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

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

Lokale personer pris kr

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

  Priserne kan ændres uden varsel. Se kroens hjemmeside.

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

Til arrangementer i dit hjem kan du leje borde og stole billigt:  
 Grå AJ stole, 6 stk. for 25 kr.   
 Klapborde 50 kr. pr. stk.
 Kroens trailer for 50 kr. pr. dag.
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En lied- og poesikoncert præsenteret af tre fremragende kunstnere: pianisten Katrine Gislinge, 
operasangeren Andrea Pellegrini og forfatteren Josefine Klougart. Tema: Poesi af Goethe og 
Klougart, musik af Beethoven, Tjajkovskij, Schumann m.fl.

Mignons sange er skrevet af Goethe og indlagt i hans store roman fra 1796 ”Wilhelm Meisters 
Læreår”. Hans gådefulde og sære Mignonskikkelse har gennem tiderne inspireret mange af 
de klassiske komponister til at sætte sangene i musik. Det gælder både Schubert, Beethoven, 
Schumann, Tjajkovskij og Hugo Wolf. 

Koncerten vil præsentere en række eksempler på, hvordan de forskellige komponister hver for 
sig har formet deres musikalske præsentation af Mignon. Det sker, når Andrea Pelligrini synger 
Goethes tekster med Katrine Gislinge ved klaveret.

Josefine Klougarts roman ”Én af os sover” udkom i 2012 og er en moderne lyrisk roman, som 
er nomineret til Nordisk Råds litteraturpris 2013. Fra den har forfatteren valgt og omarbejdet 
en række passager og sange og præsenterer dem i et samspil og modspil til Goethes klassiske 
tekster. Nogle af teksterne er sat i musik af den internationalt anerkendte danske komponist 
Bent Sørensen, så der kommer en vekselvirkning mellem Josefine Klougarts talte poesi og Andrea 
Pelligrinis og Katrine Gislinges musikalske fortolkning.

Andrea Pellegrini er en af vores store mezzosopraner med solistpartier på Det Kongelige Teater.

Katrine Gislinge har de sidste 2 årtier etableret sig som en af Skandinaviens mest markante piani-
ster med både solo og kammermusik koncerter over det meste af Europa.

Josefine Klougart debuterede i 2010 med romanen ”Stigninger og Fald”, som også blev nomine-
ret til Nordisk Råds Litteraturpris. I oktober 2012 modtog hun Kronprinseparrets Stjernedryspris. 
I indstillingen fra priskommiteen blev hun kaldt en af de vigtigste nulevende danske forfattere. 
Billetter til 120 kr. sælges ved indgangen og i forsalg på www.noedebo-kro.dk

Mignons sange

Onsdag den 27. november 

kl.19.30 
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Din lokale EL installatør

RBB Electric - 
Tlf.: 32 177 000 - Mobil: 41 269 269 - E-mail: rene@rbb-el.dk 

Frydenborgvej 27 G - 3400 Hillerød 

www.rbb-el.dk

Laver alt ind- og udvendigt EL arbejde
Ingen opgaver er for store eller for små
Nye lokaler i Hillerød, men stadig din lokale EL mand

Kontakt os for et uforpligtende tilbud
Døgnvagt
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Kom og vær med til en sjov og glad fællesaften med Nøddeknækkerne. 

Den første time fra kl. 19 er for hele familien med sang- og danselege i alle afskygninger. 
Senere fra kl. 20 er der folkedans for voksne. Børnene kan selvfølgelig også være med her, hvis 
de har lyst. Der bliver både danset og instrueret. Og måske kommer andre spillemænd på 
besøg. Læs mere om det på Nøddeknækkernes hjemmeside www.nodeknek.dk 

Man kan spise middag på Kroen før musikken starter. Der serveres en ret mad kl. 18, og det 
koster 80 kr. for voksne og 40 kr. for børn. Spisebilletter skal købes senest onsdag den 27. 
november kl. 12 på Kroens hjemmeside www.noedebo-kro.dk

Der er gratis adgang til musikken

Nøddeknækkerne
Fredag 29. november 

kl. 19.00

Strikke café

Begynder i det nye år 8. januar kl.19.30 - 21.30.  Bemærk ny tid !

Øvrige datoer er:  22. januar  

   5. februar og 19. februar 

   5. marts og 19. marts 

   2. april  og sidst den 16. april

Kom op på kroen, se hvad vi laver, få en snak om strik og måske om, hvad der rør sig i byen!!!

Hilsen Ane
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Fredag den 6. december kl. 21

Man føler sig hensat til en natklub i Las Vegas, når det 11 mand store band, Sinatra Syndicate 
skaber den helt rigtige Sinatra sound. Danmarks bedste Sinatra-vokal, Henrik Egholm Petersen, 
har været i front i de mere end 10 år, big-bandet har eksisteret. 

Ol’ Blue Eyes genopstår, når Sinatra Syndicate spiller og Henrik Egholm Petersen begynder 
at synge. Sinatra Syndicate fokuserer hundrede procent på Frank Sinatra’s sange i de originale 
arrangementer. Sinatra Syndicate plukker blandt de bedste af de  mere end 1200 sange, Frank 
Sinatra nåede at indspille. Orkestrets blæsersektion er for nylig udvidet til 6 mand, og det har 
givet yderligere et løft til den Sinatra-sound og Vegas Night Club atmosfære, som skabes, når 
orkestret går på scenen, som altid klædt i smoking. 

Det er tredje gang Sinatra Syndicate kommer til Nødebo Kro og de forrige gange har der været 
fuldt hus. Det bliver en aften med tre timers professionelt og swingende big-band musik og et tæt 
besat dansegulv fra start til slut. 

Billetter til musikken koster 150 kr. og sælges ved indgangen samt på www.noedebo-kro.dk

Man kan starte aftenen med en middag på Kroen kl. 19.00. Der serveres en 2-retters menu til 125 
kr., som man skal bestille i forvejen ved at købe spisebilletter på forsamlingshusets hjemmeside 
www.noedebo-kro.dk senest onsdag den 4. december kl. 12.00. 

Sinatra Syndicate
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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 overraskelser…

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

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

Billetter sælges i forsalg på www.noedebo-kro.dk, resterende billetter sælges ved indgangen.

Juletræsfest 
for børn og voksne

Søndag 8. december kl. 14 -16.

Blå time
Søndag 15. 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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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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Traditionen tro indledes året på Nødebo Kro med den store nytårsfest. Musikken til både taffel 
og dans leveres med smittende engagement af Wienertrioen, og der vil blive spillet op til Lanciers 
flere gange i løbet af aftenen. Forudbestilling er nødvendig.

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

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

For dem, der gerne vil have genopfrisket, hvordan man danser wienervals og Les Lanciers, er 
der arrangeret instruktionsaftener i dagene før nytårsballet. Se nærmere om dette på www.
noedebo-kro.dk.

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. Salget slutter 
onsdag den 8. januar kl. 12, hvis ikke der bliver udsolgt inden. 

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

Nytårsbal på 
Nødebo Kro

med Wienertrioen

Lørdag den 11. januar kl. 17
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Kirke og Kro 
udgivelsedatoer

26. januar 2014

30. marts 2014

11. maj 2014

Deadline 14 dage før
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Det er tiende gang vi varmer kroen op midt i januars kulde, sne og slud, så de tre gamle 
legekammerater, kan byde på god gammel rock og rul tilsat en passende mængde humør og 
uforlignelig spilleglæde. 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. 

Billy Cross kom til Danmark i 1974. I Huset i Magstræde sidder Mik Schack som booker og 
møder Billy Cross, der tropper op for at demonstrere sit guitar-spil. I årene, der følger, får Billy 
spillet i mange forskellige konstellationer og sat sin gode lyd til folk som C. V. Jørgensen, Bjørn 
Afzelius og i et stort samarbejde med Delta’erne, der kommer til at hedde Delta Cross Band. 

Flemming Ostermann spillede i slutningen af 60’erne i bandet Dandy Swingers, der en dag fik 
en sangerinde ved navn Anisette med. Da Savage Rose skulle dannes, var det naturligt at tage 
Flemming med som guitarist. Men for at slutte ringen om de tre venner, så mødte Ostermann 
Mik Schack, da også han blev medarbejder i Musikcafe’n. 

Mik Schack fandt et gammelt, frønnet vaskebræt, som han spillede lidt på for sjov. Så blev sjov til 
alvor, og det ”frønnede” udskiftet med en lidt bedre model. 

Inden musikken starter på Nødebo Kro fredag den 17. 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 15. 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 17. januar kl. 21 
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Violin og klaver
Med 

Rune Tonsgaard Sørensen og Tanja Zapolski

Onsdag den 22 januar 

kl. 19.30 

Det er to unge kometer på den klassiske musikhimmel, der kommer til Nødebo for at spille 
Mozart, Carl Nielsen og Brahms. Violinisten Rune Tonsgaard Sørensen og pianisten Tanja 
Zapolski har kendt hinanden i mange år og nyder at spille sammen.

Rune Tonsgaard Sørensen fik i oktober 2013 Kronprinseparrets Stjernedryspris ved prisud-
delingen i Sydney. Han er uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium hosTanjas 
far, Alexander Zapolski, og var allerede før sin debutkoncert i 2009 ansat som koncertmester 
i Sjællands Symfoniorkester. Første gang han optrådte på Nødebo Kro var sammen med Den 
Unge Danske Strygekvartet, lige før kvartetten vandt DRs kammermusikkonkurrence i 2004. 
Runes usædvanligt virtuose spil er uden sammenligning, og ud over at bruge sit talent til både at 
formidle klassisk musik, spiller han folkemusik sammen med trioen Dreamers Circus.

Tanja Zapolski debuterede som pianist fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 2008 
som elev af Anne Øland. Hun har spillet utallige koncerter i Danmark, Europa og USA og som 
Rune spillet med alle de store symfoniorkestre herhjemme. Rune siger om Tanja: Jeg elsker hendes 
måde at spille på – ufatteligt virtuost og med et enormt stærkt udtryk, og jeg kan slet ikke vente 
med at tage fat på den bunke af helt fantastiske værker, som er skrevet for violin og klaver.

I Nødebo har de valgt at spille Mozarts Sonate for violin og klaver nr. 21 i e-mol, KV 304 
efterfulgt af Carl Nielsens sonate nr. 2 i g-mol opus 35. Koncerten slutter med Brahms sonate 
nr.3 i d-mol, opus 108. Det bliver en af de store aftener på Nødebo Kro.

Billetter til 120 kr. sælges ved indgangen og i forsalg på www.noedebo-kro.dk
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Den 1. søndag i december er også 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 og burgere. Desuden sælger vi de sædvanlige helt 
skønne vafler med flødeskum og syltetøj.

Den underholdende del består af en minikoncert med vores husorkester Nøddeknækkerne, der 
også spiller op til en børnedans omkring det julepyntede træ.

Program :  kl. 11 - 16  Boder og buffet åben
   kl. 13.15 Nøddeknækkerne giver minikoncert 
   kl. 14  Julemanden kommer ...måske
   kl. 16  Salget slutter

Gratis adgang

Julestue på Kroen den 1. december
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Loppemarked: Indsamlingen er allerede i gang !
Vi tager med kyshånd imod effekter til næste årets loppemarked, som afholdes søndag den 24. 
august 2014, så vi kan gentage årets succes.

Fra maj åbner vi laden hver lørdag, men indtil da er du meget velkommen til at aflevere effekter 
på kroen i viceværtens kontortid (mandag og torsdag kl. 17.00 - 19.00 + tirsdag og fredag kl. 
09.00 - 12.00). Spørg efter Jack Bjørkbom - så åbner han laden.

Loppekørslen starter også fra maj, men hører du om nogle, som gerne vil ha’ afhentet nogle 
effekter inden da, så kontakt loppegeneralen, så finder vi også ud af det.

Husk, vi kan sælge alt!  ”Loppemarkedets egen cykelsmed”, Jesper, efterlyser allerede nu cykler – 
så har du en cykel, som du skal af med, så er vi gerne aftagere.

Vi modtager ikke hårde hvidevarer, gammeldags fjernsyn og computerskærme.

På gensyn og tak for bidraget, Loppegeneral Ann-Britt Thorndahl, ann-britt@thorndahl.org
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Nu er det muligt 

at tilgodese 

Nødebo Kro 

i et testamente 

uden boafgift
I foråret har Kroens forening ”Forsamlingshusets venner” sendt en ansøgning til Skat for at 
blive fritaget for at betale boafgift i tilfælde af at Forsamlingshusets Venner bliver betænkt i et 
testamente.

I et brev af 8. maj 2013 har Skat tilkendegivet, at  en testamentsarv til ”Foreningen 
Forsamlingshusets venner” vil kunne forvente at opnå fritagelse, så længe foreningens formål er 
”at støtte den selvejende institution Nødebo Kro, at forestå kulturelle og folkelige aktiviteter, samt 
at forestå udgivelsen af orienteringsbladet ”Kirke & Kro” i Nødebo og Gadevang.”  

Vi er naturligvis meget glade for, at Skat på denne måde anerkender, at vi gør en almennyttig 
indsats, og at vi derfor kan modtage testamentariske gaver uden fradrag.           Poul Rudbeck

Fra den 26. november:
Frisk morgenbrød

Fra 26. november er der mulighed for at købe frisk morgenbrød i Netto. Det kunne være tegn 
til, at Netto nu også tænker på, at være lokal-butik for byens borgere, som vi har ønsket os. 
Måske får vi så også snart vores udhængsskab, som de lovede os i foråret, hvem ved?         LL



16

Skovskolens julemarked

I år afholder vi julemarked

Week enden den 30. november. og  1. december

Week enden den 14. og 15. december.  

Alle dage kl. 11-15

Vi har masser af hjemmelavede safter, marmelader, 
chutney, æblemost, snobrød, pandekager, æbleskiver, 
glögg, vildt og vildtmad, vildtbrækning, juletræer, 
pyntegrønt, juledekorationer, hestevogn og meget 
mere.

På gensyn, Mario Heuser, studerende og koordinator 
for julemarkedet 2013.

Beboerne i det gamle ”sommerhus område” i Nødebo har 
udskiftet det gamle skæve pumpehus fra 1951 med en moderne 
fuldautomatisk pumpestation. Det nye anlæg har kostet beboerne 
godt 400.000 kr., og gør området til et af de mest sikre områder i 
Hillerød, når vi taler om risiko for oversvømmelse.

Pumperne kan sende mere end en halv million liter regnvand 
ud i Esrum Sø i timen og bruger langt mindre strøm end de 
tidligere pumper. Hvor andre husejere står overfor store udgifter 
til regnvands kloakering, kan beboerne i det gamle landvindings 
område glæde sig over at de allerede har kanaler der kan lede 
regnvandet til pumpestationen og ud i Esrum Sø.

Slut med oversvømmelser

Efter

Før
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Landvindingslauget i Nødebo

Beboerne er organiseret i det, der hedder ”Landvindingslaget”, og som ikke har noget med 
vandværket at gøre. Johannes Krog, som har skrevet indlægget forrige side, er formand.

Hele sommerhusområdet er bygget på et engområde, så det er nødvendigt at lave kanaler og lede 
vandet væk, for at stedet ikke bliver oversvømmet. 

Der var huse i området også før man fik en elektrisk pumpe til at afvande. Der er beskrivelser af 
planlagte huse allerede i 1800-tallet. Man havde tidligere en ”Archimes-snegl”, der trak vandet op 
ved hjælp af en vindmølle, men det blev effektiviseret betydeligt med den elektriske pumpe. 

Det pumpehus, som de fleste af os har kendt, var fra 1952, så der er ikke noget at sige til, at 
Landvindingslaget har bedømt, at det kunne betale sig at skifte det ud nu. 

De første optegnelser, jeg har kunnet finde, er i en håndskrevet protokol, der starter i 1951, men 
Laget er ældre. Dengang forstod man at begrænse sig – et generalforsamlings-referat med regnskab 
fylder håndskrevet en halv A5 side. Regnskabet fortæller stort set kun, at der er udgifter til en årlig 
oprensning af kanalen og udgifter til pumpens el-forbrug,  Der var overskud i kassen, og dettes 
tilstedeværelse blev hver gang konstateret !

Bestyrelsen bestod hovedsagelig af gode gårdejere i Nødebo, som ejede engarealerne ned mod 
søen, og man opfordrer arbejdsmand Alfred Jensen til at påtage sig oprensningen. Det er nok 
kommet som et velkommet økonomisk tilskud, for arbejdsmand  Jensen boede i et ret så nedslidt 
hus på Pramvejen omkring det nuværende nr. 12 med sin kone og deres 12 børn. 

I 1963 var der tilknyttet 46 parceller til Landvindingslaget, så der var begyndt at komme gang i 
sommerhusbyggeriet på det tidspunkt. 

Nu om dage, er der tilknyttet 110 ud af de 117 parceller på engområdet. De sidste 7 ligger højere 
og  i kanten af området, og er derfor fritaget for afgift. Man får alt efter grundstørrelse tillagt 
mellem 500 og 1800 kr til sin ejendomsskat for at sørge for at vedligeholde kanalens skrænter og 
sikre at vandet løber ned til pumpen, som nu har en forrygende kapacitet til en meget billigere 
penge.            LL
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NØDEBO VANDVÆRK

Status året 2013

Året 2013 fik ikke den ønskede start for vort fælles vandværk, da det helt uventede nedbrud 
kom på vandværket med efterfølgende forurening af vort drikkevand. Det medførte rigtig meget 
arbejde med først at genetablere vandforsyningen og få udbedret nedbrud på vandværket og 
ledninger. Der blev gjort en stor indsats af alle involverede og efter to døgn kunne vort fælles 
vandværk igen levere drikkevand af den sædvanlige høje kvalitet.

I maj måned startede udskiftningen af den nordgående hovedforsyningsledning, som er en del af 
den overordnede plan for renovering af forsyningsnettet. Udskiftningen forløb planmæssigt, dog 
med en del uforudsete ekstra renoveringer, som medførte forøgede udgifter.

Denne udskiftning var første del af den plan, bestyrelsen har vedtaget for ledningsnettet. En plan 
der strækker sig over flere år. 

Der er kommet ny lovgivning om drift af vandværker. Det betyder for Nødebo Vandværk, 
at de personer, der har ansvar for driften, skal have gennemført kursus i vandværksdrift og 
hygiejnekursus.

I oktober har tre fra bestyrelsen deltaget i tre dages kursus i vandværksdrift. I 2014 deltager vi i 
kursus, der handler om hygiejne med hensyn til vandværksdrift. Alle de lovpligtige kurser skal 
være gennemført inden udgangen af 2014.

Måleraflæsning december 2013

I december udsender vi det årlige selvaflæsningskort, derfor beder vi dig hjælpe os, og ikke mindst 
dig selv, med at få det klaret inden for den fastsatte termin. Det giver rigtig meget ekstra arbejde 
for bestyrelsen, hvis vi ikke har oplysningerne til tiden. Derudover vil det koste gebyr på kr. 
200,00 ved for sen aflevering.

Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et godt nytår. 

VORT FÆLLES VANDVÆRK
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Giv en oplevelse som gave

Det er ved at være juletid og dermed gavetid.

Har du tænkt over, hvor glade dine venner vil 
blive over at få en oplevelse forærende?

En oplevelse på Nødebo Kro.

På Kroens hjemmeside kan du købe billetter 
til alle arrangementerne i resten af sæsonen. 
Der er noget for næsten enhver smag, så du 
kan sikkert finde en oplevelse, der passer. Print 
billetterne ud og klip annoncerne fra. Så har 
du en dejlig personlig gave.

På hjemmesiden kan du downloade et smukt 
gavebrev, du kan folde omkring billetterne, så 
det ser rigtig festligt ud.

Hjemmesiden www.noedebo-kro.dk er åben 
for salg døgnet rundt!

Kulturudvalget

Bliv medlem af Forsamlingshuset 
Nødebo Kro

det er let på www.noedebo-kro.dk



Lørdag
11. 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
17. 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.
Onsdag
22. jan.

Kl. 19.30

Tanja Zapolski & Rune Tonsgaard Sørensen (Klassisk koncert)
Det er to unge kometer på den klassiske musikhimmel, der kommer til 
Nødebo og spiller Mozart, Carl Nielsen og Brahms.

120 kr. 
eller 

abonn.
Fredag
31. jan
Kl. 19

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
2. febr.
Kl. 16

Blue Covers (Koncert)
Vokalgruppen synger svedige arrangementer af kendte soul- og disco-klassike-
re i egne udfordrende arrangementer, akkompagneret af klaver og percussion.

120 kr. 
eller 

abonn.
Onsdag
5. febr.

Kl. 19.30

Højsangen svøbt i Klezmer (Kultursalon)
De otte vers kærlighedspoesi fra biblen læses af Nis Bank-Mikkelsen og 
svøbes i klezmer musik spillet af Jens Schou og Anders Singh Vesterdahl.

120 kr. 
eller 

abonn.
Søndag
16. febr.
Kl. 16

Jan Harbeck Quartet (Jazz koncert)  
Tenorsaxofonisten Jan Harbeck sammen med Henrik Gunde på klaver, 
Eske Nørrelykke på bas og Martin Andersen på trommer.

120 kr. 
eller 

abonn.
Onsdag
19. febr.
Kl. 19.30

Maleren Poul Ancher Bech (Foredrag)
Kunsthistorikeren Anne Lie Stokbro fortæller om maleren, der er kendt for 
sine finurlige og udfordrende landskabsmalerier.

50 kr. 
eller 

abonn.
Fredag

28. febr.
Kl. 19

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
2. marts
Kl. 16

Guitaristen Jesper Lützhøft  (Koncert - klassisk)
Stor musik i lille udgave. Guitaren bliver til et helt lille orkester i hænderne på 
musikeren, der selv kalder sig guitarist og sprællemand i dansk musikliv.

120 kr. 
eller 

abonn.
Fredag

7. marts
Kl. 21

René & Værsgo (Musik og dans)
Kim Larsen har kaldt dem det bedste kopi-band. René Richardt ligner da 
også til forveksling den rigtige vare, og han kan både synge og spille.

120 kr. 
eller 

abonn.
Onsdag

12. marts
Kl. 19.30

Den digitale familie (Foredrag)  
Familierådgiver Birgitte Hermann taler om, hvordan vi kan forstå vores børn, 
og hvordan vi som forældre adskiller os fra børnene i brugen af de nye medier.

50 kr. 
eller 

abonn.

Oplevelser på Kroen   januar - juni 2014 
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Søndag
16. marts

Kl. 16

Jens Lysdal & Friends (Jazz koncert)  
Sangeren og guitaristen Jens Lysdal falder med lige stor naturlighed ind i en 
svensk visefestival og en lavloftet jazzklub. Det gælder også hans musikvenner.

120 kr. 
eller 

abonn.
Søndag

23. marts
Kl. 16

Copenhagen Classic (Koncert - klassisk)
Et af Danmarks førende kammermusikensembler med violinisten Johannes 
Søe Hansen i spidsen spiller bl. a. Tchaikovsky sekstet ”Souvenir de Florence”.

120 kr. 
eller 

abonn.
Fredag

28. marts
Kl. 19

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
4. april
Kl. 21

Morten Carlsen Trio (Musik & dans)
Et danseorkester ud over det sædvanlige med Morten Carlsen på saxofon, 
Øyvind Ougaard på harmonika og Carl Quist-Møller på trommer.

120 kr. 
eller 

abonn.
Søndag
6. april
Kl. 16

Copenhagen Piano Quartet (Klassisk koncert)
En ung og talentfuld klaverkvartet med Benedikte Damgaard, violin, 
Kristina Fialova, bratsch, Adam Stadnicki, cello, og Neel Teilmann, klaver.

120 kr. 
eller 

abonn.
Fredag

25. april
Kl. 19

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. april
Kl. 16

Peter Bastian og Nikola Jankov (verdensmusik)  NYT ! NYT ! NYT !
Den bulgarske klarinetist Nikola Jankov og danske Peter Bastian spiller balkan-
musik med en fandenivoldsk besættende energi. 

120 kr. 
eller 

abonn.
Fredag
2. maj
Kl. 21

Tango Catz (Musik og dans)
Hjerterne hos de fire damer banker vildt, når de fyrer op under den argentin-
ske tango. Selma Gade, Marie Wärme, Christa Danielsen og Anne Vilian.

120 kr. 
eller 

abonn.
Onsdag
14. maj
Kl. 18

Skovvandring med Carsten Carstensen (Kend din by og din skov) 
En 6 km tur gennem Tisvilde Hegn med den tilsandede landsby (Nordens 
Pompei), gravhøje og diger, der standsede sandflugten.

Gratis
adgang

Søndag
25. maj
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. 21.30

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

Gratis
adgang

Læs mere om arrangementerne på www.noedebo-kro.dk



Dynamic yoga i Nødebo

Forårssæson 2014 er åben for tilmelding. Kom og vær 
med til yoga, der som et blidt flow har til hensigt at åbne 
kroppen, styrke muskulaturen og øge sanseligheden. 

Annette underviser på 13. sæson i Nødebo. Undervisningen er uhøjtidelig og effektfuld med 
plads til den enkelte elev.

Yogaen er for alle, og det kræver medlemskab af Nødebo Kro at deltage. Undervisningen finder 
sted i Hestelængen på Nødebo Kro hver tirsdag kl. 19-20.30 Medbring yogamåtte og et varmt 
tæppe eller to.

Start d. 14. jan. og sidste undervisning d. 27. maj ingen undervisning i uge 7, 14 og to uger af 
marts (dato senere pga ferie).

Pris for 15 gange 1350 kr. Betales kontant første gang.

Bindende tilmelding til Annette på mail aholst@inact.dk eller sms 2446 5508
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Vi tænder 

Gadevangs juletræ 

Vær med til at tænde for julen i Gadevang -  
på hjørnet af Gadevangsvej og Gadeledsvej. 

GIF leverer træet, juletræsfamilien laver en ordentlig skude gløgg, og lokalrådet sørger for 
pebernødder og varm kakao til børnene. 

Vi tænder juletræet 1. søndag i advent - den 1. december kl. 16.
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En levende skole
i lokalsamfundet

GODT OG DÅRLIGT  -   SKIDT OG KANEL
”Vi er mere opmærksomme på negative end positive begivenheder 
Vi reagerer følelsesmæssigt hurtigere på negative begivenheder end positive 
Vi rammes hårdere af negative oplevelser end positive oplevelser”  
Hans Henrik Knoop fra oplæg vedr. ”Flow og motivation” 

I denne uge var rigtig mange af Hillerøds lærere og pædagoger til foredragsaften med bl.a. 
Hans Henrik Knoop. Foredraget var arrangeret i forbindelse med indførelse af skolereformen. 
Tankevækkende, dog ikke ny viden, var det især at reflektere lidt over ovenstående citat.

Når vi igen og igen fortæller de gode historier om Nødebo skole og refererer positive oplevelser og 
begivenheder, så håber vi jo at de også vil bundfælde sig. I de kommende udgaver af Kirke og Kro 
vil jeg hver gang fortælle en af de gode historier om vores lille skole og så håbe, at den bundfælder 
sig hos alle, der kan se skolen som en gevinst for Nødebos børn og for lokalsamfundet.

I forbindelse med skolereformen er det blevet obligatorisk for alle skoler at tilbyde lektiecafe. 
Det er ikke obligatorisk for børnene at bruge den, men det gør de sandelig hos os ! Tre gange 
om ugen samles op til halvdelen af skolens børn efter skoletid i lektiecafeen hos lærer Bettina og 
pædagog Tine. Nogle laver de lektier, de har brug for hjælp til, nogle læser bøger, nogle får lige 
klaret hjemmearbejdet inden de skal til fritidsaktiviteter, nogle hygger sig med hinanden om at 
færdiggøre det, de ikke nåede og så videre. De fleste børn opsøger selv lektiecafeen, andre har en 
aftale med deres forældre om, at de skal gå derover, men alle oplever de at det svære bliver lidt 
mindre svært, når hjælpen er lige ved hånden. Det giver en større glæde ved at gå i skole og lyset i 
øjnene, når en kode er knækket, er jo ubeskriveligt !

Lektiecafeen er et samarbejde mellem skolen og SFO´en og afholdes mandag, onsdag og torsdag 
mellem 13.00  og 14.00 og – en rigtig god historie. Se mere om skolestart på Nødebo Skole 
på www.facebook.com/skolestart2014,  oprettet af en mor til et nuværende og et kommende 
skolebarn.      Bente Nissen, Nødebo skole, SFO og klub



DIN LOKALE TRÆMAND

Arborist Jørn Skov
Træfældning, Træbeskæring

Flishugning, Stubfræsning

Rådgivning

Uforpligtende tilbud gives

skov@treecare.dk

www.treecare.dk

Nødebovej 36A  40872626
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Har du lyst til at spille fodbold 
i Nødebo?

I vinterhalvåret spiller vi indendørs 
i Byskolens hal lørdag 11:30-13:00

 Hvis du er født i 2008-2007-2006 eller 2005, så er du meget velkommen til at ringe til: 

 Erik Kjær tlf: 2141 9212 (2005)      Ben Geissler tlf: 4141 3007. (2006+2009)

 Peter Ebsøe tlf: 2948 3572. (2006)  Jens Steenberg tlf: 2834 6650. (2006)

 Henrik Løber tlf: 9955 4956 (2007-2008)  Michael Jacobsen tlf: 2266 2877 (2007-2008)

Vi vil rigtig gerne udvikle klubben og fodboldlivet endnu mere, og håber derfor på at årgang 2009, nu 
også har lyst til at være med. Det kræver endnu en træner, som har lyst til at spille med ungerne 1 time 
i ugen i første omgang. Der er ikke krav om fodboldkendskab på forhånd. Vi skal nok hjælpe dig i gang. 
Ring på et af ovenstående numre, hvis det kunne have din interesse. PS: Det er super hyggeligt!

Vi kan ikke konkurrere med de større klubber i nærheden, når det gælder medlemstal……endnu, men vi 
har ambitioner om at kunne konkurrere med dem ud fra flg. grundtanker om børnearbejdet.

•	 Vi skal have det sjovt til kamp og træning.

•	 Vi er ikke så mange børn pr. træner.

•	 Vi har fokus på den gode indsats hos det enkelte barn. Uanset om det er en scoring, eller at man 
har været en god kammerat.

•	 Når vi hepper på hinanden, er det altid ud fra positive tilråb.

•	 Vi har rum til at løfte det enkelte barn på forskellige udviklingstrin indenfor fodbold. Nogle træ-
ner inderside. Nogen træner driblinger og nogen træner hårde skud på mål.

•	 Vi har i løbet af de 1,5 år haft meget få konflikter mellem ungerne, og kammeratskabet er rigtig 
godt. Nye bliver modtaget godt.

•	 Trænerne supplerer hinanden rigtig fint, og der er en glimrende forældre opbakning.

•	 Vi træner ude i sommerhalvåret og inde fra slutningen af oktober til midt i marts.

Har du lyst til at dit barn skal være en del af dette, er du hjertelig velkomne. Ring og få en snak med os.

Læs også mere på klubbens hjemmeside: www.nif.dk/fodbold
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Kære alle venner af Nødebo Kro

I sidste nummer udskrev vi, hvad vi selv så som en helt uimodståelig konkurrence med en helt 
formidabel præmie, nemlig en munter aften for 2 på Kroen efter eget valg.

Udfordringen var at bruge fantasien, og forestille sig, hvordan Nødebo Kro ser ud, når vi har 50 
års jubilæum – altså om 14 år. Vi havde deadline for besvarelser den 6. november, og har kun fået 
èn :-(. Det er ikke nok til en konkurrence, så derfor denne opfordring.

I bestyrelsen kan vi i mørke stunder frygte, at Kroen dør med os som skabte  fællesskabet, fordi 
det var båret af tidsånden i 70érne. Det har dog vist sig at være mere levedygtigt end så mange 
andre lignende projekter, som for længst er væk.

Men det er ikke noget, den yngre generation har skabt, og måske derfor er det sværere for dem at 
tage ejerskab til projektet.

Kroen skal selvfølgelig fornyes af tiden og de mennesker, der kommer her nu, for hvis der ikke er 
fornyelse, dør vi. Vi skal stadig have yngre medlemmer i Bestyrelsen, yngre, som har visioner og 
fantasi til at ændre på tingene. Vi hører, at nogen oplever, at det er svært at komme igennem med 
nye ideer, men det er bydende nødvendigt, at vi tænker nyt, for ellers er der en begrundet frygt 
for, at Kroen er væk om 10 år, og indflydelse giver nu engang alle lyst til at handle mere. 

Derfor er det ikke bare for sjov, at vi laver sådan en konkurrence. Kom med ros og ris og nye 
ideer, og ikke mindst visioner for fremtiden. Ellers er den mest sandsynlige vision at kommunen 
har overtaget stedet og bruger den til kursussted, og væk er spiseklubber og Loppemarked og 
banko og gospel og alt det andet, og så er det ikke os, der har bestemt udviklingen.

Vi forlænger konkurrencen, og laver en deadline for besvarelser d. 8. januar 2014, så fat tasterne 
og lad os høre fra jer.

God jul og godt nytår til alle venner og medlemmer af Nødebo Kro.    LL

Ny deadline 
for 

konkurrencen
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Ved juletid sidste år fik Nødebo Lokalråd en 
henvendelse fra tidligere ejendomsmægler 
Erik Madsen, som gerne ville skænke et stort 
juletræ i de kommende år til central placering i 
Nødebo, hvis lokalrådet kunne hjælpe med alt det 
praktiske.

Det er med glæde at kunne annoncere at 
det er lykkedes at få dette festlige indslag i 
bybilledet på plads med hjælp fra ildsjæle, lokale 
erhvervsdrivende og ikke mindst menighedsrådet.

Nødebos juletræ, der vil være 8-10 meter højt 
placeres på den lille græstrekant ved kirkens 
P-plads ud mod Nødebovej, hvor flest mulige 
Nødebo borgere passerer dagligt.

Lokalrådet har fået hjælp til etablering af el, nedgravning af montagerør, indkøb af 
juletræskæde og transport og opsætning med kran. Elforbruget finansieres af lokalrådets kasse.

Nødebo’s juletræ opsættes og tændes lørdag den 30. november 2013, så det står klar til       
1. søndag i advent. Juletræets lys tænder og slukker samtidig med belysningen på Kirken, der 
er tændt i tidsrummene fra kl. 7 til 8 og fra kl. 16 til 24.

Nødebo Lokalråd vil gerne takke for bidrag og deltagelse til følgende af byens 
erhvervsdrivende:

 Erik Madsen, Statsaut.Ejendomsmægler RBB Electric v/René Block

 Vedel Byg v/Rasmus Vedel    Skovskolen v/Anders Bülow

 Nødebo Antenne v/Johannes Krog

Vi håber Nødebo borgerne vil nyde juletræet ved kirken i den mørke tid. 

Nødebo får 
stort juletræ i år
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Banko på Nødebo Kro hver tirsdag kl. 18:50
...hele året

dog ikke den 24. og 31. december.
Måske ikke landets største eller flotteste banko,

blot det bedste !

SPORT ∙ KULTUR ∙ KONFERENCER ∙ MESSER ∙ SVØMMEHAL

FØRST PÅ KROEN OG SÅ TIL...
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JUL PÅ SLOTTET
MASTODONTERNES JULEFORESTILLING I FESTSALEN

STIG ROSSEN
JULEKONCERT MED GÆSTESOLIST  THOMAS MEILSTRUP

13.
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Koncerter i december

 Søndag d. 1. december:  Gospelkoncert i Kristuskirken, 
     Baggesensgade 7, Nørrebro, København kl. 16.00.
 Søndag d. 8. december:  Gospelkoncert i Gadevang kirke kl. 16.00.

CD-udgivelse 

Vi har siden august sunget julesange, og hvad er grunden til dette, vil man nok spørge? Fordi vi er 
ved at indspille en CD - ja, sørme så!

På CD´en er 5 jule-gospelsange samt et helt nyt nummer, skrevet af korets pianist Fredrik 
Mellqvist – og vi har fået den store glæde at være det første kor i verden, der indspiller det, jubii! 

CD´en  kan købes for 80 kr. ved at sende en mail til: nutbushgospel@hotmail.com. CD´en vil 
også kunne købes ved vore arrangementer.

På vores hjemmeside: www.MMMC.dk skriver vi løbende om nye arrangementer, så kig ind !

Gospelkoret 
MMMC
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Årets store julefest i præstegården 

tirsdag den 10. december kl. 13.00 – 16.00 

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

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

Tilmelding senest tirsdag den 3. december til præstesekretær Allan Høier, som træffes på kon-
toret hver tirsdag fra kl. 9.00 – 16.00, telf. 4848 0719 eller alho@km.dk

Pris kr. 120,00 pr. person, som betales på selve dagen.

Tirsdagstræf i præstegården 

tirsdag den 21. januar kl. 14.00 – 16.00

”Om Færøerne i det 19 århundrede”

Med udgangspunkt i Provstinde Anna Evensen´s bog ”Fra Færøerne” 
fra 1925, vil Bodil Davidsen gennem fortællinger, oplæsning og bille-
der fortælle om dagligdagen på Færøerne i det 19. århundrede. Bodil vil 
fortælle om de gamle skikke og overtro, samt om livet i de gamle færøske 
præstegårde. Vi skal bl.a. høre om præstens dramatiske rejser rundt på øerne, om Grindefangst og 
om hvilken tragedie, der udspandt sig i Thorshavn ved Kong Christians 9 ankomst til Færøerne i 
1874.

Bodil er født og opvokset i Syddanmark, men fra ca. 1770 – 1980 havde familien stærke rødder 
på Færøerne, og Anna Evensen var Bodil´s oldemor. Bodil Davidsen, som er pensioneret social-
rådgiver, flyttede til Nødebo i februar 2013 og er medlem af menighedsrådet.

Alle er velkomne, fri entre, dog betaler vi kr. 20 for kaffe og hjemmebag.
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Salmer og Spaghetti
Børnegudstjeneste med efterfølgende fælles 

aftensmad i præstegården.

Nødebo kirke:
Den sidste torsdag i hver måned kl. 17 
(dog ikke december)
De næste datoer: 28.11., 30.1. og 27.2.

Gadevang kirke
Torsdag den 16. januar kl. 17
NB! vi samles bagefter i Gadevang forsamlingshus.

Tilmelding til præstesekretær Allan Høier på alho@km.dk senest dagen før. 
Pris: 25 kr for voksne, børn gratis.

Kirkehøjskole i Blovstrød 

Kirken i verden - Verdens kirker
Kan vi hente inspiration derude?

For fjerde år i træk er en række kirker i Hillerød og Allerød gået sammen om at arrangere højsko-
ledage i den sidste weekend i januar. Denne gang afholdes dagene i Blovstrød kirke, hvor vi vil 
sætte fokus på kirkeliv rundt om i verden samt de etniske menigheder i Danmark. 

Skal vi tro statistikkerne, ser det ud til, at den kristne kirke i den vestlige verden taber terræn, 
men flytter vi derimod blikket til andre dele af verden, vil vi se, at kirke og kristendom flere steder 
tilsyneladende er inde i en voldsom vækst, ikke bare blandt fattige bønder, men også hos den vok-
sende middelklasse i de store byer. Hvad er det, der gør kirken så attraktiv i flere af de nye ekspan-
derende samfund? Hvordan praktiseres kristendommen i de områder? Og kan vi hente inspiration 
derude? 

Blovstrød kirkes sognegård den 25.-26. januar. Se programmet på www.frederiksborg-slotskirke.
dk under Aktiviteter.
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De ni læsninger
Advent fejres med en stemningsfuld musikgudstjeneste

Første søndag i advent den 1. december
kl. 14 i Gadevang kirke og kl. 16 i Nødebo kirke

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

Traditionen stammer fra England, men har vundet stor 
udbredelse herhjemme og hører i dag til mange kirkers 
fejring af advent og jul.

Medvirkende: Nødebo-Gadevang kirkers Kantori under ledelse af Gunver Nielsen

Julekoncert i Nødebo kirke
Torsdag den 12. december kl. 19.30

Nødebos Barokkvartet under ledelse af Peter Navarro Alonso giver en europæisk rundtur med musik 
fra første del af 1700-tallet. Musikken er  fra Tyskland (Telemann, Bach og Händel), 
Frankrig (Boismortier) og Italien (Vivaldi). 
 
Desuden vil ensemblet give deres bud på, hvordan Brorsons første salmesamling ”Nogle Jule-Psalmer” 
kunne have lydt i udgivelsesåret 1732. Det er fra denne samling, en række af vores mest kendte julesal-
mer stammer, bl.a. Her kommer Jesus dine små,  Mit hjerte altid vanker,  Den yndigste rose og 
I denne søde juletid. 
 
Medvirkende:  Bolette Roed (blokfløjte)   Andreas Broch (cello) 
  Søren Hossy (sang)    Peter Navarro Alonso (orgel og spinet)

Koncerten varer ca. en time, og der er gratis adgang.
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Det er nu en fast juletradition, at vi hvert år i december samles i kirkerne for at høre folk fra byen 
fortælle 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 helt personlige oplevelser med en bestemt salme. Sammen 
synger vi os ind i julen.

  Gadevang kirke:  Søndag den 15. december kl. 10.30

  Nødebo kirke:   Tirsdag den 17. december kl. 19.30

Syng min julesalme

Julekoncert 
med gospelkoret MMMC

Gadevang kirke søndag den 8. december kl. 16.00

Nødebos store, swingende, smittende musikalske gospel-
kor Mighty Monday Mass Choir inviterer til lovsang og 
juleglæde.

Koret ledes af Helene Dahl.
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Maria hun var en 
jomfru ren – men 
blev hun ved med 
at være det ?

Julen handler om at lade sig 
berøre

I Nødebo kirke findes to 
fremstillinger af det motiv, man 
kalder ”Marias himmelkroning”. 
Her ser man Jesus og Maria 
sidde i en fin lille sofa med 
broderede puder, der minder lidt 
om den, vores prinser har siddet 
i ved præsentationen af deres 
forlovede. Vi befinder os ved et 
hof. I dåbskapellet ser man oven 
i købet Jesus og Maria omgivet af 
engle, der spiller lut.

Fremstillingen er fra 
senmiddelalderen og er præget 
af den høviske kultur med dens 
dyrkelse af den uopnåelige 
slotsfrue. Men motivet er hentet 

fra en tradition, der voksede 
ud af fortællingerne om Jesus’ 
moder Maria og kendes helt 
tilbage til 300 tallet, men først 
stadfæstet som dogme af pave 
Pius XII så sent som i 1950: at 
Maria blev hentet op til himlen, 
da hun døde - som den første af 
alle mennesker, der fik del i Jesu 
frelse, og kronet til dronning af 
sin søn.  

Dogmet om Marias himmelfart 
hænger sammen et andet dogme, 
der allerede var kendt som en del 
af den katolske kirkes lære i 1400 
tallet, men først blev erklæret 
officielt i 1854 af pave Pius IX, 
nemlig at Maria ligesom Jesus 
er blevet til ved en ”ubesmittet 
undfangelse”. Ligesom hun selv 
fortsatte med at være jomfru og 
uberørt hele sit liv. De brødre af 
Jesus, der omtales i evangelierne, 
tilskrev man Josef fra et tidligere 
ægteskab. 

Således fik man Maria ophøjet 
til at være alt andet end ”en 
fattig jomfru sad i løn og fødte 
himlens kongesøn”. Men i 
evangelierne står der intet om 
hendes ubesmittede undfangelse 
eller himmelfart, eller om at hun 
skulle have levet ”uberørt” med 
Josef. Her er hun netop bare et 
menneske, undfanget og født 
som alle andre. En ung kvinde, 
der blev gravid og fødte en søn 

– og netop ved at blive moder 
ophørte med at være ”uberørt”. 
For hvad berører os mere end 
forældreskab?

Maria forbliver ikke uberørt, 
men lader sig tværtimod 
skæbnesvangert berøre. Allerede 
ved bebudelsen, da englen 
Gabriel besøger hende og 
fortæller hende, hvad der skal 
ske. 

”Se, du skal blive med barn, og 
du skal kalde ham Den Højestes 
søn”, siger englen. 

”Lad det ske mig efter dit ord”, 
svarer Maria. Hun siger ja til 
at lade sig berøre, af kaldet, af 
livet, af Guds ord. Og enhver 
af os ved, hvad det kan koste! 
Vi kender, hvor tøvende og 
frygtsomme, vi kan stå overfor 
noget nyt. Og hvor betænkelige, 
vi kan være overfor at skulle 
påtage os noget, der måske 
kommer til at kræve for meget 
af os, eller som betyder, at vi 
må lave vores egne planer om. 
Det koster noget at sige ja, til 
kærligheden, til venskabet, til 
arbejdet, til glæden der altid kan 
vende til sorg. 

Og især når vi opdager, vi venter 
barn, følges glæden af angsten. 
For hvad kan der ikke ske? Hvad 
kan der ikke gå galt? Uanset 
hvor meget man har ønsket sig 
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Traditionen tro synger og 
spiller vi det nye år ind 
med et brag af en festlig 
gudstjeneste:

Nytårsdag den 1. januar

Nødebo kirke kl. 14.00
Gadevang kirke kl. 16.00

at få børn, så fremkalder det 
mange modsatrettede følelser at 
skulle være forældre. Fra nu af 
er man ikke længere midtpunkt 
i sit eget liv. Man har heller ikke 
magten over det. Ens glæder og 
sorger bliver knyttet til børnene 
og deres skæbne. Men det er 
kærlighedens betingelse – og 
Maria kendte den og sagde Ja til 
den. 

Hun kom også til at betale 
prisen. Hendes søn voksede op 
og gik helt andre veje, end hun 
havde ønsket. Det fortælles, at 
hun en dag kom med sine andre 
sønner for at hente Jesus hjem 
og minde ham om, at han også 
havde forpligtelser overfor sin 
familie. Men Jesus svarer hende, 
at alle er hans familie. Hun ikke 
mere end andre. Hvilket kors for 
en mor at høre! Her gjorde hun 
den erfaring, mange andre også 
kender til, at vores nærmeste kan 
have opgaver eller drømme her i 
livet, der fører dem ad veje, hvor 
vi hverken kan følge dem eller 
forstå dem. 

Maria forstår ikke, hvad Jesus 
vil og skal med sit liv. Men hun 
slipper ham ikke. Hun bliver ved 
med at være hans mor. Hun står 
ved foden af korset langfredag, 
og hun er med, da de tager ham 
ned fra korset, efter han er død. 
Trofast accepterer hun sorgen 

som en del af det liv, hun sagde 
Ja til. 

Det er ikke himmeldronningen 
Maria, fin og uberørt som en 
adelig jomfru, evangelierne 
fortæller om. Det er den 
menneskelige Maria, en hårdt 
prøvet mor, der tillidsfuldt siger 
Ja til livet og den store glæde, og 
må opleve at ældes og græmmes 
af skuffelse og sorg. 

Julen handler om at lade sig 
berøre og være parat til at betale 
prisen – fordi det sande liv er 
det liv, vi siger JA til, uden at 
vide, hvad det indebærer og uden 
at kunne kontrollere eller have 
magt over det. Det sande liv 
ligger i modet til at hengive sig. 
Som Maria – og Jesus – og Gud 
selv. Når vi kalder Gud far til 
det lille, skrøbelige, nøgne barn i 
stalden, så tror vi på en Gud, der 
selv turde lade sig berøre. Berøre 
af denne verden og dens liv på 
godt og ondt. 

Det er Gud selv, der i Jesusbarnet 
giver sig denne verden i vold, 
for at love os følgeskab på vores 
vej. Og når vi i julen samles 
omkring det lille barn i krybben, 
så er det for at vi skal blive 
mindet om at turde stå ved vores 
menneskelighed. Trods vores 
egen og livets skrøbelighed, så 
skal vi turde leve dette liv. Vi 
er ikke udødelige, vi er ikke 

usårlige. Vi er ikke lige stærke, og 
får ikke lige meget medgang eller 
modgang. Men det er her, midt 
i det sårbare, i kærligheden og 
hengivenheden til livet og andre 
mennesker – det er her, det store 
er. Den store glæde, underet, 
miraklet, alt det der er værd at 
leve for. Derfor skal vi turde det. 
Turde lade os berøre. 

Glædelig jul.  

Eva Holmegaard Larsen, 
sognepræst
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June Maya Kaalund Birch Lekfeldt, Søvej 8B
Nødebo  3480 Fredensborg

Formand,
referant

53655424 june@lekfeldt.dk

Gunver Nielsen, Mosebredden 1
Nødebo  3480 Fredensborg

Næstformand 48481429 nielsen.aagaard@mail.dk

Poul Olsen, Kirkevej 12 
Nødebo  3480 Fredensborg

Kasserer 48480274  
40257074

poulmarius@gmail.com

Christine Fossing, Sportsvej 37
Nødebo  3480 Fredensborg

Kontaktperson 53390766  chrisfos@hotmail.com

Kirsten Aunstrup, Søparken 7
Nødebo  3480 Fredensborg

48485874 kirsten@aunstrup.com

Bodil Davidsen, Sportsvej 9, 
Nødebo, 3480 Fredensborg

40873652 msdk@get2net.dk

Lene Birkmand, Ved Skandsebakken 67
3400 Hillerød

Mødeleder 30246676
35436676

lebir@noh.regionh.dk

Jette Bjerre Hansen, Gribskovvænget 14
Gadevang  3400 Hillerød

48249504  
28899504

jbh@dakofa.dk

Birgitte Henriksen, Gadevangsvej 122
Gadevang 3400 Hillerød

48266083 henriksenbirgitte@yahoo.dk

Eva Holmegaard Larsen, Nødebovej 24
Nødebo 3480 Fredensborg

Sognepræst 48480719 ehl@km.dk

Nødebo-Gadevang menighedsråd

Vejviser for kirkerne i Nødebo og Gadevang  www.noedebosogn.dk
Sognepræst: Eva Holmegaard Larsen 
Nødebo Præstegård, Nødebovej 24, Nødebo   48 48 07 19  ehl@km.dk
Træffes bedst: ons-, tors- og fredag 10-11, tirsdag 16-18, træffes ikke mandag 
Præstesekretær: Allan Høier  
træffes  som regel i præstegården tirsdag kl. 9-15  48 48 07 19,  alho@km.dk
Graver: Michael Müller 
Kirkegårdskontor Nødebovej 16, Nødebo   48 48 40 09 graver@live.dk
Træffes hverdage i dagtimerne
Sognemedhjælper: Kirsten Kragh     48 48 40 09 graver@live.dk
Organist:  Peter Navarro-Alonso     60 88 19 01 peter@navarroalonso.com
Kirkesanger: Søren Hossy       33 15 95 96 s-hossy@mail.dk
Kirkeværge: Vakant, der henvises til Allan Høier.  48 48 07 19 alho@km.dk
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Gudstjenester Prædikant Nødebo Gadevang
November
24. november EHL 9.00 10.30
28. november EHL 17.00

Spaghetti
December

1. december EHL 16.00 14.00
1. søndag adv. Ni læsninger Ni læsninger
8. december EHL 10.30 9.00

2. søndag adv.
15. december EHL 9.00 10.30
3. søndag adv. Syng min julesalme

22. december Annemarie Lund 9.00 10.30
4. søndag adv.
24. december EHL 15.30 14.00

Juleaften 17.00
25. december EHL 10.30 9.00

Juledag
26. december EHL 9.00 10.30

2. juledag
29 december EHL 10.30 9.00

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

Hellig 3 konger
12. januar EHL 10.30 9.00
16. januar EHL 17.00

Spaghetti
19. januar EHL 9.00 10.30
26. januar EHL 10.30 9.00
30. januar EHL 17.00

Spaghetti

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 2344 2659
Roverleder: Ole Lumholt  4848 0747
Forældreforening: Jørgen Andersen  4848 5099
Hyttevagt: Brian Hørup  41591076  
bhpost@mail.dk

Styrk din krop i Nødebo
Anne Lise Kristensen              2364 8564
Irene Møller              2363 6911

Øvrige foreningsdata

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

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

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

Vinterbadeklubben Nødebo Vikingerne
www.Nbovikingerne.dk

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

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

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

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

Nødebo Lokalråd                      www.nødebo.dk

Formand Nina Werther     4848 1407
Næstformand Mikkel Faurholdt     4848 4118
Sekretær Benny Kristensen     2480 6371  
Webansvarlig og   
Kasserer Birgit Madsen    4848 2188
Gert Bendsen        4848 5560
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
Theis Bober, Ringridervej 6           2163 5427
3400 Hillerød
theisbober@gmail.com
Klubhus: Krostien 11 Nødebo            4848 5245

Nødebo Stavgang     www.nodebostavgang.dk
Formand Jette Krog            4848 2793
Kasserer Poul Bønsøe           4848 2287
Sekretær Aase Nielsen           4848 1742
Medlem Ellen Kruse            4848 3395
Inger Petersen            2896 8430
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Forsamlingshusets bestyrelse

Forsamlingshuset, Nødebovej 26                                                          4848 0746

Tilde Gylling Bender, Søengen 2                  sekretær                            2070 2930
Bruno Bjerre, Ebbas Allé 14B                       ejendomsudvalget             2014 1617 
Flemming Jørgensen, Nødebovej 1B             bankoudvalget                  4848 3980
Lisa Kragh, Kildeportvej 14                          økonomiudvalget              4848 1729 
Lisbeth Larsen, Nøddehegnet 38                  informationsudvalget        4848 3537
Lisbeth Løw, Kildeportvej 26                       kulturudvalget                   4848 0727
Erik Petersen, Skovbrynet 4                          kasserer                             4848 2467
Poul Rudbeck, Stengårdsalle 2                      formand                            4848 2794
Jens Seeberg, Baunevænget 39                                                                3920 4797
Søren Skals , Pile Allé 5                                næstformand                     4848 4539
Camilla Svanebjerg, Rosenberg Alle 3                                                    3555 3180
Chr. Wolfhagen, Nøddehegnet 19                 driftudvalget                    4848 2593

Bliv medlem af kroen: Det personlige medlemskontingent er 350 kr pr år, og 150 kr for unge (under 30) 
under uddannelse. Forældres medlemsskab omfatter børn under 18.     
Medlemsskab oprettes via vores hjemmeside www.noedebo-kro.dk. 
Kulturabonnement koster 800 kr. pr. år og er kun for medlemmer. Samlet løssalgspris ca. 3.000 kr.

Medlemsrabat: Medlemmer, der ønsker at leje selskabslokaler på Nødebo Kro, kan 2 gange om året få en 
rabat på lejen. Det ene lejemål skal være Hestelængen. Forudsætningen for rabatten er , at man har været 
medlem i minimum 2 år, når lejekontrakten underskrives. Medlemskabet regnes fra den dag, hvor man 
første gang har indbetalt medlemskontingent. Denne information findes i kroens medlemssystem. Højest 
2 medlemmer kan få rabat ved samme udlejning.

Rabatten gives kun, når det drejer sig om medlemmers personlige arrangementer, fx bryllupper, 
fødselsdage, jubilæer, konfirmationer mm. Det betyder, at man gerne må leje kroen til en god vens 
arrangement, men der gives ikke rabat.

Lokaler Basis Rabat 1 medlem Rabat 2 medlemmer

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

  Ann-Britt Thorndahl   loppegeneral            4848 4929



Det sker på Nødebo Kro fra november til januar

Næste nummer af Kirke & Kro udkommer 
den 26. januar, deadline 12. januar

November
Tir. 26.  kl. 18.50 Banko
Ons. 27. kl. 19.30 Mignons Sange A
Fre. 29.  kl. 19.00 Nøddeknækkerne F#

December
Søn. 1.   kl. 11.00 Julemarked F
Tir. 3.  kl. 18.50 Banko
Søn. 8.   kl. 14.00 Juletræsfest
Tir. 10.  kl. 18.50 Banko
Søn. 15.  kl. 16.00 Blå Time F 
Tir. 17.  kl. 18.50 Banko

Januar
Tir. 7.  kl. 18.50 Banko
Lør. 11.  kl. 17.00 Nytårsbal med Wienertrioen
Tir. 14.  kl. 18.50 Banko
Fre. 17.  kl. 21.00 Cross, Schack & Ostermann A§
Tir. 21.  kl. 18.50 Banko
Ons. 22  kl. 19.30 Tanja Zapolski & Rune Tonsgaard A
Søn. 26.    Nyt Kirke & Kro

A Arrangementer inkluderet i abonnement
§ Middag kl. 19, bestilles senest onsdag
# Nøddeknækkermiddag kl. 18.00, bestilles senest onsdag
F Fri entre


