud med alt det liv, der er 
at fortælle om. Vi lader livet vokse ind over graven – og lader det lægge sig i evigheden. Vi 
kan også komme til en grav, som var alt lukket og stenen rullet for – og alligevel mærke, at 
vi står over for det åbne. Vi står på en grænse mellem tid og evighed, og det mærkes i vores 
skælvende hjerter.  

Evigheden er aldrig langt væk. Vi skal bare træde et skridt til side, og verden forvandler sig. Vi 
skal træde ud af os selv og give os hen. 

Alle har mærket evighedsøjeblikke, hvor tiden står stille og man er lige præcis, hvor man skal 
være – og føler sig omsluttet af livet. Som en favn, der aldrig vil give slip på os. 

Og alle har også mærket livskraften suse i vores blod. Stærk og uovervindelig – i den 
voldsomme glæde, i fuglefløjt ved morgengry, i den berusende kærlighed, i moderskabet og 
forældreskabet, i den menneskelige varme, i vores længsel. 
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Det er den samme kraft, som får solen til at stå op og påskeliljerne til at springe ud og de 
døde til at opstå. 

Det er Guds kraft og skabervilje, mærkbar tilstede i alt liv. Vi skal bare træde et skridt til side, 
sænke paradernen, gøre os åbne. Som når vi skælvende vover os ud, hvor der både er den 
højeste himmel og den dybeste afgrund. Når vi tør være lykkelige, tør elske, tør stille os der, 
hvor den største sorg kan ramme os. Når vi tør række ud efter det usikre og tør vove at miste 
fodfæste. Når vi tør kaste os ud i noget, uden at regne på, om det kan betale sig. Tør gøre en 
forskel, tør tro på en sag, blive til grin, falde igennem, blive afvist, føle sig magtesløs. 

Som Jesus selv. Han levede kærlighedens liv og betalte prisen – men var ikke i tvivl om, at det 
var det sande liv. Heller ikke da han hang på korset og jorden skælvede. ”Fader, i dine hænder 
betror jeg min ånd”, sagde han. 

Digteren Sophus Claussen siger det ligeud i et af sine digte: Alt er unyttigt, undtagen vores 
skælven. Altså, alt er unyttigt bortset fra alt det, der får os til at ryste og skælve af store følelser 
og intense øjeblikke og levet liv – fordi det er her, vi virkelig er til – når vi kaster os ud i det 
og lever hengivent og i tillidsfuldt.  

Tro er at stå i det åbne. Og det er der, vi står, når hjertet skælver af kærlighed eller sorg – i en 
følsomhed, der ser mere end vi forstår eller kan sætte ord på. Der stod kvinderne ved graven 
påskemorgen med skælvende hjerter og befandt sig ved grænsen ind til det hellige.      

Budskabet var enkelt: Han er opstået, han er ikke her. Det kom fra en engel – for hvor skulle 
det ellers komme fra, det håb der spirede inde i deres mørke den morgen? Hvordan skal det 
ellers fortælles? Det er jo netop ordløst. 

Vi kan ikke beskrive, hvad det hellige er. Det kan kun mærkes. Vi kan kun stå ved grænsen, 
ligesom kvinderne uden for graven, og se ind i det hellige, ind i det åbne. Se ind i denne 
verden bag verden. Lyset bag lyset. Og fornemme, at Gud er nær.  

Glædelig påske 

Eva Holmegaard Larsen

Sognepræst
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Palmesøndag: 
Gospelgudstjeneste

Skærtorsdag: 
Fællesspisning

med gospelkoret My Merry Monday Choir 
under ledelse af Helene Dahl
 
Gadevang kirke kl. 10.30

Palmesøndag: 
Familiegudstjeneste

Lad påskeferien begynde i kirken med hele familien.
Gudstjenesten tilrettelægges med året konfirmander.
 
Nødebo kirke kl. 14.00

Nødebo kirke kl. 17.00 

Efterfølgende fejrer vi dagen med et påskemiddag i præstegården. 
Pris 50 kr. for voksne, børn gratis.
 
Tilmelding til Allan Høier senest 31. marts kl. 14 
på alho@km.dk eller 4848 0719 (træffes tirsdag 9-15)
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Langfredag: Musikgudstjeneste

Påskedag: Festgudstjeneste

Nødebo-Gadevang Kirkes herrekor “Exules Filii Evae” 
medvirker sammen med altsolist Gunver Nielsen.
 
Nødebo kirke kl. 16.00

Nødebo kirke kl. 9.00  og 
Gadevang kirke kl. 10.30

Festgudstjeneste i begge kirker. Musikken ledsages af to trom-
peter, der kan vælte stenen fra graven!
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Anden Påskedag: 
Barok koncert

Gadevang kirke kl 16: 

Påsken fejres med en bragende, boblende, brusende, bevæ-
gende barok koncert med titlen :

”Et resurrexit tertia die…” (og han opstod på tredjedagen…)

Gadevangs Baroksolister præsenterer et program, der kredser om de koncerterende værker af 
JS Bach (1685-1750), bl.a. hans dobbeltkoncert for violin, obo og basso continuo. 
 
En stor del af disse værker blev komponeret medens Bach var ansat ved hoffet i Köthen 
1717-1723. Prins Leopold af Anhalt-Köthen var en passioneret musikelsker, der satte stor 
pris på Bachs formidable evner som komponist og musiker og fik ham derfor ansat som hof-
fets Kapellmeister. 
 
Men da prinsen var calvinist, var der ved Köthen-hoffet kun et begrænset behov for kunst-
færdig kirkemusik. Dette gav Bach mulighed for at fokusere særligt på verdslig musik, og 
komponerede således i disse år bl.a. de 6 Brandenburgerkoncerter, partitaerne og sonaterne 
for solo violin, cellosuiterne og orkestersuiterne. 
 
Gadevang Baroksolister består af musikere fra DR Symfoniorkestret, Det Kgl Kapel, mm. 

Søren Hossy, tenor
Christina Åstrand, violin
Radi Radev, obo
Therese Åstrand, cello
Peter Navarro-Alonso, cembalo 

Koncerten varer en time, og der er gratis adgang.

Gudstjenester kl. 9.00 i Gadevang og kl. 10.30 i Nødebo kirke

Christina Åstrand
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Nøddeknækkerne

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 25. marts og onsdag den 22. april kl. 12 på Kro-
ens hjemmeside www.noedebo-kro.dk

Der er gratis adgang til musikken

Fredag 27. marts kl. 19.00
Fredag 24. april kl. 19.00
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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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Det prisvindende danske ensemble giver musikken nyt liv, når musikerne bevæger sig rundt på 
scenen og synliggør musikværkernes indre struktur gennem deres koreografi. Carl Nielsens blæser-
kvintet får en ekstra dimension føjet til oplevelsen.

Blæserkvintettens fem musikere har ikke hovedet begravet i noderne. De har hverken nodestati-
ver eller stole med sig, men spiller på livet løs uden at behøve støtten fra nodebladet. De kan det 
hele udenad. Og det giver dem frihed til at kommunikere meget mere med hinanden – også rent 
fysisk. Når komponisten har skabt en dialog mellem obo og fagot, står de to musikere sammen på 
scenen for lidt efter at flytte sig rundt til en ny konstellation, så man som publikum har mulighed 
for at følge musikken på en helt ny måde. Det er en oplevelse helt ud over det sædvanlige.

Carion vandt DRs kammermusikkonkurrence i 2004 og har siden skabt sig en international kar-
riere, hvor højdepunkterne inkluderer deltagelse i Rheingau Festival, Kissingen Summer Festival, 
Usedomer Festival, Münster H1 Master Series, Dubai Master Series, Al Bustan Festival, Helsinki 
Festival og Louisiana Concert Series. De har optrådt på Roskilde Festivalen og fik i 2006 første-
prisen ved International Chamber Music Competition i Turin i Italien. I 2011 vandt de bronze 
medalje ved Osaka International Chamber Music Festa.

Kvintettens fem medlemmer er Dóra Seres på fløjte, Egils Upatnieks på obo, Egils Sefers på 
klarinet, David M.A.P. Palmquist på horn og Niels Anders Vedsten Larsen på fagot. I Carl 
Nielsen året, hvor komponisten fejres 150 år efter fødslen i 1865, har de naturligvis Carl Nielsens 
iørefaldende blæserkvintet opus 43 med i deres repertoire, og den spiller de også ved koncerten i 
Nødebo.

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

Blæserkvintetten 
Carion

Søndag den 12. april kl. 16



12

Når to af Danmarks fineste folkemusikere slår sig sammen, så kommer der musik ud af det, som 
river os med. Helene Blums vokal med de sikre fraseringer og Harald Haugaards instrumentale 
virtuositet understøttes af tre andre fremragende musikere.

Helene Blum og Harald Haugaard danner par i det private, og på det musikalske plan inspirerer 
de til fornyelse af den danske melodi- og sangskat lige fra folkemelodier til Carl Nielsens elskede 
sange. De er ved koncerten i Nødebo ledsaget af cellisten Kirstine Elise Pedersen, guitaristen 
Mikkel Grue og slagtøjsspiller Sune Rahbek. 

Helene Blums skønne, blide stemme fortryller og griber os om hjertet. Harald Haugaard betvin-
ger os med sit djævelsk forrygende spil. Smukke danske kærlighedsviser, salmer og sange bliver 
nænsomt forenet med fyrig instrumentalmusik, og det hele leveres med stor indlevelse og musi-
kalsk nærvær. Kvintetten giver en moderne og vedkommende fortolkning af musik med stærke 
danske rødder. 

Helene Blum er uddannet på Det Fynske Musikkonservatorium, hvor hun i 2004 blev den første 
sanger uddannet fra folkemusiklinjen. Hun har siden markeret sig stærkt på den internationale 
folkemusik scene med fine soloudgivelser. 

Harald Haugaard begyndte at spille violin som 7-årig, og i 1994 blev han optaget på Carl Nielsen 
Musikskolen i Odense. Han må betegnes som dansk folkemusiks nok største profil. Hans legende 
lette violinspil med den karakteristiske dybe og melankolske klang har tiltrukket sig opmærksom-
hed, og senest er han blevet udnævnt til Carl Nielsen Artist 2014. 

Vi kan se frem til en helt forrygende eftermiddag, hvor der også vil blive lejlighed til selv at synge 
med på nogle af Carl Nielsens smukke sange.

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

Haugaard og Blum 

Søndag den 19. april kl. 16
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Deadline 
for næste Kirke & Kro er flyttet til

torsdag den 9. april !!

Nyt øl på kroen! 
Fredag den 17. april

Kom og gør din stemme gældende. Flertallet bestemmer!

I anledning af, at der i baren på Nødebo Kro i løbet af det sidste års tid er blevet talt en del om 
at Wiibroes øl-udvalg og kvalitet er begrænset og muligvis ikke længere så interessant, har vi fra 
vores arbejdsgruppe nedsat et udvalg, der skal varetage den opgave at sætte nye smagsvarianter og 
ølmærker i spil. Du er som nødeboer hermed inviteret til at komme op på din kro og medgive dit 
besyv, idet vi fredag d. 17. april 2015 vil afholde en såkaldt øl-afstemning, hvor alle deltagere via 
diverse smagsprøver vælger deres favoritøl.

Vi har inviteret en øl-ekspert til at fortælle om 7 forskellige øl, som skal smages i løbet af det 
foredrag som er indgangsvinklen til aftenens øl-afstemning. De 3 ved afstemning mest populære 
flaskeøl vil fremover blive udbudt i salg i baren på kroen.

Herefter er der spisning i Krostuen og i Driverstuen, - vi serverer i aftenens anledning chili con 
carne med diverse tilbehør. Inkluderet i prisen er der under og efter spisning 3x30cl forskellige 
fadøl, hvor det ved afstemning bestemmes, hvilken fadøl der fremover vil blive solgt i baren.

Arrangementet er forbeholdt voksne og koster kun alt inklusiv kr. 200, - pr person.

Billetter købes via www.noedebo-kro.dk  

OBS OBS: billetsalg senest tirsdag d. 8. april af hensyn til madindkøb og øl-bestilling.

Vi ser meget frem til et festligt arrangement!  mvh Øl-udvalget Nødebo Kro.
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Kroen holder ordinær generalforsamling 
mandag den 23. marts

Der er dagsorden i følge lovene, som skrevet i sidste ”Kirke & Kro”

Der skal tages flere store beslutninger på generalforsamlingen, beslutninger der vil præge livet på 
Kroen i fremtiden.

Den nye bestyrelse skal beslutte, om vi skal udvide vores prioritetslån, som vi har fået kommunen 
til at garantere for, eller vi skal vente med at udnytte garantien til dårligere tider, hvad mener du?

Hvilke ny-investeringer er vigtige?

Vi skal vælge ny formand for Kroen. Hvem er kandidat?

Vi skal også vælge ny formand for Kulturudvalget og 2 nye menige medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen anbefaler, at vi udvider med et medlemsudvalg, der først og fremmest skal være ny-
tænkende, Der skal vælges en formand for udvalget på generalforsamlingen - kom og giv dit besyv 
med.

Vi glæder os til at se en masse engagerede medlemmer. Vi vil også gerne have  andre interesserede 
borgere med, der ikke er medlemmer endnu, men det er kun medlemmer, der har taleret.

Vel mødt den 23. marts kl. 19.30         LL

Obs!   Obs!  Obs!
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Nødebo Børnehus får skovdage 1. maj
I Børnehuset skal fællesskab, natur og udeliv præge børnenes liv.

Vi vægter udelivet, både når vi er hjemme på legepladsen og når vi er på tur. Nødebo Børnehus 
har beliggenhed midt i byen, og alle de gode udefaciliteter i Nødebo danner en enestående ramme 
for skovdagenes aktiviteter.  Vi benytter de mange muligheder såsom Grib Skov, Skovskolens 
naturområde og Esrum sø med Thevandsbugten.

Hjemme i Børnehuset har vi en meget stor legeplads med masser 
af udfordringer til børn i alle aldre. Gynger, et legeområde med to 
rutsjebaner og en mindre til dem der synes den store er lidt vild, en 
bjælkehytte, en vandbane, en stafetbane, som er lavet af træstammer, 
en bålhytte, der benyttes flittigt til bl.a. snobrød og grill mad, og et 
naturværksted med terrarie til udstilling af dyr, vi fanger i naturen. 
Vi har også udendørs musikinstrumenter. Ud over det, er der masser 
af beplantning med ”ubevogtede” kroge. Det er her muligt for børnene at have lidt frirum for 
voksne.

Naturen er en ideel legeplads for børn. Her kan de finde ro til at fordybe sig i det store 
udendørsrum, som skoven tilbyder. Her får barnet mulighed for at udfordre og udvikle sine evner 
og fantasi. Ikke mindst bliver barnets sanser stimuleret, da kroppen får masser af plads til det hele. 
Plads til rolige legestunder og plads til vilde legestunder både alene og i fællesskaber.

Barnet udvikler over tid en større forståelse for naturens fænomener og kredsløb. Barnet oplever 
årets gang på tæt hold og oplever vigtigheden af, at vi passer på vores natur. At indgå i fællesskabet 

og være en god kammerat er en grundsten i vores kultur. Det er vigtigt 
at lære, at i fællesskabet kan den enkelte finde tryghed og identitet. 
Og det er her, man bliver set og hørt, ligesom man selv hører og lytter. 
Det er gennem fællesskabet man definerer sig selv, og det er her, man 
socialiseres og lærer spillereglerne for kammeratskab og venskab. 
Listen over goder ved at have skovdage er lang - her et par eksempler: 
Spændende oplevelser udendørs der fremmer leg og fantasi, kendskab 

til de forskellige årstider og naturens kredsløb. Krop og motorik er i spil hele tiden - hele kroppen 
bruges i langt højere grad. Fællesskabet er i fokus - samvær med gode venner og voksne, som kan 
inspirere, vise vej og udfordre dagen. Dagen i naturen afpasses ud fra dagens præmisser: Vejret og 
børnegruppen.

Hilsen Personalet i Nødebo Børnehus
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DIN LOKALE TRÆMAND

Arborist Jørn Skov
Træfældning, Træbeskæring

Flishugning, Stubfræsning

Rådgivning

Uforpligtende tilbud gives

skov@treecare.dk

www.treecare.dk

Nødebovej 36A  40872626

24 41 62 70
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Øl-smagningsaften på Nødebo Kro
Fredag den 17. april

  Program:
    17:45 – dørene åbnes
    18:00 – 19:30 Foredrag ved øl-ekspert inkl. Smagsprøver
    19:30 – 21:00 Chili con Carne m.m.   
    21:00 Baren åbner
    22:00 Afstemning af øl-smagningerne afgøres
    24:00 Tak for i aften

Til Lykke !!!

Ja, faktisk til lykke til os alle på Kroen, men mest til 
vicecært Jack og alle brugerne i køkkenet.

Selv om køkkenet bruges af så mange forskellige mennesker 
er det lykkedes at beholde vores Elite-smiley sidst vi 
havde besøg af Fødevarekontrollen. Vi fik den for god 
køkkenhygiejne.

Det er bare så godt gået, og viser at vi er rigtig mange, der passer godt på Kroen.   LL
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Tennis
nyt

Tennissæson begynder lørdag den 25. april kl. 9.00 

med morgenkaffe ved klubhuset og med lidt doublespil. Alle er velkomne.

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. Børn op til 18 år betaler kun 125 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. 

Opkrævning 

I år indfører vi igen 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 medlemsnummer. Opkrævningen 
kommer i starten af april.

Træning

Vores træner 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 
træning om mandagen. Undervisning er gratis for alle medlemmer. 

Vi regner med, at træningen starter mandag den 29. april kl. 15:30 for de yngste.

Kontakt

Vil du vide mere om tennis i Nødebo, kan du kontakte Niels Lillemose på 4848 3121 

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.
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Der er masser af gang i Nødebo IF fodboldafdeling, både unge og gamle fodboldben træner på 
livet løs og vi har plads til endnu flere, der har lyst til at have det sjovt, få gode kammerater og 
lærer fodboldfærdigheder - Fodbold i Nødebo er for alle uanset niveau.

Der er masser af gode grunde til, at din dreng eller pige også skal være en del af fodboldklubben.  
Fodbold er sjovt, udfordrende og børnene udvikler deres motorik. Derudover lærer de alle de 
andre jævnaldrende børn fra Nødebo at kende inden skolestart. 

Du er også meget velkommen til at være med, vi tilbyder fodboldtræning til alle børn i alderen 
2-11 år. Kontakt din træner på nedenstående emails, så kan du komme og prøve at se om fodbold 
er også er noget for dig.

Vi træner på Nødebo stadion lige ved Nødebo skole, i trygge rammer og med heste i baggrund – 
uden sammenligning Hillerøds flottest fodboldomgivelser.

Ungdom
Årg.2005 Man. & Ons. 16.30–18.00 kontakt: fodbold_2005@nif.dk
Årg.2006 Man. & Ons. 16.30–18.00 kontakt: fodbold_2006@nif.dk
Årg.2007 Man. & Ons. 16.45–18.00 kontakt: fodbold_2007@nif.dk
Årg.2008 Man. & Ons. 16.45–18.00 kontakt: fodbold_2008@nif.dk
Årg.2009 Man. & Ons. 16.45–18.00 kontakt: fodbold_2009@nif.dk
Årg.2010-2012     Onsdag kl. 16.45-17.45 kontakt: fodbold_sandkasse@nif.dk

Senior
Senior Man. & Ons. 18.30 – 20.00 kontakt: fodbold_senior2@nif.dk
Oldboys (+32)    Man. & Ons. 20.00 – 21.30 kontakt: fodbold_oldboys@nif.dk

Fodboldklubben er i en positiv udvikling, med efterhånden rigtig mange børn, vores målsætning 
er, at endnu flere børn og unge skal mærke glæden ved fodbold. Vi udvikler motorikken hos de 
mindste, gør børnene til boldspillere på kort sigt og holdspillere på langt sigt. 

Fodboldklubben drives udelukkende af frivillige kræfter og der er altid brug for en hjælpende 
hånd. Vi mangler især flere trænere, som har lyst til at være med til at udvikle vores lokale 
fodboldklub. Du bliver selvfølgelig hjulpet godt i gang og tilbudt relevante trænerkurser og 
sparring med de øvrige trænere. Kontakt os hvis du også har lyst til at være frivillig, til glæde for 
en masse børn. Uanset om du ønsker at være træner, leder eller hjælper, så skal du være meget 
velkommen. Kontakt: fodbold_formand@nif.dk

Fodbold i Nødebo

Henrik Løber
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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

Fredagscafé

Husk Fredagscaféen 
er åben hver fredag fra 15 til 17

Kom op på Kroen til kaffe og hjemmebag 
– og tag din nabo med
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”Vi søgte et større socialt netværk, og det fandt vi på Nødebo Kro”

Merete Rosenberg og Paul Stow flyttede til Nødebo 1. august 2014, og jeg har fundet dem til en 
snak om, hvordan det er at være ny på Kroen. 

Nu kan det godt være, at Merete og Paul ikke repræsenterer den mest almindelige måde at være 
ny på Kroen, men her skal I alligevel have historien, for vi har jo godt af at fortælle hinanden, 
hvor gode vi er en gang imellem, og hvor godt det kan gå, når vi er det.

Merete er pæredansk, hun har været gift med Paul i ca. 15 år. Paul er engelsk.

Paul og Merete har begge en baggrund indenfor told og skat – Paul fra det engelske toldvæsen, 
Merete fra det danske. De har arbejdet i hele verden. Det har selvfølgelig været spændende - bla 
fungerer samfundet i Albanien hvor de var sidst, nok ikke helt på samme måde som i Danmark.

Alt det rejseri gjorde, at de ikke havde et stort netværk i Danmark, og at det derfor var vigtigt for 
dem, at finde et sted, hvor der foregik noget socialt.

En ejendomsmægler havde skrevet i annoncen, at der var et meget aktivt forsamlingshus i Nøde-
bo. Merete tænkte først, at det var et smart salgsfif, men efter at have kigget på kroen hjemmeside 
var interessen vakt.

Da de var oppe og se huset, der var til salg, slog de et smut ned om Kroen en søndag eftermiddag, 
der var åbent, og de fik en kanon-flot modtagelse af dem, der var i buffeten. Faktisk følte de, at de 
hørte til med det samme.

Så Paul og Merete har taget hele pakken med det samme. De er buffister og med i spiseklub, Paul 
er aktiv i fredags-cafeen, og Merete stiller op til bestyrelsen, de kommer til de fleste kulturelle ar-
rangementer, og Kroen repræsenterer præcis det sociale liv, som de søgte. Det betyder selvfølgelig 
meget, at de er åbne og udadvendte, men vi har også taget godt imod dem.

En solskinshistorie ? jamen dem skal vi også leve af.      LL

En solskinshistorie
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Som det er nogle bekendt råder Forsamlingshuset Nødebo Kro over et ½ match billard og et 
poolbord. Begge er placeret i kælderen og er til fri afbenyttelse for Forsamlingshusets medlemmer 
i buffetens åbningstider. For at holde både borde og lokaler i god stand er der nogle få regler, der 
skal overholdes, når man ønsker at benytte billardet eller poolbordet:

Billard og Pool 
på Kroen

Bestemmelser for anvendelse af billard og pool

•	 Billardlokalet	skal	være	aflåst	(begge	døre),	når	der	ikke	spilles	billard.
•	 Billardbordet	skal	være	afdækket	og	afdækningen	skal	være	låst	fast	til	billardet.		 	
 Nøgle til afdækningen hænger på kontoret og fås ved henvendelse til buffisterne.
•	 Man	registrerer	sig	med	navn,	tidspunkt	og	telefonnr	i	en	bog	i	buffeten,	når	man	vil			
 spille. Gælder også evt. reservation frem i tiden.
•	 Såfremt	der	er	skader	på	billardet,	meddeles	dette	straks	til	buffisterne.	I	modsat		 	
 fald har man accepteret billardet som fejlfrit.
•	 Man	skal	være	over	18	år	for	at	benytte	billardet.
•	 Der	må	ikke	lægges	blåkridt	eller	stilles	glas,	flasker	eller	kopper	på	kanten	af	billardet.
•	 Spillerne	skal	selv	rydde	op	efter	sig,	dvs.	glas	og	flasker	m.v.	bringes	op	i	buffeten.
•	 Torsdage	fra	kl.	19	til	22	er	billardet	forbeholdt	medlemmer	af	”Den	gyldne	pingvin”.
•	 Poolbordet	skal	være	afdækket	med	møbelpladen.
•	 Kuglerne	til	pool	ligger	i	buffeten	og	udleveres	af	buffisterne
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Fredag den 6. marts: 

En rigtig flot kro-aften med ca. 200 gæster
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Lukkes skolen - slukkes Nødebo! Vil vi være en landsby på vej til udkanten?
Den 4. marts besluttede Børne- og Familieudvalget at punkt 5. ”Beslutningsoplæg om ny struk-
tur og indhold på SFO- og klubområdet”, scenarie 4 sendes i høring. Det omhandler lukning af 
Nødebo og Gadevangs skoler og fritidsordninger, hvorefter børnene skal flyttes til henholdsvis 
Grønnevangskolen afd. J og Hillerødsholmskolen. Hillerød skal finde store besparelser på områ-
det, derfor opstod dette tillægsscenarie hvor børn fra Nødebo der går i 0. til 3. klasse får knap 7 
km til skole. 

Fra udvidelse og visioner til lukningstruet!
Sidst Nødebo Skole var til debat, var det ved skolesammenlægning til Grønnevang Skole hvor der 
var et fælles ønske om at Nødebobørn kunne fortsætte til 5. klasse lokalt. Nu kun 3 år efter taler 
man lukning? Nødebo og Gadevang er, trods værende meget velfungerende lokalsamfund, blevet 
reduceret til et tillægsscenarie på et udvalgsmøde. Dermed er størstedelen af vores lokale tilbud 
pludselig lukningstruede. Det vil forvandle vores aktive landsbyer til uattraktive sovebyer, der ikke 
kan tiltrække de tilflyttere der er så afgørende for at et lokalsamfund vedbliver at være velfunge-
rende. 

Hvad med os der ikke har børn?
En lukning vedrører os alle. Mange huskøbere, især børnefamilierne vil vælge Nødebo fra. Når de 
ældre vil sælge familiehuset vil det bliver det sværere. Det påvirker vores huspriser negativt. Alle 
undersøgelser viser denne tendens. Det er os alle der betaler den regning! Store dele af Nødebos 
fritidsaktiviteter og foreningsliv (gamle som unges) er bundet op omkring skole, klub og SFO, 
og en lukning vil true den fantastiske sammenhængskraft vi har generationer og naboer imellem. 
Derfor påvirker en lukning af skolen os alle, og vi er alle nødt til at reagere!

Er vi bare forkælede i Nødebo?
Man accepterer at leve med forøget besvær, når man bosætter sig i en landsby. Vi har ingen bio-
grafer, kan ikke cykle til svømning, skal langt for at hente postpakken, og har få busforbindelser. 
Men dette er ikke bare almindeligt besvær. Det er forhold så kritiske, at de gode og velfungerende 
familier, der normalt flytter til, nu tænker ”Nej tak Nødebo ”.   fortsættes næste side

Nødebo Skole lukkes !
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Skal Nødebos 5-9 årige reduceres til nøglebørn?
Som forældre i Nødebo tvinges vi til at acceptere at børn helt ned til 5 år flyttes væk fra trygge og 
velfungerende rammer. Små børn går fra et trygt børnehavemiljø, til at starte op på en storskole, 
hvor mange mødre og fædre så ikke længere kan følge deres børn til og fra skole. Man skal nu 
aflevere og hente ved busstoppestedet efter busplanen, og fleksibiliteten reduceres i en i forvejen 
presset hverdag. Børnene skal alene med skolebus, vækkes ½ time tidligere hver morgen, og en 
lang dag i skole og SFO forlænges yderligere med en times transport. Og hvor går man hen fra 
busstoppestedet hvis ens mor eller far ikke er nået hjem fra arbejde p.g.af et forsinket S-tog eller 
en bilkø? Kan vi acceptere at vores helt små børn skal sendes rundt som ”pakgods” i kommunen, 
alene fordi man gerne vil finde lidt penge? 

Hvad kan du gøre?
Der er nu en høringsproces i gang, med frist for høringsvar den 9. april. Udvalget indstiller forslag 
til byrådet den 7. maj, og endelig beslutning træffes 27. maj 2015. Gennemføres forslaget vil Nø-
debo Skole blive lukket i sommeren 2016. 
Derfor skal Nødebos foreninger, grupper og borgere indsende høringssvar inden 9. april 2015 til 
Hillerød Kommune, ATT: Sagsnr.: 219-2014-68561. Høringsvar skal stiles til følgende:
Hillerød Kommunen på hillerod@hillerod.dk, Formanden for Børne- og Familieudvalget Rikke 
Macholm på rim@hillerod.dk og Borgmester Dorte Meldgaard på dome@hillerod.dk

Skriv de spørgsmål I vil have afklaret i forbindelse med en lukning. Beskriv jeres bekymringer, og 
hvad I ser af problematikker og alternativer. 

Bevar Nødebo Skole 
- er en sammenslutning af forældre og borgere i Nødebo, der kæmper for et velfungerende og 
attraktivt skole- og fritidstilbud i Nødebo. Det gør vi på grundlag af den viden og erfaring vi har 
med vores by. Vi arbejder for at informere, samle viden, skrive høringssvar, påvirke vores beslut-
ningstagere, og samle Nødebo om denne sag. Vil du hjælpe, kan du eksempelvis gøre det i form af 
informationsindsamling, donationer eller timer til at hjælpe med underskriftindsamlinger. Du kan 



melde dig ind på vores FaceBook  Vores kontaktperson er Søren P. Østergaard tlf. 20 94 89 76 og 
Mail: bevarnodeboskole@gmail.com
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Husk vi har alle ret til at blive hørt, 
men vi høres kun hvis vi ”larmer”.

Så støt ”Bevar Nødebo Skole”.

Tirsdag den 24. marts kl. 20:00 afholder vi første informationsmøde i auditoriet på Skovsko-
len. Kom og få information, og hør om hvor og hvornår du kan møde vores politikere til panelde-
bat i Nødebo. Vi opfordrer hele Nødebo til at deltage.  

På www.bevarnodeboskole kan du også finde baggrundsinformation, beskrivelse og kontaktop-
lysninger for vores arbejdsgrupper.dk, kalender med vigtige datoer og planer for aktiviteter og 
events. Og ønsker du at støtte ”Bevar Nødebo Skole” økonomisk, er det også her du ser hvordan 
og hvad pengene går til.

Står vi sammen, og løfter vi sammen, så har vi et bedre udgangspunkt for at redde vores skole og 
vores by. Skal Nødebo virkelig være på vej til udkanten?

Læringsreformen blomstrer i Gadevang, hvor et tæt samarbejde mellem Gadevang skole og 
Gadevang Asyl sikrer et trygt og innovativt læringsmiljø. For halvandet år siden bød Asylet 
proaktivt ind på læringsreformen med ideer og forslag til, hvordan pædagoger og lærere kunne 
skabe et bedre læringsmiljø sammen, og det har båret frugt.

Samarbejde sikrer tryg forandring
Hillerødsholmskolen tog godt imod forslagene, og det har medført et unikt partnerskab imellem 
den selvejende insitution og den kommunale skole. Det nye undervisningskoncept er fremadrettet 
og baseret på differentieret læring og undervisning i et lodret perspektiv, hvilket betyder, at der 

Sluk ikke et fyrtårn !

Synspunkt fra 
Gadevang Skole og Asylet

Lotte Beck , formand for Gadevang Asyl
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undervises på basis af det enkelte barns udfordringer og styrker. 

Partnerskabet har vist sig at være så godt, at Asylet er blevet betegnet som et ”pædagogisk fyrtårn” 
af skoleforvaltningen i Hillerød. Læringsreformener brugt konstruktivt, og der er udviklet et 
koncept, som er bæredygtigt for pædagoger og lærere, og – vigtigst af alt – for børnenes læring, 
trivsel og og tryghed. 

Pædagoger og lærere har hver deres spidskompetencer, og synergien i samarbejdet ses tydeligt 
i dagligdagen. Glade og dygtige børn med stærke sociale kompetencer og mod på livet. Hvor 
indførelsen af læringsreformen mange steder har skabt usikkerhed blandt børn og forældre, har 
partnerskabet i Gadevang sikret en tryg forandring til en endnu bedre hverdag. 

Partnerskaber fra vugge til krukke
Asylet har visioner. De indgår partnerskaber på tværs af instanser – offentlige som private, 
kommunale som lokale, store som små, unge som gamle – og det fungerer! Asylet er ikke blot 
et pædagogisk fyrtårn, men et fyrtårn i konstant udvikling i forhold til at skabe synergieffekt i 
lokalsamfundet og i alle samarbejdsrelationer.

Samarbejdet mellem Asylet og skolen har skabt et solidt grundlag for et levedygtigt lokalsamfund, 
hvor tilflyttere aktivt vælger netop dette partnerskab til. Uden skole og fritidsinstitution 
vil byen miste sin attraktion for nye forældregenerationer, og lokalsamfundet vil miste den 
sammenhængskraft.

Asylet har visioner om fortsat at være en af drivkræfterne og skabe yderligere partnerskaber i 
nærmiljøet for alle aldre, fra vugge til krukke. Fælleskabet og langvarige relationer er vigtige 
ingredienser for livskvalitet og glæde. 

Brug Gadevang som udviklingsmiljø
Brug Gadevangs læring om proaktive partnerskaber konstruktivt og fremadrettet. 

Brug Gadevang som udviklingsmiljø, hvor hele landet kan lære af erfaringerne i forhold til 
læringsreform, partnerskaber, forandringsprocesser, og – ikke mindst - nærmiljøets betydning for 
trivsel, udvikling og livskvalitet på den lange bane.   
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”Op på cyklerne i Nødebo” er en lokal kampagne, hvor    
Nødebo Bæredygtigt! vil bringe cykling i fokus og få flest mu-
lige nødeboere til at hoppe på cyklen. 

Der vil i sommerens løb være spændende aktiviteter for både 
børn og voksne, unge og ældre, bl.a. en skattejagt på cykel, 
mountainbikeløb, kursus i klargøring af cyklen, og du kan 
måske oven i købet få hjælp til en mindre reparation af din cykel. 

Kampagnen skydes i gang med cykeltosserier søndag den 3. maj 
på Kroen, så sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Jeg cykler hver sommer 2-3 dage om ugen fra Nødebo til mit 
arbejde i Hørsholm. Det er en tur på 20 km hver vej og sædvan-
ligvis starter jeg først cykle-sæsonen i midten af April måned. I år 
har jeg været så heldig at låne en el-cykel gennem Nødebo Bære-
dygtig (NB) transportgruppe. Det har betydet at min cykelsæson 
er startet 2 måneder tidligere end normalt. Det føler jeg er en 
kæmpe fordel, dels kan jeg mærke at jeg bliver mere klar til de 
daglige 40 km, dels er det dejligt i disse måneder, hvor det stadig 
regner, blæser og det er koldt at få et lille elektrisk puf i ryggen op 
ad bakkerne. 
Jeg har flittigt cyklet, primært frem og tilbage til Hørsholm, siden 
jeg fik el-cyklen til låns og jeg agter at fortsætte med cykelturene 
indtil jeg igen skal aflevere cyklen til den næste heldige bruger i 
slutningen af april. Jeg har et par gange haft brug for service hjælp 
fra Øbro-Cykler, og jeg må sige at jeg er imponeret over den 
venlighed og service jeg møder fra den glade cykelhandler, der så 

velvilligt stiller 2 relativt dyre el-cykler til rådighed for NB transportgruppe og Nødeboborgerne i 
et helt år. STOR ros til Øbro Cykler.
 
De bedste med-vind-på-cykelstien-hilsener fra Gitte Petersen Nødebo Skovvænge 4

NB!
Øbro Cykler har udlånt 2 el-cykler siden 1. februar. Her er 
nogle erfaringer fra brugerne. Perioden slutter efter 12 uger.
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Michael Hansen har haft el-cyklen siden 1-2, og den har givet 
ham en ny mobilitet. Han fortæller, at han er blevet opereret i 
ryggen, og derfor nu har været sygemeldt i et stykke tid.

Michael kan ikke lave så meget forskellig motion, men har fundet 
ud af, at det er godt at cykle.
Før i tiden ville han ikke have drømt om at køre til Hillerød på 
cykel, men det har han nu gjort nogen gange med stor succes. 
Michael har her først i marts kørt 180 km på den. Den kan i øv-
rigt også sagtens bruges på skovvejene, hvor den er en god hjælp 
op ad bakkerne.

Han har ikke haft nogen problemer med den, og han overvejer at 
anskaffe sig en selv, når prøveperioden er slut.

Medlemmer til økologisk fårelaug efterlyses.

Mon ikke der blandt Nødebos gode beboere skulle være et par stykker der kunne have lyst til at 
være med til at etablere et økologisk fårelaug? 

Jeg er i den heldige situation at have fået stillet et stykke græsning til rådighed for økologisk fåre-
hold. Marken ligger ovre ved Jespervej – et kvarter på cykel eller fem minutter i bil fra Nødebo. 

Selv har jeg tænkt mig at købe 6-8 økologiske får indenfor 
den nærmeste fremtid, men vil meget gerne dele marken - og 
pasning med andre der kunne tænke sig at have et lignende 
antal får gående. Marken er hegnet til hestehold, så sammen 
skal vi trække lidt ekstra elhegn – og bygge et skur så de kan 
komme i læ – især når lammene kommer. Et medlemskab i 
fårelauget vil således ikke kræve de helt store investeringer - 
udover indkøb af fårene, som nye medlemmer selv må sørge 
for. Derudover deles vi om arbejdet og eventuel ekstra foder i 
forhold til antallet af får vi hver især har på marken. Det er et 
krav at får og foder er økologisk.

Eventuelt interesserede kan henvende sig til Anders Knudsen på 2989 1944
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SPORT ∙ KULTUR ∙ KONFERENCER ∙ MESSER ∙ SVØMMEHAL

FØRST PÅ KROEN OG SÅ TIL...
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MORE JACKS
CHARME, SMOKING & LÆKKERT ORKESTER

OPERA ON THE ROCKS
OPERA OG ROCK I  SKØN FORENING

Nyd en dejlig middag inden forestillingen i Restaurant F...

29/5

  6/10
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Tak for alle tegningerne !
Vi er glade for de mange tegninger, der er blevet lavet for at pryde bladets forside. Vinderen er  
Marie fra 3. kl. på Nødebo Skole, der på en dejlig måde har fanget påskestemningen i sit billede.
Nedenfor et lille udpluk af de mange flotte og fantasifulde forslag.

Mikkel Frederic

Katrina Lukas

Lukas

Se alle indsendte tegninger på noedebogadevangkirker.dk under Liv i kirkerne
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Tirsdagstræf i præstegården
Alle er velkomne, fri entre, dog betaler vi 20 kr. for kaffe og hjemmebag

Tirsdag den 21. april kl. 14 – 16

Indvandringens historie i 
Danmark gennem 500 år

Museumsinspektør Susanne Krogh Jensen ved Immigrantmuseet i Farum fortæller historien om 
de meget forskellige grupper af arbejdsinvandrere og flygtninge. De hollandske bønder, der kom 
til Amager i 1500-tallet, hugenotterne fra Frankrig, kartoffeltyskerne, roepolakkerne, de svenske 
tjenestepiger og tyrkiske industriarbejdere. Hvordan er de fremmede gennem tiden blevet mod-
taget, hvordan er der blevet set på dem, hvem har vi ikke villet have og har smidt ud. Desuden 
hører vi om, hvordan vi fra indvandrere har importeret skikke, som efterhånden er blevet nationa-
liseret, det gælder f.eks. juletræet.

Banko på Nødebo Kro hver tirsdag kl. 18:50
....hele året

Måske ikke landets største eller flotteste banko,
Blot det bedste !   

Mere end 100 gæster hver gang !
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Sommerudflugt med tirsdagstræf den 12. maj 2015

”En bid af Nordsjælland”

Afgang Nødebo Kirke 8,30 – afgang Gadevang Kirke 8,40 – forventet hjemkomst ca. 17,00

Sommerudflugten indledes med et besøg på en moderne, velfungerende folkeskole, 
Sophienborgskolen, i Hillerød Vest. Skolen ligger på det tidligere Sophienborg Gods, hvis 
bygninger sammen med 6000 m2 nye, spændende skolebygninger danner rammen om 
dagligdagen for de mange skolebørn i det nye byområde, der er vokset frem på godsets jorder.

Efter besøget køres ad snoede veje til Espergærde, hvor der i spisehuset ved Flynderupgård 
egnsmuseum serveres en ”grosserer tallerken” anno 1920.

Næste mål for udflugten er Søborg syd for Gilleleje, som 
i middelalderen var et af de mest betydningsfulde steder i 
Nordsjælland.  Vi skal besøge den domkirkeagtige kirke i Søborg, 
hvor provsten fortæller om både kirken og Søborgs storhedstid.

På hjemturen nyder vi eftermiddagskaffen på Store Kro i 
Fredensborg, og afsluttende er der rundvisning i de restaurerede 
bygninger.

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 5. maj til 
præstesekretær Allan Høier, som træffes på kontoret hver tirsdag kl. 9 – 16 på tlf. 4848 0719 eller 
alho@km.dk

Betaling: Efter tilmelding skal betaling ske til Handelsbanken, Reg.nr. 6300 kontonr. 1524765

HUSK at anføre navn og ”udflugt”.
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NØDEBO VANDVÆRK

vort fælles vandværk

Ordinær generalforsamling
Nødebo Vandværk

Mandag den 30. marts 2015 kl. 19.00
på Nødebo Kro

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Nødebo Vandværk afholder ordinær generalforsamling den 30. marts kl. 19.00 på Nødebo Kro.
Bestyrelsen opfordrer jer til møde op, da det er her, der er mulighed for at få en bred orientering 
om vandværkets drift og investerings programmer og sætte sit præg på fremtidige beslutninger.

Emner, der vil blive behandlet er, bl.a.
 
 Hvorfor har vort vand så høj en kvalitet?
 Hvorfor mangler 10 procent at indberette vandforbrug for 2014?     
 det koster ekstra gebyr på kr. 200,00 ikke at gøre det.
 Hvorfor skal Pramvejen have ny forsyningsledning?
 Hvorfor har vi et forholdsvis lille ledningstab, selvom vi udpumper 91.000 m3?
 Hvordan har økonomien det etc.

Vi mødes på Kroen den 30. marts 2015 kl. 19.00.
Bestyrelsen
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June Maya Kaalund Birch Lekfeldt, Søvej 8B
Nødebo  3480 Fredensborg

Formand,
referent

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

Personale-
kontakt

35149652  chrisfos@hotmail.com

Kirsten Aunstrup, Søparken 7
Nødebo  3480 Fredensborg

48485874 kirsten@aunstrup.com

Bodil Davidsen, Sportsvej 9, 
Nødebo, 3480 Fredensborg

Aktivitetsud-
valgsformand

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 
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
Gravermedhjælper/kirketjener: Ann Grove   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

22. marts EHL 9.00 10.30
Marias 

bebudelse
26. marts EHL 17.00

Salmer & spaghetti
29. marts EHL 14.00 10.30

Palmesøndag Børn Gospel
April

2. april EHL 17.00
Skærtorsdag Fællesspisning

3. april EHL 16.00
Langfredag Musik

5. april EHL 9.00 10.30
Påskedag
6. april EHL 10.30 9.00

2. Påskedag
12. april EHL 10.30 9.00
19. april EHL 9.00 10.30
26. april Ib Lauritsen 10.30 9.00
30. april EHL 17.00

Salmer & spaghetti
Maj

1. maj EHL 10.00 & 11.15
Bededag Konfirmation 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: Henrik Løber
Baunevænget 36             9955 4956
Gymnastik: Lillian Dale,
Søvej 14, Nødebo             4848 3238
Tennis: Niels Lillemose,
Rådyrvej 6, Nødebo             4848 3121

Grib Skov Trop                   www.gribskovtrop.dk
Formand Kirsten Schumann   2222 9095
Formand: kirstenschumann@gmail.com
Ulveleder: Bente Wilcke  4848 0128
Stifinderleder Lars Kvisgaard   4055 4742
Spejderleder: Stinus Andersen 2344 2659
Roverleder: Ole Lumholt  4848 0747
Forældreforening: Jørgen Andersen  4848 5099
Hyttevagt: Brian Hørup  4159 1076  
bhpost@mail.dk

Styrk din krop i Nødebo
Anne Lise Kristensen              4295 8207
Irene Møller              2363 6911

Øvrige foreningsdata

Kajakklubben Esrum Sø    www.kkes.dk
Pia Gulstad   
Gadevangsvej 89              4011 1139
formand@kkes.dk/pia.gulstad@gmail.com
Klubhus: Krostien 11 Nødebo           

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

Forkvinde Jytte Møller
Pile Alle 7, Nødebo             3026 3231
Kasserer Jytte Bieber   
Egebakken 9, Nødebo             2253 4009
Sekretær Stephen Wessels
Kirstinehøj 23, Nødebo            4913 5215
Mail: moeller.jytte@gmail.com
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 Katrine Gro Nielsen     4847 6144
Sekretær Johannes Krog    4848 5956  
Webansvarlig og   
Kasserer Birgit Madsen    4848 2188
Lilian Christiansen 4848 0210
Lilian Dale Andersen     4848 3238
Benny Kristensen   2480 6371
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            

Nødebo Stavgang     www.nodebostavgang.dk
Formand Jette Krog            4848 2793
Kasserer Poul Bønsøe           4848 2287
Sekretær Aase Nielsen           4848 1742
Inger Petersen            2896 8430
Anne-Marie Falkenberg             4825 0706
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Forsamlingshusets bestyrelse

Forsamlingshuset, Nødebovej 26                                                          4848 0746

Tilde Gylling Bender, Søengen 2                                                           2070 2930
Bruno Bjerre, Ebbas Allé 14B                       ejendomsudvalget             2014 1617 
Mogens Hansen,  Egebakken 16                   kassserer                           4581 1580
Flemming Jørgensen, Nødebovej 1B             bankoudvalget                  4848 3980
Lisa Kragh, Kildeportvej 14                          økonomiudvalget              4848 1729 
Jens Lassen, Kirkevej 15,  Græsted                sekretær                            2113 0847
Lisbeth Larsen, Nøddehegnet 38                  informationsudvalget        4848 3537
Lisbeth Løw, Kildeportvej 26                       kulturudvalget                   4848 0727
Poul Rudbeck, Stengårdsalle 2                      formand                            4848 2794
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 Pris med 1 rabat Pris med 2 rabatter

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 26. april, deadline 9. april

Marts

Søn. 22.  kl. 16.00 Copenhagen String Quartet A 
Tir. 24.  kl. 18.50 Banko
Fre. 27.  kl. 19.00 Nøddeknækkerne G#
Tir. 31.  kl. 18.50 Banko

April

Tir. 7.  kl. 18.50 Banko
Søn. 12.  kl. 16.00 Blæserkvintetten Carion A
Tir. 14.  kl. 18.50 Banko
Søn 19.  kl. 16.00 Haugaard og Blum A
Tir. 21.  kl. 18.50 Banko
Fre. 24.  kl. 19.00 Nøddeknækkerne G#
Tir. 28.  kl. 18.50 Banko

A Arrangementer inkluderet i abonnement
§ Middag kl. 19, bestilles senest onsdag
# Nøddeknækkermiddag kl. 18.00, bestilles senest onsdag
G Gratis adgang


