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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 på lejen på 2500 kr., hvis de på det 
tidspunkt, hvor lejekontrakten underskrives, har været medlem i minimum 
2 år. Medlemskabet regnes fra den dag, hvor man første gang har indbetalt 
medlemskontingent. Denne information findes i kroens medlemssystem.
Højest 2 medlemmer kan få rabat ved samme udlejning.
Rabatten gives kun, når det drejer sig om medlemmers personlige 
arrangementer, fx bryllupper, fødselsdage, jubilæer, konfirmationer mm. Det 
betyder, at man gerne må leje kroen til en god vens arrangement, men der 
gives ikke rabat.
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Kun for medlemmer af kroen
Til private arrangementer i dit hjem
 kan du leje borde og stole billigt:
Kroens grå AJ stole, 6 stk for 25 kr
Hestelængens klapborde 50 kr pr stk
Kroens trailer for 50 kr pr dag.
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Den ny kulturkalender er på gaden
Kulturkalenderen for første halvår af 2011 er klar og omdeles sammen med dette nummer af Kirke & Kro.

Der har været stor publikumsopbakning til vores arrangementer i 2010, og det har givet os blod på tanden, så vi 
tager chancen og præsenterer et halvårsprogram mere mangfoldigt end nogensinde. 

Kulturabonnementet omfatter denne gang 12 arrangementer: En spændende cabaret-forestilling, 4 koncerter, 
4 danseaftener og 3 kultursaloner. Vi regner med, at hver især blandt vores trofaste publikum finder mindst 
3-4 arrangementer attraktive, og så kan det betale sig at tegne kulturabonnement. Løssalgsprisen for de 12 
arrangementer er 1.420 kr., og et kulturabonnement, der giver adgang til det hele, koster kun 400 kr., hvis man er 
medlem af Foreningen Forsamlingshusets Venner. Andre må betale 600 kr. for et abonnement, men det er stadig 
billigt. Som noget nyt kan man nu tegne kulturabonnement direkte på Kroens hjemmeside. Her kan man også 
melde sig ind i foreningen.

Ud over kulturabonnementet inviterer vi til det traditionelle nytårsbal, hvor der hurtigt plejer at blive udsolgt. Læs 
mere om det her i bladet. I marts måned spiller Nødebo Revyen i tre dage. Det kommer der flere detaljer om i Kirke 
& Kro, når tiden nærmer sig. 

Børnene får igen deres egen diskofest, og vi har to foredrag på programmet med gratis adgang. Andre gratis 
arrangementer er som sædvanlig Nøddeknækkernes folkedans for hele familien den sidste fredag i måneden og to 
spændende skovture. Den første med Carsten Carstensen som inspirerende guide, og morgenvandringen med Svend 
Løw. 

Sæsonen slutter med, at vi samles om Sankt Hans bålet den 23. juni.

Der er kun plads til en kort omtale af hvert arrangement i kulturkalenderen, men man kan læse meget mere om 
de enkelte oplevelser på www.noedebo-kro.dk, og der vil komme foromtaler i de kommende numre af Kirke & 
Kro. Hvis man gerne vil have mail om arrangementerne, kan man på hjemmesiden tilmelde sig kulturudvalgets 
mailservice.

  God fornøjelse!

  Marianne Bille
  Formand for Kulturudvalget
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Unik Optik · Susanne Yde
Helsingørsgade 10-14
3400 Hillerød 
Tlf. 4824 0401

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

Nødebo Antenne 
og Ejendomsservice

Johannes Krog

Modtag TV i digital kvalitet med
 antenne eller parabol. 

Mange gratis kvalitetskanaler.

DIGITALT  TV
MED
ALMINDELIG
ANTENNE

tlf. 4848 5956 - tlf. 5325 9863
johanneskrog@mail.dk

Vi ønsker alle
vores annoncører

og læsere

Godt Nytår 

God Jul og
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Nøddeknækkeraften 
Folkedans for alle aldre 

Fredag den 26. november kl. 19.30

Den sidste fredag i november spiller ”Nøddeknækkerne” igen op til 
dans på Nødebo Kro, for både børn og voksne! Kom børn, forældre 
og bedsteforældre og vær med især den første time fra kl. 19.30. Hold ud så længe I lyster. Der synges og danses 
sanglege, som alle kan være med til!

Senere får vi besøg af ”Bodils Band”, - et ”band” sammensat af musikanter som har gæstet ”Nøddeknækkerne” 
igennem mange år. ”Bodils Band” har følgende besætning: Bodil Højer, harmonika, Jette Olesen, saxofon, Birgitte 
Nybølle, violin, og Poul Melbye på klarinet.

Bodil (Høyer) er kendt i ”Nøddeknækker”-regi som danseinstruktør for både børn og voksne, og vi forventer os 
meget af hendes indsats netop denne aften, hvor hun har proklameret, at vi ikke kun skal danse danske-, men også 
forskellige udenlandske folkedanse!

Efter at ”Bodils Band” har givet hvad de har i sig, vil ”Nøddeknækkerne” levere folkemusik til de glade dansere.

Sidst på aftenen spilles op til dans med ”bunkespil” sammen med alle der har lyst, og som har taget instrumenter 
med.

Leveringssvigt?
Kære alle læsere

Jeg vil bede alle i Nødebo og Gadevang, der ikke får ”Kirke & Kro” 
til tiden om at kontakte mig. Jeg vil så gøre hvad jeg kan, for at rette 
op på uregelmæssighederne, hvis de skulle forekomme igen.

Derfor kig bag på bladet og se, hvornår I kan forvente næste blad, og 
send mig så en mail, hvis det ikke kommer til tiden.

Venlig hilsen og god læselyst

Lisbeth Larsen     Mail: olis@larsen.mail.dk



Esrum Sø 
til vands og til lands

Onsdag den 1. december
 kl. 19.30 på Kroen 

fortæller Niels Richter-Friis om sin 
nye bog. Der er gratis adgang.

Esrum Sø er noget enestående 
– måske den sø i verden, hvis 
biologi er bedst undersøgt og 
beskrevet i utallige videnskabelige 
publikationer; den er den reneste 
af Danmarks store søer, men 
er nabo til en af landets værste 
giftforurenede grunde. Omkranset 
af skov og åbne marker ligger 
søen i uspoleret idyl midt i det 
tætbebyggede Nordsjælland. 
Drachmann og Kierkegaard og 
en række af andre kunstnere og 
kulturpersonligheder har frydet sig 
ved søen og omgivelserne i tidens 
løb, og i dag er søen legeplads for et 
utal af lystfiskere, sejlere, roere og 
kajakfolk. Omgivelserne emmer af 
historie: kongernes jagtlegeplads i 
Gribskov og det royale hesteopdræt i 

vangene langs vestbredden. Det 
store Esrum Kloster, Fredensborg 
Slot, vaskepladserne i Sørup og 
sidst men ikke mindst kongernes 
og bedsteborgernes udflugtsmål 
Nødebo Holt og valfartskirken ved 
Magdalene Kilde i Nødebo.

Niels Richter-Friis kan se tilbage på 
en lang og smuk karriere i trykkeri- 
og forlagsbranchen, og bogen om 
Esrum Sø er nok den flotteste af 
hans mange publikationer. Man 
mærker, at Esrum Sø er af central 
betydning for ham, og at han har 
samlet materiale til bogen lige siden 
1964. Ved tilfældighedernes spil 
skete der nemlig noget afgørende 
for ham det år. Han boede med 
sin kone i en toværelses lejlighed 
i Søborg og så sig om efter 
noget større, hvor der var plads 
til familieudvidelse. Det skulle 
selvfølgelig helst være i nærheden af 

København, men før de havde set 
sig om, befandt de sig i et gammelt 
og ikke særlig praktisk hus i Nødebo 
ved bredden af Esrum Sø, og med 
den mest vidunderlige udsigt mod 
Fredensborg Slotspark. De faldt 
pladask for stedet og flyttede ind, 
skønt familien var betænkelig. Så 
langt væk kunne man til nød bo 
om sommeren, men hele året, nej. 
Richter-Friis har nu snart boet 
lykkeligt med sin kone i huset i 50 
år. 

Der er naturligvis også et par fine 
kapitler om Nødebo i bogen om 
Esrum Sø, men man savner nogle af 
de gamle historier. Det har dog sin 
naturlige forklaring. Richter-Friis 
går nemlig svanger med en bog om 
Nødebo. Hvis han fortsætter sin 
hidtidige linie, har vi virkelig noget 
at glæde os til. k&k

Færgen Thor skal til at anløbe Nødebo i maj 1976. Passagererne er glade og har haft 
en dejlig tur, og nu venter frokosten på kroen. Dengang var der hverken sejlklub eller 
sommerhuse foran Kroen, men som man ser, er man begyndt at bygge. 
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Jazzaften

Fredag den
3. december

kl. 21

Paul Harrison Band med Camilla Ernen-Lyngholm

Vi gentager succesen fra sidste år og inviterer til musik og dans den første fredag i december med et rigtig swingende 
band. Det sætter benene i gang, så man kan holde varmen. Som altid med en meget entusiastisk Paul Harrison på 
klarinet og sax som den toneangivende og dynamiske frontfigur. 

Paul Harrison Band bevæger sig sikkert i jazzens traditionelle klassiske repertoire, men spreder også sine toner i 
andre stilarter som ragtime, dixieland, revival, swing etc. Bandet har et unikt drive med stramme arrangementer og 
solopræstationer, der understreger det høje musikalske niveau.

Med i Nødebo er den sprudlende sangerinde Camilla Ernen-Lyngholm, som ikke bare har en fantastisk stemme, 
men også er en top professionel performer med glimt i øjet og en tæt kontakt til hele bandet. Paul Harrison 
Band omfatter desuden Spike Botterill (piano), Hans Reichstein (banjo), Peter Wiliams (bas) og Ulrik Brohuus 
(trommer).

Inden musikken starter på Nødebo Kro kan man spise middag med en to-retters menu for kun 120 kr. Den skal 
blot bestilles senest onsdag den 1. december på forsamlingshusets kontor tlf. 4848 0746. Kontoret er åbent mandag 
og torsdag kl. 17-19 samt onsdag og fredag kl. 9-12.

Entré 100 kr. eller abonnement. Billetter ved indgangen. 
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Julestue 

Søndag den 5. december
kl. 11 - 16

Så skal der igen jules på kroen og vi bryder ikke traditionerne.

Der er blevet plads til næsten 30 boder, så der bliver masser af spændende hjemmelavede sager at kigge på og købe, 
bl.a. pileflet, filt, keramik, væv, olivenolie, sæbe, sirup, marmelade, børnetøj, nisser og julepynt ikke at forglemme.

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

Nødebos gospelkor giver nogle dejlige numre fra Kroens sidelænge kl. 15.

      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. 15.00 Gospel-sang i sidelængen.
    Kl. 16.00 Slut på dagens program.

Der er gratis adgang til denne hyggelige dag på kroen.



Juletræsfest for børn og voksne

Søndag den 12. december 
fra kl. 14 til kl. 16.

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

Prisen for dette fantastiske arrangement med julehygge for alle pengene er 30 kr. for børn og 40 kr. for voksne 
(kulturabonnementet giver adgang). Entréen inkluderer skøn musik, det fineste juletræ, godteposer og saftevand til 
børnene. Æbleskiver og gløgg kan købes i buffeten.

Billetter kan købes i byens daginstitutioner og på Kroens kontor man og tor 17-19 samt ons og fre 9-12. 
Desuden sælges der billetter ved indgangen.

Blå time
Søndag 19. december kl. 16

Vi mødes i mørkningen i krostuen for at synge julens 
sange, drikke et glas Glühwein og ønske hinanden en 
rigtig glædelig jul. 

Lisbet Løw spiller til sangene, som vi vælger på skift.

En dejlig måde at varme op til julen.

Kulturudvalget
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Slotsgade 36 / 3400 Hillerød / tlf. 4456 3100
www.handelsbanken.dk/hilleroed

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

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

Bassist og trommeslager søges 
til rockorkester

Gospelkoret holder 
Jule- og Nytårskoncerter

Julestuen 5. december

Kom og hør gospelkoret Mighty Monday Mass Choir.  
Vi synger nye dejlige sange  kl. 15 på gårdspladsen.

Mandag den 13. december

MMMC holder juleafslutning. Vi åbner dørene for 
publikum kl. 20.15. Derefter er der fælles julehygge i 
krostuen.

Den 20. november og den 11. december

synger MMMC julen ind ved Ilse Jacobsens butik  på   
A F Friis Vej 2, Hornbæk. Udendørs åben koncert.      
Kl. 10 – 10.30 og 11.30 – 12 begge dage.

Den 7. januar 2011 Nytårskoncert

Traditionen tro holder MMMC Nytårskoncert 
med gæstesolist Marie Carmen Koppel og band på 
Frederiksborg Gymnasium

Vi er tre guitarister i starten af  60’erne - alle dybt forankrede 
i “50’er og frem” rock and roll/blues/country - som har 
fundet sammen.

En pianist er på vej ind, men vi savner en bassist og en 
trommeslager.

Er det noget fra dig, så ring til Chr. 40115333  eller 
Benjamin 20853561.



Nytårsbal på Kroen

Lørdag den 8. januar kl. 17.00
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 kandelaberne lyser op. Under den tre retters 
festmiddag spilles der liflig taffelmusik og prodekan og formand for 
regerings klimakommission Katherine Richardson holder festtalen. Kaffen 
nydes i Krostuen og Driverhuset, hvor vi sammen synger dejlige sange af Kai 
Norman Andersen, mens salen bliver gjort klar til dansen. 

For dem, der gerne vil have genopfrisket, hvordan man danser wienervals og 
Les Lanciers, er der arrangeret danseinstruktion med Ada Bech mandag den 
3. januar (Wienervals) og torsdag den 6. januar (Les Lanciers). Se nærmere 
oplysninger på forsamlingshusets hjemmeside www.noedebo-kro.dk. 

Der er kun plads til 120 gæster til nytårsballet, og det er nødvendigt at købe 
billet i forvejen. Billetter kan købes på forsamlingshusets kontor fra mandag 
den 29. november. 

Det er desuden muligt at købe billetter ved personligt fremmøde på Kroen 
onsdag den 24. november kl. 19.30 til 21.00.  

Der sælges højst 16 billetter på samme bestilling. 

Pris inkl. velkomstdrink, festmiddag, musik, underholdning og 
danseinstruktion: 450 kr.

Wienertrioen
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Fredagsdans 
den 21. januar kl. 21

Cross, Schack & Ostermann
Midt i januars kulde, sne og slud bliver der traditionen tro varmet op med god gammel rock og rul tilsat 
en passende mængde humør og uforlignelig spilleglæde. Hele Kroen vil ”rocke”, og der bliver trængsel på 
dansegulvet, når Billy Cross, Mik Schack & Flemming Ostermann tager fat. Cross på guitar, Ostermann på bas og 
rytmesektionen Schack på vaskebræt.

Der er en rigtig god idé at spise middag på kroen, inden musikken starter. Vi serverer en to-retters menu for kun 
120 kr. Den skal blot bestilles senest onsdag den 19. januar ved henvendelse på 4848 0746.

Entré 150 kr. eller abonnement. Billetter sælges ved indgangen
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En krævende post

Bruno Bjerre blev formand for 
ejendomsudvalget i foråret. Det 
er et meget lille udvalg, for der er 
ikke andre end ham i det, men ind 
imellem er der nogen opgaver, som 
han godt vil have noget hjælp til.

Bruno er med i Torsdags-
spiseklubben sammen med ca 45 
andre. Vi har en aftale kl. 19, men 
han har svært ved at løsrive sig, for 
hver gang han viser sig på Kroen, 
er der velmenende mennesker, der 
underretter ham om alt det, der 
går i stykker. Vinduer, der er rådne, 
toiletter, der løber, eller WC-ruller, 
der falder ned, pærer der skal skiftes, 
tagrender og kloakker der stopper og 
mange andre ting.

Bruno lander med et suk på en stol, 
der er rigtig mange opgaver i den 
post, han har påtaget sig, og tingene 
skal jo gøres ordentligt. 

Kom til Nødebo i 2006

Vi har kun boet i byen siden 2006, 
men samme dag som vi tømte 
flyttelæs, kom der en venlig kvinde 
forbi med et giro-indbetalingskort 
og sagde, at det skulle vi bare bruge, 
når vi skulle meldes ind i Nødebo 
Kro, så vi troede det nærmest var et 
borgerligt ombud at være medlem. 
Men derefter gik det jo slag i slag 
med interessen for Kroen. 

Jeg plejer at sige, at jeg er bondefødt 
og kvajet opdraget, for jeg har 
lært hjemmefra, at hvis man er 
med i sådan et fællesskab, så yder 
man også, hvad man nu kan i den 
sammenhæng. Vi var 9 søskende og 
fik lært at bestille noget. Det har jeg 
haft gavn af lige siden.

Godt opdraget

Jeg er murer-uddannet, men søgte 
senere ind til politiet, og underviser 
nu på Politiskolen. Jeg kan ikke 
holde fingrene fra alt, hvad der har 
med håndværk at gøre, Jeg sætter 
huse i stand for hele familien og 
nyder også her på Kroen at trække 
over i ”mit” værksted.

Men det er en meget arbejds-
krævende post, heldigvis har jeg et 
godt samarbejde med viceværten, og 
jeg tror, at min kone har lært at leve 
med, at jeg ikke altid kommer hjem 
til tiden. 

Kroen skal males udendørs

Lige nu har vi mange maler-
opgaver, og hvis nogen kender en 
slavehandler, der har en flok stærke 
sunde mennesker til salg, kan jeg 
godt bruge 5, der kan male kroen 
udendørs til foråret, den ene skal 
gerne have en gratis lift til låns. Vi 
prøver jo så vidt muligt at undgå 
betaling for arbejdskraft, men det er 
ikke nemt.

Kroen slides

Jeg er dyr at have gående, for jeg har 
altid brug for penge. Kroen er nu 
snart 25 år gammel, og det kan ses 
og mærkes, at den er slidt, her er jo 
stort set altid mange mennesker. 

Hvis du nu pludselig fik en million, 
hvad skulle den så bruges til?

Det havde jeg gjort på 5 min!!! 

Det vigtigste er nok at reparere eller 
udskifte vinduer og døre. 

Vi fyrer for dårligt, tænk hvis vi fik 
et jordvarmeanlæg? Og så skal vi 
have udskiftet stole og borde i salen 
og et nyt ventilations-system. 

Orrk jeg kunne blive ved.

Jeg har også en vision. Tænk hvis 
vi fik lagt gulv over trappeskakten 
foran buffeten, så blev der meget 
bedre plads i baren og folk kunne 
stå og nyde udsigten. Det kunne 
være fint at pusle med i vinter, ja det 
skal jo tegnes, og så skal jeg have en 
dygtig snedker til hjælp. Men bare 
kom an, så snakker vi om det.     LL
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Vævehold på Kroen

Vi har haft en gruppe vævere på 
Kroen næsten siden Kroens start. 
Annelise Stockflet startede et 
vævehold på Nordre banevej skole, 
men rykkede snart herud på Kroen, 
hvor holdet nu har været i 32 år.

Eller – det er ikke helt korrekt, for 
da Kroen brændte i 1985 rykkede 
man hjem i Jytte Millands anneks i 
nogle år, men så har man været på 
kroen siden ca. 1992.

Gruppen giver udtryk for, at de 
synes, det er enestående af Kroen, at 
de har dette lokale.

Der er en flot udsigt og et 
dejligt lys i lokalet, det klæder 
alt vævearbejdet, stort og småt, 
billedtæpper og viskestykker og 
alt det andet. Jytte er i gang med 
et meget smukt kludetæppe og 
Kari væver en ulden løber. Her 
spindes ikke guld, for selv om der 
efter min mening er nogle smukke 
gedigne ting, så sælger de ikke ud af 
arbejderne. Man væver for sjov, og 
det tager lige præcis så lang tid som 
det skal.

I begyndelsen var lokalet gratis, 
men så en dag fik holdet besøg at 
Futklubben – altså Modeljernbane 
folket, som også ønskede lokalet, 
fordi det var meget bedre end det, 
de har i kælderen, de ville endda 
betale for det. 

Væveholdet kom med ved et 
bestyrelsesmøde og argumenterede 
så godt for rimeligheden af, at det 
var dem, der skulle have lokalet, at 
det blev godkendt, og de syntes også 
at det var helt rimeligt, at de skulle 
betale for det. Sådan blev det til alles 
tilfredshed. De gør selv rent, når de 
synes det er nødvendigt.

Siden da har vævegruppen benyttet 
lokalet hver torsdag eftermiddag.

Der er pt. 7 medlemmer, men 
interesserede er velkomne. Man kan 
henvende sig til Jytte Milland (4848 
2017), der lige nu er primus motor.

Der er 8 væve, 4 små og 4 store. 
Nogle af de små er privatejede, men 
de store er forærede til væveholdet. 
De er alle 4 nogle imponerende 
stykker håndværk. Den ældste er 
over 100 år gammel, og den har let 
svedne mærker i toppen af, at have 
en petroleumslampe hængende i 
sin ungdom. Den er af egetræ og 
stadigvæk solid og stabil at se på. 

Hos væveholdet er der en dejlig fred, 
man væver for sin fornøjelses skyld 
og skal ikke nå noget. Der er tid til 
snak og kaffe, men der bliver også 
altid produceret noget på vævene. 

Lisbeth
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Lokalrådet har haft et forholdsvis 
travlt år i 2010, idet Nødebo har 
været på den politiske agenda 
adskillige gange i Hillerød byråd i 
årets løb.

I dette nummer af Kirke og 
Kro vil vi informere om status 
på to igangværende sager; 
henholdsvis Lokalplan vedrørende 
Dagligvarebutik og Busdriften i 
Nødebo.

Netto på Vej

Byrådet vedtog den 27. oktober 
2010 lokalplanforslaget, der giver 
mulighed for at opføre en 1.000 
kvm. dagligvarebutik samt 100 
kvm. kiosk på købmandsgrunden 
og den bagvedliggende parcel. 
Grundet kirke, næromgivelserne 
og den centrale placering i Nødebo 
by, er der fastsat skærpede krav 
til udformning, materialevalg og 
begrænsning af reklamering og 
skiltning.

Lokalrådet har i forbindelse med 
lokalplanen gjort indsigelse mod 
den planlagte trafik løsning, hvor vi 
har argumenteret for en løsning med 
en rundkørsel. 

Resultatet af høringsrunden 
blev, at der blev stillet krav om 
et stengærde ud mod vej, og der 
bliver etableret fodgængerovergang 
på Kildeportvej og Nødebovej. 
Fodgængerovergangen etableres på 
Nødebovej efter busstoppestedet og 
bliver et såkaldt toronto-anlæg med 
blinkende lys og et helle anlæg midt 
på vejen.

Opførelsen af dagligvarebutik 
og kiosk kræver en endelig 
aftale mellem Netto og Nødebo 
Købmand, samt indhentelse af 
byggetilladelse. Vi har talt med 
Nettos udviklingschef, der forventer 
det tager 3 til 6 måneder før 
behandlingen er på plads, og det 
egentlige byggearbejde kan gå i 
gang.

Busdriften 
til og fra Nødebo

I april i år blev det offentliggjort, 
at buslinjerne 305 og 306 bliver 
nedlagt. Både Gribskov og Hillerød 
kommune skal spare penge, og 
ingen vil afse midler til at opretholde 
de to linjer. Buslinje 736 kører kun 
lokalt i Hillerød Kommune, og 
denne linje har kommunen valgt 
at opgradere, for at kompensere for 
nedlæggelsen af 305 og 306. Denne 
såkaldte opgradering bliver dog med 

væsentligt færre afgange, end vi har 
nu, idet man anbefaler at omlægge 
til to-timers drift. 

Da dette blev kendt henvendte 
Lokalrådet sig både direkte og i 
pressen til politikerne. Vi mener 
ikke det kan være rigtigt at forringe 
busdriften til og fra Nødebo så 
drastisk. Enkelte politikere kom 
med tilkendegivelser om, at de 
ikke synes om den foreslåede 
løsning, men der var desværre 
ingen handling bag ordene, og alle 
undtagen vor lokale repræsentant i 
byrådet stemte for forslaget.

Lokalrådet har flere gange gjort 
opmærksom på, at vi ønsker at gå 
i dialog med politikerne, men må 
konstatere, at vi bliver ignoreret. 

Der kommer nye køreplaner til 
december, men vi har på nuværende 
tidspunkt ikke set noget udkast og 
ved derfor ikke hvilken rute 736 skal 
følge, eller hvor ofte og hvornår den 
kommer til at køre.

Vi opgiver naturligvis ikke sagen, 
og fortsætter med at forsøge at 
påvirke politikerne til at prioritere 
anderledes i fremtiden.

Mere info fra Nødebo Lokalråd på: 
www.Nødebo.dk

Gert Bendsen
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Banko på Nødebo Kro hver tirsdag kl 18.50 hele året
Måske ikke landets største eller flotteste banko, blot det bedste!

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

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

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

• Gevinster på kontantnumre og medlemsnummer

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

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

• Udtrækning på indgangspuljen på ca. kr. 1.000

Endvidere diverse lotterier og skrabespil.

Nytårsballet
For deltagere til Nytårsballet på 
Nødebo Kro den 8. jan 2011 er 
der danseinstruktion ved danse-

instruktør Ada Bech

Wienervals foregår mandag 
den 3.1. kl. 19.30

Les Lanciers bliver torsdag 
den 6.1. kl. 19.30
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Koncert med Trio Øland  

Søndag 16. januar kl. 16.00

Trio Øland er et familieforetagende med pianisten Anne Øland, søsteren Birgitte 
Øland på cello og sønnen Frederik Øland på violin. De tre virtuose musikere vil 
spille værker af Beethoven, Carl Nielsen og Tchaikovsky.

Anne Øland har været professor ved Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus 
siden 2007. Hun debuterede som elev af Herman D. Koppel i 1977, og allerede 
i 1980 blev hun docent ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 
i København. Siden har hun været med til at uddanne mange talentfulde 
danske pianister samtidig med, at hun har passet sin karriere som international 
anerkendt solist. 

Birgitte Øland spiller til daglig i DR SymfoniOrkestret, og sideløbende med 
arbejdet som orkestermusiker optræder hun som kammermusiker og pædagog. 
Birgitte Øland er bl.a. en skattet celloinstruktør på Dansk Amatørorkester 
Samvirkes årlige sommerstævne på Askov Højskole, hvor 35 cellister i alle aldre 
nyder godt af hendes engagement og smittende musikglæde. 

Frederik Øland er medlem af Den Danske Strygekvartet og er koncertmester 
i Sjællands Symfoniorkester.  Han er desuden tilknyttet Det Kongelige 
Musikkonservatorium som lærer.

Ved koncerten i Nødebo spiller Birgitte og Anne Beethovens 12 variationer i 
F-Dur, opus 66, Frederik og Anne Øland spiller Carl Nielsens violinsonate opus 
35, og de slutter alle af med at spille Tchaikovskys klavertrio i a-mol, opus 50.

Entré 100 kr. eller abonnement. Billetter sælges ved indgangen.
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Vinterbadning

Ølskænkere
Proptrækkere
Sovsejævnere

Kartoffelskrællere 

Der er nok af små arbejdsopgaver, der skal udføres for 
at få Kroen til at fungere.

Har du mod på at yde en arbejdsindsats til det fælles 
bedste i 3 timer hvert halve år (eller lidt mere), så send 
navn og telefonnr. til kro@noedebo-kro.dk mærket 
’Fælles bedste’.

Arbejdet honoreres i henhold til gældende retningslinier 
for Nødebo Kros medlemsindsats og bærer derudover 
lønnen i sig selv.

Christian Wolfhagen, Driftsudvalgsformand

Den 14. oktober deltog 22 vinterbadere i den 
stiftende generalforsamling, hvor den nye 
vinterbadeklub fik navnet Nødebo Vikingerne. 
Der blev valgt en bestyrelse, der efterfølgende 
konstituerede sig med formand Jørn Aagaard, 
kasserer Maria Buhl, sekretær Stephen Wessels og 
bestyrelsesmedlemmer Ingelis Arnsbjerg og Ulla 
Bønsøe. 

Vinterbadningen er nu i fuldt sving, og der bades : 

onsdag kl. 07-09 og 

lørdag/søndag kl. 08-10 

Kontingentet er fastsat til 200 kr. for indeværende 
sæson. 

Medlemmer kan få en nøgle til klubhuset samt til 
omklædning/ bad/ sauna, så de også kan bade uden 
for ovennævnte fællesbadninger. 

Henvendelse om medlemskab eller prøvebadning til 
formanden, Jørn Aagaard

Tlf. 4848 1429, mail: nielsen.aagaard@mail.dk 
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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



Det kommer som et lys i mørket. 
Julen er et højdepunkt midt i den 
dunkle vinter. Nu skal der fejres 
igennem. Og selvom vi hvert år 
siger, at vi vil tage det helt roligt, 
så går vi altid amok i gaver og 
guldkugler og ambitiøse planer om 
at samle venner og give børnene de 
bedste barndomsminder at leve på. 
Sådan skal det være. Vi skal gøre os 
umage. Det er jo i virkeligheden det, 
der giver os så meget i julen: at vi 
løftes ud af vores egen lille verden og 
deltager i en større sag. En måneds 
tid lever vi intenst med i den store 
historie, vi også er en del af. Himlen 
bøjer sig kærligt ned mod jorden, 
som en gren der tynges af modne, 
milde frugter. Eller som en mor, 
der sætter sig på knæ for bedre at 
kunne høre sit barn. Sådan rækkes 
der os en hånd fra det høje, og vi 
griber den beredvilligt – fordi vi 
inderst inde godt ved, at vi ikke kun 
er jordens børn. Vi er også himlens 
børn. Vi er ikke kun kød og krop, vi 
er også ånd. 

Og ingen fortælling kunne tegne 
det tydeligere for os end julens 
fortælling om fødslen af det lille 
Jesus-barn hin mørke nat i en stald 
ved Betlehem. Der ligger han, 
Marias barn – og vel også lidt Josefs. 

En far er ham, der er der, og er 
trofast og givende tilstede i barnets 
liv. - Josef er alle papfædres ideal 
og håb om trods alt at komme til 
at betyde noget i moderens børns 
liv. - Men der ligger altså barnet i 
vuggen med sine jordiske forældre, 
der elsker ham og som er lykkelige i 
denne nat, skønt fremtidsudsigterne 
er usikre og forholdene usle. Det er 
et lille jordens barn, der ligger der. 
Ikke svøbt i silke og edderdun, men 
i hø og halm. 

Men englene synger omkring ham. 
Der er engle, der flyver rundt 
omkring og oppe over stalden, og 
sender deres himmellys ind i det 
lille mørke, beklumrede kammer. 
For dette barn inkarnerer den 
sandhed, der gælder for alle os små 
menneskebørn, at vi er også Guds 
børn. Og vi hører hjemme både her 

i vores skønne, voldsomme, jordiske 
verden – og i himlen. Og det ene 
hænger sammen med det andet. 
Jord og himmel brydes og lever 
sammen og inspirerer hinanden 
og er hinandens forudsætning i 
mennesket. Julen vil minde os om, 
at vi lever i samfund med engle. 
Med hovedet højt løftet skal vi 
leve. Deroppe, hvor storsind og 
generøsitet kommer fra og hvor 
der males med brede, rummelige 
penselstrøg. 

Men selvfølgelig – vi kan ikke gå og 
se derop hele tiden. Ind i mellem er 
der et liv, der skal leves. Hernede, 
hvor ånden ikke altid flyver så højt, 
men tynges af kompromiser og 
modsatrettede ønsker, drømme og 
længsler.

Julen illustrerer med skøn og 
mæskende tydelighed menneskets 
dobbeltbundede tilhørsforhold. 
Hvad er mere jordnært end en gås 
eller en and? Tungt vralter gåsen hen 
ad gåsestiens mudrede søle, med 
numsen sindigt vrikkende fra side til 

21

I kor med alle engle
Eller: Om julen -

 og hvorfor det alligevel bliver for meget, eller for lidt, med den gås...
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side. Indtil den dag, den ender som 
en stor, uhåndterlig, småfed fugl i 
bradepanden, proppet med svesker 
og æbler og bundet godt sammen 
med sejlgarn. Ingen himmelstræben 
her. Den kan knap nok flyve!

Og sådan er det med det hele. Ræset 
ind til Magasin i sidste øjeblik 
for at få de sidste gaver hentet 
hjem. Alt for dyre, overflødige 
ting, for nu skal vi være færdige. 
Vi tynges til jorden af pakker og 
indkøbsposer. Og dankortet gløder. 
Alting gløder. Ansigterne gløder 
af overanstrengelse og julebryg. 
Og af flæskesteg og brændevin, og 
slik og kager. Vi spiser. Vi hygger 
os. Vi opfører os som tossede ved 
julefrokoster og kaster os ubekymret 
ud i drivende sentimentalitet og 
boltrer os i dårlig smag. Det er 
skønt. Vi overgiver os, adios til alle 
diæter og slankekure. Til al fornuft 
og kontrol. Det er lige meget nu, for 
det er jul og det skønt. 

Og det er skønt. Denne årlige øvelse 
i jordens glæder unplugged. Men 
så bliver det 2. Juledag, og vi har 
fået nok. Med opsvulmede maver, 
småkvalme og bondeanger og en 

sand lede ved al den tingeltangel, 
vi har proppet vores stuer med, 
fornemmer vi et sted dybt indefra, at 
vi mennesker er andet og mere end 
jordens børn. Og måske skal man 
kunne overgive sig hæmningsløst 
til denne verdens glæder bare en 
gang imellem for rigtig at kunne se 
det. Hvis vi gik rundt med hovedet 
langt inde i himlen hele tiden, ville 
det aldrig stå så skærende klart og 
forløsende for os: at her hører vi 
hjemme. Hvad det vil sige at være 
himlens børn, det ved vi kun, fordi 
vi ikke er det hele tiden. 

Gud blæste sin livsånde ind i os. 
Det fortæller myten. Det er det, 
at Gud ånder i os, der gør os til 
levende mennesker og sætter os ind 
i et guddommeligt fællesskab. Det 
er sammenhængskraften mellem 
Gud og menneske, og mellem 
menneske og menneske. Men myten 
fortæller også, at vi blev skabt af en 
håndfuld ler, som Gud skrabede op 
ved flodens bred og formede os af. 
God, frugtbar muld. En verden med 
vraltende gæs, æbleflæsk og julebryg. 

Af jord og himmel. Det viser det 
lille Jesus-barn, at vi er. Født til at 
leve i denne verden med al dens 
strid og møje og skønhed og gru, 
men med en lysende himmel over os 
og en plads i Gudsrige at se frem til. 
Sandheden om os mennesker er ikke 
sagt, når vi vågner op efter julerusen 
og føler dybt inde i sjælen, at der må 
være mere end det. 

Glædelig Jul
Eva Holmegaard Larsen
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Nytårs Gudstjeneste
Traditionen tro synger og spiller vi det nye år ind med et brag af en festlig gudstjeneste:

 

Nytårsdag 1. Januar 2011
Gadevang kirke kl.14 og Nødebo kirke kl.16

Medvirkende: Blæsere fra ROYAL DANISH BRASS

Ni Læsninger
1.søndag i advent 28. November

Gadevang kirke kl.14 og Nødebo kirke kl.16

De Ni Læsninger er en musikgudstjeneste, hvor der gennem ni bibeltekster fortælles den store historie fra Guds 
skabelse, over syndefaldet og profeternes løfte om en frelser, til vi ender i Jesu fødsel i stalden julenat. Traditio-
nen 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. 

Ind imellem læsningerne synger vi de dejlige, kendte julesalmer. 
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Syng min julesalme

Vi elsker julens salmer. 
Men har vi en favorit? 
Og hvorfor lige den? 

Ligger der en historie bag?

Kom og hør folk fra byen fortælle om deres yndlingsjulesalme.

Gadevang kirke søndag d.12. december kl.10.30
Nødebo kirke onsdag d.15.december kl.19.30

En stilfærdig aftentime omkring vores dejlige julesalmer
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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. 4848 0719 

Årets store julefest i præstegården 

7. december kl. 13 – 16
Julemiddag med andesteg, flæskesteg og ris a la mande.Vi skal synge og lege og danse omkring juletræet. 

Medbring en gave til højst 25 kr. til pakkeleg.

Tilmelding senest den 30. november til sognepræsten, tlf. 4848 0719 eller ehl@km.dk

Pris 120 kr. pr. person.

18. januar 2011 kl. 14 – ca. 16
Afghanistan – soldaterhjemmet i Camp Bastion
Birgit og Frede Søndergaard Hansen fra Hundested er kommet hjem fra 
Afghanistan, hvor de i 3 måneder har ledet soldaterhjemmet i Camp Bastion. 

De har tidligere været udsendt til Pakistan og haft opgaver i Afghanistan, og 
begge kan tale det lokale sprog. 

Birgit Søndergaard Hansen vil fortælle om den travle tid i et af verdens brændpunkter.

Foredraget ledsages af billeder.
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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: 

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

Kirsten Aunstrup, Søparken 7 (N) Formand 48485874 kirsten@aunstrup.com
Birgitte Hermann, Mosekrogen 1 (G) Næstformand 48250216 / 72498306 brher@gribskov.dk
Eva Stenby Carlsen, Nødebo Skovvænge 8  (N) Kontaktperson 48476712 / 20670044 evastenby.carlsen@gmail.com
Hans Erik Hansen, Gribskovvænget 20 (G) Kasserer 48266573 / 21810165 h.p@tiscali.dk
Jytte Liljedahl, Humlevænget 5 (N) Sekretær 48482710 / 30554988 jytte-finn@mail.dk
Else-Marie Kjøller, Jægervænget 17 (N) 48480736 / 20227736 else-marie@moselvin.dk
Gunver Nielsen, Mosebredden 1 (N) 48481429 nielsen.aagaard@mail.dk
Lilian Christiansen, Ebbas Alle 18  (N) 48480210 lgs@c.dk
Poul Olsen, Kirkevej 12 (N) 48480274 / 40257075 tpolsen@os.dk
Eva Holmegaard Larsen, Nødebo Præstegård Sognepræst 48480719 ehl@km.dk

Nødebo-Gadevang menighedsråd ønsker menigheden glædelig jul og godt nytår 2011.

Før det nye kirkeår begynder første søndag i advent skal menighedsrådet hvert år ifølge loven vælge formand og 
de øvrige tillidsposter i menighedsrådet ud af sin midte. I år falder første søndag i advent den 28. november, så 
ved menighedsrådsmødet d 10. november blev der afholdt valg, hvor alle blev genvalgt – et tegn på et vellykket 
samarbejde i det forløbne år.

Johannes Krog, som med meget kort varsel blev kastet ind i jobbet i sommer, har besluttet at holde op som 
kirkeværge, og i stedet valgtes Knud Aunstrup. Vi siger tak til Johannes for en kort, men god periode, og byder 
Knud velkommen som kirkeværge.     Kirsten Aunstrup, Formand



Bestyrelsen i Nødebo Idrætsforening 
www.nif.dk
Formand Henning Vester,
Krohaven 7, Nødebo 48483150
Kasserer Kasper Andersen,
Mosedraget 24, Nødebo 48485584
Sekretær Svend Høegh Nielsen,
Kirkevej 14, Nødebo 48480672
Badminton: Svend M. Andersen,
Baunevænget 38, Nødebo 48482804
Fodbold: Kasper Andersen
Mosedraget 24  48485584
Gymnastik: Lillian Dale,
Søvej 14, Nødebo  48483238
Tennis: Niels Lillemose,
Rådyrvej 6, Nødebo  48483121

Hillerød Sejlklub
www.hillerodsejl.dk
Ib Andersen, Søvej 14 48483238
Nødebo, 3480 Fredensborg
ia.privat@gmail.com
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
Formand Eigil Christensen, Æblekrogen 6 
eigchr@hotmail.com  48481278
Sekretær Elsebeth Plate, Kærvej 3       48484912
Næstformand Birgit Madsen, Kirstinehøj 21 
Webansvarlig   48482188
Kasserer Gert Bendsen, Baunevænget 2A  
  48485560
Knud Blixen Møller, Æblekrogen 4    48481301
Lilian Christiansen, Ebbas Alle 18,     48480210
Lilian Dale Andersen, Søstien 14        48483238
Johannes Krog, Pramvejen 10      48485956
Nina Werther, Kildeportvej 7   48481407
Mikkel Faurholdt, Nøddehegnet 24   48484118
Christina Thorholm, Skovgærdet 10   
Tilforordnet   48485442
Eva Holmegaard Larsen, Nødebovej 24,
Tilforordnet    48480719
Grib Skov Trop -www.gribskovtrop.dk
Formand: Hans Haneh 96490142
formand@gribskovtrop.dk
Ulveleder: Bente Wilcke  48480128
Stifinderleder: Leif Højvang  8481270
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  48483819
Vandværksbestyrer: Ole Christoffersen
Sportsvej 49 48483240
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Gospelkoret: Mighty Monday Mass Choir
Mail: gospel@mmmc.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
Inger Lise Candalarie 61679119
Margit Vester  48483150
Gitte Kruchov  48414364
Jytte Bieber Nielsen  35127010

Folkemusikgruppen Nøddeknækkerne
www.nodeknek.dk
Søren Sigsgaard tlf: 48482013
Kildeportvej 24 Nødebo
soeren.sigsgaard@gmail.com

Følg med i livet på Kroen via vores 
nye hjemmeside: 

www.noedebo-kro.dk

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

Forsamlingshusets bestyrelse

Anne Mette Andersen, Nødebohave 57        næstformand                     2093 0128
Marianne Bille, Skovgærdet 2A                     kulturudvalget                  4848 1760
Bruno Bjerre, Ebbas Allé 14B                       ejendomsudvalget             4825 0617
Birger Brandis, Rådyrvej 5                            sekretær                            4848 2597 
Flemming Jørgensen, Nødebovej 1B             bankoudvalget                  4848 3980
Lisbeth Larsen, Nøddehegnet 38                   informationsudvalget       4848 3537 
Niels Lillemose, Rådyrvej 6                           formand                           4848 3121
Erik Petersen, Skovbrynet 4                           kasserer                            4848 2467
Jens Seeberg, Baunevænget 39                                                               3920 4797
Søren Skals , Pile Allé 5                                 loppegeneral                    4848 4539
Jakob Thorndahl, Baunevænget 74                                                        4848 4929
Chr. Wolfhagen, Nøddehegnet 19                 driftudvalget                    4848 2593
Ib Østlund, Kastanie Allé 6                           økonomiudvalget             4848 1000
Forsamlingshuset, Nødebovej 26                                                          4848 0746



Det sker i Nødebo og Gadevang fra november til februar

Næste nummer af Kirke & Kro udkommer 
den 30 januar, deadline 16. januar 2011.

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

Gudstjenester Prædikant Nødebo Gadevang
November
21. november EHL 10.30 9.00
28. november EHL 16.00 14.00

1. adv 9 læsninger
December
5. december EHL 10.30 9.00

12. december EHL 9.00 10.30
15. december EHL 10.00

Børnehaverne
17. december EHL 10.30 9.00

Skoleafslutning
19. december EHL 10.30 9.00
24. december EHL 15.30 14.00

17.00
25. december EHL 9.00 10.30
26. december EHL 10.30 9.00
Januar

1. januar EHL 16.00 14.00
Festgudstjeneste

2. januar EHL 10.30
Hellig3konger

9. januar EHL 10.30 9.00
16. januar Anne Boye 9.00 10.30
23. januar EHL 10.30 9.00
30. januar EHL 9.00 10.30

November
Tir. 23.  kl. 18.50  Banko
Fre. 26.  kl. 19.30 Nødeknækkerne #
Tir. 30.  kl. 18.50  Banko
December 
Ons 1.  kl. 19.30  Esrum Sø F
Fre. 3.   kl. 21.00 Paul Harrison Band *
Søn. 5.  kl. 11.00  Julestue F
Tir. 7.  kl. 18.50  Banko
Søn. 12.  kl. 14.00 Juletræsfest
Tir. 14.  kl. 18.50  Banko
Søn. 19 . kl. 16.00  Blå Time F
Tir. 21.  kl. 18.50  Banko
Tir. 28.  kl. 18.50  Banko
Januar
Tir. 4.  kl. 18.50  Banko 
Lør. 8.  kl. 17.00  Nytårsbal
Tir. 11.  kl. 18.50  Banko
Tir. 18.  kl. 18.50  Banko
Fre. 21.  kl. 21.00  Cross, Schack,Ostermann *
Tir. 25.  kl. 18.50  Banko
Fre. 28.  kl. 19.30 Nødeknækkerne #

Syng min salme
Gadevang 12. december 10.30
Nødebo 15. december 19.30


