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

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

Lokale antal personer pris kr

Krostuen 54 8.600
Sal og krostue 120 10.900
Krostue og driverhus 54 10.900
Sal. krostue. driverhus 120 12.000
Hestelængen  (kun én medlemsrabat) 50 3.950

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

Bliv medlem af kroen: Det personlige medlemskontingent er 350 kr 
pr år, dog 225 kr for medlemmer der er fyldt 65 og 150 kr for unge (under 
30) under uddannelse. Forældres medlemsskab omfatter børn under 18.
Medlemsrabat: Medlemmer, der ønsker at leje selskabslokaler på Nødebo 
Kro, kan 1 gang om året få en rabat på lejen på 2500 kr., hvis de på det 
tidspunkt, hvor lejekontrakten underskrives, har været medlem i minimum 
2 år. Medlemskabet regnes fra den dag, hvor man første gang har indbetalt 
medlemskontingent. Denne information findes i kroens medlemssystem.
Højest 2 medlemmer kan få rabat ved samme udlejning.
Rabatten gives kun, når det drejer sig om medlemmers personlige 
arrangementer, fx bryllupper, fødselsdage, jubilæer, konfirmationer mm. Det 
betyder, at man gerne må leje kroen til en god vens arrangement, men der 
gives ikke rabat.
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Kun for medlemmer af kroen
Til private arrangementer i dit hjem
 kan du leje borde og stole billigt:
Kroens grå AJ stole, 6 stk for 25 kr
Hestelængens klapborde 50 kr pr stk
Kroens trailer for 50 kr pr dag.
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Kulturkalenderen for første halvdel af 2012 udkommer sammen med 
dette nummer af Kirke & Kro.

Vi har igen bestræbt os på at sammensætte et bredt udvalg af oplevelser 
med høj kvalitet. Det første store arrangement er nytårsballet, som er 
omtalt andet sted i bladet, og desuden er der koncerter, fredagsdans, 
foredrag og kultursaloner. Nøddeknækkerne fortsætter naturligvis 
deres fredagsaftener sidst i hver måned, og der bliver guidede skovture. 
Forårssæsonen slutter med Sankt Hans bål.

12 af forårets arrangementer er med under kulturabonnementet, der 
kan tegnes på kroens hjemmeside. Det koster kun 400 kr. for alle 12 
arrangementer, hvis du er medlem af Kroen. Ellers må du betale 600 kr. 
for et halvt års kulturabonnement. 

Løssalgsprisen til de 12 arrangementer er 1.255 kr.

Hvis der er spisning i forbindelse med et arrangement, skal abonnenterne 
betale for spisningen.

Billetter sælges online på vores hjemmeside www.noedebo-kro.dk indtil 
24 timer før arrangementets start. Derefter vil der kunne købes billetter 
ved indgangen. 

Spisebilletter skal købes online på vores hjemmeside senest onsdagen før 
arrangementet.

Vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af vores tilbud.

Kulturudvalget

Ny Kulturkalender

Kulturkalenderen kan
afhentes på Nødebo Kro
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Unik Optik · Susanne Yde
Helsingørsgade 10-14
3400 Hillerød 
Tlf. 4824 0401

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

Tlf: 2726 5691 

Nødebovej 45, Nødebo
3480 Fredensborg

ONLINE BOOKING!!
www.saloncnødebo.dk

mail: salonc@hotmail.dk

     ÅBNINGSTIDER:

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

SALON C
frisør & velvære

Økologisk extra jomfru oliven-
olie fra vores egen olivenlund i 

det sydlige Grækenland

Vores priser:
5 l dunke til 350 kr 

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

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

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

Venlig hilsen Christos og Stine

DIN LOKALE TRÆMAND

Arborist Jørn Skov
Træfældning, Træbeskæring

Flishugning, Stubfræsning

Rådgivning

Uforpligtende tilbud gives

skov@treecare.dk

www.treecare.dk

Nødebovej 36A  40872626



Kom og vær med til en sjov og glad fællesaften med Nøddeknækkerne. Den første time fra kl. 19.30 er for hele 
familien med sang- og danselege i alle afskygninger. Senere fra kl. 20.30 er der folkedans for de voksne. 

Børnene kan selvfølgelig også være med her, hvis de har lyst. 

Man kan spise middag på Kroen, før musikken starter. Det koster 80 kr. og maden serveres kl. 18.30. Børn under 
12 år betaler 40 kr. Middagen skal bestilles i forvejen ved at købe spisebilletter på forsamlingshusets hjemmeside 
www.noedebo-kro.dk senest kl. 12.00 onsdag den 23. november. 

Der er gratis adgang til musikken og dansen
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Årets sidste nøddeknækkeraften 

fredag den 25. november kl. 19.30

Lokaler Et medlem To medlemmer
Krostuen 6.100 kr. 3.600 kr.
Sal og krostue 8.400 kr. 5.900 kr.
Krostue og driverhus 8.400 kr. 5.900 kr.
Sal, krostue og driverhus 9.500 kr. 7.000 kr.
Hestelængen 1.450 kr.

Det bliver fra 1. januar 2012 muligt for alle, der har været medlem af Nødebo Kro i minimum to år*, at leje kroens 
lokaler to gange om året med rabat. Det ene lejemål skal være Hestelængen.  
I Hestelængen er rabatten 2.500 kr. For de øvrige lokaler er rabatten 2.500 kr. og 5.000 kr. hvis der er to medlem-
mer om arrangementet. Medlemslejen med rabat bliver derfor:

* Medlemskabet regnes fra den dag, hvor man første gang har indbetalt medlemskontingent.             

Nyt tilbud til medlemmerne
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Slotsgade 36 / 3400 Hillerød / tlf. 4456 3100
www.handelsbanken.dk/hilleroed

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

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

Blå time

Søndag 18. december kl. 16
Vi mødes i mørkningen for at synge julens sange, drikke et glas 
Glühwein og ønske hinanden en rigtig glædelig jul. Lisbet Løw 

spiller til sangene, som vi vælger på skift.

En dejlig måde at varme op til julen på.
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Man føler sig hensat til en natklub i Las Vegas, når det 11 mand store band, Sinatra Syndicate med Danmarks 
bedste Sinatra-vokal, Henrik Egholm Petersen, skaber den helt rigtige Sinatra sound.

Sinatra Syndicate fokuserer hundrede procent på Frank Sinatra’s sange i de originale arrangementer af Nelson 
Riddle, Billy May, Johnny Mandel, Neil Hefti, Quincy Jones m.fl. Orkestrets blæsersektion er blevet udvidet til 6 
mand, og det har givet yderligere et løft til det smoking klædte big-band. 

Efter deres sidste optræden på Nødebo Kro i 2009 skrev Hillerød Posten: ”Små tre timers professionelt og 
swingende big-band musik, som alle blev grebet af. Dansegulvet var tæt besat fra start til slut. Vi fik alt, hvad vi 
kunne forlange af stjernestøv på denne støvregnsaften i Nødebo. Og vi er mange, der kommer til at ligge og vippe 
med foden i søvne, når vi trætte, men veltilfredse er kommet hjem under dynerne.”

Billetter til musikken koster 150 kr. og kan købes ved indgangen og i forsalg på www.noedebo-kro.dk. Nødebo Kro’s 
kulturabonnenter kommer gratis ind til musikken.

Man kan starte aftenen med en middag på Kroen kl. 19. Der serveres en 2-retters menu til 125 kr., som man skal 
bestille i forvejen ved at købe spisebilletter på forsamlingshusets hjemmeside senest onsdag den 30. nov. kl. 12. 

Musik og dans fredag 2. december kl. 21

Sinatra Syndicate 
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Vi får besøg af to berømte argentinske tangomusikere, 
guitaristen Alejandro Sancho og Luciano Jungman på 
bandoneón (en særlig ”tango-harmonika”). De to vil 
spille til dans, men man kan også bare nyde musikken. 
For de uprøvede tangodansere vil der i begyndelsen blive 
givet en lille introduktion til de grundlæggende tangotrin.

Pris 100 kr. pr person  Er ikke med i kulturabonnement.

Tango-aften
på højt musikalsk niveau!

Torsdag den 1. december 

kl. 19-22 i Salen

Man kan godt blive lidt klogere af at 
gå ind på Nødebo’s hjemmeside. Fx:

www.noedebo.dk

Tjek vejret
Tjek Lokalrådets arbejde
Tjek den nye buskøreplan
o.m.a.
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Forfatteren Kirsten Kjærulff fortæller om den tyske abbedisse, mystiker, forfatter, læge og komponist Hildegard 
af Bingen. Hildegards musik bliver spillet af Poul Høxbro på fløjter og slagtøj, og Jytte Abildstrøm læser citater 
af Hildegard.

Hildegard levede i højmiddelalderen (1098-1179), men hendes verdensopfattelse og menneskesyn er i dag mere 
aktuelt end nogensinde. I sine visioner bliver hun advaret om de miljøkatastrofer, som i dag truer med at udslette 
menneskeheden og hele vores klode – miljøkatastrofer, som er forårsaget af vores grådighed og egoisme. 

Kirsten Kjærulff har været rejseleder på flere pilgrimsrejser til den sydlige ende af Rhindalen, hvor Abbediet St. 
Hildegard løfter sine tunge tårne mod Guds åbne himmel i vinbjergene over Rüdesheim og Eibingen. På en af 
disse rejser deltog skuespilleren Jytte Abildstrøm, og det knyttede et stærkt venskabsbånd mellem de to. Det har 
bl.a. ført til denne Hildegard Salon, som de har holdt på Jytte Abildstrøms teater Riddersalen og rundt om i Dan-
mark.

Billetter til 100 kr. kan købes ved indgangen og på www.noedebo-kro.dk. 

Arrangementet er med under kulturabonnementet.

Hildegard Salon

Onsdag den
30. november kl. 19.30
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Den julepyntede Kro slår som sædvanlig dørene op kl. 11 for den traditionelle julestue hvor boderne vil tilbyde 
masser af hjemmelavede ting og sager, der med glæde sælges til de besøgende.

Der sælges også lækkerier til ganen i form af glühwein, æbleskiver og burgere samt de populære vafler.

Nødebo Kros Gospelkor giver en minikoncert og senere er det Nøddeknækkerne og Julemanden, der indtager 
scenen.

Også i resten af landsbyen bliver der julet; Salon C åbner dørene for at vise og fortælle om deres mange tilbud 
og lige ved siden af, byder Birgitte velkommen hos Nødebo blomster, som bugner af skønne adventskranse, 
dekorationer, vækster, planter og julepynt. Alt sammen lige i landsbyens centrum.

      Kl. 11-16 Boder og buffet åben.

      Kl. 11-16 Frisør C. åben (se annonce side 24)

      Kl. 10-15 Nødebo Blomster har åben.

      Kl. 12  Gospelkorets minikoncert.

      Kl. 14  Nøddeknækkerne spiller.

      Kl. 14.15 Julemanden kommer måske.

      Kl. 16  Salget slutter.

JUL i landsbyen

Julestue på Kroen 
Søndag den 
4. december

...der skal jules 
og hygges i Nødebo.
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Juletræsfest 

Søndag den 
11. december kl. 14-16.

Både børn og voksne skal danse om juletræet i den store 
sal i Forsamlingshuset Nødebo Kro. Den traditionelle 
juletræsfest byder på musikalsk underholdning og 
julehygge for alle pengene.

Vi har igen i år fornøjelsen af den skønne duo Sille 
Grønberg og Palle Winfeldt, der med stor entusiasme og 
lune spiller op til dans og leg omkring træet. Vi synger 
julen ind med de mest kendte og elskede julesange, og 
julemanden kommer selvfølgelig forbi med sækken fuld 
af overraskelser…

Prisen for dette fantastiske arrangement er 30 kr. for 
børn og 40 kr. for voksne (eller abonnement) – prisen 
inkluderer skøn musik, det fineste juletræ, godteposer og 
saftevand til børnene. Æbleskiver og gløgg kan købes i 
buffeten.

Billetter kan købes ved indgangen og på Kroens 
hjemmeside www.noedebo-kro.dk.
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Det nye år åbnes med den store traditionelle nytårsfest. Musikken til både taffel og dans leveres med smittende 
engagement af Wienertrioen, og der vil blive spillet op til Lanciers flere gange i løbet af aftenen. 

Det bliver en stemningsfuld aften med damer i lange kjoler og mænd i smoking. Man mødes over velkomstdrinken 
og marcherer ind til de festligt dækkede borde. Under den tre retters festmiddag spilles der liflig taffelmusik, og der 
er taler og fællessang. Kaffen nydes i Krostuen og Driverhuset, hvor vi sammen synger dejlige sange af Kai Norman 
Andersen, mens salen bliver gjort klar til dansen. 

For dem, der gerne vil have genopfrisket, hvordan man danser wienervals og Les Lanciers, er der arrangeret 
danseinstruktion mandag den 2. januar (Wienervals) og torsdag den 5. januar (Les Lanciers). Se nærmere 
oplysninger på forsamlingshusets hjemmeside www.noedebo-kro.dk. 

Der er kun plads til 120 gæster til nytårsballet, så det er nødvendigt at købe billet i forvejen. Der kan købes billetter 
ved personligt fremmøde på Kroen onsdag den 23. november kl. 19.30-21. Fra 27. november kan der købes 
billetter på www.noedebo-kro.dk. Der sælges ikke billetter fra kontoret, og der kan kun købes 16 billetter pr. kunde.

Pris inkl. velkomstdrink, festmiddag, musik, underholdning og danseinstruktion: 500 kr.

Nytårsbal med Wienertrioen

Lørdag den 7. januar 

kl. 17.00



13

 NØDEBO BLOMSTER
 

 Håndbundne buketter
Skønne grønne planter

Glaspotter, tæpper og kurve
Dansk chokolade

Dansk marmelade og most

Mange gode blomsterkurser
hent kursuskalender i butikken

Torsdag – fredag 10 – 18    
Lørdag – søndag 10 -15 

Nødebovej 47, Nødebo               
4825 5042      3055 0154
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Søndag den 29. januar kl. 16

Med Jakob Kullberg (cello) og Katya Apekisheva (klaver) 

Det er sjældent, at man får mulighed for at opleve alle Beethovens fem cellosonater på samme koncert. Her får man 
chancen med to internationalt kendte musikere. 

Kroens café åbner kl. 15, hvor man kan få sig en kop kaffe og nyde udsigten over Esrum Sø. Kl. 16 spiller Jakob 
Kullberg og Katya Apekisheva to af cellosonaterne. Derefter bliver der en pause, hvor man får serveret en drink, kan 
strække ben og nyde maleriudstillingen i Kroens lokaler. Efter den tredje cellosonate bliver der serveret middag – 
Beethoven Gryde – og programmet slutter med, at de to musikere kl. 19.30 spiller de sidste to af Beethovens i alt 
fem sonater for cello og klaver. Hvis man har lyst, kan man efter koncerten nyde en drink eller en kop kaffe i caféen.

Prisen for hele dette spændende arrangement er 250 kr. inkl. middagen og en drink i pausen. Musikken er med 
under forsamlingshusets kulturabonnement, så abonnenter betaler kun de 125 kr., der dækker drink og mad. 

Billetter købes på forsamlingshusets hjemmeside www.noedebo-kro.dk senest onsdag den 25. januar kl. 12. 

Der sælges ikke billetter ved indgangen.

Beethoven 
Maraton



15

Det er blevet en tradition, at man kan møde Cross, Schack & Ostermann på Nødebo Kro den næstsidste fredag i 
januar måned, og Kroens lokaler plejer at være fyldt til bristepunktet. De tre ”legekammerater” elsker Rock’n’roll og 
Rhythm’n Blues og kan få musikken til at swinge på en helt særlig måde. 

Cross på guitar, Ostermann på bas og rytmesektionen Schack på vaskebræt byder på god gammel rock og rul tilsat 
en passende mængde humør og uforlignelig spilleglæde. 

Inden musikken starter på Nødebo Kro fredag den 20. januar kl. 21, kan man spise middag med en to-retters menu 
for kun 125 kr. Spisebilletter købes i forsalg på forsamlingshusets hjemmeside www.noedebo-kro.dk senest onsdag 
den 18. januar kl. 12.

Entré 150 kr. eller abonnement. 

Billetter til musikken sælges i forsalg og ved indgangen 

Cross, Schack & Ostermann

Musik og dans på Nødebo Kro 

fredag den 20. januar kl. 21.00
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Nytårsballets

For deltagere ved nytårsballet 2012

Der er undervisning ved danseskole-
lærer Ada Bech 

Wienervals mandag den 2. januar
Les Lanciers torsdag den 5. januar

Begge dage øver vi fra 19.20 til 21.45

Her kan 

Din annonce
stå i næste udgave af K&K

Det koster kun 500 kr pr gang
eller 2000 kr. pr årgang

Kontakt Lisbeth Larsen
4848 3537
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Invitation til samarbejde mellem 
Nødebos borgere og Skovskolen

Den 16. august inviterede Skovskolen til Åbent hus for 
Nødebos borgere; til en rundvisning og orientering om 
planerne for Skovskolens fremtid og til en dialog om 
fremtidig samarbejde mellem Skovskolen og Nødebo. 
Denne invitation tog flere borgere imod, heriblandt flere 
med tilknytning til Nødebos institutioner, foreninger, 
klubber. mv.
Hvad er det så for en type samarbejde Skovskolen har i tankerne?

Skovskolen råder over en masse faciliteter og ekspertise, som de gerne deler med Nødebos borgere. Det kan 
være udvikling og opsætning af et spændende aktivitetsområde på Skovskolens område. Det kan være til fri 
afbenyttelse og sat op til folk der er interesserede i at styrke de større muskelgrupper - et udendørs fitnesscenter. 
Målgruppen kan være stavgangere, løbere eller andre der har lyst til at dyrke motion i udendørs omgivelser. 
Styrketræningsredskaberne kan f.eks. opsættes langs en rute eller på et samlet sted og vil naturligvis blive lavet 
i naturmaterialer som falder ind i omgivelserne. Det kan også være et bjælkehus el. lign. som kan benyttes til 
samvær efter træning, et skov-wellnes område, et skovudsigtspunkt eller oplevelsesstier i skoven.

For skolen og den naturinteresserede familie kan det være udvikling og etablering af emnekasser til undersøgelse 
af skoven. Det kan være et naturværksted, en overdækket naturskole, orienteringsruter med opgaver for børn i 
forskellige aldersgrupper og meget andet.

Muligheder er der mange af og lysten til samarbejde fra Skovskolen er meget stor. 

Invitation til videre samarbejde

Indtil videre er Skovskolen i dialog med hhv. Nødebo Stavgangs foreningen, Nødebo Skole og Skovbørnehaven. 
Endvidere har Grib Skov Trop og en løbegruppe udvist interesse for et samarbejde. 

Skovskolen er åben for, og ser frem til, flere henvendelser, så Nødebo og Skovskolen i fællesskab kan udvikle og 
etablere en række friluftsaktiviteter, som kan være til stor glæde for alle parter.

Synes I som forening, idrætsklub, lokalråd eller andet, at ovenstående lyder interessant, er I meget velkommen til 
at rette henvendelse til Skovskolen til Camilla Svanebjerg på tlf. nr. 3533 1574 eller cams@life.ku.dk.
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Banko på Nødebo Kro hver tirsdag kl 18.50 hele året
Måske ikke landets største eller flotteste banko, blot det bedste!

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

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

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

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

• Gevinster på medlemsnummer

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

• 6 Nødebo puljer giver mulighed for store gevinster i seriespillene

Endvidere diverse lotterier og skrabespil.

Julemiddag med andesteg og ris a la mande. Vi skal lege og danse omkring juletræet og synge julens dejlige 
salmer og sange.

Der kan arrangeres kørsel ved henvendelse til sognepræsten.

Tilmelding senest den 29. november til sognepræsten, tlf. 4848 0719 eller  ehl@km.dk

Pris 120 kr. pr. person, som betales på dagen.

Årets store julefest i præstegården 

den 6. december kl. 13 – 16
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Syng min julesalme
Vi elsker julens salmer. Men har vi en favorit? Og hvorfor lige den? Ligger der en historie bag?

Kom og hør folk fra byen fortælle om deres yndlingsjulesalme.

En stilfærdig aftentime omkring vores dejlige julesalmer.

Nødebo kirke 
torsdag d.15. december kl.19.30

Gadevang kirke 
søndag d.18. december kl.10.30

Ni læsninger
med masser af dejlig julemusik

1. søndag i advent 27. november
Gadevang kirke kl.14 og Nødebo kirke kl.16

De Ni Læsninger er en musikgudstjeneste, hvor der gennem ni bibeltekster fortælles den store historie fra Guds 
skabelse, over syndefaldet og profeternes løfte om en frelser, til vi ender i Jesu fødsel i stalden julenat. Traditionen 
stammer fra England, hvor den blev holdt første gang juleaften i 1918 i Kings College i Cambridge. Her i Nødebo 
og Gadevang indleder vi altid julen den første adventssøndag med denne smukke og stemningsfulde gudstjeneste. 

Medvirkende:
Nødeborevyen som læsere og Nødebo-Gadevang kirkers Kantori

Kantoriet under ledelse af Gunver Nielsen
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Tirsdagstræf i præstegården

 den 17. januar kl. 14.00 – 16.00

Fredensborg, H. C. Andersen og August Bournonville.

Alle er velkomne, fri entre, dog betaler vi 20 kr. for kaffe og hjemmebag.

Formand for lokalhistorisk forening i Fredensborg, Bent Skov Larsen fortæller.

H. C. Andersen besøgte Fredensborg adskillige gange, ikke mindst efter jernbanen 
kom til Fredensborg i 1864. Besøgene gjaldt da vennen balletmester August 
Bournonville, men også hoffet på Fredensborg slot, som H. C. Andersen besøgte 
nogle gange.

Nytårs gudstjeneste

Nytårsdag d.1.januar
Traditionen tro synger og spiller vi det nye år ind med et brag af en festlig gudstjeneste

 Nødebo kirke kl.14  og  Gadevang kirke kl.16

Medvirkende: Blæsere fra ROYAL DANISH BRASS



Ligger 

Nøddebo Præstegård

 i Nødebo?
Af Erik Skadhauge

 

De fleste af os har set stykket 
”Nøddebo Præstegård” på 
Folketeatret. 

For de, der ikke husker handlingen, 
er her et par stikord: Det er 
et romantisk syngespil, hvor 
tre københavnske brødre, alle 
studenter, besøger Pastor Blicher 
i hans præstegård i Nøddebo. De 
ankommer før Jul og bliver til tredje 
juledag. De to ældste forlover sig 
med hver en af præstens to kønne 
døtre, medens den yngste, Nicolai, 
får en lang næse.   

Når vi fra Nødebo ser stykket, 
er sagen klar: Det er vores by og 
romantiske præstegård, det handler 
om! Men det er det ikke. Og dog 
alligevel lidt. Hvis man dykker ned 
i litteraturen om emnet, bliver det 
klart: Det er vores Nødebo, der 
er tænkt på navnemæssigt. Denne 
fortælling handler herom. Den er 
aktuel nu.

Til næste år er det nemlig150 år 
siden, at den roman udkom, som 
teaterforestillingen ”Nøddebo 

Præstegård” er bygget over. 
Forfatteren var den 26-årige teolog 
Henrik Scharling. Romanen 
hed: ”Ved Nytaarstid i Nøddebo 
Præstegaard”. Den blev udgivet 
under pseudonymet: ”Nicolai, 
18 Aar gammel”.  Scharling var, 
sin unge alder til trods, en skarp 
deltager i debatter med flere af 
avisernes kritikere. Han frygtede 
dårlige anmeldelser, hvis hans 
identitet var kendt. Bogens titel er 
”Ved Nytaarstid etc”. Scharling 
har ikke oplyst, hvorfor han valgte 
netop den titel. Han havde først 
planlagt en helt anden: ”Mit første 
Felttog i Amors Regiment”. Den 
gode Nicolai led dog et forsmædeligt 
nederlag. Hans brødre løb, som vi 
ved, med præstedøtrene.

I 1888 blev teaterversionen 
skrevet af skuespilleren Elith 
Reumert. Reumert var foruden 
skuespiller en alsidig forfatter. Han 
skrev digte, noveller og skuespil. 
Teaterforestillingen er derfor mere 
end en ”dramatisering”, snarere 
en gendigtning. Der er indlagt 
mange sange, de fleste skrevet 
af Reumert, flere med melodi af 
Bellman. De mest kendte er ”Vejen 
går til Nøddebo”, og julesangen 
”Børn og voksne i kærlig krans” på 
Hartmanns melodi. 

Uropførelsen fandt sted 2. juledag. 
Det blev en bragende succes. Året 
efter startede sæsonen allerede d. 25. 
august. ”Nøddebo Præstegård” er 
med over 5.000 opførelser den mest 
spillede forestilling i Danmark, heraf 
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Fra Førsteopførelsen af ”Nøddebo Præstegaard” 2. Juledag 1888
Elith Reumer   Johs. Ring      Benjamin Petersen    Otto Zinck 



1.700 på Folketeatret. Stykket blev i 
1980 udgivet første gang af teatrets 
direktør Preben Harris. Handlingen 
er siden fornyet af Harris. Nyeste 
udgave er fra 2004. 

Bogen var også populær. Den er 
kommet i talrige oplag og er oversat 
til tysk, engelsk, fransk, hollandsk 
og nordiske sprog. Scharling var 
noget bekymret over romanens 
popularitet. I 1912 kom der en 50-
års jubilæumsudgave. Det var nr. 
15! I forordet beklager Scharling, 
at dette ungdomsværk overskygger 
hans øvrige litterære indsats. 
Den blev ikke ”min Digtnings 
Hjertebarn”. Men han håber 
dog, at den ”fremdeles vil sprede 
Munterhed og vække Livsglæde”. 
(Citatet afkortet).   

Navnet Nøddebo tyder på en 
forbindelse til vores Nødebo. Men 
Scharling og Reumert gjorde meget 
for at sløre deres spor, om end af 
forskellige grunde. Scharling skrev 
ikke en nøgleroman, men han 
arbejdede efter ”levende model” 
både til personer, begivenheder 
og præstegården. Derfor ønskede 
han ikke at stedfæste handlingen. 
Reumert ønskede ej heller, at man 
kunne genkende præstegården. Det 
kunne medføre, at nysgerrige kom 
for at kigge ind gennem vinduerne, 
etc.

Lad os se, hvor bog og teaterstykke 
placerer Nøddebo. Først valget 

af navn. Hverken i 1862 eller 
1888 var der nogen præstegård i 
Nødebo. Men der var en kirke, 
som hørte under Esbønderup 
Provsti. Valget af Nødebo var 
derfor tilsyneladende godt. Kirken 
var en valfartkirke bygget ved en 
helligkilde, Magdalene Kilde. I dag 
”springer” kilden dog kun med vand 
fra Nødebo Vandværk i drypvis 
dosering.

Den nuværende præstegård er af 
ældre dato, men bygningen var 
tidligere privatbolig. Nødebos første 
præst flyttede ind i 1907. Nu indtraf 
det, som både Scharling og Reumert 
havde frygtet. Chris Parø skriver 
herom i en artikel i 1962: ”Frejdige 
turister vadede lige ind i stuen 
hos præsten i Nøddebo og tiltalte 
ham med Nicolai og ønskede at se 
stederne, hvor de forskellige optrin i 
bogen var sket”. 

Modellen for præstegården var den 
i Greve, ligesom P. W. van Wylich, 
der var præst dér 1847-78, var 
model for Pastor Blicher. Scharling 
og hans familie var ofte gæster 
hos van Wylich. Scharling kaldte 
endog Wylich for ”onkel”. Flere af 
bogens episoder har udspillet sig 
i Greve Præstegård.I en artikel i 
1968 gengiver Gunnar K. Jørgensen 
romantiske fotografier af van Wylich 
familien. Han fremhæver også 
Scharlingfamiliens besøg på idylliske 
præstegårde som en væsentlig 
inspirationskilde for romanen.      

Romanen (originaludgavens side 
14) placerer præstegården således: 
”Nøddebopræstegaard ligger to Miil 
fra Roeskilde ved Roeskildefjordens 
Bredder”. I teaterstykkets sang sidst 
i første akt hedder det: ”Vejen går 
til Nøddebo hist ved Isefjorden”. 
Dette kunne antyde en beliggenhed 
så langt væk som Holbæk. De tre 
studenter tager toget kl. 12.40 
efter forud at have meddelt deres 
ankomst telegrafisk. Denne præcise 
angivelse, fortæller Preben Harris, 
går helt tilbage til Reumert. Har 
Reumert selv opfundet tidspunktet, 
eller har han set i køreplanen? Ikke 
det sidste.

Danmarks Jernbanemuseum oplyser, 
at der i december 1888 gik 4 tog 
dagligt til Roskilde og Holbæk, 
men intet kl. 12.40. Publikum blev 
sandelig ført langt væk fra Nødebo!

I forbifarten kan nævnes, at der er 
endnu en ”Nøddebo Præstegård”, 
nemlig den, der er brugt som 
”kulisse” ved filmatiseringen. Det 
er præstegården i Såby, en landsby i 
Hornsherred øst for Kirke Hyllinge. 
Filmen har nogle år på bagen. 
Præstens 18-årige datter, Andrea 
Margrethe, spilles af Lisbeth Dahl, 
og hans karl Lars, af Ulf Pilgaard.  

Hvilke oplysninger har vi om, at 
vores Nødebo inspirerede Henrik 
Scharling til at vælge dette navn? 
Greb han det ud af luften? Kendte 
han Nødebo? Har han været her?
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Vi må tilbage til romanens tilblivelse 
og se, hvad beretninger herom 
røber. Centrale kilder er, hvad 
Scharling selv skriver, især om sin 
store udenlandsrejse. I forordet 
til 25-års jubilæumsudgaven fra 
1887 står der: ”Jeg valgte Navnet 
Nøddebo Præstegaard efter først at 
have forvisset mig om, at der vel 
findes en Kirke i Nordsjælland af 
dette Navn, ovenikjøbet en af de 
ældste i Danmark, men derimod 
ingen Præstegaard”. Dette anføres 
som tænkt, medens Scharling var i 
”Strasburg”: ”Samtidig med, at jeg 
hørte Forelæsninger, tog jeg fat på 
Fortællingen”. (Citatet afkortet).

Scharling fortsætter herefter 
beskrivelsen af sin store studierejse 
1860-62. Han rejste sammen 
med vennen Valdemar Schmidt 
(”min kjære Reisefælle”) til en 
række europæiske lande og den 
nære orient, det vi i dag kalder 
Mellemøsten. Allerede tidligt på 
rejsen påbegyndte han som nævnt 
sin roman. Under en to måneder 
lang sejlads på ”Nilfloden” blev han 
grebet af hjemlængsel, og bogen 
blev skrevet færdig helt præcis d. 3. 
februar 1861 kl. 10 om aftenen. 

Schmidt viste godt, at Scharling 
skrev flittigt, men Scharling lod 
ham ikke vide om hvad. Selvom 
Schmidt først stødte til Scharling i 
Triest, er det utvivlsomt ham, der 
på Scharlings forespørgsel om en 
kirke uden præstegård, pegede på 

Nødebo. Scharlings Strasbourg-
udsagn er flertydigt.

Det kan således slås fast, at vores 
Nødebo er den geografiske lokalitet, 
der har givet navn til Nøddebo 
Præstegård. Valget af stedet er 
Scharlings. Men Valdemar Schmidt 
kom med ideen.

Nøddebo Præstegård er et 
fiktionssted, som det passer sig i 
teatrets verden. Præstegården her i 
Nødebo er virkelig. Primo december 
holdes Årets Store Julefest for 
sognets seniorer i præstegården. Her 
forenes fiktion og fakta, fantasi og 
realitet. Vi danser om juletræet og 
synger sangen fra stykket: 

     Børn og voksne i kærlig krans

     rundt omkring træet vandre

     alt under lysenes festlige glans

     hånd i hånd med hverandre.
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Nyt fra vandværket

Den nye nordgående ringledning er nu 
sat i drift, efter at der er taget vandprøver, 
som viser at ringledningen er ren og må 
bruges til drikkevand. Det betyder at 
forsyningssikkerheden til hele nordbyen 
nu er øget betragteligt.

Det meget store ledningsbrud, vi har haft for enden af Mosedraget 
er nu udbedret. Det har medført, at vi har omlagt ledningerne til 
de sidste huse på vejen. Det har samtidig betydet, at natforbruget er 
faldet til et acceptabelt niveau.

I forbindelse med Netto byggeriet er forsyningsledningerne 
på Kildeportvej blevet omlagt for at kunne sikre tilstrækkelig 
forsyninger til brandslukningsmateriellet i Netto butikken. 
 
Boring nr.2 har været ramt af svigt af grundvandspumpe der ligger 
i 26 meters dybde. Der er nu monteret en ny pumpe, og den gamle 
er sendt til renovering. Vandværket har i dag 4 vandboringer.

Alle ønskes en god jul og et godt nytår. 
Bestyrelsen for Nødebo Vandværk.

Skovskolens Julemarked
Søndag den 27. novmeber og søndag den 11. december

samt weekenden 17. og 18. december
alle dage 10-16

Mange spændende aktiviteter 
for voksne og børnSalg af juletræer
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Hvad får en maler til at bosætte sig på Svalbard på 78gr. nord?
I forbindelse med sin udstilling på Nødebo Kro holder Aino Grib den 19. december kl. 19.30 et foredrag om 
Svalbard, hvor hun har levet og malet siden 2004. Hun vil bringe os med op til dette øde og isklædte rige, med 
midnatsol om sommeren og mørketid om vinteren. Hun vil give os indblik i historien fra de første hvalfangere til 
dagens minedrift og turisme.

Vi skal også se en billedserie derfra. Hun har gennem årene rejst meget rundt på og omkring øerne, med båd, fly, 
og snescooter. Vi skal også høre om dagliglivet i Longyearbyen med sine 2000 indbyggere, isbjørne, sæler, polarræve 
og fuglene som naboer.

Efter foredraget vil der blive tid til spørgsmål og køb af tryk, kort og DVD med billeder.

Alle er velkomne 

Aino Grib holder foredrag
19. december kl. 19.30 
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Vejviser for kirkerne i Nødebo og Gadevang    www.noedebosogn.dk

Sognepræst: Eva Holmegaard Larsen, Nødebo Præstegård,  Nødebovej 24, (N)     48 48 07 19.  ehl@km.dk
  Træffes bedst: ons-, tors- og fre- 10-11, tirs- 16-18, tr ikke mandag 
Præstesekr:  Allan Høier  træffes  som regel i præstegården tirsdag kl. 9-15 48 48 07 19,  alho@km.dk
Graver:  Michael Müller. Kirkegårdskontor Nødebovej 16, (N)   48 48 40 09 graver@live.dk
  Træffes hverdage 9-15 undtagen mandag. Torsdag til kl. 17
Assist. graver:  Kirsten Kragh        48 48 40 09 graver@live.dk
Organist:  Peter Navarro-Alonso       60 88 19 01 peter@navarroalonso.com
Kirkesanger:  Søren Hossy         33 15 95 96 s-hossy@mail.dk

Nødebo-Gadevang Menighedsråd: 

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

Kirsten Aunstrup, Søparken 7 (N) Formand 48485874 kirsten@aunstrup.com
Birgitte Hermann, Mosekrogen 1 (G) Næstformand 48250216 / 72498306 brher@gribskov.dk
Eva Stenby Carlsen, Nødebo Skovvænge 8  (N) Kontaktperson 48476712 / 20670044 evastenby.carlsen@gmail.com
Hans Erik Hansen, Gribskovvænget 20 (G) Kasserer 48266573 / 21810165 h.p@tiscali.dk
Jytte Liljedahl, Humlevænget 5 (N) Sekretær 48482710 / 30554988 jytte-finn@mail.dk
Else-Marie Kjøller, Jægervænget 17 (N) 48480736 / 20227736 else-marie@moselvin.dk
Gunver Nielsen, Mosebredden 1 (N) 48481429 nielsen.aagaard@mail.dk
Lilian Christiansen, Ebbas Alle 18  (N) 48480210 lgs@c.dk
Poul Olsen, Kirkevej 12 (N) 48480274 / 40257074 tpolsen@os.dk
Eva Holmegaard Larsen, Nødebo Præstegård Sognepræst 48480719 ehl@km.dk

Koncert i Gadevang kirke
Søndag den 11. december kl. 16

med gospelkoret Mighty Monday Mass Choir

Koncerten varer ca. en time.
Gratis adgang



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

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

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

Nødebo Stavgang     www.nodebostavgang.dk
Formand Jette Krog  4848 2793
Kasserer Poul Bønsøe 4848 2287
Sekretær Aase Nielsen 4848 1742
Medlem Marianne Schäfer 2623 5310
Medlem Ellen Kruse  4848 3395

Nødebo Lokalråd                      www.nødebo.dk

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

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

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

Bestyrelsen:
Anne Hansen, Formand   4848 4196
Marianne Bille, Nødebo Kro  4848 1760
Dorrit Dall Hansen  4848 4880
Lena Østergaard  4011 2319
Kamilla Carlsen  4848 2585
Margit Vester  4848 3150
Gitte Kruchov  4841 4364
Rikke Sund Nordahl 3956 4804

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

Følg med i livet på Kroen via 
www.noedebo-kro.dk

Vinterbadeklubben Nødebo Vikingerne
www.Nbovikingerne.dk

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

Forsamlingshusets bestyrelse

Jens Seeberg, Baunevænget 39                      næstformand                     3920 4797
Marianne Bille, Skovgærdet 2A                     kulturudvalget                  4848 1760
Bruno Bjerre, Ebbas Allé 14B                       ejendomsudvalget             2014 1617
Birger Brandis, Rådyrvej 5                            sekretær                            4848 2597 
Flemming Jørgensen, Nødebovej 1B             bankoudvalget                  4848 3980
Lisbeth Larsen, Nøddehegnet 38                   informationsudvalget       4848 3537 
Niels Lillemose, Rådyrvej 6                           formand                           4848 3121
Erik Petersen, Skovbrynet 4                           kasserer                            4848 2467
Tilde Gylling Bender, Søengen 2                                                           2070 2930
Søren Skals , Pile Allé 5                                 loppegeneral                    4848 4539
Vanessa Stephensen, Kildeportvej 31                                                     2536 3010
Chr. Wolfhagen, Nøddehegnet 19                 driftudvalget                    4848 2593
Ib Østlund, Kastanie Allé 6                           økonomiudvalget             4848 1000
Forsamlingshuset, Nødebovej 26                                                          4848 0746

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



Gudstjenester Prædikant Nødebo Gadevang
November
27. november EHL 16.00 14.00
1. søndag i advent ni læsninge ni læsninge

December
4. december EHL 9.00 10.30

11. december EHL 10.30 9.00
15. december EHL 19.30

Syng min 
julesalme

18. december EHL 9.00 10.30
4. søndag i advent Syng min 

julesalme

24. december EHL 15.30. 14.00
Juleaften 17.00

25. december EHL 10.30 9.00
26. december EHL 9.00 10.30

Januar
1. januar EHL 14.00 16.00
8. januar NN 10.30 9.00
15. januar EHL 9.00 10.30
22. januar EHL 10.30 9.00
29. januar EHL 9.00 10.30

Februar
5. februar EHL 10.30 9.00

12. februar EHL 9.00 10.30

Det sker i Nødebo og Gadevang fra november til februar

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

November
Tir. 22.  kl. 18.50 Banko 
Fre. 25.  kl. 19.30 Nøddeknækkeraften F# 
Tir. 29.  kl. 18.50 Banko
Ons. 30. kl. 19.30 Hildegard Salon *
December
Tor. 1.  kl. 19.00  Tangoaften
Fre. 2.  kl. 21.00 Sinatra Syndicate §
Søn. 4.  kl. 11.00 Julestue på Nødebo Kro F
Tir. 6.  kl. 18.50 Banko
Søn. 11.  kl. 14.00 Juletræsfest på Nødebo Kro
Tir. 13.  kl. 18.50 Banko
Søn. 18.  kl. 16.00 Blå time F
Man. 19. kl. 19.30 Aino Grib foredrag F
Tir. 20.  kl. 18.50 Banko
Tir. 27.  kl. 18.50 Banko
Januar
Lør. 7.  kl. 17.00 Nytårsbal
Tir. 10.  kl. 18.50 Banko
Tir. 17.  kl. 18.50 Banko
Fre. 20.  kl. 21.00 Cross, Schack, Ostermann §
Tir. 24.  kl. 18.50 Banko
Søn. 29.  kl. 16.00 Beethoven Maraton *
Tir. 31.  kl. 18.50 Banko

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

15. december kl. 19.30:
Nødebo kirke: Syng Min Julesalme

18. december kl. 10.30:
Gadevang kirke: Syng Min Julesalme


