
November 2012  36. årgang nr. 3

kirke & kro



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

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

Lokale 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., 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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Der bliver som sædvanlig folkedans på Nødebo Kro den sidste fredag i måneden, men denne gang 
får ”Nøddeknækkerne” besøg af gruppen ”Knorifas” for at fejre deres 35 år som forsamlingshusets 
husorkester. 

Da borgerne i Nødebo i 1977 købte den nedlagte Nødebo Kro for at gøre den til forsamlingshus, 
blev der få dage efter overtagelsen holdt åbent hus, så man kunne gå på opdagelse i det nye for-
samlingshus. Der kom mange idéer den dag. En hel del mennesker havde meldt sig til folkemu-
sik, og der blev snart indkaldt til et møde, hvor man skulle snakke om, hvordan det skulle gribes 
an. Der var flere idéer i folkemusikgruppen, og der blev holdt flere møder. På et tidspunkt spurgte 
en af deltagerne, om ikke de bare skulle begynde at spille, og det gjorde de så. Det blev starten på 
Nøddeknækkerne.

Snart opstod idéen om at lave folkedanseaftener den sidste fredag i måneden. Det har der nu væ-
ret i 35 år. En nøddeknækkeraften starter med muligheden for at spise et måltid mad på Kroen kl. 
18.30. Musikken begynder kl. 19.30, og den første time er for børn og deres forældre. Senere på 
aftenen ”spilles op” til de voksne, men børnene er selvfølgelig stadig velkomne.

Nøddeknækkerne er et åbent orkester med plads til alle, der har lyst til at spille med. Der er om-
kring 15 mennekser, som kommer til hver eneste øveaften om mandagen på Kroen. De er kernen 
i Nøddeknækkerne, og derudover er der ca. 20, som kun kommer en gang imellem. 
Se mere på www.nodeknek.dk.

Der er gratis entré til Nøddeknækkernes fællesaftener på Nødebo Kro, og før musikken begyn-
der, kan man få et måltid mad på Kroen. Spisebilletter skal købes på forsamlingshusets hjemme-
side www.noedebo-kro.dk senest om onsdagen kl. 12. Der er allerede udsolgt til spisningen den 
30. november. 

Fredag 
30. november

kl. 19.30
Knorifas

Nøddeknækkerne fylder 35
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Rings maleri ”Sommerdag ved Roskilde Fjord” blev optaget i den meget omtalte Kulturkanon for 
et par år siden, men hvem var han egentlig? Asger Thomsen fortæller om maleren L. A. Ring fra 
vugge til grav og præsenterer mange af hans billeder.  

Lauritz Andersen fra Ring mellem Vordingborg og Næstved i Sydsjælland levede 1854 – 1933 
og rangerede i sin samtid som en af de mange folkelivs- eller landsbymalere, der stod i skyggen 
af tidens succesrige skagensmalere og andre kunstnere, som plejede omgang med internationale 
bevægelser i kunsten. Bortset fra et par udlandsrejser levede L.A. Ring næsten hele sit liv på Sjæl-
land og blev fra 1914 til sin død nærmest betragtet som en Roskilde-maler, idet en stor del af hans 
motiver er hentet i landsbyerne omkring Roskilde Fjord.

I 2006 arrangerede Statens Museum for Kunst en raffineret og informativ udstilling, der kastede 
nyt lys over L.A. Rings store produktion og kunstneriske dygtighed og gjorde ham tilgængelig, 
men også udfordrende, for nye generationer.

Asger Thomsen er forhenværende lektor i billedkunst og en kendt foredragsholder på Nødebo 
Kro. Han har tidligere holdt lysbilledforedrag om malerne Marc Chagall og Salvador Dali.

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

Onsdag 28. november kl. 19.30

Maleren L.A. Ring og hans samtid
præsenteret af lektor Asger Thomsen
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Hammond Time er både et bandnavn samt titlen på den seneste CD med Kjeld Lauritsens trio. 
Trioen suppleres med sangerinden Almaz Yebio og trompetisten Peter Marott, og sammen skal de 
nok få jazzet julestemningen op på Kroen. 

Kjeld Lauritsen spiller på det store Hammondorgel med roterende lesliehøjttaler og fodpedaler. 
Han har besøgt Nødebo Kro før med bandet ”The Organizers”. Siden da har han udgivet 4 CDer 
i eget navn foruden et par plader med Big Band. 

Guitaristen Per Gade har i mange år været ankermand i de mange Hammond projekter fra Kjeld 
Lauritsens hånd. Per er en af de mest efterspurgte danske guitarister og er bl.a. guitarist i Radioens 
Big Band. 

Hammond Time trioen kompletteres af Søren Frost, der efter mange år i Esben Justs band vil 
fyre op under Hammondorglet med sine fede grooves. 

Almaz Yebio er en skøn sangerinde, gruppen har hentet som gæstesolist på den anden side af 
Øresund. Almaz er en glimrende improvisator, der optræder på lige fod med de instrumentale 
musikere i bandet. I Danmark er hun mest kendt fra gospel- og jazzgruppen Amazing Grace. 

Peter Marott på trompet og vokal er garanti for swing og godt humør, og han trækker tråde til-
bage til de store klassiske swingtrompetister Harry Sweets Edison og Clark Terry. 

Inden musikken starter kan man spise middag med en to-retters menu for 125 kr. 
Middagen serveres kl. 19, og der er plads til 90 spisende gæster. Der skal købes spisebilletter i 
forsalg på www.noedebo-kro.dk senest onsdag den 5. december kl. 12. 

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

Hammond Time

Fredag 7. december kl. 21
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Tlf: 2726 5691 

Nødebovej 45, Nødebo
3480 Fredensborg

ONLINE BOOKING!!
www.saloncnødebo.dk

mail: salonc@hotmail.dk

     ÅBNINGSTIDER:

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

SALON C
frisør & velvære

 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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Støt vores annoncører
de støtter os
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Blå time
Søndag 16. december kl. 16

Vi mødes i mørkningen for at synge julens sange, drikke et glas 
Glühwein og ønske hinanden en rigtig glædelig jul. Lisbet Løw 
spiller til sangene, som vi vælger på skift.

En dejlig måde at varme op til julen.

Der er gratis adgang
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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 over-
raskelser…

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 begrænset antal billetter, så alle kan være med omkring juletræet.

Billetter sælges i forsalg på Kroens hjemmeside. Evt. resterende billetter sælges ved indgangen.

Juletræsfest for børn og voksne  
Søndag 9. december kl. 14-16.
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Kirke & Kro  
udkommer på følgende datoer:

27. januar 
17. marts
21. april

Deadline 14 dage før

Du får altid de nyeste oplysninger om 
aktiviteterne på Nødebo Kro på vores 
hjemmeside:

www.noedebo-kro.dk
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Julestue på Kroen den 2. december
Den 1. søndag i december er også den 1. søndag i advent. Julen gør sit indtog på kroen, der fyldes 
med julestemning. 30 boder med hjemmelavede sager sælges – der vil være dekorationer, pileflet, 
smykker, kunst, godter, nisser, filt og meget meget mere.

Fra buffet’en bydes der  på glühwein, æbleskiver, burgere. Desuden sælger vi de sædvanlige helt 
skønne vafler med flødeskum og syltetøj.

Den underholdende del består af en minikoncert af Gospelkoret, Husorkestret Nøddeknækkerne 
spiller og julemanden kigger forbi til en sang og en dans om det pyntede juletræ.

Program:  Kl. 11-16 Boder og buffet åben.
   Kl. 12  Gospelkorets minikoncert.
   Kl. 14  Nøddeknækkerne spiller.
   Kl. 14.15 Julemanden kommer måske.
   Kl. 16  Salget slutter.

Gratis adgang
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Fredag 25. januar kl. 19.30 
Kom og vær med til en sjov og glad fællesaften med Nøddeknækkerne.
Den første time fra kl. 19.30 er for hele familien med sang- og danselege i alle afskygninger. Se-
nere fra kl. 20.30 er der folkedans for voksne. Børnene kan selvfølgelig også være med her, hvis de 
har lyst. Der bliver både danset og instrueret. Og måske kommer andre spillemænd på besøg. 
Læs mere om det på deres hjemmeside www.nodeknek.dk. Mulighed for spisning kl. 18.30

Nøddeknækkerne

New Feet
Det danske firma New Feet har i samarbejde med ortopæd-kirurger, fodterapeuter, ortopædi-
skomagere og danske designere udviklet skoløsninger til behandling og pleje af  følsomme, 
diabetiske eller gigtramte fødder.  

New Feet fodtøj adskiller sig fra almindelige fabriksfremstillede sko ved:

•	 Optimal støddæmpning, alle modeller har en 6 mm udtagelig biomekanisk EnergySole
•	 Bred forfod og høj stabilitet
•	 Blødt polstret skind og udvalgte liningsmaterialer
•	 Svedabsorberende og friktionsdæmpende foer
•	 Ingen indvendige generende syninger
•	 Fodtøjet kan let tilpasset den enkelte, fx er de ekstra lange velcroremme lette at korte af
•	 Der anvendes udelukkende gennemfarvet læder, garvet efter EUs miljøkrav
•	 Fodtøjet er CE mærket
•	 God plads til individuelle indlæg  

Åbent for salg af sko :
Onsdage

kl. 10-12 & 13-16
www.letfod.dk

Statsaut. Fodterapeut
Vivian Andersen

Ndr. Jernbanevej 13C
3400 Hillerød
Tlf. 2032 4162

www.new-feet.com
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Skovskolen i Nødebo, hvor de uddanner 
skov- og landskabsingeniører samt have- 
og park ingeniører afholder julemarked 
midt i Grib Skov, med mulighed for at 
opleve både natur og julestemning i et.

Det forgår følgende dage:

1. – 2. december

15. -16. december

21. december

Kom ud og se naturen og deltag i vores juleløb, der går rundt om på skolens spændende naturrige 
faciliteter. Vi har skabt rammerne for at børnene selv kan lave deres juledekorationer, de mindste 
har mulighed for at få en ridetur, mens de voksne kan nyde en kop glögg og hjemmelavede 
æbleskiver ved bålet foran vores barhytte - Flækken.

Vi har flere år i træk brækket vildt, så man kan få lov til at se hvordan et rådyr ser ud inden i, og 
skovskolens jagtforening vil gerne forklare hvordan vildtet lever og begår sig her i naturen om 
vinteren.

Vi har dertil julepynt , pyntegrønt, juletræer, brændte mandler, kaffe og julekager. Så der vil være 
rig mulighed for at bruge en dejlig weekend ude i naturen for hele familien 
og bedsteforældrene med masser af oplevelser. 

Overskudet fra dette års julemarked vil gå til skov- og landskabsingiørernes 
og have- og park ingeniørernes studietur på 4. år. 

Vi har julemarked d. 1. – 2. december og d. 15. – 16. december fra kl. 11 
til 16, og sidst men ikke mindst, sælger vi juletræer d. 21 december. Det 
bliver muligt at komme og vælge sit juletræ d. 21. mellem kl. 13 og 18, når 
man lige har fået juleferie.

Vi ses..
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For nytårsbal-deltagere, der gerne vil have gen-
opfrisket, hvordan man danser wienervals og 
Les Lanciers, er der arrangeret instruktion med 
danseskolelærer Ada Bech 

 mandag den 7. januar Wienervals
 torsdag den 10. januar Les Lanciers 

Det foregår i forsamlingshusets sal, og begge 
aftener starter instruktionen kl. 19.20.

Danselektioner

Kommende arrangementer med gospelkoret MMMC 

Søndag d. 11/11 Gudstjeneste i Gadevang Kirke kl.10.30
Søndag d. 2/12  Koret synger julesange til kroens julestue
Mandag d. 3/12 Åben øver kl. 20.00-21.00 - alle er velkomne til at komme og lytte
Søndag d. 9/12  Gudstjeneste i Kristuskirken, Kbh.  kl.10.30 
Søndag d. 9/12  Julekoncert i Gadevang kirke kl. 16.00 -17.00
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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 kandelaberne lyser op. 
Under den tre retters festmiddag spilles der liflig taffelmusik. Kaffen nydes i Krostuen og Driver-
huset, hvor vi sammen synger dejlige sange af Kai Normann 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 instruktion med danseskolelærer Ada Bech mandag den 7. januar (Wienervals) og 
torsdag den 10. januar (Les Lanciers). Det foregår i forsamlingshusets sal, og begge aftener starter 
instruktionen kl. 19.20.

Der er begrænset plads til nytårsballet, og det er nødvendigt at købe billet i forvejen. Salget af 
billetter foregår online på forsamlingshusets hjemmeside www.noedebo-kro.dk fra lørdag den 1. 
december. Salget slutter onsdag den 9. januar kl. 12, hvis ikke der bliver udsolgt inden. 

Medlemmer af Forsamlingshusets Venner kan købe billetter ved personligt fremmøde på Kroen 
onsdag den 28. november kl. 19.

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

Nytårsbal 
på Nødebo Kro

med Wienertrioen

Lørdag den 12. januar kl. 17.00
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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 spilleglæ-
de. Hele Kroen vil ”rocke”, og der bliver trængsel på dansegulvet.

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

Inden musikken starter på Nødebo Kro fredag den 18. 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 16. januar kl. 12.

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

Cross, Schack 
& Ostermann

Fredag den 18. januar kl. 21.00
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NØDEBO VANDVÆRK

Drikkevand forurenet, men kun kort tid

Så skete der det, der ikke må ske og som vi i bestyrelsen 
bruger så mange kræfter på at forhindre. Men pludselig 
virkede computer systemet og stopventiler ved filter anlæg-
get ikke. Vandet løb ud på arealerne uden for huset og ned 
i rentvandstanken  -  og så havde vi problemet! 
Ved evalueringen i dagene efter kan vi glæde os over, at 
forureningen blev hurtigt afhjulpet, at beredskabsplanen 
virkede og at informationen til forbrugerne var alsidig. 
Hillerød kommunes og vandværkets hjemmesider fungerede, TV og P4 blev aktiveret. Der blev 
trykt vejledninger vedr. brug af vandet, som blev uddelt til alle forbrugere.
Vi vil gerne sige tak til alle, der var involveret i løsningen samt ikke mindst til alle forbrugerne for 
deres forståelse og tålmodighed. 
Vi har på et bestyrelsesmøde den 8. november iværksat forskellige forbedringer, der skulle sikre, at 
det ikke gentager sig.

Selvaflæsningskort

I midten af december modtager alle forbrugere et selvaflæsningskort, hvor forbruget skal indbe-
rettes til vandværket. De sidste mange år har vi desværre ligget på mellem 10-15%, der ikke har 
besvaret.  Det skal vi have ændret.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår med masser af rent vand i hanerne.
Bestyrelsen

Banko på Nødebo Kro hver tirsdag kl. 18.50 
...hele året

Måske ikke landets største eller flotteste banko, blot det bedste!
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De to musikere Helen Davies og Poul Høxbro præsenterer en musikalsk og poetisk collage fra 
Holbergs tid på deres favoritinstrumenter: Keltisk harpe, low whistle samt pibe-&-tromme. Me-
get tæt på 1700-tallets klangidealer.

Koncerten vil byde på danske harpe- og fløjtesonater, engelske country dances, fynske og franske 
dansetoner og suiter fra den lollandske nodebog E. Reventlow 1799. Desuden kan man bl.a. høre 
bitre, britiske iagttagelser af den danske folkesjæl anno 1692, om komiske kærlighedsscener, og 
tage ved lære af Holbergs fabler. 

Poul Høxbro optrådte på Nødebo Kro i efteråret 2011 ved en Hildegard Salon, og hans spil på de 
gamle instrumenter var så inspirerende, at kulturudvalget straks engagerede ham til en koncert, 
hvor han havde en mere fremtrædende rolle. 

Helen Davies studerede harpe i sit hjemland Wales og ved University of Birmingham i England. 
Hun har været tilknyttet symfoniorkestre i Sverige og Irland og undervist på The Royal Irish Aca-
demy of Music. I dag bor Helen Davies i København, hvor hun i mere end 20 år har samarbejdet 
med Poul Høxbro. Hendes første solo-CD ”Open the Door Softly” udkom i 2000 og blev no-
mineret til Danish Folk Music Award, og hendes seneste CD ”Chasing the Breeze” fra 2007 blev 
nomineret til DR-P2 prisen.

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

Galante Glimt
med Helen Davies & Poul Høxbro

Søndag 27. januar kl. 16
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HJÆLP... vi mangler gymnaster !
Hvis du gerne vil gå til gymnastik, så har du mulighed for at gøre det helt lokalt på Nødebo Skole i 
gymnastiksalen. Der har ikke været gymnaster nok i denne sæson, til at starte holdet op for de 3 til 5 årige, 
men vi vil rigtig gerne have holdet op og køre igen. Derfor starter vi på en frisk:

lørdag d. 5. januar kl. 10.15
Børn 3 - 5 år med én forælder. Nu er der igen gymnastik for 
piger og drenge i alderen 3 til 5 år, samt en aktiv forælder. 
Der er ikke plads til ”bænkevarmere”. Det bliver en times 
gymnastik, som indeholder bevægelse i høj fart, balancer samt 
hop og spring på forskellige redskaber. Generel god motorisk 
træning for små og store til sang og musik.

Det er en god mulighed for forældrene, for at have en sund 
aktivitet med deres barn/børn. Jeg forventer, at forældrene 
hjælper med det praktiske, og guider/støtter deres børn i 
aktiviteterne.

Lørdage 10.15 til 11.15.  Instruktør er Gitte Skaarup. Tlf : 2129 3661 / 4847 5561

Kontingent kr. 350,00. Tilmelding inden nytår på: gitte.skaarup@privat.dk 

Der er også stadig plads på de to springhold om mandagen.

Spring 6 til 9 år. Er du frisk på en lille times gymnastik, hvor vi afprøver den gamle hest fra 
redskabsrummet, springer højt over bukken, en tur i lianerne og balancerer på kanten af en plint, så vil 
vi gerne se dig på holdet .Om du er meget modig eller lidt mindre modig er helt ligegyldig her på holdet, 
men du skal bare ha lyst til, at blive lidt bedre. Og tager jeg ikke helt fejl, så hopper vi også ret meget :o)

Mandage 16.45 til 17.40.   Kontingent kr. 650,00   Træner: Julie og Ole (Tlf. 2944 5891) 

Spring 10 til 15 år. Her på holdet vil vi i år holde skarp fokus på grundtræning og klassisk spring, som 
vejrmøller, kraftspring, saltoer osv. Alt hvad der kan stilles op til springbaner blive anvendt for at hjælpe 
i træningen og vi vil klart arbejde frem mod, at forbedre den enkelte gymnasts præstation. Er du ny i 
”Gymnastikken”, skal du ikke lade dig skræmme. Alle er velkomne. Og på snarlig gensyn.

Mandage 17.45 til 18.45.     Kontingent kr. 650,00      Træner: Ole (Tlf. 2944 5891)
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Lørdag
12. jan.
Kl. 17

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

Entré 
500 kr

Fredag
18. jan.
Kl. 21

Cross, Schack & Ostermann (Musik og dans) 
Cross på guitar, Ostermann på bas og rytmesektionen med Schack på vaske-
bræt byder på god gammel rock, godt humør og uforlignelig spilleglæde.

150  kr.  
eller 

abonn.
Fredag
25. jan

Kl. 19.30

Nøddeknækkerne (Folkedans) 
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
27. jan.
Kl. 16

Galante Glimt – Poul Høxbro og Helen Davies (Koncert)  
En musikalsk og poetisk collage fra Holbergs tid – hverdagens musik, dans 
og lekture, der ikke findes plads til i den store historiefortælling.

120 kr. 
eller 

abonn.
Søndag
3. febr.
Kl. 16

Halfdanskerne (Kultursalon - visesang)
Rasmus Vennevold, Lars Grand og Mads Westfall præsenterer et show med 
sange af Halfdan Rasmussen og Benny Andersen.

120 kr. 
eller 

abonn.
Søndag
17. febr.
Kl. 16

Carl Nielsen sange - 2 (Fællessang)  
Bo Davidsen fortsætter sin fortælling om baggrunden for en række Carl 
Nielsen sange og spiller til fællessang

50 kr.
eller

abonn.
Fredag

22. febr.
Kl. 19.30

Nøddeknækkerne (Folkedans) 
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
24. febr.
Kl. 16

Den Danske Blæserkvintet (Koncert - klassisk)
Blæserkvintetten består af  Verner Nikolet (fløjte), Bjørn Carl Nielsen (obo), 
Søren Birkelund (klarinet), Bjørn Fosdal (horn) og Peter Bastian (fagot). 

120 kr. 
eller 

abonn.
Fredag

1. marts
Kl. 21

Oktan 60 (Musik og dans)
Har spillet sammen halvt så længe som Rolling Stones og spiller glad musik 
fra 60’erne, 70’erne, 80’erne og 90’erne. Der bliver trængsel på dansegulvet.

120 kr. 
eller 

abonn.
Onsdag
6. marts

Kl. 19.30

Jens Blendstrup (Foredrag)  
En aften med forfatteren Jens Blendstrup, hvor han vil fortælle og læse op af 
sin seneste erindringsroman ”Bombaygryde”.

50 kr.
eller

abonn.
Søndag

10. marts
Kl. 16

Donau Swing (Koncert - verdensmusik)  
Donau Swing spiller en blanding af sigøjnernumre fra Balkan og Østeuropa 
blandet med det improvisatoriske element fra fransk sigøjner-jazz.

120 kr. 
eller 

abonn.

Oplevelser på Kroen januar - juni 2013

Kulturkalender
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Søndag
17. marts

Kl. 16

Aquila Trio (Koncert - klassisk)
Et nyt ungt dansk kammerensemble med Loussine Azizian (violin), Julie 
Tandrup Kock (cello) og Frederik Graversen (klaver).

120 kr. 
eller 

abonn.
Fredag

22. marts
Kl. 19.30

Nøddeknækkerne (Folkedans) 
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
5. april
Kl. 21

Quinteto Tangarte (Musik & dans)
Det argentinsk-svenske tangoorkester har hjemsted i Malmø og spiller et 
varieret repertoire fra tangoens guldalder i 40’erne til moderne tid. .

120  kr.  
eller 

abonn.
Søndag
7. april
Kl. 16

Jazz med Middelhavsstemning (Koncert - jazz)
Guitaristen Jacob Fischer, bassisten Hugo Rasmussen og den sicilianske ac-
cordion mester Francesco Calì giver musikken et sydlandsk touch.

120  kr.  
eller 

abonn.
Søndag
14. april
Kl. 16

Nightingale String Quartet (Koncert - klassisk)
Den 5 år gamle kvartet består af Gunvor Sihm og Josefine Dalsgaard, violi-
ner, Marie Louise Broholt Jensen, bratsch, og Louisa Schwab, cello.

120 kr. 
eller 

abonn.
Fredag

19. april
Kl. 19.30

Nøddeknækkerne (Folkedans) 
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
21. april
Kl. 16

Marguerite – en pige med pep (Kultursalon - viser)
Et kalejdoskopisk portræt af Marguerite Viby tegnet af Ina-Miriam Rosen-
baum med Henrik ”Baloo” Andersen som musikalsk ankermand.

150  kr.  
eller 

abonn.
Onsdag
24. april
Kl. 19.30

Jazz på svenska (Koncert – jazz)
Hillerødkoret MaJazz byder på en skattekiste af svensk musik sammen med 
Ole Kock Hansens jazz kvartet og med Ole Hannibal på dirigentpodiet.

125  kr.  
eller 

abonn.
Fredag
3. maj
Kl. 21

Daimi og Louisiana Jazzband (Musik og dans)
Daimi er en fremragende jazz-sangerinde og helt sin egen. I samarbejdet 
med Louisiana Jazzband udfolder hendes klokkeklare stemme sig allerbedst.

120 kr. 
eller 

abonn.
Onsdag
15. maj
Kl. 18

Skovvandring med Carsten Carstensen (Kend din by og din skov) 
Inde midt i Gammel Grønholt Vang ligger et voldsted bygget af en stor-
mand. Dybe hulveje gennem skoven vidner om fjerne tiders livlige trafik..

Gratis
adgang

Søndag
9. juni

Kl. 7.30

Morgenvandring med Svend Løw (Skovtur)
I samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland arrangeres den traditionelle 
morgentur med løst og fast om Gribskov, mens sangfuglene endnu kvidrer.

Gratis
adgang

.
Søndag
23. juni
Kl. 21

Sankt Hans Aften
Forårssæsonen slutter med bål i Kroens have og mulighed for at tilberede de 
med¬bragte 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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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 tage hjem med en god oplevelse, uanset hvor meget eller hvor lidt du vinder.

Sagt af vores gæster: 
”Jeg er kommet her i over 30 år. Efter min mening er dette Nordsjællands bedste Banko.”
”Her er rart at være, og jeg tror, at generationerne lærer hinanden, at det er sjovt at spille banko”
”Her er sådan en god ånd, og man føler sig velkommen, når der er gratis vand og kaffe.”

•	 Indledningsspil og pausespil med 1.000 kr. i præmiesum pr. spil
•	 Serie- og ekstraspil med en samlet præmiesum på næsten 10.000 kr.
•	 Udtrækning af gratisplader og sidegevinster til en værdi af minimum 1.000 kr.
•	 Gevinster på medlemsnummer
•	 Free play, mini- og superspil med samlet præmiesum på 1.650 kr.
•	 6 Nødebo puljer giver mulighed for store gevinster i seriespillene
•	 Endvidere diverse lotterier og skrabespil 

Banko på Nødebo Kro hver tirsdag kl. 18.50 
...hele året

Måske ikke landets største eller flotteste banko, blot det bedste!
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En julehistorie
Ude i skoven sad en nisse 
og strakte sig og gabte. 11 
måneder havde han sovet på 
loftet i et udmærket hus i 
Nødebo, men ungerne havde 
larmet rigeligt, så nu var han 
søgt ud i skovens stilhed.

Han var lige rundet de 317 år, 
og var ikke helt ung længere, 
men han blev i godt humør 
ude i skoven og glædede sig 
til at hjælpe julemanden, når 
det nu snart blev jul - der var 
rigeligt at se til med alle de 
gaver, der skulle deles rigtigt 
ud.

Han sad lige så stille i sine 
egne tanker, da der kom en 
kondiløber forbi. Det var et 
ret ungt menneske og hun var 
lige ved at falde over ham.

”Undskyld” sagde hun og 

tjekkede lige sit pulsur, 
”sikken en lille tyksak, hvem 
er du?”

”Ja, jeg er nisse” sagde han 
”men hvem er du?”

”Jeg er livstils-coach, så jeg 
hjælper en masse mennesker 
med at leve sundt og godt. 
Så går jeg ind og korrigerer 
deres uhensigtsmæssige 
adfærd, så de kan få et par 
kvalitetsforbedrede leveår. Ja, 
du kunne egentlig godt se ud 
til at trænge til et par gode råd 
– ja fx for at komme af med 
den der mave, ikke?”

”Hvad er gode råd?” spurgte 
nissen

”Jeg har bl.a. en masse gode 
råd om sund mad. Hvad får 
du at spise?”

”Jeg spiser risengrød, og der 
er altid kanelsukker og en god 
smørklat ovenpå, og så får jeg 
måske en skive flæsk til jul” 
sagde nissen drømmende.

”Det må du straks holde 
op med. Det er en meget 
ensidig kost, og der er alt for 
meget kolesterol i. Det giver 
hjertekar sygdomme og en alt 
for tidlig død. Du vil koste 

samfundet en masse penge til 
lægebehandling og den slags. 
Får du noget motion?” spurgte 
livstils-coachen og hoppede 
lidt på stedet.

”Motion - - -, Jeg kan li´ at 
gå en tur, hvis det er det, du 
mener, så tænker man så godt. 
Men i øvrigt så sover jeg i ca. 
11 måneder, og det nyder jeg 
meget. ”

”Du godeste ! Du sover alt 
for meget! Det var godt vi 
mødtes, jeg tror virkelig, at jeg 
kan hjælpe dig til en meget 
bedre livstil. Du må have målt 
dit blodtryk, dit kondital og 
dit BMI. Hvis du ikke lægger 
dit liv om, vil du i en alt for 
tidlig alder være en byrde for 
samfundets sundhedssystem. 
Hvor gammel er du egentlig.”

”Jeg er lige blevet 317 - hov, 
skal du allerede gå?”

Livstils-coachen så chokeret 
ud, gav ham sit kort, svarede 
sin mobiltelefon, tjekkede 
sin puls, sit blodsukker og 
sit løbetempo og skyndte sig 
bort.

Nissen rystede undrende på 
hovedet, rettede lidt på huen 
og opdagede, at der kom et 
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nyt menneske hen imod ham. 

”Halløj” sagde mennesket, 
”har du et ID-kort, jeg liiige 
kunne se?!” Det var denne 
gang en embedsmand fra 
udlændinge-service, og han 
havde et lettere stresset udtryk 
i ansigtet.

”Et ID-kort” nissen tænkte 
sig om, ”jeg har et julekort i 
lommen fra min bedstefar, er 
det sådan et, du vil se?” 

”Nu skal du ikke prøve at 
tale udenom” sagde embeds-
manden, for han tog sit 
arbejde meget alvorligt, og 
ville ikke lave nogen fejl. ”Du 
må da have fået et kort med 
dine data.” 

”Nej, det har jeg aldrig fået….
Du ser godt nok meget sur 
ud” sagde nissen ”er der noget 
galt?”

”Der er alt for mange her i 
landet, der prøver at snyde sig 
til at nyde landets goder uden 
at være berettiget til det. De 
kommer fra hele verden og 
slår sig ned her og svælger i alt 
det, vi andre har kæmpet for. 
Jeg er sat til at sørge for, at alle 
regler bliver fulgt, og at ingen 
uretmæssigt får tiltusket sig 

nogle ydelser. ”

”Nå da da”

”Ja, og du ser ikke særlig 
dansk ud. Du er alt for lille, 
du klær dig slet ikke som 
resten af os, din næse er alt 
for stor - ja, hvor kommer 
du egentlig fra?” spurgte 
embedsmanden

”Jeg kommer fra Nødebo” 
sagde nissen.

”Ja, nu skal du jo ikke være 
fræk! Enhver kan jo se, at du 
slet ikke ligner befolkningen. 
Får du integrationsydelse, eller 
prøver du på at få et arbejde? 
Den bedste måde at blive 
integreret på er, at få sig et 
arbejde”

”Jeg har skam et arbejde” 
sagde nissen ”jeg arbejder for 
julemanden.”

”Og den skulle jeg tro på! Næ 
min gode mand, vi må hellere 
få set din opholdstilladelse 
efter i sømmene. Og hvis du 
er gift må vi straks have kigget 
på jeres tilhørsforhold her til 
landet.”

”Jamen, jeg er gift, og jeg har 
25 børn.”

”25!” sagde embedsmanden 
rystet. ”Kan du forsørge dem 
selv? Går de i skole og kan de 
tale dansk? ” 

”Selvfølgelig kan de tale 
dansk. Vi sover jo meget af 
tiden, men ellers hjælper vi 
hinanden, og folk er også 
flinke til at give os gratis mad, 
når vi ellers er vågne. Så passer 
vi til gengæld godt på deres 
huse. Min ældste er 233 og så 
bliver de yngre og yngre”.

Embedsmanden rystede 
fortvivlet på hovedet over alle 
sine problemer og skyndte sig 
væk.

Nissen var nu småsulten og 
ville hjem, men inden han 
nåede sit eget hus mødte han 
en arbejdsmiljø-konsulent, 
som stoppede ham.

”Halløj, du lille, hvad 
er det for nogle totalt 
uhensigtsmæssige sko, du har 
på?”

”Det er træsko, og dem har 
jeg gået i i 317 år.”

”Ja, jeg håber ikke, du går 
på arbejde i dem” sagde 
konsulenten ”for de ødelægger 
dine fødder og giver både 
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knyster og hammertæer og 
det, der er værre. Har du 
nogen tunge løft?”

”Åh, ja. Jeg hjælper jule-
manden med gaverne, og der 
kan godt være nogen tunge 
nogen ind imellem”

”Tænkte jeg det ikke nok” 
sagde konsulenten ”du skal 
passe på din ryg, skal du. Det 
er alt for dyrt for forsikringen 
med alle de rygskader, og så 
skal du have klippet både hår 
og skæg, for det er farligt at 
arbejde ved en maskine, når 
man ser sådan ud og husk 
så høreværnene, så du ikke 
skader din hørelse………..

Men nu var nissen allerede på 
vej hjem, han havde fået nok 
af gode råd, han råbte ”God 
Jul!” og skyndte sig videre.

Han var træt og forvirret, da 
han kom hjem til sin familie. 

Men lidt ekstra smør i grøden 
og et kys fra konen gjorde 
ham godt tilpas, og han fik 
hurtigt julehumøret igen.

Glædelig jul fra redaktionen

Lisbeth Larsen
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Julekoncert i Nødebo Kirke 

torsdag 6. december kl. 19.30

Klassisk koncert med uddrag fra Händels ”Messias” og Bachs ”Juleoratoriet” samt engelske Christ-
mas Carols og spanske villancicos. 

Musikken udføres af sangersolisterne: Astrid Kastensson og Søren Hossy. Desuden medvirker 
Gunver Nielsen (alt), Andreas Broch (cello) samt Peter Navarro-Alonso (orgel og saxofon)
Koncerten varer ca. en time og der er gratis adgang.

Astrid Kastensson Søren Hossy Gunver Nielsen

Peter Navarro-Alonso Andreas Broch
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Årets store julefest i præstegården
tirsdag den 11. december kl. 13.00 – 16.00

Der serveres hjemmelavet julemiddag med and, flæskesteg og ris a la mande, og gæsterne vil blive 
mødt af en liflig duft fra det nye køkken, som skal stå sin prøve.

Efter middagen skal der danses omkring juletræet, og vi skal synge julens dejlige salmer og sange.
Der kan arrangeres kørsel ved henvendelse til sognepræsten.

Tilmelding senest tirsdag den 4. december til præstesekretær Allan Høier, som træffes på kontoret 
hver tirsdag fra kl. 9,00 – 16,00, tlf. 48480719 eller alho@km.dk

Pris 120 kr. pr. person, som betales på selve dagen.
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De ni læsninger
Advent fejres med en stemningsfuld musikgudstjeneste

Første søndag i advent 2. december 
kl. 14 i Gadevang kirke og kl.16 i Nødebo kirke

Ni uddrag af den store bibelske fortælling, fra verdens 
skabelse til Jesus’ fødsel julenat, udgør den røde tråd i denne traditionsrige adventsfejring. Tradi-
tionen stammer fra England, men har vundet stor udbredelse herhjemme og hører i dag til mange 
danske kirkers fejring af advent og jul.
 
I år vil vi som noget særligt benytte Bjarne Reuters nye genfortælling af Bibelen, som slet og ret 
har fået titlen ”Bogen”. Læsningerne vil veksle med dejlig julemusik, leveret af vores lokale kirke-
kor: 

Nødebo-Gadevang kirkers Kantori, under ledelse af Gunver Nielsen

Julekoncert med Gospelkoret MMMC
Gadevang kirke 9. december kl.16.00

Nødebo’s store, svingende, smittende musikalske gospelkor Mighty Monday Mass Choir inviterer 
til lovsang og juleglæde. 

Koret ledes af  Helene Dahl
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Juleteater for børn
Gadevang kirke 13. december kl.17.00

Dukketeateret Svantevit besøger Gadevang med 
forestillingen ”Juleevangeliet”. Julens historie 
fortalt for børn, poetisk, nærværende og vedkom-
mende – med levende dukker og levende musik.

Gratis adgang

Syng min julesalme
Byens borgere fortæller om en af deres yndlingsjulesalmer. Vi har alle vores favoritter blandt 
julens dejlige salmer. Det kan være et barndomsminde, en stemning, en særlig begivenhed, 
som knytter sig til en salme. 

Kom og hør din nabo fortælle om sine oplevelser med en bestemt salme. Sammen synger vi os 
ind i julen. 

Gadevang kirke: 16. december kl.10.30
Nødebo kirke: 18. december kl.19.30

I år vil man blandt andre møde det nyvalgte menighedsråds medlemmer i henholdsvis 
Gadevang og Nødebo.

Kirkerne i januar
Gospelgudstjeneste 20. januar i Gadevang kirke kl.10.30.

Salmer og spagetti: 31. januar kl.17.00 i Nødebo kirke, med 
efterfølgende fællesspisning i præstegården. Salmer og spagetti 
vil i det nye år være fast på programmet den sidste torsdag i hver 
måned. 
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Tirsdagstræf i præstegården
alle er velkomne, fri entre, dog betaler vi 20 kr. for kaffe og hjemmebag

Tirsdag den 15. januar kl. 14-16 

Theresienstadt ødelagde min barndom

hvor Birgit Krasnik Fischermann kommer og fortæller os om sine 
minder fra en barndom under krigen, hvor hun i 1943 som 5 
årig blev sendt til den tjekkiske koncentrationslejr Theresienstadt 
sammen med sin gravide mor, sin far og 15 andre medlemmer af 
familien. En barsk historie, som aldrig må glemmes, fortalt af en 
meget spændende fortæller.

Tirsdag den 26. februar kl. 14-16

Selma Lagerlöf – En stemme i tiden

Den svenske forfatter Selma Lagerlöf, som 1909 fik Nobelprisen 
i litteratur, var en international superstjerne, der blandt andet 
modtog over 42.000 breve fra læsere og beundrere over hele ver-
den, fra artige danske skolebørn  til Adolf Hitler. Andreas Mar-
klund, historiker og forfatter fra Lagerlöfs hjemland, indplacerer 
hende i en historisk sammenhæng og spekulerer over hendes evne 
til at tryllebinde sit publikum.
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Eftermiddagsmøde i præstegården 

29. januar kl.16-18

”Stress, valg og eksistens” 

Gæst: Marianne Bak.

”Jeg er meget lydfølsom, vil du slukke for musikken, mens jeg er i butikken?” Det er et af de man-
ge eksempler, som Marianne Bak giver, når hun fortæller om følgerne af et stress-sammenbrud.
Stress, valg og eksistens er en personlig og samtidig almen beretning om et alvorligt stress-sam-
menbrud. Marianne Bak fortæller om de efterfølgende vigtige valg og om det at klare sig i sam-
fundet bagefter.

Foredraget beskriver tilstanden før og efter et alvorligt arbejdsrelateret stress-sammenbrud. Det at 
miste orienteringen i alle livets forhold. Tilhørerne kommer til at høre om den fuldstændig foran-
drede hverdag bl.a mødet med sundhedssystemet. Om ensomheden og den nødvendige disciplin 
for at få det bedre. Helingsprocessen er lang og kræver tid og tålmodighed af den stress-ramte og 
den nærmeste familie. 

Foredraget giver et indblik i, hvad et alvorligt stress-sammenbrud er. Samtidig får tilhørerne et 
livsbekræftende bud på, hvordan det er muligt at finde tilbage til sig selv og livet igen.



33

Det nye menighedsråd

Kirsten Aunstrup: Jeg er født i 1948, stadig aktiv som jordemoder på Rigshospitalet, har 3 voks-
ne børn og er gift med Knud Aunstrup; vi flyttede til Nødebo i 1983. De fleste af mine aktive år 
har jeg arbejdet som leder og har været aktiv i organisationsarbejde og foreningsliv, jeg har været 
formand for jordemødrene i Frederiksborg amt og har været amtets instruktør i samarbejdsudvalg. 
I 10 år var jeg formand for Rigshospitalets kunstforening, nu er jeg medlem af kulturudvalget på 
Kroen.

Jeg blev valgt til menighedsrådet i 2008, blev formand i 2009 og blev medlem af provstiudvalget i 
2010, er medlem af bestyrelsen i distriktsforeningen Frederiksborg. Jeg synes at arbejdet i rådet er 
spændende og udfordrende. Jeg byder de nye medlemmer velkommen og håber, vi får et velfunge-
rende og inspirerende team, som med liv og sjæl vil være med til at give Nødebo-Gadevang sogne 
et godt og rigt kirkeligt liv.

Gunver Nielsen: Jeg er 66 år og har boet i Nødebo siden 2003, da jeg giftede mig med Jørn 
Aagaard og samtidig blev pensioneret fra Det kongelige Operakor. Jeg har desuden været kirke-
sanger i forskellige kirker 1966-2002 og virker nu mest som sangpædagog. Jeg synger i et godt 
amatørkor i København sammen med min mand, jeg maler (hovedsagelig portrætter), jeg ror i 
Fredensborg Roklub, jeg er ”substitut” i Nødebo Bridgeklub og er aktiv på Nødebo Kro i mange 
sammenhænge. Og i svampesæsonen traver jeg i skoven med næsen nedad. Jeg har nu været i 
Menighedsrådet i 8 år, og jeg glæder mig til et frugtbart samarbejde i det nye råd.

Menighedsrådet ved konstituerende møde 13/11. Lene Birkmand var ikke tilstede.
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Christine Fossing: Jeg er 46 år og flyttede til Nødebo i 2009 med min søster Annike og min 
dejlige søn Benjamin på 15 år, som havde den store fornøjelse af gå til præst ved Eva sidste år. 
Jeg er dyrlæge (ikke praktiserende pt.) og har været involveret i foreningsarbejdet i mange år, 
hvor arbejde og karriere har været fokusområder. Jeg glæder sig meget til at blive involveret i 
menighedsrådsarbejdet, og er især interesseret i udvikling af kirken som kulturcentrum, og i 
aktiviteter for både unge og ældre – vi har et kæmpe potentiale med alle de dejlige mennesker i 
Nødebo - ikke mindst vores dynamiske præst. Jeg håber på et tæt samarbejde mellem indbyggere 
og menighedsråd og I er meget velkomne til at kontakte mig for en snak, hvis I har gode ideer til 
menighedsrådsinitiativer.

Elisabeth Ettrup: Jeg er 56 år - men bliver 57 til jul. Jeg har boet i Nødebo i snart 3 år, og synes, 
at der findes meget skøn natur her omkring. Jeg arbejder som sygeplejerske på Hillerød Hospital 
- og sygeplejerske har jeg været i 34 år, og brugt min uddannelse til at arbejde både vidt og bredt. 
Jeg har arbejdet i mange specialer og i andre lande, hvor jeg har stiftet bekendtskab med andres 
kultur, senest et længere ophold i nord-øst Grønland. Mennesker interesserer mig, og derfor har 
jeg også lyst til at arbejde i menighedsrådet i Nødebo, for derigennem at lære flere af borgerne her 
i lokalområdet at kende, og yde en indsats til gavn for os alle. Jeg ser frem til et godt og positivt 
samarbejde.

Poul Olsen: Jeg er 73 år gammel og tidligere afdelingsingeniør i det nedlagte Frederiksborg Amt 
Vejvæsen. Jeg er gift med Turid, sygeplejerske. Vi har boet i Nødebo siden 1968 og har gennem 
årene fået tre sønner og 9 børnebørn. Vi er nu begge gået på pension og har fået tid til at indgå i 
frivilligt arbejde. Vi er begge vokset op i hjem, som har været præget af færøsk kirkekultur. 

Min motivation for at gå ind i Menighedsrådet har ud over den kristne kultur, også bag-
grund i min interesse for at bevare den centrale placering, Nødebo Kirke har fået i vores 
lokalsamfund, som vores nuværende præst, Eva Holmegaard Larsen, har sin store andel i. Jeg 
ser frem til, at arbejdet i det nye menighedsråd for Nødebo-Gadevang bliver spændende og 
inspirerende for os alle. 

June Maya Kaalund Birch Lekfeldt: Jeg er 56 år. Gift med Jørgen Lekfeldt. Vi har tilsammen 3 
børn og 2½ børnebørn (vi får en lille ny til februar). Vi flyttede til Nødebo i august 2012, så vi 
er meget nye i byen. Jørgen tilbragte sine første 28 år i Hillerød. Jeg arbejder til daglig med IT og 
Jørgen er præst. Jeg har i mange år interesseret mig for kristendom og dens kulturelle baggrund, 
og jeg var i nogle år underviser i en bibelgruppe. Jeg brænder især for bibelundervisning af børn 
og unge.
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Bodil Davidsen: Jeg er 65 år gammel og bor i Hillerød. Efter en meget positiv oplevelse med Eva 
i forbindelse med min datters bryllup i Nødebo kirke i 2005, løste jeg sognebånd til Nødebo.
Jeg har to børn: en søn på 37 år, som er gift og har to børn. De bor i Trondheim i Norge. Min 
datter på 35 år er også gift og bor i Hillerød.

Pr. 1. maj d.å. gik jeg på pension. Jeg har arbejdet som socialrådgiver siden 1973, især inden for 
handicapområdet. I de sidste 15 år var jeg ansat i et par patientforeninger inden for de sjældne 
handicap.  Mit arbejde bestod bl.a. i rådgivning i personlige og lovgivningsmæssige spørgsmål, 
planlægning af møder og kurser, fundraising mv. Jeg har altid brugt megen tid indenfor det frivil-
lige arbejde især indenfor spejderarbejdet. I dag er jeg meget aktiv i Sct. Georgs Gilderne i Hille-
rød. Jeg kommer jævnligt i Nødebo eller Gadevang kirker eller kører blot en tur til Nødebo for at 
nyde den skønne natur.

Jette Bjerre Hansen:.  Jeg bor i Gadevang og er gift med Bent. Vi har sammen 3 børn; Mette på 
16 år, Peter på 14 år og William på 11 år. Min familie og jeg er meget glade for at bo i Gadevang 
og har gennem årene glædet os over at kunne være en del af et lille velfungerende lokalsamfund. 
Jeg synes derfor, at det kunne være spændende at bidrage til, at kirken fortsat er et vigtigt element 
i lokalsamfundet. Jeg uddannet civilingeniør og arbejder til daglig i et videncenter for affald.

Birgitte Henriksen: Jeg er 51 år gammel og bor i Gadevang. Jeg er gift med Poul og vi har 3 børn 
på 13, 15 og 16 år. Vi har boet i Gadevang i 12 år. Jeg arbejder til daglig på læreruddannelsen, 
hvor jeg underviser i matematik og specialpædagogik. Tidligere har jeg været aktiv i frivilligt ar-
bejde i børnehavebestyrelse og skolebestyrelse.  Som medlem af menighedsrådet vil jeg støtte op 
om det gode arbejde, der bliver gjort i Gadevang kirke og Nødebo kirke og også gerne bidrage til 
nye tiltag med fokus på børn, unge og deres forældre.

Lene Birkmand: Jeg er 41 år og er gift med Christian og sammen har vi Axel, der er 2 år gammel.
Jeg er anæstesisygeplejerske på Hillerød Hospital til daglig og er meget glad for mit arbejde.
Årsagen til, at jeg har valgt at indgå i menighedsrådet i Nødebo/Gadevang er, at jeg ønsker at være 
med til at styrke det kirkelige arbejde i vores dagligdag og gøre kirken til et naturligt mødested for 
alle de mennesker, der bor i området. Især ønsker jeg at gøre kirkens børnearbejde mere synligt. 
Det er mit håb, at vi sammen kan løfte det store arbejde, vi står overfor.
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Kirsten Aunstrup, Søparken 7
Nødebo  3480 Fredensborg

Formand 48485874 kirsten@aunstrup.com

Gunver Nielsen, Mosebredden 1
Nødebo  3480 Fredensborg

Næstformand 48481429 nielsen.aagaard@mail.dk

Poul Olsen, Kirkevej 12 
Nødebo  3480 Fredensborg

48480274  
40257074

tpolsen@os.dk

Christine Fossing, Sportsvej 37
Nødebo  3480 Fredensborg

Kontaktperson 53390766  chrisfos@hotmail.com

Elisabeth Ettrup, Nødebovej 45A, st. 
Nødebo  3480 Fredensborg

Sekretær 88824645 
27354645

e.ettrup@hotmail.com

June Maya Kaalund Birch Lekfeldt, Søvej 8B
Nødebo  3480 Fredensborg

53655424 june@lekfeldt.dk

Bodil Davidsen, Tamsborgvej 1, 2.sal th
3400 Hillerød

40873652 msdk@get2net.dk

Lene Birkmand, Ved Skandsebakken 67
3400 Hillerød

30246676
35436676

lebir@noh.regionh.dk

Jette Bjerre Hansen, Gribskovvænget 14
Gadevang  3400 Hillerød

48249504  
28899504

jbh@dakofa.dk

Birgitte Henriksen, Gadevangsvej 122
Gadevang 3400 Hillerød

48266083 henriksenbirgitte@yahoo.dk

Eva Holmegaard Larsen, Nødebovej 24
Nødebo 3480 Fredensborg

Sognepræst 48480719 ehl@km.dk

Nødebo-Gadevang menighedsråd

Vejviser for kirkerne i Nødebo og Gadevang  www.noedebosogn.dk
Sognepræst: Eva Holmegaard Larsen 
Nødebo Præstegård, Nødebovej 24, Nødebo   48 48 07 19  ehl@km.dk
Træffes bedst: ons-, tors- og fredag 10-11, tirsdag 16-18, træffes ikke mandag 
Præst: Rachel Wille Christoffersen,               29 80 87 13 rachelwillechristoffersen@gmail.com
Lyngeholmen 9, 3460 Birkerød
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 9-15 undtagen mandag. Torsdag til kl. 17
Sognemedhjælper: 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
Kirkværge: Knud Aunstrup, Søparken 7, Nødebo  48 48 58 74 knud@aunstrup.com
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Gudstjenester Prædikant Nødebo Gadevang
November

25. nov RWC 9.00 10.30
December

2. dec EHL 16.00 14.00
Ni læsninger Ni læsninger

9. dec Ib Lauritsen 10.30 9.00
16. dec EHL 9.00 10.30

syng min
julesalme

23. dec EHL 10.30 9.00
24. dec EHL 15.30 & 17.00 14.00
25. dec EHL 9.00 10.30
26. dec EHL 10.30 9.00
30. dec Ida Secher 9.00 10.30

Januar
1. jan EHL 14.00 16.00
6. jan EHL 10.30 9.00
13. jan EHL 9.00 10.30
20. jan EHL 9.00 10.30

Gospel
27. jan EHL 10.30 9.00

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

Styrk din krop i Nødebo
Bente Østergaard              4826 5298
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
Dorrit Dall Hansen  4848 4880
Maria Johansen  2227 0276
Margit Vester  4848 3150
Gitte Kruchov  4841 4364
Rikke Sund Nordahl 3956 4804

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

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

Nødebo Stavgang     www.nodebostavgang.dk
Formand Jette Krog  4848 2793
Kasserer Poul Bønsøe 4848 2287
Sekretær Aase Nielsen 4848 1742
Medlem Ellen Kruse  4848 3395
Anni Andersen  4848 2599
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Forsamlingshusets bestyrelse

Forsamlingshuset, Nødebovej 26                                                          4848 0746

Tilde Gylling Bender, Søengen 2                  sekretær                            2070 2930
Marianne Bille, Skovgærdet 2A                    kulturudvalget                   4848 1760
Bruno Bjerre, Ebbas Allé 14B                       ejendomsudvalget             2014 1617 
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                      næstformand                     3920 4797
Søren Skals , Pile Allé 5                                                                         4848 4539
Vanessa Stephensen, Kildeportvej 31                                                     2536 3010
Camilla Svanebjerg, Rosenberg Alle 3                                                    3555 3180
Chr. Wolfhagen, Nøddehegnet 19                 driftudvalget                    4848 2593
Ib Østlund, Kastanie Allé 6                           økonomiudvalget             4848 1000

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 januar

Næste nummer af Kirke & Kro udkommer 
den 27. januar deadline 13. januar

November
Søn. 25.  kl. 16.00 Ensemble Mutatis A
Tir. 27.  kl. 18.50 Banko
Ons. 28. kl. 19.30    Maleren L.A. Ring A
Fre. 30.  kl. 19.30 Nøddeknækkerne fylder 35 år F#

December
Søn. 2.  kl. 11-16 Julemarked F
Tir. 4.  kl. 18.50 Banko
Fre. 7.  kl. 21.00 Hammond Time A §
Søn. 9.  kl. 14-16 Juletræsfest
Tir. 11.  kl. 18.50 Banko
Søn. 16.  kl. 16.00 Blå time F
Tir. 18.  kl. 18.50 Banko

Januar
Tir. 8.  kl. 18.50 Banko
Lør. 12.  kl. 17.00 Nytårsbal
Tir. 15.  kl. 18.50    Banko
Fre. 18.  kl. 21.00 Cross, Schack & Ostermann A §
Tir. 22.  kl. 18.50    Banko
Fre. 25.  kl. 19.50    Nøddeknækkerne F#
Søn. 27.  kl. 16.00 Galante Glimt fra Holbergs tid A

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


