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Udlejning af kroens lokaler
Hvis du vil leje selskabslokaler eller mødelokaler på kroen, kan du henvende 
dig på kontoret på første sal i kontortiden (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.
På kroens hjemmeside 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 
48 48 07 46. 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 8600
Sal og krostue 120 10900
Krostue og driverhus 54 10900
Sal. krostue. driverhus 120 12000
Hestelængen  (kun én medlemsrabat) 50 3950

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 pa lejen på 2500 kr., hvis de pa 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 fa rabat ved samme udlejning.
Rabatten gives kun, nar 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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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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Ved leveringssvigt Kontakt Rylle Taylor.
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Paul Harrison Band
Fredag d 4. december kl. 21
Ingen jul på Nødebo Kro uden julejazz med et top tunet band. I år er dette 
ansvar lagt i hænderne en gammel kending, Paul Harrison, som har spillet 
i Nødebo mange gange og som altid giver sine trofaste fans uforglemmelige 
musikalske oplevelser. 
Kom og dans julen ind til Harrisons dynamiske klarinet og sax, og sangerinden Camilla Ernen-Lyngholms smukke stemme.

Engelske Paul Harrison jonglerer fortsat med et klart musikalsk budskab, og ligger solidt placeret som et af de førende 
navne på den danske jazzscene. Han har altid et band med sig, som sprudler af energi omkring den pågående, rytmiske 
og melodiske stil som er bandleaderens varemærke. Med i front er Camilla Ernen-Lyngholm, med sin smukke stemme og 
livsbekræftende optræden. 
Helt i Harrisons musikalske ånd  er der skruet op for volumen, tekniske finesser, stramme arrangementer, variation, interplay, 
tempo og en visuel performance. Musikken er forankret i den traditionelle jazz, men Harrison har for længst slået fast, at 
han er vidtfavnende omkring den musik, der tegner hans band. Stilistisk er viften bredere end tidligere, og selvfølgelig med 
mange indslag, som publikum har kendt og elsket gennem tiden.
En boblende cocktail af musikalske nuancer har i årevis været svøbt omkring Harrisons dynamiske klarinet og sax. Han har 
samlet et væld af dedikerede fans, og har med stor succes leveret varen siden han kom til Danmark i 1998: En kombination 
af ubetinget tro på sin musik, et stærkt orkester og evnen til at nå sit publikum - helt derind hvor det kan mærkes.

Paul Harrison, Klarinet & Sopransax & Altsax; Spike Botterill, 
Piano & Vokal; Anders Westfall, Guitar; Peter Williams, 
Kontrabas; Ulrik Brohuus, Trommer; Camilla 
Ernen-Lyngholm, Vokal

Dansemiddag kl 19.00
Tunmousse med vindruesalsa og hjemmebagt brød

Flæskesteg med ovnstegte kartofler,
rødkåls-/hindbærsalat og jordskokke-/æblesalat

Pris 120 kr bestilles senest onsdag Pris 100 kr elle
r 

abonnement
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Slotsgade 36, Frederiksværksgade 33, tlf. 48403000

Kender du Nødebo?

Tidsbestilling 27265691
Nødebovej 41 første sal

Indgang ad Kildeportvej

Frisør Camilla

Unik Optik · Susanne Yde
Helsingørsgade 10-14
3400 Hillerød 
Tlf. 4824 0401

UNIK når det gælder.... briller linser solbriller

Villa
sælges

Søudsigt

www.SNH.dk
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Vi har modtaget 

Spøgelsescyklister !

Vi har alle hørt om de livsfarlige spøgelsesbilister. Her i Nødebo har vi 
et tilsvarende problem med Spøgelsescyklister, som kører i den forkerte 
retning på cykelstien! Det er især et problem for andre trafikanter på 
Nødebovej eller som fra en sidevej skal køre ud på Nødebovej i et 
ledigt hul i den tætte strøm af biler. Det kræver stor koncentration og 
opmærksomhed at skulle holde øje med såvel biler fra begge sider som 
cykler fra venstre side inden udkørsel.
Det kan derfor give en slem overraskelse, hvis der pludselig komme 
en cyklist susende fra den forkerte side (fra højre). Desværre er der 
et stigende antal cyklister, der vælger at undgå at krydse den farlige 
Nødebovej og i stedet vælger den ikke mindre farlige løsning at køre i 
den forkerte retning på den side af vejen, hvor de tilfældigvis befinder 
sig.
Derfor min opfordring til vore cyklister – benyt altid den korrekte 
cykelsti og vis hensyn overfor andre trafikanter og ikke mindst 
udkørende bilister fra ejendomme og sideveje til Nødebovej. Denne 
opfordring er særlig aktuel i den kommende mørke årstid, hvor ikke 
alle cyklisters lygteføring er optimal!
Poul Bønsøe Stenslette Hus

BLÅ TIME
søndag den 21. december kl. 16

Vi mødes i mørkningen  for at synge julens sange, drikke en juleøl

eller et glas gløgg og ønske hinanden rigtig glædelig jul!



Nyt fra Lokalrådet
Første møde i 2010 tirsdag 19. januar kl 19.30 
Generalforsamling den 21. februar kl. 19.30  

Begge møder afholdes på Kroen.

Lokalrådets vælgermøde på kroen den 21. oktober fyldte salen med Nødeboere, som opmærksomt lyttede til politikernes 
gyldne løfter og de efterfølgende spørgsmål og debat.

De fleste partier havde sendt deres spidskandidater til Nødebo, og 6 af de otte politikere, der mødte os i Nødebo, blev valgt. Vi 
siger til lykke – og glæder os til at se løfterne udmøntet i handling i de kommende 4 år!

Ved kommunalvalget blev der valgt 2 Nødeboborgere ind i byrådet: Til lykke til  Christina Thorholm fra De Radikale og 
Lars Schiøtt Sørensen fra Venstre. Vi håber de fremover vil give byrådet mere fokus på Nødebo. Der var i øvrigt opstillet 5 
kandidater i alt fra Nødebo, et godt signal om Nødeboernes politiske engagement.

Valget til ældrerådet .Ved redaktionens afslutning er resultatet endnu ikke opgjort. Vi vurderer, at begge 
Nødebokandidater Lisbeth Larsen og Elsebeth Plate skulle have gode chancer for at blive valgt, hvis I har stemt på dem. k&k

Pas på 
spøgelserne!



Frederiksgave 
Ældreboligerne på 
Sportsvej

Beboerne er nu efter den lange ventetid i færd med 
at flytte ind i de nyistandsatte ældreboliger på Sportsvej. Set udefra ser husene ikke særlig opsigtsvækkende ud, og ligner i høj 
grad det gamle byggeri, men i det indre er der sket meget.

Visionen var at skabe nogle tidssvarende, handicapvenlige boliger, som er bekvemme og hyggelige at bo i, og som er specielt 
egnede for gangbesværede, som kunne have behov for hjælp i det daglige. Desværre er denne vision ikke helt opfyldt. Husene 
er som udgangspunkt godt tænkt, men det er åbenlyst, at byggeriet har været ramt af store besparelser, som giver beboerne 
ærgerlige problemer i dagligdagen.

Da der er tale om lejeboliger, hvor man intet må ændre eller forbedre på egen hånd, skal man igennem besværlige ansøgninger 
og forhandlinger med boligselskabet, før man kan få rettet diverse små og store fejl i indretningen.

Vi besøger en af Nødebos kendte borgere Karen Nissen, som er meget glad for sin nye bolig, som hun har fået indrettet meget 
hyggeligt. Men hun kan ikke lade være med at  tale om flere af de fejl i indretningen, som hun har måttet forhandle med 
boligselskabet om at få rettet, og som det har taget lang tid at få bragt i orden.

Ældre Nødeboborgere har første prioritet på at få en lejlighed, men da der er for få mennesker i denne kategori til at fylde 
lejemålene, har kommunen tilbudt nogle af lejlighederne til folk, der ingen tilknytning har til Nødebo: Og det er måske 
ikke lige lykken for en gangbesværet fremmed uden 
relationer i byen at komme til vores lille landsby, hvor 
de offentlige trafikforbindelser er ringe og de lokale 
indkøbsmuligheder er beskedne.

Karen Nissen og andre i bebyggelsen gør en stor 
indsats for at hjælpe disse mennesker til rette, men 
problemerne er svære at løse på en god måde. k&k



8

Turen går til Berlin
 - introduktion til en rejse i foråret 2010 0nsdag den 13. Januar kl. 19.30
Kom til et inspirerende diasshow om en planlagt tre dages tur til Berlin i april måned med præsentation af 
rejseprogrammet og mulighed for at indtegne sig til de forskellige oplevelser. 
Brandenburger Tor og Alexanderplatz er ikke alt, hvad der er at se i Berlin. For ”begyndere” er disse seværdigheder 
spændende nok, og for kendere er der meget mere at opleve i den nye tyske metropol. 
Steffen Dirk Pabst (Nødebo) og Bo Morell (Fredensborg), der til daglig underviser på Frederiksborg Gymnasium og 
HF i Hillerød, står for turen til den tyske hovedstad, hvor de vil føre os rundt til de store, de nye, de grimme og de 
usædvanlige attraktioner. 
Vi skal på byvandringer, museumsbesøg, sejltur og på tema-ture efter eget valg, fx rundvisning i en bunker, besøg 
ved den kolde krigs grænseovergangssteder, på cykeltur ad Karl-Marx-Allee og meget andet. Der er mulighed for 
oplevelser i operaer og teatre eller museer efter eget valg. 
Rejsen vil foregå i bus, og bussen er også til rådighed under opholdet. Vi skal bo på et centralt beliggende hotel ved 
Alexanderplatz. Guiderne har skrevet bogen Berlin Berlin og har stået for mange skolerejser og flere kurser i Berlin.
Den samlede pris for turen forventes at blive ca.kr. 1800,- afhængigt af deltagerantal.
Der er gratis adgang til orienteringsmødet.        Kulturudvalget
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NYT FRA NØDEBO VANDVÆRK
Afgift ved vandspild

Den 1. januar 2009 blev loven om afgift ved vandspild ændret. Det 
betyder, at hvis du har et vandspild på din ejendom, f.ex på grund af 
lækage eller lignende, så kan der ikke gives nedslag for de første 300 
m3 ud over dit normale årsforbrug. Det gælder både for den vandafgift, 
der opkræves af Nødebo Vandværk og for spildevandsafgiften, der 
opkræves af Hillerød Kommune.
Nødebo Vandværk træffer beslutning om det vandspild, der omhandler 
vandværket, f.ex vandspild, der skyldes lækager på ledningsnettet i øvrigt.
Generalforsamling 4. marts 2010: Nødebo Vandværk afholder den årlige generalforsamling den 4. marts 2010 kl. 
19.00 på Nødebo Kro.
Drikkevand: Samtlige undersøgelser af drikkevandet i 2009 har været meget tilfredsstillende.
Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.
Bestyrelsen.

Nødebo Antenne 
og Ejendomsservice

Johannes Krog

Skift til det nye digitale sendenet 
med en almindelig antenne.

Få vejledning eller en komplet 
installation.

DIGITALT  TV
MED
ALMINDELIG
ANTENNE

tlf. 5325 9863
johanneskrog@mail.dk

NYTÅRSMENU UD AF HUSET 2009

Cremet fiskesuppe,
kogt på jomfruhummer og fladfisk,
 heri jomfruhummerhaler og havkat

*
Oksetournedos med tårn af bagte rodfrugter,
hertil kartoffeltrekant med indlæg af spinat 

samt nedkogt kalveglace
*

2 lækre oste 
med marinerede valnødder og gode oliven

*
Bagte abrikoser 

med marcipancrème og pistaciedrys
Iskold hindbærsuppe 

Chokoladetrøffel tilsmagt med appelsinskal

Kr. 395,-
Bestilling: mail til skipperhuset@tdcadsl.dk
eller ring til os på   4848 1717 (kun i dec)
Menuen kan afhentes i Skipperhuset mellem 16 og 17

Brød medfølger ikke
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Cross, Schack & Ostermann   Fredag den 22. januar kl. 21.00

Midt i januars kulde, sne og slud varmer 
vi kroen op til en aften med tre gamle 
legekammerater, der byder på god gammel 
rock og rul tilsat en passende mængde 
humør og uforlignelig spilleglæde. Hele 
Kroen vil ”rocke”, og der bliver trængsel på 
dansegulvet.
Hvad gør man som musiker når man 
elsker Rock’n’roll og Rhythm’n Blues og 
gerne vil lave noget lidt anderledes, med 
rødder i de gamle klassikere? Så finder man 
sammen med de rigtige legekammerater, 

og det er det, Billy Cross, Mik Schack & 
Flemming Ostermann har gjort. 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, der tropper op 
for at demonstrere sit guitar-spil. I årene der 
følger, får Billy spillet i mange forskellige 
konstellationer og sat sin gode lyd til 
folk som C. V. Jørgensen, Bjørn Afzelius 
og selvfølgelig et stort samarbejde med 
Delta’erne, der kommer til at hedde Delta 
Cross Band.
Flemming Ostermann spillede i slutningen 
af 60’erne i bandet Dandy Swingers, der 
en dag fik en sangerinde ved navn Anisette 
med. Da Savage Rose skulle dannes, var 
det naturligt at tage Flemming med som 
guitarist. Årene efter blev det til samarbejde 
med Anne Linnet, Cox Orange, Sylvester 
& Svalerne, Anne Dorte Michelsen og 

Kaya m.m. fl. Ostermann er også 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. Det 
blev til samarbejde med ”Jan Monrad, Mik 
& Tømrer Claus, samt Søren Rislund”, 
eller med andre ord: Totalpetroleum. Den 
”Klassiske Jazz” er en nødvendighed, og 
det får Mik spillet ud sammen med Peruna 
Jazzmen. Mik Schack er ansat på P3, 
hvor hans meninger om musik og folk, 
er lige så direkte, som når det drejer sig 
om mad og madpolitik i TV-programmet 
Hjemmeservice eller i hans satiriske 
tegninger.
Entré 150 kr. eller abonnement.  
Dansemiddag kl 19.00 – 2 retter for 120 kr 
bestilles senest onsdag Kulturudvalget



Lørdag den 9. januar kl. 17.00
Velkommen til det traditionelle, fantastiske flotte

Nytårs Galla Bal på Kroen
Vi møder festklædte -Wienertrioen spiller vidunderligt 

- vi spiser en superb middag med underholdning og sang, og så danser vi 
wienervals og lanciers for fulde sejl lige til midnat

Tag dine venner, din kortklub og din familie med. Du vil ikke fortryde det

Billetter ved julestuen fra kl. 12, eller på kroens kontor 48480746 eller kro@noedebo-kro.dk 

 Pris inkl. velkomstdrink, festmiddag, musik, underholdning og danseinstruktion: 450 kr. 
oplysning om danse øveaftener på www.noedebo-kro.dk.   Kulturudvalget
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Piemonte Vine & 
Delikatesser

Barolo, Barbaresco, Barbera, 
Nebbiolo og Dolcetto.

Torrone, chokoladetrøfl er, 
nougat og nøddecreme.

Oliven, trøffelolie, trøffelpasta, 
hvidløgscreme -
OG MEGET MERE

Besøg os på Ndr. Jernbanevej 
29st, Hillerød

Se åbningstider
www.piemontevine.dk

Anne & Jørgen,  Gadevang.

Ring 5118 3037 eller mail 
info@piemontevine.dk



JULESTUE den 6. december
Så skal der igen jules på kroen.

Vi starter op med den traditionelle julestue søndag den 6. december kl. 11-16.
Næsten 30 bodholdere har vi fået plads til, så der bliver masser af spændende hjemmelavede sager at kigge på,

- og måske købe.

Buffet’en byder på varm glühwein, æbleskiver, frokostboller, og der kan også nydes en varm vaffel med syltetøj og 
flødeskum.

Som et friskt nyt indslag giver Nødebos gospelkor nogle dejlige numre fra Kroens sidelænge. Gospelkoret 
akkompagneres af Nødeknækkerne.

 Der er gratis adgang til denne hyggelige dag på kroen.

Program:
   kl. 11-16  boder og buffet er åben for salg.
   kl. 13.30    Nøddeknækkerne spiller julestemning ind.
   kl. 13.45   Julemanden kommer på besøg – der danses om juletræ.   
     Mon der er lidt guf i hans sæk?
   kl. 15  Gospel og Nøddeknækkere i sidelængen.
   Kl. 16  Slut på dagens program.
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Klubmesterskaber

 i NIF-tennis
Frank Elmelund gjorde det igen. 
For 6. gang blev han klubmester. 
Det første mesterskab vandt Frank 
i 1984. Modstanderen i finalen var 
Joachim Nordal og resultatet blev 
6-2, 6-4. 

På damesiden blev Hanne 
Frederiksen mester ved at slå 
sidste års vinder Ingelis Arnsbjerg. 
Resultatet blev 6-3, 6-2.

De to singlefinalister var også i 
finalen i dame-double, hvor de mødte Rikke Nordal og Annette Holst, som vandt 6-2, 6-3. 

I mix-double genvandt Rikke og Joachim Nordahl mesterskabet. Som sidste år var modstanderne Hanne Yde og 
Erik Sommer, som blev slået 6-3, 6-2.
Jørgen Fonnes genvandt klubmesterskabet i B-rækken. Modstanderen Niels Korfitsen måtte desværre opgive at 
fuldføre kampen pga en skade.
Jørgen og Niels brugte finalen i herredoublen som opvarmning til deres kamp. Her mødte de Ron Haim og Rene 
Bagge. Det blev til en rigtig god kamp, som Jørgen og Niels vandt 7-6, 6-2.
Finalestævnet fandt sted den 6. september. Et stort tillykke til alle vinderne, og til dem der ikke vandt, kom igen og 
få revanche næste år ved samme tid.
Marianne og Anders havde som sædvanligt sørget for et rigtig flot arrangement. 
Tak for indsatsen.

Vintertennis
Husk at medlemmer i Nødebo Tennisklub får rabat på indendørs timer i Hillerød Tenniscenter. Så hvis du har lyst 
til at forlænge din tennissæson, så kontakt Hillerød Tenniscenter på 4824 3151. Det er billigere, end du tror !        
Kontakt til klubben:
Niels Lillemose (formand) 4848 3121     e-mail: niels.lillemose@gmail.com



Kender du Nødebo?Om juleplatter og det gamle Nødebo
Juleplatter er vist et særligt dansk fænomen, der i over 100 år har været en populær udsmykning af mange danske hjem. Kunst 
er det ikke, men der er en særlig hygge ved en stue med juleplatter på væggen, som vi som børn har beundret hos mormor eller  
andre ældre slægtninge. Platterne er ikke på mode i øjeblikket, men hvem ved, om 50 år vil vore børnebørn måske kæmpe om 
dem.
Porcelainsfabrikken Bing & Grøndahl begyndte at lave juleplatter i 1885, og i 1908 fulgte Den kgl Porcelainsfabrik efter.
Sidst i det 20. århundrede udgav Familie Journalen også en serie Juleplatter. Alle tre fabrikker har lavet juleplatter med Nødebo 
kirke.
I 1948 viste den kgl platte kirken set fra nord, I 
1980 viste Familie Journalens platte kirken fra 
syd, og i 1992 lavede B&G en platte med kirken 
set fra Nord med en indlagt kane og en vinkende 
person i graverens hus, de kaldte platten Nødebo 
præstegaard!
På dette postkort fra 1920, kan man se kirken 
fra nord med graverens hus, som nu er revet 
ned og den gamle Nødebovej øst om kirken (nu 
Kirkevej). Uforfalsket landsbyidyl uden store 
lastbiler og en ubrudt slange af privatbiler. Den 
nye Nødebovej vest om kirken blev vistnok 
anlagt i halvtredserne for at give trafikken bedre 
muligheder! Gid man havde ventet og i stedet 
havde lavet den omfartsvej som senere blev 
planlagt men opgivet på grund af modstand fra 
et flertal i byen/byrådet. Måske har vi fået den 
trafiksituation, vi har fortjent. 
Tak til Else Karlsson, Martin Karlsson og Inger 
Dybdahl for lån af juleplatte og postkort og 
hjælp med at finde tingene.k&k
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Op til 15 herrer i deres bedste alder mødes 
en onsdag om måneden og kreerer et rigtig 
delikat måltid. Fantasien har vide grænser 
og der er lækre retter fra store dele af verden.
De er kendt som ”De Fede Fædre”, hvilket 
er kærligt ment, selv om de måske også 
hedder ”Herreholdet for finere madlavning” 
el.lign 
”De fede fædre” samledes første gang for 
25 år siden efter en turisttur til nogle af 
de sovjetiske republikker. Det var en tur 
med mange indtryk, men noget af det, der 
komplicerede turen var, at maden mange 
steder var ganske forfærdelig, og at 50 ud af 
52 deltagere blev syge efterfølgende. Derfor 
besluttede Jørgen Vind, Sven Raunkjær og 
Preben Thorgaard at tage initiativ til at finde 
ud af, hvad ordentlig mad var.
De solgte ideen til andre nysgerrige mænd 
i byen, selv om nogen af dem i starten 
var bekymrede for, hvad det efterfølgende 
kunne indebære af krav fra hjemmefronten 
om yderligere deltagelse i den daglige 
madlavning.
Imidlertid har ”De fede fædre” altid 

interesseret sig for de kulinariske special-
opgaver, og det har så vidt vides ikke udløst 
yderligere skilsmisser. 
Det begyndte i kælderen på den gamle 
kro i LOF-regi med en kok som lærer 
og inspirator, så kom nogle år på 
Kulsvierskolen, efter at Kroen brændte og 
senere har man inviteret gæstekokke af og til 
og ellers selv stået for udførelsen. 
Hvert år udnævnes 2 medlemmer til at 
stå for den overordnede plan med datoer 
og tema. Man mødes 8 gange plus til en 
afslutningfest, og der er 2, der hver gang 
bestemmer menu´en og sørger for indkøb 
osv. 
Det sker, at der er plads til nye medlemmer, 
så tager man stilling til dem, der er 
interesserede, og der skal være 75% enighed 
om hvert nyt medlem. 
De kan også finde på at lave mad for 120 
gæster til en revy-aften eller en jazz-aften, 
hvilket er stærkt værdsat i Kro-regi.
I dag  d. 16-9 er 11 mænd aktive i aftenens 
måltid. Man er delt op i 3 hold, ét, der laver 
forret, ét til hovedret og ét, der er til for at 

servicere de andre, dække bord og trække 
vin op, og sørge for, at kokkene har det 
godt, hvilket også indebærer, at man ikke 
mangler vin i glasset. 
Aftenens tema er Provance, og forretten er 
en brandade af torsk, hvidløg, rosmarin, 
timian  og kartofler, garneret med 
tomatconcassé, vagtel-spejlæg, chorizo-
pølse og lidt salat. Som jeres udsendte 
prøvesmagte jeg, og man nærmede sig 
absolut de 5 kokkehuer, ikke kun fordi jeg 
var behørigt bestukket med et glas kølig 
hvidvin.
Hovedretten er kanin, som jeg desværre ikke 
kan nå at smage. 
Det er tydeligt, at man trives sammen 
og der er intet af stemningen fra de fine 
køkkener i København, som åbenbart 
kun kan fungere med en kraftig pisk 
over nakken. Her er hyggeligt, man får 
ordnet både kanin og verdenssituation i en 
afslappet og humoristisk stemning. Her er 
plads til fejltagelser, og det påstås, at især 
desserter ofte mislykkes til afslutningsfesten 
og at man har måttet acceptere, at bagte, 
flamberede æggehvider er udover køkkenets 

formåen, de er mislykkedes hver gang. 
Man fornemmer tydeligt, at her er 
mange, der har kendt hinanden i 
mange år, her er godt at være, det kan 
ses og smages, og jeg tøver ikke med at 
udbringe et til lykke med de 25 år, en 
skål og et ønske om gode madoplevelser 
i mange, mange år endnu.

Lisbeth Larsen

25 år med god mad



 Børnejuletræsfest på Kroen 
Søndag d 13. december 15-17
Sille Grønberg og Palle Winfeldt Duo – vil igen i år sørge for 
at spille op til juledans og sang . Et stort juletræ er hentet ind 
ude fra den vinterkolde Grib Skov, og hvis vi er heldige kigger 
Julemanden og hans hjælper forbi.

Billetter kan købes i byens daginstitutioner og på Kroens 
kontor i åbningstiden (mandag og torsdag 17-19 ; onsdag og fredag 9-12). 

Priser: 30 kr. for børn og 40 kr. for voksne 
– prisen inkluderer godteposer og saft til 
børnene.

Gospelkoret MightyMondayMass Choir.
Kom og hør vores dejlige kor

Søndag den 6.12. kl. 15     Vi synger  ved julestuen på Nødebo Kro (i vognporten)

Mandag den 14.12. fra kl. 20 – 21   Gæster er velkommen til årets sidste øveaften. 
      Efter sangen er der julehygge i krostuen

Torsdag den 7.1. 2010  kl.  19.30 - 20.45  Giver MMMC  koncert på Frederiksborg Gymnasium
      Gæstesolist: Marie Carmen Koppel Entre 80 kr.

Mandag den 18.1.2010  kl 20-21  Første almindelige øveaften i det nye år
      Vi har åbent for nye medlemmer.
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NYTÅRS GUDSTJENESTE
Nødebo kirke kl.14 og Gadevang kirke kl.16

Traditionen tro synger og spiller vi det nye år ind med et brag 
af en festlig gudstjeneste : NYTÅRSDAG 1. Januar 2010

Medvirkende: Blæsere fra ROYAL DANISH BRASS

Panumkoret 
Gadevang Kirke

Søndag 13. december kl 16

Igen i år giver 
studenterkoret Panumkoret julekoncert 
i Gadevang Kirke. 

Korets dirigent Jon Hollesen har i år 
sammensat et program med musik af 
tyske barokkomponister. 

Koncerten varer ca. 45 minutter, og der 
er gratis adgang.



21

DIN LOKALE TRÆMAND

Arborist Jørn Skov

Træfældning, Træbeskæring

Flishugning, Stubfræsning

Rådgivning

Uforpligtende tilbud gives

skov@treecare.dk

www.treecare.dk

Nødebovej 36A  40872626

NI LÆSNINGER
1.søndag i advent 29. November

Nødebo kirke kl.14 og Gadevang 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. 

Årets konfirmander er læsere og musikken leveres af Nødebo-
Gadevang Kantori under ledelse af Gunver Nielsen. 

Torsdag 17. december kl. 19.30
Syng min julesalme
Sangaften i Nødebo Kirke
En stilfærdig aftentime omkring vores dejlige 
julesalmer.
Kom og hør folk fra sognet fortælle om deres yndlings-
julesalme.
Har jeg en yndlingssalme? Og hvorfor lige den...? 
Ligger der en historie bag?
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Forleden blev jeg ringet op af en avis, der ville skrive noget om julestress. 
De ville høre, om jeg kunne give nogle gode råd til, hvordan man kan 
undgå, at december bliver én lang tunnel af stress og jag.

Det er egentlig morsomt, hvad vi præster bliver bedt om at have en 
mening om! Og min første reaktion var lidt afvisende, for man kan jo 
bare lade være med at hoppe på det kollektive ræs. Hold dog op med at 
tro, du skal koge, brase, bage, klippe, pynte og pudse, til du segner. Stop 
det dog!

Men – det mener jeg jo ikke i virkeligheden. Jeg kan godt lide, man gør 
noget ud af tingene, og anstrenger sig til det yderste. Det er ikke lige 
meget, om småkagen kommer fra Føtex eller fra din ovn. Og det er heller 
ikke lige meget, om du pusler om din rødkål selv, eller om du køber den 
på glas. Og selvfølgelig skal man da kunne se på vores stuer, at det er 
højtid. Og vores børn skal fornemme, at der er noget særligt i luften. 

Så bare på med forklædet. Ikke springe over, hvor gærdet er lavest. Det 
kommer der aldrig noget godt ud af. Selvom damebladene lover, hvordan det hele kan gøres hurtigst, billigst, kvikt, 
nemt og smart i en fart. Men hvorfor i en fart? Det handler jo også om at få sjælen med. Der er ingen hurtige udveje 
her. Det koster at fejre jul. Det er dyrt, det er anstrengende, og det kræver, du tager dig lidt sammen. 

Det er ikke noget nyt, at julen er en travl tid. Det har den altid været. Helt tilbage i middelalderen er julen blevet 
fejret med stor ståhej og det helt store udtræk. I mange uger op til selve højtiden blev der forberedt, bagt, syltet, 
brygget øl og gjort hovedrent. Man skulle sågar i bad!  Men – i gamle dage talte man bare ikke om julestress. Stress 
hører vores tid til. Og stress og travlhed er ikke det samme. 

Tænk på, hvor dejligt det er at have travlt, når vi går og forbereder en familiefest, en fødselsdag, eller et bryllup. 
Ingen taler om stress her. For man glæder sig jo. Eller når man venter et barn og går i den sidste tid og skal skynde 
sig at få malet børneværelse og bygget puslebord. Travlt, ja. Men ikke stress. For det er glæden, der bærer. Og der er 
glød i øjet, selvom kroppen er træt. 

Jeg er bange for, der er rigtig mange, der ikke rigtig forbinder julens anstrengelser med glæde. Hvem glæder sig til 
jul, sådan rigtig? Bortset fra børnene, selvfølgelig. Og når vi ikke ved, hvad al denne travlhed egentlig skal til for, 

På med forklædet
Om forskellen på julestress og juletravlt
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så bliver det tomt. Så bliver det bare noget, 
vi skal, fordi alle de andre gør det. En hul 
forventning om, at det hele skal være så godt 
og hyggeligt lige pludselig. Og det bliver det 
til stress. 

Det er lidt paradoksalt, at den religiøse 
højtid, der handler om, at Gud slår sig 
sammen med det skrøbelige, fejlbarlige 
menneske, og forsikrer os om, at vi er elsket 
og holdt af, selvom vi ikke altid slår til – det 
er gået hen og blevet den højtid, som får 
os til at føle os allerdårligst. Og hvor det 
rammer os som piskeslag, at vi ikke magter 
at leve op til alle forventningerne. 

Skal vi undgå stress, så må vi begynde at 
turde være religiøse. Så må vi have noget at 
glæde os til. For den religiøse er det en helt 
utrolig stor og smuk begivenhed, at Gud 
lader sig føde som et sårbart lille barn ude på 
en mark en kold vinternat. Det handler om 
menneskelig værdighed. Ikke en eneste af 
os, uanset hvordan vores liv former sig, lever 
uden Guds nærhed. Gud tog bolig i en fattig tømrersøn. Vil han så ikke også tage bolig hjemme hos mig? I mit rod? 
På min mark?

Vi kalder Jesus for vores frelser. For han frelste os fra at skulle bære alting selv. Gud bærer sammen med os. Bærer 
vores liv, og siger god for det. Han kalder det sit. Og kalder os sine børn. Det betyder også, at julen ikke er noget, 
der bare er vores ansvar. Vi skal ikke skabe julen. Julen er kommet for at blive, uanset hvad jeg finder på. For julen 
er den begivenhed på den mark dengang. Julen er før os, og efter os. Vores opgave er blot – at fejre den. Og glæde 
os. Glæde os inderligt over, at der er noget, der er større end min lille verden derhjemme. Noget, der tager min lille 
verden med ind i en stor historie, så selv den brændte gåsesteg og ungerne, der alligevel ikke er så englesøde, som vi 
synes de skal være sådan en aften – det er godt nok. For det er mit liv. Det liv Gud har forbundet sig med. På godt 
og ondt. 

Så hvordan undgå julestress? Ved at gøre det bedste, du kan, og så læne dig tilbage og lade det komme til dig – mens 
du ser med mild og kærlig overbærenhed ud over den hjemlige slagmark. 

Eva Holmegaard Larsen



Koncert i Nødebo Kirke
Tirsdag 8. december kl. 19.30

Händels Messias 
i Uddrag 

Koncert med tenor Søren Hossy og organist Peter Navarro-
Alonso. På programmet er samtlige tenor-arier fra G F 
Händels (1685-1759) berømte juleoratorium Messias. 
Værket blev uropført i 1741 og har lige siden været en af 
de mest berømte og elskede klassiske kompositioner. 

Aftenen indledes og afsluttes med fællessang.

Koncerten varer ca. 45 minutter, og der er gratis adgang.

Martin Luther fejrer juleaften 
med sin familie i Wittenberg 
1536. 
(malet af C Schwerdgeburth 1890).

Det fortælles, at Luther juleaften var 
på vej hjem gennem en skov, da han 
pludselig oplevede, hvordan stjernerne 
næsten sad som lys på de store graners 
grene.
Da han kom hjem fældede han en lille 
gran, tog den ind i stuen og anbragte 
små lys på grenene. Om historien er 
sand, ved vi ikke, men det var i hvert 
fald Luther og hans tilhængere, der 
fandt på skikken med juletræ juleaften. 
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Tirsdagstræf i præstegården
Alle er velkomne, fri entre 

dog betaler vi 20 kr for kaffe og hjemmebag
Der kan arrangeres kørsel ved henvendelse til 

sognepræsten, tlf. 48 48 07 19.

 Den 19. januar kl. 14,- 16
Gensyn med forfatteren Aggi Jensen,
som fortæller videre om sit liv.

I september tog Aggi Jensen udgangpunkt i sin første roman Baggårdsbørn  har også 
drømme”, hvor hun medrivende fortalte om opvæksten med omsorgssvigt, incest og 
tvangsfjernelse, og hvorledes børnehjemmet blev redingsplanken.

Denne gang tager Aggi udgangspunkt i de 2 næste erindringsromaner. ”Kærlighedens 
styrke” handler om hendes mangeårige ægteskab med en dejlig mand, som blev ramt 
af Parkinsoms syge og demens. Tiden efter hans død var præget af svære stunder men 
samtidig vilje og evne til at komme videre, og i ”Sensommer” skildres på berigende og 
fornøjelig vis om mødet med Kai og kærligheden mellem ældre mennesker.

Tirsdag den 15. december  kl. 13-16

Årets store julefest.
Julemiddag med overraskelser., 

vi skal tænde juletræ og synge julens dejlige sange og salmer, 
og der bliver sang og leg og dans omkring juletræet.

Tilmelding senest den 8. december til sognepræsten, tlf. 
48480719 eller ehl@km.dk 

Husk kørsel kan arrangeres, henvendelse til sognepræsten

Pris 110 kr. pr. person
(Billedet: Nisserne fejrer jul i stalden, Fröhlich)
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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: Tirs-, ons- og fre- 10-11, tors- 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: 
 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)    48480210/61264928 lgc@c.dk          
 Poul Olsen, Kirkevej 12 (N)     48480274/40257075 tpolsen@os.dk
 Sognepræsten. 
Udenfor menighedsrådet:
 Jens Kjøller, Jægervænget 17 (N)  Kirkeværge  48480736  jens.kjoller@mail.dk
 Postadresser:  (N) Nødebo 3480 Fredensborg, (G) Gadevang 3400 Hillerød.

Menighedsrådet: I det nye kirkeår fra 1. søndag i advent har vores menighedsråd byttet lidt om på rollerne. Det er sådan at 
menighedsrådets medlemmer vælges for en fireårig periode, men hvert år i slutningen af kirkeåret vælges medlemmerne for det 
kommende år til de tillidsposter, der er i rådet. I år er den vigtigste ændring, at Kirsten Aunstrup afløser Lilian Christiansen 
som formand og Eva Stenby afløser Gunver Nielsen som kontaktperson.
Lilian Christiansen har været en markant formand for menighedsrådet i en årrække, og hun har gjort en kæmpe indsats for at 
få sat skik på de mange komplicerede forhold, et menighedsråd skal arbejde under, med folkekirkens indviklede regelsystem. 
I denne forbindelse har vi nydt godt af den store erfaring, Lilian har fået gennem sine mange år i Hillerøds byråd. Vi siger tak 
til Lilian for hendes store og uegenyttige indsats og glæder os til også fremover at kunne trække på hendes rige erfaringer i det 
politiske system. k&k
Oplev et menighedsrådsmøde: Nødebo-Gadevang menighedsråd holder møde i Præstegårdens konfirmandstue. Møderne er 
offentlige og begynder kl 19. Kommende møder: 2/12; 13/1; 10/2; 10/3; 14/4; 11/5; 9/6. Mødereferater mm kan ses på www.
noedebosogn.dk



Idrætsforeningen www.nif.dk
Bestyrelsen:
Formand Henning Vester,
Krohaven 7, Nødebo 48483150
Kasserer Kasper Andersen,
Mosedraget 24, Nødebo 48485584
Sekretær Svend Høegh Nielsen,
Kirkevej 14, Nødebo 48480672
Badminton: Henrik Johansen,
Byagervej 127, 1th Birkerød 45941415
Fodbold: Kasper Andersen
Mosedraget 24  48485584
Gymnastik: Lillian Dale,
Søvej 14, Nødebo  48483238
Tennis: Niels Lillemose,
Rådyrvej 6, Nødebo  484831 21

Hillerød Sejlklub
www.hillerodsejl.dk
Ib Andersen, Søvej 14 48483238
Nødebo, 3480 Fredensborg
post@ibandersen.dk
Klubhus: Krostien 11 Nødebo 48485245

Kajakklubben Esrum Sø
www.kkes.dk
Pia Gulstad   48244546
Gadevangsvej 89   25229154
Mail: formand@kkes.dk/pia.gulstad@gmail.com
Klubhus: Krostien 11, Nødebo48485245

Nødebo stavgang, kontaktpersoner
Claus Jes Petersen  48471881
Svend Høegh Nielsen 48480612

Bestyrelsen i Nødebo Lokalråd
www.nødebo.dk
Eigil Christensen, Æblekrogen 6, formand
eigchr@hotmail.com 48481278
Elsebeth Plate, Kærvej 3, næstformand,
sekretær  48484912
Niels Pedersen, Rådyrvej 8, kasserer  48 481384
Birgit Madsen, Kirstinehøj 21, webansvarlig
  48482188
Eva Holmegaard Larsen
Tilforordnet, Nødebovej 24,  48480719
Knud Blixen Møller, Æblekrogen 4   48481301
Lilian Christiansen, Ebbas Alle 18,    48480210
Lilian Dale Andersen, Søstien 14        48483238
Tina Seiler Kraft, Nødebohave 20   48476997
Kim Veber Carlsen, Stenholtsvej 23    33330692

Grib Skov Trop -www.gribskovtrop.dk
Formand: Hans Haneh 96490142
formand@gribskovtrop.dk
Ulveleder: Bente Wilcke  48480128
Stifinderleder: Leif Højvang  48481270
Spejderleder: Stinus Andersen 29667032
Roverleder: Poul Wilcke  48480128
Forældreforening: Jørgen Andersen  48485099
Hyttevagt: Nils Jørgensen 48484707
nils@nypost.dk

Vandværket
Formand: Ole H. Olesen,
Sportsvej 35, Nødebo  484838 19
Vandværksbestyrer: Ole Christoffersen
Sportsvej 49 48483240

Forsamlingshuset
Bestyrelse:
Anne Mette Andersen, Nøddehegnet 28  næstformand  20930128 
Knud Aunstrup, Søparken 7   informationsudvalget 48485874 
Marianne Bille, Skovgærdet 2A   kulturudvalget  48481760 
Bruno Bjerre, Ebbas Allé 14B     48250617
Birger Brandis, Rådyrvej 5   sekretær   48482597
Grethe Ebbesen, Egebakken 12     48480239
Flemming Jørgensen, Nødebovej 1B  bankoudvalget  48483980 
Johannes Krog, Pramvejen 10   ejendomsudvalget 48485956 
Niels Lillemose, Rådyrvej 6   formand   48483121 
Erik Petersen, Skovbrynet 4   kasserer   48482467 
Jakob Thorndahl, Baunevænget 74     48484929
Chr. Wolfhagen, Nøddehegnet 19   driftsudvalget  48482593 
Ib Østlund, Kastanie Alle 6   økonomiudvalget  48481000 
Forsamlingshuset, Nødebovej 26    www.noedebo-kro.dk 48480746 
Loppegeneral: 
Søren Skals, Pile Alle 5       48484539 
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Gospelkoret: Mighty Monday Mass Choir
Mail: gospel@mmc.dk
Hjemmeside: www.mmmc.dk
Helene Dahl  Korleder 23462767

Bestyrelsen:
Anne Hansen, Formand   48484196
Marianne Bille, Nødebo Kro  48481760
Knud Melballe Olsen, Kass. 48260358
Lena Østergaard  40112319
Danielle Axelsen  20123388
Margit Vester  48483150
Lise Schultz  48250052
Jytte Bieber Nielsen  35127010



Det sker i Nødebo og Gadevang i december og januar

Næste nummer af Kirke& Kro udkommer 
den 24. januar, deadline 10. januar.

Gudstjenester Prædikant Nødebo Gadevang
November

29. november EHL 14.00
ni læsn.

16.00
ni læsn.

December

6. december Ib 
Lauritsen 9.00 10.30

10. december EHL 10.15 ---
13. december EHL 10.30 9.00

17. december EHL 10.00
(børn) ---

18. december EHL 9 og 11
(skole)

10.00
(skole)

20. december EHL 9.00 10.30
24. december EHL 15.30 og 17.00 14.00
25. december EHL 10.30 9.00
26. december EHL 9.00 10.30
27. december EHL 16.00 14.00
Januar
1. januar EHL 14.00 16.00

3. januar Ib 
Lauritsen 9.00 ---

10. januar EHL 9.00 10.30
17. januar EHL 10.30 9.00
24. januar EHL 9.00 10.30
31. januar EHL 10.30 9.00

Andre arrangementer 
8. december kl 19.30  Koncert Nødebo, Händel
13. december kl 16 Koncert Gadevang, Panum
15. december kl 13.00 Julefest, Præstegården
17. december kl. 19.30 Syng min julesalme, Nødebo
13. januar  kl. 14 Aggi Jensen, præstegården

*Arrangementer under abonnement
§ Dansemiddag kl. 19, bestilles senest onsdag
# Nøddeknækkermiddag kl. 18.30, bestilles senest onsdag
¤ Forudbestilling indtil kl 12 sidste hverdag før.
☺Fri entre
Bestillinger på kroens kontor mandag og torsdag 17-19, onsdag 
og fredag 9-12. tlf. 48480746; kro@noedebo-kro.dk

December:

Tir. 1 kl. 18.50  Banko
Fre 4. kl. 21.00  Paul Harrison Band *§
Søn 6.: kl. 11-16  Julestue ☺
Tir. 8. kl. 18.50  Banko
Søn 13.: kl. 15-17  Juletræsfest¤
Tir. 15. kl. 18.50  Banko
Søn 20.: kl. 16  Blå time ☺
Tir. 22. kl. 18.50  Banko
Tir. 29. kl. 18.50  Banko
Januar:
Tir. 5. kl. 18.50  Banko
Lør 9.: kl. 17.00  Nytårsbal (forsalg ved Julestuen)
Tir. 12 kl. 18.50  Banko
Ons 13.: kl. 19.30  Berlintur - introduktion ☺
Tir. 20. kl. 18.50  Banko
Fre 22.: kl. 21.00  Billy Cross*§ 
Tir. 27. kl. 18.50  Banko
Fre. 29. kl. 19.30  Nøddeknækkerne#☺


