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

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

Lokale personer pris kr

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

  Priserne kan ændres uden varsel. Se kroens hjemmeside.

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

Til arrangementer i dit hjem kan du leje borde og stole billigt:  
 Grå AJ stole, 6 stk. for 25 kr.   
 Klapborde 50 kr. pr. stk.
 Kroens trailer for 50 kr. pr. dag.
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De  ni læsninger
Advent fejres med en stemningsfuld musikgudstjeneste.

Første søndag i advent den 30. november 
kl. 14 i Gadevang kirke og kl. 16 i Nødebo kirke.

Ni uddrag af den store bibelske fortælling fra Verdens
skabelse til Jesu fødsel julenat udgør den røde tråd i
denne populære adventsfejring.

Medvirkende er: 

Nødebo-Gadevang solokvartet under ledelse af Peter Navarro-Alonso.
Musik for kor og orgel af bl.a. Gade, Bach, Langgaard og Navarro-Alonso.

Hvert år i december samles vi i kirkerne for at 
høre folk fra byen fortælle om deres yndlings 
julesalmer. Vi har alle vores favoritter blandt 
julens dejlige salmer. Det kan være et barndoms-
minde, en stemning, en særlig begivenhed, som 
knytter sig til en salme.

Kom og hør din nabo fortælle om sin helt person-
lige oplevelser med en bestemt salme. 
Sammen synger vi julen ind. 

Syng min julesalme

Gadevang kirke:  Søndag den 14. december kl. 10.30

Nødebo kirke:     Tirsdag den 16. december kl. 19.30   
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Julekoncert
i Gadevang kirke

Søndag den 

7. december kl. 16.00
MY MERRY MONDAY CHOIR synger julen ind
Traditionen tro giver Nødebo gospelkor et brag af en julekoncert, med 25 stor-swingende 
sangere akkompagneret af en groovy rytmegruppe under Helene Dahls kyndige ledelse.
Koncerten varer ca. 1 time og der er gratis adgang.

Vi synger og spiller det nye år ind med et brag af en festlig gudstjeneste:

Festgudstjeneste Nytårsdag
Nødebo kirke kl. 14.00 og Gadevang kirke kl 16.00

Kor Workshop - Et tilbud til alle unge mellem 13 og 19 år

Søndag d.22. februar samler vi et kæmpe ungdomskor, 
der mødes  kl 10.00 og i løbet af dagen under kyndig 
ledelse af gospelsanger Helene Dahl og et rytmisk band 
forbereder en koncert Gadevang kirke kl.17.00. 
Vi hygger og spiser frokost undervejs og fokus er 
sangglæde og fællesskab. 

Nærmere oplysninger følger i næste Kirke og Kro.

 Foreløbig skal I sætte stort kryds i kalenderen!!! 
Men man kan allerede nu tilmelde sig til kirkekontoret på 4848 0719 eller email: alho@km.dk.
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Årets store julefest 
i præstegården

Tirsdag den 9. december 
kl. 13 - 16.

Traditionen tro serveres der hjemmelavet julemiddag med and, flæskesteg og ris al mande.

Efter middagen danser vi omkring juletræet og synger julens dejlige salmer. 
En quiz er også et must, og måske der bliver tid til en julehistorie.

Tilmelding senest tirsdag den 2. december til præstesekretær Allan Høier, som træffes på kon-
toret hver tirsdag fra kl. 9.00 til 16.00, tlf. 4848 0719 eller alho@km.dk

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

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

Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 14 – 16

Eventyret Strødam

I 1875 opførte C.F. Tietgen landstedet Strødam i Gadevang, 
og stedet kommer til at betyde meget for den lille skovby. I 
1917 overtager nevøen Axel Jarl Strødam efter Laura Tietgen. 
Ved Axel Jarls død i 1950 overdrages Strødam til en fond. 
Som årene går forfalder bygningen, og fredningen ophæves 
med henblik på nedrivning. Men i 1998 overtager Line og 
Brian Eberhardt Strødam, og nu fortæller de ”Eventyret om 
Strødam” - og historien ledsages af billeder.
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Bare et barn
Om julens dybe protest

Julen er over os. Mange 
glæder sig. Mange sukker 
dybt – så skal vi til det 
igen. En hel måned med et 
kæmpe forventningspres til 
hvor fantastisk, magisk og 
fortryllende vores liv kan tage 
sig ud i stearinlysets skær. 

Det skete i de dage i november 
engang, at de første kataloger 
satte hyggen i gang. Det er 
jul, det er cool, det nu man 
hygger sig bedst. Det er julebal 
i nisseland, familiernes fest… 
lyder det fra MC Einars 
julehit. Nu er der dømt 
intensiv hygge en hel måned 
igennem – igen. Hvert år 
det samme. Det er jul, det er 
cool, sikke tiden den går, der 
er intet lavet om siden sidste 
år! Det er de samme ting, vi 
spiser, det er de samme ting 
vi laver, det er de samme 

ting i TV, det er de samme 
julegaver. Det er overflod og 
frås med familie og venner, 
samvittigheden klares med en 
julekalender…

Men julen er som et 
Kinder æg. Får man sig 
spist igennem den søde, 
ofte lettere kvalmende 
overfladechokolade, 
kommer man ind til en 
overraskelse. Overraskelsen 
er juleevangeliets smukke 
budskab om barnet i krybben, 
der fødes som en stor glæde 
for hele folket, både i himlen 
og på jorden – både englene, 
og hyrderne med de beskidte 
tæer i sandalerne og de tre 

vise mænd i silke og purpur. 
Og alle os, der har mast os 
gennem december for at 
havne lige præcis her: foran 
barnet, der ser os dybt i 
øjnene med guddommelig 
tvetydighed. Hvem er jeg? Et 
barn, nyfødt og sårbar? Gud 
den almægtige? Født af en 

kvinde, født af mysteriet? Et 
barn, et menneske, et Guds 
under. 

Juleevangeliet bliver der 
aldrig noget kliché agtigt 
eller mainstream over, 
uanset vi køber de samme 
håndklædesæt og cappuccino 
kopper i Magasin år efter år. 
Tværtimod står vi her over for 
en fortælling, der udfordrer 
al mainstream – politisk og 
værdimæssig. Det lille barn i 
stalden ved Betlehem sættes 
op mod kejser Augustus. Jesu 
ord om at ”den der ikke bliver 
som et barn på ny” siges ind 
i en verden, hvor alle skal 
være afklarede og målrettede 
og bliver målt på deres 
kompetencer. 

”De første skal blive de 
sidste, og de sidste skal blive 
de første” sættes over for 
en kultur, der hele tiden 
konkurrerer om at blive 
nr. 1 – i madlavning, sang, 
dans eller syning! Og som 
drømmer om at blive set og 
vinde popularitet, for enhver 
pris. ”Salige er de enfoldige”, 
sagde Jesus op imod alle 
meningsmagerne og kampen 
om at være den klogeste. 

I år er det 25 år siden, 
Berlinmuren faldt. I årene 
efter murens fald, blev kirkens 
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rolle i det kommunistiske 
Østtyskland sat under lup. 
Nogen kaldte kirken for 
”Revolutionens moder”, 
blandt andet fordi de 
folkelige opstande havde 
samlet sig omkring Leipzigs 
Nikolaikirke. Andre hævdede 
modsat, at kirken havde 
været alt for lammefrom 
og samarbejdsvillig over 
for styret. Ingen af delene 
fortæller sandheden, siger 
den tyske teolog og tidligere 
sognepræst i DDR Richard 
Schröder i et interview 
i Kristeligt Dagblad 
(30.10.2014): ”Det første 
er at gøre kirken i DDR for 
meget ære, det sidste er at 
gøre den uret.” Kirken var 
ikke revolutionær og aktiv 
politisk medspiller i oprøret 
mod det totalitære styre, men 
uden en ukompromitteret 
kirke som samfundets eneste 
frirum havde opstanden 
intet fodfæste fundet”, siger 
Richard Schröder. 

Kirken var et frirum, det 
eneste sted, der ikke var 
under regimets kontrol. 
Fordi regimet heller ikke 
vidste, hvordan man skulle få 
kontrol over en institution, 
der ikke var en politisk 
modstander – men en 
eksistentiel. Kristendommen 
er ikke et politisk parti med 
programmer og paroler. 
Kristendommen handler om 
Guds ord til mennesker – 
om dig og mig, der før vi er 
noget som helst andet, før vi 
er politiske dyr og regimets 
soldater, så er vi Guds børn. 
Vi er mennesker for Vorherre, 
i et fællesskab der nedbryder 
enhver mur, vi kan finde på at 
bygge op imellem os. 

Vi har mødt Betlehemsbarnets 
blik – og det blik giver til alle 
tider ethvert politisk parti 
eller styre kamp til stregen, 
fordi i forhold til Gud har 
både konger, statsministre 
og partikommisærer altid 
andenpladsen. 

Det frirum, den østtyske 
kirke med sin fastholdelse 
af menneskets eksistentielle 
frihed skabte i DDR, var i 
høj grad medvirkende til den 
opløsning af det totalitære 
styre, der førte til murens fald. 

Og det hele starter i Betlehem. 

Det starter med troen på 
Guds blik, der hviler på os 
derinde fra det trange mørke 
rum i stalden og minder os 
om, at vi kan sprænge mørket 
og lyse for hinanden. Vi 
er her i verden for at være 
medmennesker. Vi er her for 
at værne om det skrøbelige 
og sårbare. Ingen magt – 
ingen manipulation, trend, 
mode, konge, tyran, forældre, 
ægtefælle, politisk korrekthed, 
nederlag eller selvhad, skal 
herske over os. 

Julen er frihedens evangelium. 
Når vi efter decembers hårde 
slaveri for alskens traditioner 
og trends endelig når til 
juleaften og kan kaste åget 
af os og bare være – et barn i 
verdensrummet. Et barn for 
Gud. Glædelig jul.

Eva Holmegaard Larsen 
Sognepræst 
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Børneloppemarked på Kroen
Søndag den 30. november 10.00-13.00

Har du en masse legetøj der hjemme, som du enten er vokset fra, eller ikke gider lege med mere?

Og er du mellem 8 – 14 år? 

Du har nu mulighed for at sælge dit brugte legetøj på Børneloppemarkedet søndag 
den 30. november. 

Du kan leje en bod for kun kr. 20,-. Pengene medbringer du på selve dagen. Fra boden kan du 
sælge dit brugte legetøj. Du kan vælge at have boden alene, men du er også meget velkommen til 
at delen den med en eller flere af dine venner. 

Meld dig til på mail: tildegyllling@gmail.com. 

Der er et begrænset antal boder, og de bliver uddelt efter 
første-til-mølle princippet.  

Fra kl. 9.00 kan du komme, og arrangere dit legetøj i din bod. 

Mange hilsner og på gensyn Medlemsarbejdsgruppen

Søndag den 30. november vil Nødebo Kro være fuld af søde og dejlige børn i alderen 8-14 år. 

De har hver deres bod, hvor fra de sælger legetøj, som de er vokset fra. Legetøjet vil være af høj 
kvalitet. 

Både  kalendergaverne og julegaveindkøbene kan klares her. Har du endnu ikke købt julegaven 
til din søster/bror eller barnebarn, må du ikke gå glip af denne søndag. 

Entréen er gratis, og man kan købe en let frokostanretning, kaffe og kage, samt slik og soda-
vand. 
 
Mange hilsner og på gensyn Medlemsarbejdsgruppen

Besked til de voksne :
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Kom og vær med til en sjov og glad fællesaften med Nødde-
knækkerne, som denne aften får besøg af spillemandsgruppen 
”Hjerter 7”. De syv musikanter er med i Værløse Folkemu-
sikanter, og danner også deres egen gruppe. Der bliver spillet 
op til folkedans med glad spillemandsmusik, hvor alle kan 
være med. 

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. 

Man kan spise middag på Kroen før musikken starter. Der serveres en ret mad kl. 18, og det 
koster 80 kr. for voksne og 40 kr. for børn. Spisebilletter skal købes senest onsdag den 26. no-
vember kl. 12 på Kroens hjemmeside www.noedebo-kro.dk

Der er gratis adgang til musikken

Nøddeknækkerne
Fredag 28. november kl. 19.00
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Oplev irsk musik og dans smelte sammen til et forrygende show, når Trad Lads og Green Steps 
præsenterer irske melodier, sange og riverdance med den livsglæde og intensitet, der er så kende-
tegnende for den irske kultur. 

Jigs, reels, slides og hornpipes bliver spillet på violin, banjo, bodhrán og guitar af nogle af Dan-
marks allerbedste irske musikere, mens danserne udfører imponerende rytmesekvenser eller løfter 
sig højt over scenegulvet i yndefulde og graciøse spring. Kevin Horan synger sange i ægte Dublin-
stil, som man får lyst til at synge med på, og følsomme ballader, som han leverer med stor autori-
tet og sjæl.

Trad Lads og Green Steps har skabt deres egen stil inden for kombinationen af irsk stepdans og 
musik, hvor dansernes og musikernes kærlighed og lidenskab for kulturen forenes og danner ram-
men om en oplevelse for både øjne og ører. Gruppen var bl.a. de første i Danmark til at udvikle et 
spændende a cappella nummer med step og bodhrán, et rytmisk musikstykke helt i top.

Siden 2003 har Trad Lads og Green Steps optrådt sammen i talrige kulturhuse landet over og på 
musikfestivaler i ind- og udland. Gruppen kunne sidst opleves på Nødebo Kro i foråret 2012.

Fredag den 5. december kan man igen opleve dem på Nødebo Kro, hvor de spiller og danser fra 
kl. 21. Man kan spise på Kroen, inden musikken starter. Der serveres en to retters menu kl. 19. 
Spisebilletter koster 125 kr. per kuvert og skal købes senest onsdag den 3. december kl. 12 på 
forsamlingshusets hjemmeside www.noedebo-kro.dk. 

Billetter til musikken à 150 kr. sælges ved indgangen og i forsalg på www.noedebo-kro.dk. 

Trad Lads & 
Green Steps

Fredag den 5. december 

kl. 21 
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Så åbner vi igen dørene for årets julestue med alt hvad der forventes.

Den første søndag i december er den 7. og kroen vil være klar til at tage imod gæster, der 
ønsker at opleve eller genopleve en hyggelig dag. Der vil være mulighed for at anskaffe årets 
nye juledekoration, årets nye julenisse, lækkerier, gaven til én kær person eller blot en dag 
hvor der dufter af glühwein, vafler og æbleskiver og hvor der lyder julemusik fra anlægget og 
fra Husorkestret Nøddeknækkerne.

Programmet ser således ud:

  Salgsboderne har åbne fra 11-16

  Buffet og vaffelbageriet åbent 11-16

  Nøddeknækkerne spiller fra 14-15

  Julemanden kommer og danser med børnene omkring det pyntede juletræ.

Velkommen på Kroen hvor der er gratis adgang.

Julestue 
på Kroen

7. december
kl. 11-16
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Juletræsfest for børn og voksne
Søndag 14. december kl. 11 - 16

Vi synger julen ind med de mest kendte og elskede julesange. Helene Dahl og Frederik Mellquist 
fra MMMC står for den musikalske underholdning og fører an i dans og leg omkring juletræet. 
Julemanden kommer selvfølgelig forbi med sækken fuld af overraskelser !!!

Prisen for dette fantastiske arrangement med julehygge for alle pengene er 40 kr. for børn og 50 
kr. for voksne - prisen inkluderer skøn musik, det fineste juletræ, godteposer og saftevand til bør-
nene. Æbleskiver og gløgg kan købes i buffeten.

Der er et begrænset antal billetter, så der er plads til alle omkring juletræet. 

Billetter sælges i forsalg på www.noedebo-kro.dk, resterende billetter sælges ved indgangen.  
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Gospelkoret MMMC, pianisten Frederik Mellquist og gospelinstruktøren Helene Dahl vil 
fortælle om og synge sange af de store gospelpionerer, der har været med til at sætte retning på 
gospelmusikken. En god opvarmning til julen.

Hvordan lød gospelmusikken i bomuldsmarkerne? Hvordan og hvorfor opstod gospelmusikken? 
Hvad er forskellen på spirituals og traditionel gospel? Det er nogle af de spørgsmål, man kan få 
svar på. Det bliver en eftermiddag, der giver et musikalsk indblik i gospelmusikkens historie, og 
hvor man oplever det musikalske samvær.

MMMC - eller My Merry Monday Choir - er det lokale gospelkor i Nødebo, som oser af musik-
glæde og musikalitet. Koret øver hver mandag aften på Nødebo Kro, hvor der er masser af plads 
og et dejligt flygel. Koret giver en del koncerter i Nordsjælland og København og har pianisten 
Frederik Mellquist som fast akkompagnatør.

Helene Dahl er MMMCs faste korleder og er kendt for at få det bedste ud af de kor, hun arbejder 
med. Helene inspirerer folk med sin kraftfulde udstråling og store stemme. Helene har arbejdet 
sammen med nogle af de største navne inden for gospel genren, såsom Monique, Lillian Buette , 
Etta Cameron og har været med på en række CD-udgivelser.

Billetter til 50 kr. sælges ved indgangen og i forsalg på www.noedebo-kro.dk.

Fra bomuldsmark til urban
Søndag den 21. december kl. 16 

Helene Dahl
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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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Traditionen tro indledes året på Nødebo Kro med den store 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. Forudbestilling er nødvendig.

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, hvor kandelabrene lyser op. 
Under den tre retters festmiddag spilles der liflig taffelmusik. Kaffen nydes i Krostuen og Driver-
huset, mens salen bliver gjort klar til dansen. 

Wienertrioen er det faste element i den storslåede nytårsfest. Trioen består af professionelle mu-
sikere, der har spillet sammen siden 1989. Anne Marie Kjærulff på violin spiller til daglig i DR 
SymfoniOrkestret, mens Nina Reintoft på cello spiller i Det Kongelige Kapel. Pianisten Lene 
Buch Rasmussen er organist ved Hasle Kirke.

Der er begrænset plads til nytårsballet, og det er nødvendigt at købe billet i forvejen. Salget af bil-
letter foregår online på forsamlingshusets hjemmeside www.noedebo-kro.dk. Salget slutter onsdag 
den 7. januar kl. 12, hvis ikke der er udsolgt inden da. 

Billetterne koster 500 kr. inkl. velkomstdrink, festmiddag, musik, underholdning og 
danseinstruktion.

Nytårsbal på 
Nødebo Kro

med Wienertrioen

Lørdag den 10. januar 
kl. 17

For dem, der gerne vil have genopfrisket, hvordan man danser wienervals og Les Lanciers, 
er der arrangeret instruktionsaftener i dagene før nytårsballet. Mandag den 5. januar er der 
instruktion i Wienervals og torsdag den 8. januar i Les Lanciers. Begge dage kl. 19.30.
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Mød den danske billedkunstner og fotograf Suste Bonnén, der vil fortælle erindringer og anekdo-
ter fra sit liv og arbejde.

I sine mest vellykkede portrætfotografier har Suste Bonnén formået at gøre det usynlige synligt. 
Hun har fanget gnisten mellem to mennesker i sine dobbeltportrætter. Hendes veninde Suzanne 
Brøgger udtrykker det på denne måde: ”At blive set af Suste Bonnén opleves som lidt af en kær-
lighedsgerning. Suste ser og oplever verden erotisk”. 

I selvbiografien ”Sustes søger” er selvoptagethed både tema og udgangspunkt. Som Suste Bonnén 
selv fremhæver det, er dét at blive fotograferet en selverkendelse. Forelskelse og fotografi hænger 
ofte sammen for Suste Bonnén, og hun er ikke bange for at fotografere mandlig potens og ”ero-
gene fotozoner”, som hun kalder det. Hun ser blandingen af hudløshed og kampånd hos andre 
(især kvinder) og spejler sig til dels i den. Hun er også opmærksom på andres (især mænds) svigt 
og mangler. 

Ud over selvbiografien ”Sustes Søger” kan ”Herlufholm Kostskole”, ”Portrætfortællinger fra Rigs-
hospitalet”, ”Sustes sange” og ”Med venner i lys vi tale” føjes til hendes forfatterskab

Suste Bonnén er uddannet på det Kgl. Danske Kunstakadami (mur- og rumskolen hos Robert 
Jacobsen) og på Københavns Universitet (musikvidenskab). Hun arbejder fortsat med både den 
tredimensionelle skulptur i ler, gips og bronze og det todimensionelle portrætfotografi. Suste Bon-
nén debuterede i 1980 som billedkunstner på Tranegården med den konceptuelle soloudstilling 
”At se gennem en åbning”. 

Bronzeskulpturen ”Bebudelsen” står synligt i Rigshospitalaets forhal. Skulpturgruppen ”Agnete og 
Havmanden” anes under vandet i Frederiksholms Kanal. En tredie skulptur ”Jern Hans” ligger på 
bunden af Vestvolden. 

Billetter til 50 kr. sælges ved indgangen og i forsalg på www.noedebo-kro.dk

Mit liv med lys
Med billedkunstneren Suste Bonnén

Onsdag den 14. januar kl. 19.30 
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Siden 2005 har vi hvert år varmet Nødebo Kro op midt i januars kulde, sne og slud, så de tre 
gamle legekammerater kan byde på god gammel rock og rul tilsat en passende mængde humør og 
uforlignelig spilleglæde.

Det er blevet en tradition, at man kan møde Cross, Schack & Ostermann på Nødebo Kro en 
fredag i januar måned, og Kroens lokaler plejer at være fyldt til bristepunktet. De tre 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. 

Billy Cross kom til Danmark på en ferietur i Europa i 1974. Ved en koncert møder Billy sin 
kommende danske hustru og slår sig ned i København. I Huset i Magstræde (Musikcafe’n) sidder 
Mik Schack som booker og møder Billy Cross.

Flemming Ostermann spillede i slutningen af 60’erne i bandet Dandy Swingers. Ostermann 
er en stor kapacitet som lærer på Det Rytmiske Musikkonservatorium i København. Men for at 
slutte ringen om de tre venner, så mødte Ostermann Mik Schack, da også han blev medarbejder i 
Musikcafe’n. 

Mik Schack fandt et gammelt, frønnet vaskebræt, som han spillede lidt på for sjov. Så blev sjov 
til alvor, og det ”frønnede” udskiftet med en lidt bedre model. Mik Schack er ansat på P3, hvor 
hans meninger om musik og folk er lige så direkte, som når det gjaldt mad og madpolitik i TV-
programmet Hjemmeservice eller hans satiriske tegninger.

Inden musikken starter på Nødebo Kro fredag den 16. 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 14. januar kl. 12.

Billetter til musikken à 150 kr. sælges ved indgangen og i forsalg på www.noedebo-kro.dk. 
Der er kun ståpladser i salen.

Fredag den 16. januar kl. 21

Cross, Schack & 
Ostermann
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Dine, mine og vores børn. Det er situationen i mange familier, og hvordan er det så lige med ar-
veforholdene, og hvornår bør man lave testamente. Det er noget af det, advokat Børge Stjernholm 
vil komme ind på i sit foredrag.

Både i medierne og blandt folk (som man siger) er arveforhold blevet et brand-varmt emne. 
I fjernsynsserien ”Arvingerne” fik vi oprullet et familiedrama, som opstod på grund af de kompli-
cerede familieforhold, som vores bedsteforældre og til dels også vores forældre ikke kendte til. Vi 
blev i TV-serien præsenteret for 1) en datter, som familien ikke kendte til – 2) en fondsstiftelse, 
som ikke blev gennemført – og 3) et såkaldt nødtestamente – foruden at der forelå et ældre testa-
mente, der var oprettet for en notar. 

Både professionelle – advokater og andre jurister – og ikke-professionelle kunne fornøje sig over 
at blive konfronteret med andres problemer og med en anden families tiltagende opløsning - men 
fri os fra selv at opleve noget tilsvarende!? Eller som den afdøde far eller mor at være årsag til splid 
imellem børnene? 

Vi har naturligvis en arvelov – og den er udmærket for rigtig mange. Hvis der alene er fællesbørn, 
er der kun grund til at oprette et testamente, hvis forældrene enten vil gøre en arv til børnenes 
særeje (eventuelt båndlægge den i et eller andet omfang), eller hvis forældrene ønsker at gøre for-
skel mellem børnene. 

I et stadigt stigende antal tilfælde er der derimod tale om ”dine, mine og vores børn”, og så gælder 
det om at tænke sig grundigt om – og at lade tankerne ende i et testamente! Et testamente bør op-
rettes i god tid og for en notar – ethvert andet testamente, hvad enten det er oprettet for to vidner 
eller for egen hånd/som nødtestamente, er for usikkert og for let ’at vælte omkuld’. 

Landets justitsminister har opfordret borgerne til at oprette et testamente! I Børge Stjernholms 
foredrag kan man få uddybet hvorfor. Og måske få afklaret med sig selv, om det er nødvendigt.

Billetter til 50 kr. sælges ved indgangen og i forsalg på www.noedebo-kro.dk

Hvem får arven - lotteri eller..?
Med advokat Børge Stjernholm

Onsdag den 21. januar kl. 19.30 
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Teaterforestilling for alle fra 5 år og opefter. Det Fortællende Teater kommer forbi Nødebo Kro og 
lyser op i vinterens mørke. En god oplevelse for hele familien.

Oplev den mægtige krigsgud i aktion, en luskegud be’ om gode idéer og kærlighedsgudinden få 
nok af det hele. Se en kleppert af en hingst hjælpe en gnom af en bygmester. Hold fast, når Thor 
kommer hjem og hører, at Freja skal giftes. Bliv ikke skræmt, når hoppen får et underligt føl.

Jesper la Cour Andersen, iført 11 roller, fører os med stort nærvær sikkert gennem gudeverdenens 
intriger og giver os en oplevelse ud over det sædvanlige. Det er teaterfortælling af høj karat, som 
har fået 6 stjerner i Børneteateravisen. Forestillingen er et one-man-show med ham selv i solorol-
len som fortæller og som alle de guder, der overhovedet kan kravle og råbe og drikke i Valhal.

Jesper la Cours dialog med ungerne er skøn, fordi han uden forbehold respekterer dem som sine 
medspillere. Inden for pædagogiske kredse vil man nok kalde hans holdning til børnene for ’an-
erkendende’. Men den er langt mere end det – den er både tryghedsskabende og grænsesættende. 
Og så er han lynhurtig til at mærke, hvis nogen ikke helt er med på handlingen. Han får bare alle 
med. Og han tager ungernes svar alvorligt og kommenterer dem uden at have det mindste pro-
blem med at komme tilbage til fiktionen igen. 

Og så er det morsomt. Kernen i Jesper la Cours fortællekunst er hans utæmmede, humoristiske 
sans. Han kan simpelthen få latter ud af hvad som helst. 

Billetter til 40 kr. for børn og 50 kr. for voksne sælges i forsalg på www.noedebo-kro.dk. Reste-
rende billetter sælges ved indgangen.

I Guder

Lørdag den 24. januar kl. 16 
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Lørdag
10. jan.
kl. 17

Nytårsbal med Wienertrioen (festmiddag og dans)      Kun 110 pladser 
Årets traditionelle åbning er nytårsfesten med damer i lange kjoler og herrer 
i smoking, der nyder gallamiddagen og danser Les Lanciers og wienervals.

Samlet
pakke
500 kr.

Onsdag
14. jan.
kl. 19.30

Mit liv med lys (Foredrag) 
Mød den danske billedkunstner og fotograf Suste Bonnén, der vil fortælle 
erindringer og anekdoter fra sit liv og arbejde.

50 kr.
eller
abonn.

Fredag
16. jan.
kl. 21

Cross, Schack & Ostermann (Musik og dans)   *Mulighed for spisning 
Cross på guitar, Ostermann på bas og Schack på vaskebræt byder på god 
gammel rock, godt humør og uforlignelig spilleglæde. Kun ståpl

150 kr.
eller
abonn.

Onsdag
21. jan.
kl. 19.30

Hvem får arven – lotteri eller…..? (Foredrag) Hvordan er det lige med 
arveforholdene, og hvornår bør man lave testamente? Det er noget af det, 
advokat Børge Stjernholm vil komme ind på.

50 kr.
eller
abonn.

Lørdag
24. jan.
kl. 16

I Guder! (Børneteater) 
Teater for alle fra 5 år og opefter med Jesper la Cour Andersen i stykkets 
11 roller. En god oplevelse for hele familien.

50 kr./
40 kr.
abonn.

Fredag
30. jan.
kl. 19

Nøddeknækkerne (Folkedans)                               *Mulighed for spisning  
Kom og vær med til en sjov og glad aften sammen med Forsamlingshusets 
husorkester og start med et godt måltid mad til en overkommelig pris.

Gratis
adgang

Søndag
1. feb.
kl. 16

Ægteskab med musik (Foredrag og koncert)         Nummererede pladser 
Sangerinde Anne Margrethe Dahl og dirigent Frans Rasmussen vil fortælle 
”skæve” historier om liv og opvækst, arbejdsområder og musikalske møder.

120 kr.
eller
abonn.

Fredag
6. feb.
kl. 21

Majken & Fjeldtetten (Musik og Dans)                *Mulighed for spisning 
De har et swingende repertoire inspireret af Ella Fitzgerald, Cole Porter, Bil-
lie Holiday, Louis Armstrong og andre store forbilleder.

120 kr.
eller
abonn.

Onsdag
18. feb.
kl. 19.30

Chef for Grønlands Kommando 2007-2012 (Foredrag) Kommandør og 
fhv. kontreadmiral Henrik Kudsk var frem til 1. november 2012 chef for 
Grønlands Kommando, nu Arktisk Kommando.

50 kr.
eller
abonn.

Søndag
22. feb.
kl. 16

Hess/AC/Hess Spacelab (Koncert)   Nutidig, nærværende triojazz i sin 
fineste form, der med intime kompositioner og fængende grooves skaber et 
suverænt, poetisk, musikalsk univers.

120 kr.
eller
abonn.

Fredag
27. feb.
kl. 19

Nøddeknækkerne (Folkedans)                               *Mulighed for spisning  
Kom og vær med til en sjov og glad aften sammen med Forsamlingshusets 
husorkester og start med et godt måltid mad til en overkommelig pris.

Gratis
adgang

Fredag
6. marts
kl. 21

Led Zeppelin Jam (Musik og dans)                        *Mulighed for spisning 
Der er kopibands, og der er Led Zeppelin Jam. Alex Nyborg Madsen kender 
i den grad sin Zeppelin-historie.                             Kun ståpladser.

200 kr.
eller
abonn.

Oplevelser på Kroen januar - juni 2015
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Søndag
8. marts
kl. 16

Chiles udødelige sange – på dansk (Koncert)   
Anders Dohn er kendt for sine danske fortolkninger af Leonard Cohen. Nu 
kommer han med danske versioner af chilenske protestsange.

120 kr.
eller
abonn.

Onsdag
19. marts
kl. 19.30

Smid smid-væk-kulturen på porten! (Foredrag) Vi sætter Hillerød kom-
munes affaldshåndtering til debat, og leverer gode grunde til også at sortere 
f.eks. plastic og metal. ”Der er penge i skidtet”.

50 kr.
eller
abonn.

Søndag
22. marts
kl. 16

Copenhagen String Quartet (Klassisk koncert) I 2015 fejres 150-året for 
Carl Nielsens fødsel. Vi skal høre hans strygekvartet opus 5 og en kvartet af 
Beethoven.

120 kr.
eller
abonn.

Fredag
27. marts
kl. 19

Nøddeknækkerne (Folkedans)                               *Mulighed for spisning  
Kom og vær med til en sjov og glad aften sammen med Forsamlingshusets 
husorkester og start med et godt måltid mad til en overkommelig pris.

Gratis
adgang

Søndag
12. april
kl. 16

Blæserkvintetten Carion (Koncert) Det danske ensemble giver musikken 
nyt liv, når musikerne bevæger sig rundt på scenen og synliggør musikvær-
kernes indre struktur gennem deres koreografi.

120 kr.
eller
abonn.

Søndag
19. april
kl. 16

Haugaard og Blum (Koncert) 
Helene Blum og Harald Haugaard danner par i det private, og på det mu-
sikalske plan inspirerer de til fornyelse af den danske melodi- og sangskat.

120 kr.
eller
abonn.

Fredag
24. april
kl. 19

Nøddeknækkerne (Folkedans)                               *Mulighed for spisning 
Kom og vær med til en sjov og glad aften sammen med Forsamlingshusets 
husorkester og start med et godt måltid mad til en overkommelig pris. 

Gratis
adgang

Mandag
4. maj
kl. 19.30

Smækkys – PH i tide og utide (Cabaret) 
I anledning af 70-året for afslutningen af besættelsen opfører OPtimis tea-
tret denne musikteaterforestilling med vid, bid, glæde og masser af humor.

120 kr.
eller
abonn.

Fredag
8. maj
kl. 21

Tango Furioso (Musik og dans)                              *Mulighed for spisning 
Tangomusik til dansebrug spillet af Peter Findalen på klaver, Jens Ulrik 
Lefmann på violin og Kirsten Stenkilde på accordeon.

120 kr.
eller
abonn.

Onsdag
20. maj
kl. 18

Skovvandring med Carsten Carstensen (Kend din by og din skov)  Der 
blev fabrikeret kanoner, geværer. Nu er det gamle industriområde næsten 
opslugt af skovene. Turen (6 km) starter ved Hammermøllen ved Hellebæk.

Gratis
adgang

Søndag
31. maj
kl. 7.30

Morgenvandring med Svend Løw (Skovtur) 
I samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland inviteres til den traditionelle 
morgenskovtur i Gribskov. Mødestedet er ved Kagerup station.

Gratis
adgang

Tirsdag
23. juni
kl. 21.30

Sankt Hans Aften 
Forårssæsonen slutter med bål i Kroens have og mulighed for at tilberede de 
medbragte bøffer på Kroens grill, der vil være klar fra kl. 19.

Gratis
adgang

Læs mere om arrangementerne på www.noedebo-kro.dk
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Medlems-arbejdsgruppen – Hvad er det?

Mission og vision

I foråret 2014 blev en arbejdsgruppe nedsat under kroens bestyrelse, med det formål at øge 
interessen for kroens virke. 

I arbejdsgruppen tror vi på, at kroen skal være attraktiv og tilgængelig for alle borgere i Nødebo 
både unge og ældre. Vi arbejder for, at alle skal kunne købe sig adgang til alle arrangementer 
og aktiviteter, men at prisen skal være lavere for medlemmer end for ikke-medlemmer. 
Arbejdsgruppens vision er derfor, at kroen skal have et så bredt udbud af aktiviteter og 
arrangementer for alle generationer, at det ikke kan betale sig andet end at være medlem.

Kroens kerneværdier /fundament

Kroens mest kendte og største aktiver er: Spiseklubberne, loppemarkedet, kulturarrangementerne 
og banko samt fællesskabet omkring de talrige interessegrupper og arbejdsfællesskaber. Vores 
målsætning er et parallelt forløb hertil men i børnehøjde for herved at tiltrække den kommende 
generation og således også at få forældrene engageret i kroens aktiviteter.

•	 Børneloppemarkedet blev skudt i gang i foråret. Børnene synes, det var sjovt, men 
markedsføringen kunne have været bedre. Det har vi evalueret på og er nu klar til at 
afholde endnu et børneloppemarked, søndag den 30. november. 

•	 Den første børnespiseklub har haft sin debut med 9 børn i alderen 8-11 år. Her er det 
børnene, der har kokkehuerne på, og de syntes, det var fantastisk. Vi glæder os til at følge 
udviklingen i denne første sæson og til at videreudvikle konceptet.  

•	 Nye muligheder og initiativer for børnekulturelle aktiviteter er blevet drøftet – 
børneteater, en børnedramaklub og børnekoncert, ideer som vi håber at kunne udvikle og 
realisere i tæt samarbejde med kulturen.

Arbejdsgruppens funktion

Men vi vil gerne mere end det:

Vi ser arbejdsgruppen som et ideskabende forum, en fleksibel gruppe, hvor alle er velkomne, 
hvor man kan deltage som en permanent del af arbejdsgruppen, eller hvor man kan deltage 
midlertidigt med det formål at fremlægge, planlægge og implementere en ide eller medvirke 
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hertil. Alle forslag er velkomne men kræver eget engagement. Vi ser helst, at den, der kommer 
med forslaget, selv er tovholder på eget projekt, mens vi som arbejdsgruppe vil gøre vores bedste 
for at finde andre interessenter til at hjælpe med til at bære projektet igennem.

Et af disse projekter er den nye fredagsbar, som startede op med stor succes den 12. september. Vi 
har desuden planer om istandsættelse af poolrummet med den yngre generation som målgruppe, 
vi har talt om pop-up restaurant, dansehold, en årlig kvindeforårsfrokost, et 24 timers Le Mans, 
en ungdomsfilmaften og mange andre arrangementer.  Projekter som vi selv tager det fulde ansvar 
for og finder bemanding til. 

Igangsættelse af nye aktiviteter vil naturligvis være under hensyntagen til kulturen og allerede 
planlagte aktiviteter og arrangementer. De vil blive drøftet med de berørte udvalg, ligesom Kroens 
økonomi naturligvis vil have indflydelse ved igangsættelse af omkostningskrævende nye initiativer.

Fra arbejdsgruppen: Camilla Svanebjerg redigeret af Lisbeth Larsen 
og støttet af Nødebo Kros bestyrelse. 
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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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Jesper Bo Jensen arbejder med grænsefeltet mellem virkelighed og fiktion. Ved at udviske og 
blødgøre konturer og farver forskydes billederne til et rum, hvor fantasien kommer i spil og 
realiteterne udfordres. Han manipulerer med opfattelsen af virkelighedens verden og giver derved 
tilskueren lyst til og mulighed for at få nye vinkler på sin oplevelse af virkeligheden. Han er især 
optaget af byen, dens rum og liv, der skildres i et blidt lys. Tilskueren efterlades med et indtryk 
der er intenst og sanseligt. Et byrum man får lyst til at træde ind i. 

Læs og se mere på: www.jesperbojensen.dk

Antagelser på Selskabet for Dansk Fotografi’s: Den Nationale 2010, 12 og 13

Udstillinger: Cafe Kejzer, København 2007, 30. Internationale Fotoudstilling 2013, Fotografiens 
Hus, Oslo 2014, Fotogalerie Friedrichshain, 2014

”det vigtigste er ikke det du ser, men det du tror du ser”

Periodens udstiller: Jesper Bo Jensen

Gadevangs juletræ tændes første søndag i advent

Søndag den 30. november kl. 16 tænder vi juletræet og synger julen 
ind – på hjørnet af Gadevangsvej og Gadeledsvej. 

Gløgg til de voksne og varm chokolade til børnene – juleglæde til alle

Mange julehilsner Fra juletræsfamilien og Lokalrådet  



26

Fart på cyklerne i Nødebo
Der var glade miner på Nødebo Bæredygtigts kernegruppemøde 
30. oktober. Samme dag var Helle Barker blevet ringet op af 
Miljøministeriet, som gav tilsagn om et tilskud på 36.000 kr. til 
en lokal kampagne for cykling, etablering af cykelværksted og afholdelse af en temaaften om 
samkørsel og delebiler. Vi havde søgt Puljen til Grønne Ildsjæle om midler til disse aktiviteter og 
har nu halvandet år til at føre tankerne ud i livet. 
Nødebos beliggenhed har stor indflydelse på vores transportkultur. Det er efter mere end syv års 
ihærdigt lobbyarbejde fra Lokalrådets side lykkedes at få Hillerød kommunes opbakning til en 
sikker skolevej for børnene, når de i 4. klasse flytter fra indskolingen i Nødebo til Grønnevang 
Skole. Vi glæder os til at alle byens børn kan cykle sikkert til skole og få den bedste start på dagen.
Nødebo Bæredygtigt håber med kampagnen og de tilhørende aktiviteter at kunne inspirere mange 
til at overveje om deres nuværende transportkultur er den bedst tænkelige løsning, eller om det 
kunne give mening at ændre vaner i en mere bæredygtig retning og samtidig få en gevinst på 
sundhedssiden.

Tre grupper er trukket i arbejdstøjet
Værkstedsgruppen vil tilbyde et sidste forsøg på at bruge det gamle, før du smider det ud 
og køber noget nyt.  Gruppen vil tilbyde assistance på alle mulige elektriske apparater og 
anordninger, der har en håndterlig størrelse, dog undtaget PC, tablets og smartphones. Gruppen 
satser på at få til huse på kroen med et lille værksted og med en fast ugentlig ”åbningstid”. Indtil 
videre består gruppen af pensionisterne Arne Sørensen og Niels Kildegaard suppleret med Erik 
Nymark fra NB’s kernegruppe. Og gruppen er meget åben for andre interesserede. 
Værkstedsgruppen vil være glad for at overtage eller låne brugt håndværktøj af enhver art som 
måtte stå ubenyttet hen hos andre i Nødebo. Hvis du har noget i overskud, må du meget 
gerne kontakte Arne på arnesenior@gmail.com. 
Transportgruppen – som nu er så heldig allerede at have fået midler at arbejde med – har, udover 
den bundne opgave for fondsmidlerne, tænkt sig at afsøge mulighederne for el-cykler til fælles 
brug, evt. ladcykler, og vil gerne formidle viden om samkørsel og delebilsordninger. Gruppen er 
Ole Brauer, Ea Dehn, Annette Plum, Christian Wolfhagen, Jan Larsen og Helle Barker. Find dem 
på www.nødebobæredygtigt.dk. 

         fortsættes næste side

NB!
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Nødebo har brug for DIG !
Nødebo Lokalråd afholder generalforsamling den 18. februar 2015.  To af de nuværende 
medlemmer træder ud. Hvis der ikke kommer nye kræfter til, vil der kun være fem personer 
tilbage i Lokalrådet. Det er er for lidt! Ifølge vedtægterne skal vi være 7-10 personer der er bosat i 
Nødebo. I praksis vil det sige at Lokalrådet er i fare for at gå i opløsning!

Men hvorfor have et lokalråd? Det er for at
- repræsentere byens ønsker og behov
- mindske afstanden mellem borger og byråd
- hjælpe og støtte borgerne i løsning af byens problemer  

Det gøres ved at lokalrådet holder kontakt med lokale politikere og myndigheder, formidler 
information og arrangerer møder eller andre aktiviteter. Fx holder lokalrådet øje med hvilke sager 
der arbejdes med i kommunen – måske er der noget der har særlig betydning for Nødebo by. 
Aktuelt er det cykelstien til Grønnevang Skole. 

Da lokalrådet helst skal afspejle befolkningen i Nødebo, har vi brug for både dig, som har mindre 
eller større børn, er pensionist, repræsenterer en forening eller bare har lyst til at være med til at 
prøve at gøre noget for Nødebo.

Lokalrådet mødes efter behov, hvilket kan være 4-10 gange pr år. Vi mødes på Nødebo Kro.

Hvis du vil være med til at passe på vores lokalsamfund, så mød op til

Generalforsamling den 18. februar kl. 19.30 i Søværelset på Nødebo Kro

Energitjekgruppen blev dannet af Povl Petersen og Torben Rasmussen d. 31. august. Siden 
er Christoffer Marxen kommet til. De tre vil skabe sig overblik over mulighederne for et 
fælles, koordineret energitjek for husejere i Nødebo. Når de har samlet den nødvendige 
viden, vil de på et informationsmøde på Kroen fortælle om mulighederne for at få rabat ved 
”samlebåndsenergitjek”. Dette møde vil blive annonceret på NB’s hjemmeside.
Vi vil gerne være flere aktive i Nødebo Bæredygtigt! 
Læs om endnu ubrugte ideer på hjemmesiden, hvor du måske også kan finde noget du selv 
har lyst til at arbejde med i et fællesskab. Else Jensen søger f.eks. andre der vil være med til at 
arrangere en videndelingsrundtur til nødeboere der har realiseret bæredygtige ideer på egen parcel. 

Mange hilsner Kirsten
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SPORT ∙ KULTUR ∙ KONFERENCER ∙ MESSER ∙ SVØMMEHAL

FØRST PÅ KROEN OG SÅ TIL...
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MASTODONTERNE JUL PÅ SLOTTET

JulekoncertJulekoncertJulekoncertJulekoncertJulekoncert
Stig RoSSen

med 

oRkeSteR & koR
gæSteSoliSt

maRia lucia

Christopher Entertainment præsenterer traditionen tro. . .

20 åRS jubilæum

12.
DEC.

Vi ønsker alle vore læsere, skribenter og annoncører 

en rigtig glædelig jul og et godt nytår
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Traditionen tro byder julemarkedet på blandt andet salg af juletræer, pyntegrønt og 
dekorationer, vildtbod, gløgg, pandekager og andet godt til ganen. Der vil også være forskellige 
aktiviteter som hestevognsture og ponytrækning, bag dit eget snobrød, byg din egen julenisse 
og andre arbejdende juleværksteder.

Tag hele familien med – vi giver julestemningsgaranti!

Find os på Facebook under ”Skovskolens Julemarked” og følg med, efterhånden som de enkelte 
aktiviteter kommer på plads. 

Det er de studerende på Skovskolen, der arrangerer julemarkedet. Overskuddet går til de 
studerendes faglige studieture i udlandet og andre studierelevante aktiviteter. 

Julemarkedet foregår på: Skovskolen, Københavns Universitet, Nødebovej 77A

Skovskolen Julemarked 
Skovskolens Julemarked afholdes i år i weekenderne

 29. - 30. november og 13. - 14. december 

alle dage klokken 11.00 - 15.00.
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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 !

dog ikke 23. december

Nødebos juletræ tændes i år 
1. søndag i advent 30. november kl. 16.00.

Kom og vær med, så byder Nødebo Lokalråd på gløgg og æbleskiver fra kl. 15.45.

Igen i år har tidligere ejendomsmægler Erik Madsen, skænket byen Nødebo et stort juletræ, 
som med hjælp fra Skovskolen placeres på kirkens areal ligesom sidste år. 

Juletræets lys tænder og slukker samtidig med belysningen på Kirken, der er tændt i 
tidsrummene fra kl. 7 til 8 og fra kl. 16 til 24.

Lokalrådet takker nedstående for bidrag og deltagelse.

Erik Madsen, Rørbakkegård

Skovskolen v/Anders Bülow

Nødebos menighedsråd

Nødebo lokalråd håber igen i år at mange Nødebo 
borger vil komme og være med til at tænde juletræet, 
samt nyde juletræet ved kirken i den mørke tid. 

God jul ønskes af Nødebo Lokalråd
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I bestyrelsen har vi længe snakket om, at det ville være nødvendigt og rationelt at udskifte den 
27 år gamle ”stjernehimmel” i Kroens sal. Derfor besluttede vi, at der kunne foretages forsøg 
med belysning med 20 LED pærer i salen. Vi er nu kommet så langt, at dette er sat i værk i en 
periode. Pærerne vil nok blive opsat i flere forskellige konfigurationer med forskelligt formål.

I øjeblikket oplyses salen af 348 stk. 40 W klare glødepærer.

En udskiftning er stærkt påkrævet. Glødepærer må ikke længere sælges i EU, og vores behold-
ning af glødepærer er meget snart opbrugt.  Den eksisterende lysregulering kan ikke anvendes 
til moderne lyskilder, og vi kan snart ikke længere få reservedele til systemet. Der er derudover 
behov for følerstyring af belysningen ved indgangen til salen, da det i den mørke tid kan være 
svært at orientere sig, når man kommer ind i salen.

Der tænkes derfor installeret 348 stk. 6 W LED pærer af den type, der forsøgsvis er installeret, 
hvis ellers forsøget falder heldigt ud.

For hver time vores lysloft er tændt, vil udskiftning af glødepærerne med den valgte LED pære 
betyde en energibesparelse på 12 kWh. Da salen benyttes ca. 1250 timer om året vil dette give 
en årlig energibesparelse på ca. 15.000 kWh svarende til et totalt elforbrug for 4 normale/typi-
ske husstande. Kroen betaler ca. 16.500 kr. for de 15.000 kWh.

Efter renoveringen, der vil koste ca. 200.000 kr., vil loftbelysningen fremstå med det oprinde-
lige arkitektoniske og æstetiske indtryk som den nuværende ”stjernehimmel”, og lysstyrken vil 
kunne reguleres, som det sker idag.

Med venlig hilsen Poul

Nyt
lys !
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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

PETER
TOFT
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NØDEBO VANDVÆRK

vort fælles vandværk

Vi starter årets sidste nyheder fra vandværket med at kunne glæde forbrugerne med, at 
vandkvaliteten stadig er meget høj.  Flere vandværker i Danmark har problemer med 
kemikalierester i drikkevandet, hvilket giver meget store problemer.

Planlægningen af de nye forsyningsledninger på Pramvej er nu så langt fremme, at bestyrelsen kan 
tage stilling til de indkomne tilbud fra entreprenørerne.

Arbejdet forventes at starte i foråret 2015. Det kan ikke undgå at give problemer for beboerne i 
området, men vi håber på forståelse herfor.

Ved arbejdet får vi udskiftet en af de dårligste forsyningsledninger indenfor vort område, hvilket 
bestyrelsen ser frem til.

Konverteringen med at få indkørt det nye regnskab-& målersystem går efter planen. Det vil 
betyde, at det bliver meget lettere at levere de ønskede oplysninger til forbrugerne og de offentlige 
myndigheder.

Udskiftningen af taget på vandværket forventes færdig, når Kirke og Kro udkommer.

Måleraflæsningskortene bliver udsendt i midten af december. Vi vil opfordre jer til at hjælpe 
os med at få aflæst målerstanden og få den indberettet straks i det nye år. Hvis I ikke kan aflæse 
måleren den 31. december 2014 bedes I aflæse den på et tidspunkt i december og indberette 
oplysningerne.

Generalforsamling finder sted 30. marts 2015 på Nødebo Kro.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.
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En levende skole
i lokalsamfundet

Nødebo skole – der sker meget !
De sidste mange uger har vores gymnastiksal, ja, sådan hedder det hos os, andre store steder 
hedder det hallen, været lukket på grund af skimmelsvamp ! 
Det er sådan noget man helst vil undvære, men det er et gammelt hus, og undgås kan det nok 
ikke. Det har givet gener for mange, men intet er så galt, at det ikke er godt for noget.
Da salen bruges af mange andre end skolebørnene, giver jeg her en opdatering på, hvad der bliver 
lavet i øjeblikket, til glæde for alle brugere.
Alle vinduer, 16 styk + de 2 i omklædningsrummet, er blevet skiftet ud. De var meget gamle og 
skabte de kuldebroer, der bl.a. forårsagede skimmelsvampen. De gamle vinduer kunne ikke åbnes, 
og der var/ er intet ventilationsanlæg i rummet. Nu er der fugtstyret åbning af fire vinduer ved 
hjælp af små motorer.

Hele området er af professionelle folk renset for skimmelsvamp. Loftet er undersøgt og revner og 
andre skader i murværket er repareret. 
Nu afventer vi resultaterne af de allersidste prøver for at sikre, at alt er væk, og så bliver hele salen 
malet. Omklædningsrummet har fået nye fliser på væggene og bliver også malet.
Vi regner med at salen åbnes for brug igen mandag d. 17. november. Det glæder vi os vist alle 
sammen til.
I september havde vi fornøjelsen af, at et hold studerende fra Skovskolen arbejdede med at 
indrette nye læringsrum i skolehaven. Børnene elsker, når de er her, og følger processerne meget 
tæt. 
Westers nye skur er blevet færdigt, og vi indviede det med hotdogs til alle i tirsdags.
Vi har haft informationsaften for de kommende skolebørns forældre, og vi har været på besøg i 
børnehaverne for at fortælle om vores skole. Vi håber, det vil styrke søgningen til Nødebo skole.

Venlige hilsner fra

Bente Nissen, Nødebo skole, SFO og klub.
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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

53390766  chrisfos@hotmail.com

Kirsten Aunstrup, Søparken 7
Nødebo  3480 Fredensborg

48485874 kirsten@aunstrup.com

Bodil Davidsen, Sportsvej 9, 
Nødebo, 3480 Fredensborg

40873652 msdk@get2net.dk

Lene Birkmand, Ved Skandsebakken 67
3400 Hillerød

Mødeleder 30246676
35436676

lebir@noh.regionh.dk

Jette Bjerre Hansen, Gribskovvænget 14
Gadevang  3400 Hillerød

48249504  
28899504

jbh@dakofa.dk

Birgitte Henriksen, Gadevangsvej 122
Gadevang 3400 Hillerød

48266083 henriksenbirgitte@yahoo.dk

Eva Holmegaard Larsen, Nødebovej 24
Nødebo 3480 Fredensborg

Sognepræst 48480719 ehl@km.dk

Nødebo-Gadevang menighedsråd

Vejviser for kirkerne i Nødebo og Gadevang  www.noedebosogn.dk
Sognepræst: Eva Holmegaard Larsen 
Nødebo Præstegård, Nødebovej 24, Nødebo   48 48 07 19  ehl@km.dk
Træffes bedst: ons-, tors- og fredag 10-11, tirsdag 16-18, træffes ikke mandag 
Præstesekretær: Allan Høier  
træffes  som regel i præstegården tirsdag kl. 9-15  48 48 07 19  alho@km.dk
Graver: Michael Müller 
Kirkegårdskontor Nødebovej 16, Nødebo   48 48 40 09 graver@live.dk
Træffes hverdage i dagtimerne
Sognemedhjælper: Kirsten Kragh     48 48 40 09 graver@live.dk
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
November
23. november Ida Secher 9.00 10.30
27. november EHL 17.00

Salmer & spaghetti
30. november EHL 16.00 14.00
1. søn. advent Ni læsninger Ni læsninger

December
7. december EHL 10.30 9.00
2. søn. advent
14. december EHL 9.00 10.30
3. søn. advent Syng min julesalme
21. december Annemarie L. 10.30 9.00
4. søn. advent
24. december EHL 15.30 & 17.00 14.00

Juleaften
25. december EHL 9.00 10.30

Juledag
26. december EHL 10.30 9.00

2. juledag
28. december EHL 9.00 10.30

Julesøndag
Januar

1. januar EHL 14.00 16.00
Nytårsdag Festgudstjeneste Festgudstjeneste
4. januar Ib Lauritsen 10.30 9.00

Helligtrekonger
11. januar Annemarie L. 9.00 10.30
18. januar EHL 10.30 9.00
25. januar EHL 9.00 10.30

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

Grib Skov Trop                   www.gribskovtrop.dk
Formand 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              2522 9154
formand@kkes.dk/pia.gulstad@gmail.com
Klubhus: Krostien 11 Nødebo            4848 5245

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

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

Vinterbadeklubben Nødebo Vikingerne
www.Nbovikingerne.dk

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

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

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

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

Nødebo Lokalråd                      www.nødebo.dk

Formand Nina Werther     4848 1407
Næstformand 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            4848 5245

Nødebo Stavgang     www.nodebostavgang.dk
Formand Jette Krog            4848 2793
Kasserer Poul Bønsøe           4848 2287
Sekretær Aase Nielsen           4848 1742
Inger Petersen            2896 8430
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 Rabat 1 medlem Rabat 2 medlemmer

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

  Ann-Britt Thorndahl   loppegeneral            4848 4929



Det sker på Nødebo Kro fra november til februar

Næste nummer af Kirke & Kro udkommer 
den 25. januar, deadline 11. januar

November

Tir. 25.  kl. 18.50 Banko
Fre. 28.  kl. 19.00 Nøddeknækkerne G#

December

Tir. 2.  kl. 18.50 Banko
Fre 5.  kl. 21.00 Trad Lads & Green Steps A§
Søn. 7.  kl. 11-16 Julemarked G
Tir. 9.  kl. 18.50 Banko
Søn 14.  kl. 14-16 Juletræsfest A, 40/50 kr børn/voksne
Tir. 16.  kl. 18.50 Banko
Søn. 21.  kl. 16.00 Gospel fra bomuldsmark til urban A
Tir. 30.  kl. 18.50 Banko

Januar

Tir. 6.  kl. 18.50 Banko
Lør. 10.  kl. 17.00 Nytårsbal med Wienertrioen
Tir. 13.  kl. 18.50 Banko
Ons. 14. kl. 19.30 Mit liv med lys A
Fre. 16.  kl. 21.00 Cross, Schack & Ostermann A§
Tir. 20.  kl. 18.50 Banko
Ons. 21. kl. 19.30 Hvem får arven - lotteri eller..? A
Lør. 24.  kl. 16.00 I Guder A
Tir. 27.  kl. 18.50 Banko
Fre. 30.  kl. 19.00 Nøddeknækkerne G#

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


