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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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Tak for et super loppemarked
Tusind tak til alle, som var engageret omkring loppemarkedet og en kæmpe tak til de mere end 
2.100 gæster, som lagde vejen forbi årets loppemarked.

Vores motto ”Kom og gør en god handel” blev i den grad efterlevet til alles fornøjelse. Jesper Bo, 
bl.a. kendt fra ”Skattejægerne” på DR1, håndplukkede effekter til årets auktion og lod hammeren 
falde over effekterne kl. 12. Budlysten var stor og årets auktion blev den bedste i flere år. Velvillige 
naboer bød hinanden op i jagten på bornholmsk porcelæn.

Årets historie blev dog skrev i møbelladen, hvor en ældre gangbesværet herre havde stillet rolla-
toren ved siden af trappen for at gå op på første salen og kigge på porcelæn. Da han kom tilbage 
igen, var rollatoren solgt for den nette sum af 150 kr. Køberne af rollatoren blev dog hurtigt fun-
det og handlen annulleret. Historien har gået land og rige rundt i aviser, på nettet og i æteren på 
Radio24syv. Tak til møbelloppen for at promovere Nødebo Loppemarkedet ud over det sædvan-
lige.

Vel mødt til næste års loppemarked SØNDAG D. 23. AUGUST 2015

Indsamlingen til næste års loppemarked er allerede igang. Fra 1. september til 10. maj kan effekter 
afleveres ved at møde op i viceværtens kontortid, så vil han åbne laden. Fra 10. maj til loppemar-
kedet afholdes i slutningen af august, kan der afleveres effekter hver lørdag fra kl. 10-12. Her ud 
over afhenter vi effekter i samme periode ved henvendelse til Jytte Møller, tlf. 3026 3231.

Øvrige henvendelser kan ske til loppegeneral Ann-Britt Thorndahl, tlf. 4848 4929
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2012 2013 2014
Aution 3.250,00 4.700,00 7.750,00
Galleriet 10.069,00 5.206,00
Bookmaker 2.820,00 3.363,00 2.958,00
Buffet 9.073,00 14.167,00 11.507,50
Bøger 15.377,00 25.458,50 21.324,50
El-artikler 6.604,00 10.713,50 9.851,50
Entre 19.744,00 33.513,50 34.644,00
Flødebollekast 1.246,00 1.246,00 955,00
Fiskedam 1.000,00
Grill 6.660,00 4.505,00
Grønt/bagværk 4.324,00 6.653,50 6.716,00
Hus & Have 11.677,00 13.827,00 14.887,00
Is i baggården 2.355,0 2.462,00 1.698,00
Isenkram/porcelæn 14.636,00 19.382,50 19.954,00
Lamper 5.762,00 6.188,00 6.971,50
Legetøj 9.475,00 13.670,00 10.350,50
Linned 4.872,00 7.926,50 6.093,00
Muntre Køkken 1.048,00 1.212,00
Møbler 36.716,00 32.422,00 28.227,00
Nips/brugskunst 12.993,00 16.642,00 14.487,00
Sandwich 3.762,50
Sport/fritid 7.349,00 9.447,50 10.067,00
Tøj 6.949,50 10.636,50 11.232,00
Vafler 5.682,00 6.852,00 7.174,00
Øl 3.980,00 9.844,00 7.114,00
Koge- og havebøger 1.488,00
I alt 191.330,50 267.892,00 248.647,00

Resultat af loppemarked
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Loppe-
marked

2014
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Forfatteren og skuespilleren 
Farshad Kholghi

Onsdag den 8. oktober kl. 19.30 

Oplev en foredragsholder, der forstår at kombinere under-
holdning, alvor og faglige pointer. Farshad Kholghi er kendt 
for sine skarpe meninger og tankevækkende fortællinger. Hans 
foredrag er underholdende, energiske, inspirerende og opløf-
tende.

Farshad har tyve års erfaring som entertainer og iværksætter i underholdningsbranchen. Han har 
spillet med i tv-serier, film, teater, revyer og musikalske shows. Derudover er han en meget be-
nyttet debattør, og han har skrevet flere bøger og antologier. Med humor, energi og præcision er 
Farshad klar til at give publikum en inspirerende oplevelse, der giver dem konkrete værktøjer og 
motivation til at se nye muligheder, tage personligt ansvar og få bedre gennemslagskraft.

Farshads liv har været præget af dramatiske forandringer. I 1984 da han var 13 år gammel, flygte-
de han sammen med sin familie fra Iran til Danmark. Her blev han nødt til at begynde helt forfra 
for at skabe sig et nyt liv. De forandringer og udfordringer, der fulgte med flugten fra Iran, har 
været med til at berige hans liv med uvurderlige erfaringer, som er fundamentet i hans fortællinger 
og foredrag.

I den offentlige debat har han gjort sig til talsmand for vestlige frihedsidealer og modstander af ef-
tergivenhed over for islamisk ideologi. Han har skrevet romanen ”Verden er ét land” (2007), som 
handler om opvæksten i Iran, flugten til Danmark og hans egne oplevelser omkring integration 
i et nyt land. Han har også skrevet den tragikomiske roman ”Tre gange dagligt mod depression” 
(2011) om kærlighed, sex og angst. I Jyllands-Posten stod han for ”Stikpillen”, hvor han skrev en 
satirisk, provokerende kort tekst med aktuelle samfundsrelevante vendepunkter.

Billetter til 80 kr. kan købes ved indgangen eller i forsalg på www.noedebo-kro.dk
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Hanne Boel
Søndag den 12. oktober kl. 16 

Ved skabelsen af Hanne Boels mange albums har hun 
ofte indspillet flere sange end der reelt var kapacitet til på 
pladen. Og med en naturlig prioritering af sangerindens 
egne kompositioner har mange smukke cover-numre og 
musikalske features aldrig set dagens lys. Men på hendes 
nye CD ”Outtakes” har Hanne Boel udvalgt en perlerække 
af nyfremfundne numre, som i mange år har gemt sig på 
forskellige formater af bånd, optaget i perioden fra 1989 
til 2007 - en historisk rejse gennem både teknologiens og 
sangerindes udvikling.

Hanne Boel fortæller selv om albummet: ”Nu har vi samlet en del af disse gemte sangskatte til en 
lille udgivelse. Vi har ikke rørt ved dem, der er ikke tilført noget, ikke sunget over. I tre tilfælde har vi 
dog måttet mixe, fordi der simpelthen ikke fandtes et mix af de pågældende sange. CD’en er med andre 
ord et indblik i vores arbejdskammer - og hvem ved, om vi har fundet alle de sange, der gemmer sig!”

Hanne Boel er musiksproglig student fra Kildegård Gymnasium og blev i 1980 uddannet fra Det 
Kongelige Danske Musikkonservatorium som musikpædagog med speciale i kor, sang og ensem-
blespil. Hun studerede derefter sang et år ved Berkley School of Music i Boston, USA. Hjemme 
igen arbejdede Hanne Boel i flere år som musikpædagog - en karriere hun ved siden af sangen har 
fortsat bl.a. på Den Rytmiske Aftenskole, Statens Teaterskole, Rytmisk Musikkonservatorium, 
Ålborg Universitet og ved jazz- og rockstævner. Den 1. august 2009 blev hun ansat som professor 
ved Rytmisk Musikkonservatorium i København.

På Nødebo Kro giver hun koncert sammen med Jens Runge og Vicky Singh, begge på guitar og 
kor, som hun i 2005-2007 med stor succes turnerede land og rige rundt med. 

Vi regner med stort publikum, så der er nummererede pladser. Billetter til 220 kr. sælges i 
forsalg på www.noedebo-kro.dk. Eventuelt resterende billetter sælges ved indgangen.
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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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Den amerikanske klavertrio debuterede i Wigmore Hall i 2002 og har siden inspireret og bevæget 
publikum over hele verden med dens gribende musikalske fortolkninger. The Lee Trio besøgte 
Nødebo Kro i foråret 2009. Nu kommer den igen.

Det er tre musikalske søstre, der danner dette dynamiske ensemble. Lisa Lee på violin, Angela 
Lee på cello og Melinda Lee Masur på klaver. Med San Francisco som hjemsted har de en bredt 
funderet musikalsk uddannelse bag sig bla. fra The Curtis Institute, The Juilliard School, Yale and 
Harvard. I 2004 vandt trioen anden prisen i den italienske Gaetano Zinetti Competition og fik 
samme år en pris ved Kuhmo International Chamber Music Competition i Finland. I 2007 mod-
tog den et legat fra Gotthard-Schierse-Stiftung i Berlin.

Ud over deres omfattende internationale koncertvirksomhed ser de tre søstre det som en vigtig 
mission at bidrage til den musikalske uddannelse af nye generationer. De giver derfor master 
classes på musikskoler, universiteter og konservatorier rundt i verden og tager sig tid til at give 
koncerter på steder, hvor der ellers kun sjældent eller aldrig bliver opført klassisk musik. I 2010 
var de således det første klassiske ensemble, der gav koncert for elerver ved Andre Agassi College 
Preparatory Academy i et slumområde i Las Vegas, og i 2011 tog de på turné i Ukraine, hvor de 
underviste underpriviligerede børn. 

The Lee Trio vil spille værker af bl.a. Beethoven og Dvorak

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

The Lee Trio

Onsdag 
den 15. oktober 

kl. 19.30
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Et underholdende, skarpt og på mange måder farvet foredrag af tegner Roald Als og komiker 
Mette Frobenius.  Hvordan laver man politisk satire, kan man være sjov og skarp på kommando, 
og hvad er egentligt de retslige grænser for, hvor langt man kan gå?  

Sammen udforsker Roald og Mette det underlige farvand, som ”politisk satire” er. Det bliver et 
gensyn med både hulemanden Fogh og førstedamen, der har svært ved at balancere på stiletterne, 
og for nogen måske et første møde med Grundlovens paragraf 77 om ytringsfrihed. 

Til daglig er Roald Als Politikens ukronede hof-tegner, og desuden laver han bøger. Mette Fro-
benius har lavet stand-up i 20 år, holder foredrag og skriver bøger, men hun er også uddannet 
erhvervsjurist med speciale i presseetik. Sammen har parret de sidste mange år arbejdet på Gyl-
dendals satirehæfte: ”Blæksprutten”.  

Så mød op til en sjov eftermiddag. Folk med meget politisk korrekte holdninger og meninger bør 
dog nok overveje at holde sig væk fra Kroen lige netop den eftermiddag.

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

Med tegner Roald Als og 
komiker Mette Frobenius

Kunsten at lave noget der kradser

Søndag den 26. oktober kl. 16 

NB Deadline 
for næste nummer af Kirke &Kro er flyttet til

fredag den 7. november
NB
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Kom og vær med til en sjov og glad fællesaften med Nøddeknækkerne. Tiderne er fra denne sæson 
ændret af hensyn til de mindste deltagere. Det hele starter en halv time tidligere.

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 29. oktober 
kl. 12 på Kroens hjemmeside www.noedebo-kro.dk

Der er gratis adgang til musikken.

Nøddeknækkerne    Fredag 31. oktober kl. 19.00

Nyt tiltag på Kroen: Fredags Cafe 
Hver fredag mellem 15.00 - 17.00

Vi omdanner vores driverhus og bar til cafe miljø.

Nyd en f.eks. en kop Cafe latte - Cappuccino eller Espresso med dejligt bagværk i vore afslap-
pede og hyggelige lokaler.

Cafeen er åben for alle ....også for ikke-medlemmer. Se mere omtale på side 20.
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Swing Cats var med, da fredagsdansen startede på Nødebo Kro for 35 år siden, og deres musik 
kan stadig få salens gulv til at gynge til et bredt repertoire fra New Orleans over boogie-woogie, 
swing og frem til Rock ’n’Roll og gode 60’er numre.

Nostalgi? Ja, måske! Swing Cats blev startet i 1976 af tenorsaxofonisten Søren Sørensen. Bandet 
har lige fra starten haft succes med at spille i en glad og pågående stil, som altid smitter af på pub-
likum. De betegner sig selv som et af Danmarks bedste festbands, og stemningen har altid været 
høj, når de har gæstet forsamlingshuset i Nødebo, ikke mindst på grund af deres friske og danse-
venlige musik. Sidst Swing Cats spillede på Kroen var i 2013.

Inden musikken starter, kan man spise middag med en to-retters menu for kun 125 kr. Spisebil-
letter skal købes i forsalg på forsamlingshusets hjemmeside www.noedebo-kro.dk senest onsdag 
den 5. november kl. 12.

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

Fredag den 7. november kl. 21, mulighed for spisning kl. 19

Swing Cats
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Det er de store romantiske komponister Strauss og Wagner, der er på programmet, når den 
kraftfulde unge sopran Sophie Thing-Simonsen og pianisten Kristoffer Hyldig giver koncert på 
Nødebo Kro.

Sophie Thing-Simonsen tog diplomeksamen fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 
2009 og blev derefter optaget i solistklassen med Marianne Rørholm som lærer. Hun har desuden 
modtaget undervisning af Helene Gjerris og Douglas Yates og har bla.deltaget i masterclasses med 
Cecilia Bartoli, Helmut Deutsch, Bo Boje Skovhus og Josef Protschka. 

Solistklassen er en særlig overbygning på den almindelige konservatorieuddannelse, hvor den 
studerende ifølge formålsbeskrivelsen ”uddannes til at virke på det højeste kunstneriske niveau”. 
Her går man to år, og derefter planlægger man en debutkoncert. Sophie Thing-Simonsen havde 
sin debutkoncert i Konservatoriets Koncertsal i november 2011.

Sophie Thing-Simonsen medvirker regelmæssigt i Det Kongelige Danske Operakor, DR Koncert-
koret, Teater Hedelands Operakor m.m. og er fast medlem af Mogens Dahls Kammerkor. Derud-
over har hun været solist med diverse danske orkestre. Fra 1997-2000 havde hun talrige hoved-
roller i semi-professionelle operetteproduktioner, bl.a. Valencienne (Den Glade Enke), Périchole 
(Périchole), Otilie (Sommer i Tyrol) og Irene (Mød mig på Cassiopeia).

Sophie Thing-Simonsen vil bl.a. synge Richard Strauss’ 8 Gedichte aus ”Letste Blätter” og Richard 
Wagners Wesendonck Lieder, og hun akkompagneres af pianisten Kristoffer Hyldig, der sidst 
optrådte på Nødebo Kro i januar måned i år. 

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

Sophie 
Thing-Simonsen

Søndag den 9. november kl. 16 
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Kontakt advokat Martin Utiger, 
tlf. 4824 7920 eller mail mu@augustj.dk 

Se i øvrigt vores hjemmeside www.augustj.dk

Du kan forvente en juridisk rådgivning, 
der altid er åben og ærlig

 

 

 

    Spil 
BADMINTON 
i Nødebo Badmintonklub ! 
Vi er startet på sæson 2014-15 og spiller frem til 1. maj. Vi har baner i 
Jespervejhallen og Østervanghallen i Hillerød og på Nødebo Skole. 

Klik ind på vores hjemmeside for spilletider og tilmelding.        

 

             Årskontingentet er kun Kr. 375,-      
 

     WWW.NIFBADMINTON.DK 
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Strikke-
klubben

Find strikketøjet frem for nu skal der strikkes 
Så skal der igen strikkes på Kroen. Vi mødes hver anden onsdag kl. 19.00 i Driverhuset.

Strikkedatoer: 8. oktober, 22. oktober, 5. november, 19. november og 3. december

Halloween Fest

Lørdag 1. november fra kl. 17.30

Halloween er fest og udklædning for hele familien. Der er gratis adgang for alle, og musikken 
til dansen hentes fra en ipod. Man kan købe lidt at spise og drikke i caféen, og spøgelseshuset i 
kælderen bliver en spændende oplevelse for børn i alle aldre.

Kroens café er åben allerede fra kl. 17.30 så de mindste også kan være med, og der er mulighed 
for at købe pølsehorn, pizzastykker, is og drikkevarer. Der er spøgelseshus for børnene og præmier 
for de bedste udklædninger. Vi bliver ved til midnat, hvis der er stemning for det. En inspirerende 
og hyggelig aften for hele familien, hvor både børn og voksne kan mødes med deres venner. En 
aften man bare må med til!
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Marianne Breds Geoffroy er speciallæge i psykiatri og specialist i kognitiv adfærdsterapi. Hun vil 
dele sin viden om ADHD hos voksne, hvad det betyder, og hvordan man kan leve med diagno-
sen. ADHD dækker over en række symptomer, som man har diagnosticeret og behandlet hos 
børn siden 1960’erne i USA. ADHD er ikke en psykisk sygdom, men en biologisk tilstand der 
oftest er medfødt. 

Når man læser om symptomerne ved ADHD vil de fleste mennesker genkende situationer fra sig 
selv. Hvis man f.eks. er meget træt, vil mange situationer, som normalt ikke skaber problemer, 
opleves som uoverkommelige at stå igennem. Ved ADHD opleves det samme, blot ikke pga. træt-
hed, men fordi ens hjerne og krop fungerer på en anden måde.

Fordi et vigtigt kernesymptom ved ADHD er, at man altid har husket ret dårligt, har mange fejl-
agtigt forklaret det for sig selv med ’dumhed’. Et andet kernesymptom ved ADHD er, at man let 
afledes og distraheres af ting, der sker omkring én. Ved ADHD har man en sanse-bearbejdnings 
proces, der ikke fungerer optimalt, med mindre nogle helt bestemte betingelser er til stede. 

Hos voksne med ADHD kan udfordringen for nogle være at passe de hjemlige rutineopgaver, der 
føles mere belastende end fx jobbet. Man prioriterer typisk de gode, spændende oplevelser først og 
udskyder det mindre spændende og tænker, at man ”nok skal få det gjort” senere på dagen. Men 
man overvurderer typisk, hvor meget der kan nås på en dag! 

Diagnosen stilles ved samtale hos en speciallæge i psykiatri og skal baseres på oplysninger fra en 
selv, men så vidt muligt også fra mennesker, der har kendt en længe. Der er desværre ingen ob-
jektive undersøgelser så som blodprøver, hjernescanninger eller neuropsykologiske tests, som man 
med 100 % sikkerhed kan stille diagnosen med.

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

ADHD – hvad er det?
Med Marianne Breds Geoffroy, speciallæge i psykiatri

Onsdag den 19. november kl. 19.30 
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Hun er en hædret og elsket skuespiller, uddannet fra Aarhus Teaters elevskole i 1989. Sidst vi så 
Charlotte Fich i Nødebo, var hun den sejeste drabschef i DRs ”Rejseholdet”. Men det er ikke i 
den rolle, vi skal opleve hende nu. Hun skal synge!

I en moden alder har Charlotte Fich vist helt nye sider af sig selv og demonstreret et umiskende-
ligt talent for at skrive smukke sange, som hun selv serverer med stor sødme og indlevelse. 

Hendes musikalske rejsehold består af Dennis Flacheberg på guitar, Martin Valsted på keyboard, 
Casper Bak Poulsen på bas og Jacob Chano Lundby på trommer. 

Charlotte Fich har altid lavet musik, altid elsket at spille guitar og altid gået med sange i hovedet. 
Da hun nærmede sig 50 år, besluttede hun at gøre alvor af sine drømme og gå fra at være den, der 
udfylder andres rammer i skuespillet, til selv at skabe noget som musiker og sanger. 

”Musik har altid fyldt meget. Den har hele tiden ligget som en grundtone af glæde og lidenskab og no-
get, som jeg har haft lyst til at gøre noget ved”, siger Charlotte Fich. ”Jeg har taget min drøm alvorlig 
ved at gøre mig klart, hvad der skulle til at indfri den, og så er jeg gået efter det”.

Charlotte Fich har selv komponeret musikken og skrevet teksterne, som overvejende er på dansk.
Kompositionerne omhandler livets udfordringer og skønhed, og små historier før sangene gør tek-
sterne meget vedkommende. Teksterne tager udgangspunkt i min egen verden, mit eget liv, mine 
egne følelser, og så tilføjer jeg en historie eller en karakter”, fortæller Charlotte Fich om sine sange.

2012 udgav Charlotte Fich CD’en ”Små Skred” 

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

Charlotte Fich 
med band

Søndag den 23. november kl. 16 
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Nødebo Bæredygtigt!
En ny og meget levende interessegruppe Nødebo Bæredygtigt! eller bare NB! har set dagens lys, 
og vi byder dem hjertelig velkommen på Nødebo Kro.

Idegrundlaget

Gruppen etableredes i februar i år, og er nu en kernegruppe på 9 personer fra Nødebo. I kort 
form lyder deres idegrundlag sådan:

”Formålet er at udvikle en bæredygtighedskultur i Nødebo, således at vi i vores daglige adfærd og praksis 
tænker i og foretrækker bæredygtighed i forhold til energiforbrug, transportkultur samt affaldshåndte-
ring og genbrug.”

Gruppen vil skabe opmærksomhed på bæredygtige muligheder ved bl.a. at arrangere foredrag, 
events og inspirationsmøder, som skal danne baggrund for igangsættelse af lokale bæredygtige 
projekter. 

Det første inspirationsmøde

Det første inspirationsmøde løb af stablen d. 31. august på Kroen, hvor initiativet blev skudt i 
gang. Her mødte ca. 25 borgere op, og snakken gik livligt. Der var masser af inspiration at hente 
både fra Reparationsværkstedet i Tåstrup, hvor man hellere reparerer end smider ud, og fra Mil-
jøpunkt Østerbro, som har gang i mange bæredygtige projekter inden for både transport, energi 
m.m.

Med mange fine ideer i baghovedet indledtes gruppearbejdet med en brainstorm; den udløste 
mange gode og brugbare ideer til projekter inden for energiforbrug, transport samt affald og 
genbrug. Flere af ideerne var til at gå til med det samme, så det videre arbejde med at få nedsat 
projektgrupper til at gennemføre projekterne, blev fulgt op på et møde d. 22. september. Det 
bliver spændende at følge projekterne. 

Mødet sluttede med et lækkert måltid og resultatet af konkurrencen om bedste bæredygtige ide 
blev offentliggjort.  Her vandt Nina Horn med sin ide om ”Nødebo nyttehaver” 

På www.nødebobæredygtigt.dk kan man se vinderideen samt alle ideerne både fra konkurrencen 
og fra mødet.  Der vil løbende blive afholdt inspirations- samt opfølgningsmøder, så der er rig 
mulighed for at komme med bæredygtige ideer og være med til at føre dem ud i livet i NB!
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Hvem er kernegruppen, og hvad vil de arbejde for?

Andreas Gade: Er pt på orlov  

Erik Nymark: Et meningsfyldt arbejdsfællesskab til gavn for miljøet.

Christian Wolfhagen: Der skal også være skiføre til mine børnebørn og oldebørn.                 

Helle Barker: Vil medvirke til af få skabt et fællesskab med opmærksomhed på bæredygtige mu-
ligheder.

John Jensen: I mit job som rådgivende ingeniør bliver bæredygtighed stadig mere aktuelt.

Kirsten Vesterager: Vil gerne ruske op i indgroede vaner.

Karina Nymark: Det er et vigtigt idegrundlag.

Ole Christoffersen: Lokale initiativer giver hurtigere tilfredshed og mere synlige resultater.

Stephen Wessels: Det er vigtigt at tænke globalt.

Kig ind på www.nødebobæredygtigt.dk og få hele versionen af kernegruppens motivation for at 
være med i NB!
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Fredagscafe
I foråret 2014 blev en arbejdsgruppe nedsat under kroens bestyrelse med det formål at øge interes-
sen for livet omkring kroen. Fredagscafeen er det første af de initiativer der er igangsat. Dette er 
med henblik på at flere får deres daglige gang på kroen og måske får lyst til at blive en del af livet 
omkring den. Fredagscafeen vil være åben hver fredag fra kl 15.00 til ca kl 17.00. Bar og driverhus 
samt haven mod søen omdannes til hyggeligt cafemiljø, hvor der med et smil serveres alt lige fra 
cafe latte, the, cacao og kage til øl og vin.

Cafeen er åben for alle.
Vi ønsker at vise, hvad kroen er, og hvad vi kan bruge den til. Uanset om man er medlem eller ej , 
indbydes man til bare at nyde sin kaffe og byens bedste udsigt. Vi fortæller gerne om hvilke ideer, 
vi arbejder med og nye ideer er meget velkomne og vil blive taget med til arbejdsgruppen.

Cafeen slog første gang dørene op fredag d. 12. september. Selv uden den store forudgående an-
nonceringen har den været godt besøgt, og vi har fået gode tilbagemeldinger. Cafeen har været 
besøgt af både børn og voksne, medlemmer og ikke medlemmer, hvilket har givet en god dyna-
mik, hygge og gode snakke.

Foreløbig bliver cafeen drevet af 3 frivillige fra arbejdsgruppen, men på længere sigt vil det være 
dejligt, hvis flere har lyst til at deltage enten med at stå i cafeen, gøre indkøb eller med at bage 
kager.

Vi er meget glade for den opbakning der har været og glæder os til at se endnu flere i cafeen
Med venlig hilsen Inge Merethe, Heidi Marie og Helle.



21

I får 5 kaffekopper

Jeg kan varmt anbefale den nye fredags-café. Jeg var der den 12-9 og nød en café latte serveret 
med smil og omhu, og et lækkert stykke chokoladekage, naturligvis hjemmebagt, som caféen har 
ambitioner om, at alt skal være. Der var 3 slags kage, imponerende at have så stort et udvalg. Man 
kan også købe espresso, capuccino, te eller en øl eller vand. Det er dejligt, at der er nytænkning på 
Kroen og nye initiativer, og dette her har fortjent al mulig opmærksomhed og held og lykke. 
Der var ca. 25 på åbningsdagen – både børn og voksne – og de 3 bag disken sørgede for en varm 
og åben stemning. 

Så prøv at gå op på Kroen og slut arbejdsugen af med en latte og lidt nabosnak.  
           LL

Kroens mødedatoer
Betyrelsen:              6. oktober og 3. november
Kulturudvalget:  30. oktober og 24. november

Du kan møde op til møderne, hvis du har noget på hjertet,
de starter med 15 minutters spørgetid.

Gå ind på www.noedebo-kro.dk og bliv medlem af 

Forsamlingshuset Nødebo Kro
det koster kun 350 kr pr. år

Læs om nogle af fordelene på side 39
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Banko på Nødebo Kro hver tirsdag kl. 18:50
...hele året

Måske ikke landets største eller flotteste banko,
blot det bedste !

Torsdagsklubben
Torsdagsklubben mødes på Kroen hver anden torsdag kl. 12 for at spise frokost sammen. Derefter 
kører vi ofte ud for at se en udstilling eller noget andet, som vi har besluttet os for.
Normalt er vi omkring 20 deltagere i vores arrangementer, men vi vil gerne være flere.

Andet Halvår 2014

Man skal være medlem af Kroen for at deltage i Torsdagsklubben.
Mød os på Kroen eller kontakt eventuelt Inger og Poul Rudbeck på tlf. 4848 2794

Uge Dato Aktivitet
38 18.9 Slotshaven Fredensborg
40 2.10 Hjemmedag
42 16.10 Sct. Hans Hospital
44 30.10 Ørestaden
46 13.11 Bowling
48 27.11 Politigården
50 11.12 Juleafslutning
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Naturens dag i Nødebo
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NØDEBO VANDVÆRK

vort fælles vandværk

Vi har oplevet en hel fantastisk sommer og sensommer, hvor både mennesker og naturen har haft 
brug for meget vand. Vandværket har leveret de ønskede mængder uden problemer.

Desuden kan vi glæde os over, at vandkvaliteten stadig er særdeles god her i Nødebo. Det er mu-
ligt at følge alle vandanalyser på vor hjemmeside:

www.nødebovand.dk

Sidste år gennemførte vi udskiftningen af den nordgående hovedforsyningsledning og i år er der 
gennemført en kontrol af hele systemet. Det, der var at bemærke, hører hjemme i småtingsafde-
lingen, så det kan kun være tilfredsstillende.

Arbejdet med at udarbejde planerne for udskiftningen af forsyningsledningerne på Pramvej er ved 
at være færdige. Derefter skal det sendes i udbud. Vi forventer, at kunne komme i gang foråret 
2015. 

I sommer måtte vi konstatere, at tagdækningen på vandværket skal udskiftes: Råd i strøerne under 
selve tagdækningen. Samtidig blev det konstateret, at jernet i ind- og udluftningen i skakterne er 
tæret og vil blive udskiftet ved samme lejlighed. Der vil som noget nyt blive monteret filter i ind- 
og udluftningen.

Bestyrelsen
September 2014
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Tennissæsom er nu ved at være ovre. Vejret har været med os i år. Det tidspunkt, hvor banerne 
helst skulle have vand regnede det, og når der skulle spilles, skinnede solen. Banerne har været 
perfekte at spille på, og Ole Nielsen har med stor omhu forsøgt at holde græsset væk fra rødgruset  
så banerne også var pæne at se på. Stor tak til Ole.

Første uge i september var der klubmesterskaber. Herresingle blev igen vundet af Frank Elmelund 
Nielsen, som slog sin legekammeret fra dagene i Nødebo, Brian Thinggaard. De to leverede en 
meget seværdig kamp med mange virkelig flotte dueller. Tillykke til Frank.

Herredoublen blev i år vundet af Lutz Kokott og Jørn Hansen som fik revanche efter sidste års 
nederlag til Niels Korfitsen og Jørgen Fonnes. Damesingle B blev vundet af Jamila Eriksen, som 
besejrede Marianne Strauss i finalen. Desværre måtte finalen i herresingle B og finalen i mixdou-
ble udsættes pga. sygdom, og kampene spilles først efter bladets dead line.

I år har vi haft stor succes med vores ny træner. Leonardo har haft stort held med få de helt unge 
interesseret i legen med ketcher og bold. Følgende udsagn fra Marianne Strauss siger vist det hele:
”Fuldstændig fantastisk sæson for både børn og voksne med tennistræning af Leonardo. Han har inspi-
reret både børn og voksne. Træningen har løftet os alle både teknisk og mentalt. Jeg har slet ikke roser 
nok at give han.” Vi håber, at vi kan fortsætte samarbejdet til næste år.

Tak til alle de frivillige, og i særdeleshed til Anders, for jeres indsats for tennissporten i Nødebo.
Husk, at der kan spilles indendørs tennis i Hillerød Tenniscenter med rabat for medlemmer af 
Nødebo Tennisklub.  
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DIN LOKALE TRÆMAND

Arborist Jørn Skov
Træfældning, Træbeskæring

Flishugning, Stubfræsning

Rådgivning

Uforpligtende tilbud gives

skov@treecare.dk

www.treecare.dk

Nødebovej 36A  40872626

24 41 62 70

PETER
TOFT
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En levende skole
i lokalsamfundet

Nødebo skole - eftersommer i reformens tegn

Nu er skoleåret 14/15 seks uger gammelt og læringsreformen præger vores dagligdag, måske mere 
end forventet :-) Det er altid svært at forestille sig hvordan helt nye måder at planlægge, prioritere 
og arbejde på vil komme til at påvirke dagliglivet på en skole.

Der har været skrevet rigtig meget i aviserne om reformen, både godt og skidt, ikke mindst har 
læreres og pædagogers arbejde været debatteret.

Imens har de engageret og benhårdt arbejdet på at få alting klar til det nye år, prøvet ikke at være 
alt for nervøse for, om det nu kan komme til at fungere, kan jeg nu nå det hele, forberedelse, elev-
samtaler, bevægelse, faglig fordybelse og ikke mindst den grundlæggende faglige undervisning, så 
alle børn oplever ”at de kan blive så dygtige som muligt” som er et af reformens mål.

Lærere og pædagoger på Nødebo skole bliver for hver dag et stærkere team, som i Skovhuset flit-
tigt bruger de meget forbedrede muligheder de har fået for at samles og være fælles om at forbe-
rede undervisning, projekter og det daglige arbejde.

Med jævne mellemrum får vi besøg af venskabsklasserne fra indskolingen på Jespervej, så er hele 
området fyldt med legende børn, som synes det er skønt at komme ”på landet”.

Lærerne er i denne uge påbegyndt tredje og sidste modul af ”Læring i naturen”, udeskoleuddan-
nelsen. Den dag havde SFO´en ansvaret for skoledagen og fik afviklet en meget vellykket Olym-
piade.

Jeg kan her til sidst, med glæde, fortælle at vores skolehave og legeplads har undgået yderligere 
ødelæggelser i sommer. Tak for hjælpen !

Bente Nissen, Leder Nødebo skole, SFO og Klub
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Tirsdagstræf i præstegården

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

Tirsdag den 21. oktober kl. 14-16

Johannes V. Jensens Himmerlandshistorier
ved sognepræst Henning Sundby, Espergærde

Endnu mens Johannes V. Jensen voksede op i Himmerland, gik der origi-
naler omkring som Tordenkalven, og der blev fortalt om sære folk på egnen 
og deres dramatiske skæbner. Med den slags folk som udgangspunkt fortalte 
Jensen sine egne historier. Det ejendommelige ved Jensens Himmerlands-
historier er, at de går tæt på personer og miljøer og skildrer dem med en 
slående ægthed, samtidig med at de er præget af en vis afstand til stoffet fra 
forfatterens side.

Tirsdag den 18. november kl. 14 – 16

I bunden af Esrum Sø
Bent Skov Larsen, formand for lokalhistorisk forening 
i Fredensborg, vil fortælle om lokaliteter i bunden af 
Esrum Sø. Især om Skipperhusets og Sørups historie, 
som også rummer fortælling om vaskestederne i Sørup. 
Her var der vaskekoner og blegemænd, der vaskede og 
blegede for det fine borgerskab i hovedstaden.

Fortællingen ledsages af billeder
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SPORT ∙ KULTUR ∙ KONFERENCER ∙ MESSER ∙ SVØMMEHAL

FØRST PÅ KROEN OG SÅ TIL...
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       HARLEM GOSPEL SINGERS
ENESTÅENDE GOSPELSTIL MED QUEEN ESTHER MARROW

9/12

Nyd en dejlig middag inden forestillingen i Restaurant F...

STIG ROSSEN
JULEKONCERT MED GÆSTESOLIST MARIA LUCIA

 12/12

Støt vores annoncører

de støtter os !
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Salmer og spaghetti
Alle er velkomne!

Et tilbud til børn og deres forældre, bedsteforældre, tanter, onkler og store søskende

Vi begynder med en kort gudstjeneste i Nødebo kirke kl.17.00, tilrettelagt så selv de mindste kan 
være med. Derefter går vi i præstegården, hvor der er dækket op til en gang fantastisk velsmagen-
de spaghetti med kødsovs, lavet med kærlig hånd af kirken søde frivillige personale. 

Hvornår? Hver den sidste torsdag i måneden: 30. oktober og 27. november (ingen Salmer og 
Spaghetti i december)

Is til børnene!

Af hensyn til planlægning bedes man melde sig til senest dagen før til præstesekretær Allan Høier 
(48480719 tirsdage fra kl.10-16) eller på mail alho@km.dk

Det koster kun 25 kr. for voksne, mens børn er gratis.
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Søndag d. 29/9 havde vi endnu en fantastisk Gospelgudstjeneste i Gadevang kirke. Gospelguds-
tjenesterne har udviklet sig til en god tradition, og udover fornøjelsen, giver det  os mulighed for 
at prøve nye sange af i trygge rammer.

I denne sæson arbejder koret med sangene, der skal synges til koncerten på Nødebo kro d. 21/12 
kl. 15.00. Sangene repræsenterer gospelmusikken fra slavetiden til idag, så der er mange nye 
sange, som skal læres, og som er meget forskellige i lyd og udtryk. 

Til oktober er korets medlemmer inviteret til at deltage i et korprojekt i Asminderød kirke 
torsdag d. 23/10 og de efterfølgende 3 torsdage. Et projekt Helene og Fredrik står i spidsen for. 
Har man lyst til at komme og synge med, så læs mere om projektet på: 
www.fredensborgslotskirke.dk/page/1756/gospelkor

I december holder koret 3 koncerter, og alle er meget velkomne. Vores jule-cd kan i øvrigt købes i 
forbindelse med  koncerterne, eller ved henvendelse til Anne Hansen tlf. 4848 4196 

•	 Søndag d. 30 november skal koret synge til Gillelejes julemarked – tidspunkt er ikke  
 fastlagt endnu, men vil blive skrevet på korets hjemmeside –MMMC.dk 
•	 Søndag d. 7 december kl. 16.00 har vi vores gospel julekoncert i Gadevang kirke, hvor  
 der altid er fuldt hus og en fantastisk stemning
•	 Søndag d. 21 december kl. 15.00 medvirker koret i gospelsangerinde og gospelinstruktø 
 ren Helene Dahl´s foredrag og koncert om gospelmusikkens Historie. 

Hilsen alle os fra MMMC 

My Merry Monday Gospel Choir - MMMC
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Menighedsrådsmøder er åbne for alle. 

Sted: Konfirmandlængen i Nødebo præstegård
Tid: kl.19-21

Datoer i efteråret:  7. okt – 13. nov – 9. dec

Filmaften i Gadevang Kirke
Onsdag d.22. oktober kl.19.30

I anledning af 25-året for Berlinmurens fald d.9. november viser vi Oscar 
vinderen ”De andres liv” af den tyske instruktør Florian Henckel, med en 
kort introduktion af sognepræsten. 

Vi er i Østberlin i 1984. Fem år før murens fald holder regeringen DDR’s befolkning i et jerngreb 
med kontrol og overvågning. Den parti-loyale Stasi-agent og afhøringsekspert Wiesler håber på 
at fremme sin karriere, da han får til opgave at overvåge den intellektuelle, fritænkende forfatter 
Dreymann og hans kæreste. Operationen bakkes nemlig op af de allerhøjeste kredse. Men under 
overvågningen fascineres han mod forventning af en helt anden verden, og han bliver tiltrukket af 
et liv, som han får sværere og sværere ved at modstå. Men systemet kan ikke stoppes, når det først 
er sat i gang, og et meget farligt spil begynder at tage form…

Tilmelding til præstesekretær Allan Høier på alho@km.dk eller 48480719 (bedst om tirsdagen) – 
så vi ved hvor meget kaffe, vi skal brygge. 

Uhyggelig ”Salmer og spaghetti” !!
Halloween i Gadevang Kirke d. 31. oktober kl.17.00

Gudstjeneste og fællesspisning

Efter gudstjenesten spiser vi sammen (de levende og de døde) på kirkegården.
Tilmelding til præstesekretær Allan Høier på alho@km.dk eller 4848 0719 (bedst om tirsdagen)
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9. november 1989

August 1961
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Allehelgen
Søndag d. 2. november kl.16

Vi fejrer Allehelgens dag med en gudstjeneste i Nødebo kirke. Under gudstjenesten vil navnene på 
alle, der er døde og bisat eller begravet i vores to sogne blive læst op. 

Efter gudstjenesten går vi i præstegården og spiser suppe efter gammel Allehelgens skik. 

Sindets og sorgens geografi 

Oplæg ved sognepræst i Skovshoved kirke Helle Møller Jensen. Alle, der er i 
sorg og krise, kender udtrykkene ”jeg kommer ingen vegne” eller ”det hele går for 
hurtigt til at jeg kan følge med”. Helle Møller Jensen vil prøve at beskrive sorgens 
bevægelser i bred forstand, både fysisk, relationel og følelsesmæssig. Meningen er at 
få sat nogle billeder på det, man kan kalde sindets og sorgens landskaber.

Ungdomsgudstjeneste 

Søndag d. 9. november kl.10.30 i Gadevang kirke

Frihed og  forsoning

Nødebo og Gadevangs konfirmander går sammen 
om at lave en gudstjeneste med udgangspunkt 
i markeringen af 25 året for Berlin murens fald 
1989.
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June Maya Kaalund Birch Lekfeldt, Søvej 8B
Nødebo  3480 Fredensborg

Formand,
referent

53655424 june@lekfeldt.dk

Gunver Nielsen, Mosebredden 1
Nødebo  3480 Fredensborg

Næstformand 48481429 nielsen.aagaard@mail.dk

Poul Olsen, Kirkevej 12 
Nødebo  3480 Fredensborg

Kasserer 48480274  
40257074

poulmarius@gmail.com

Christine Fossing, Sportsvej 37
Nødebo  3480 Fredensborg

Personale-
kontakt

53390766  chrisfos@hotmail.com

Kirsten Aunstrup, Søparken 7
Nødebo  3480 Fredensborg

48485874 kirsten@aunstrup.com

Bodil Davidsen, Sportsvej 9, 
Nødebo, 3480 Fredensborg

40873652 msdk@get2net.dk

Lene Birkmand, Ved Skandsebakken 67
3400 Hillerød

Mødeleder 30246676
35436676

lebir@noh.regionh.dk

Jette Bjerre Hansen, Gribskovvænget 14
Gadevang  3400 Hillerød

48249504  
28899504

jbh@dakofa.dk

Birgitte Henriksen, Gadevangsvej 122
Gadevang 3400 Hillerød

48266083 henriksenbirgitte@yahoo.dk

Eva Holmegaard Larsen, Nødebovej 24
Nødebo 3480 Fredensborg

Sognepræst 48480719 ehl@km.dk

Nødebo-Gadevang menighedsråd

Vejviser for kirkerne i Nødebo og Gadevang  www.noedebosogn.dk
Sognepræst: Eva Holmegaard Larsen 
Nødebo Præstegård, Nødebovej 24, Nødebo   48 48 07 19  ehl@km.dk
Træffes bedst: ons-, tors- og fredag 10-11, tirsdag 16-18, træffes ikke mandag 
Præstesekretær: Allan Høier  
træffes  som regel i præstegården tirsdag kl. 9-15  48 48 07 19  alho@km.dk
Graver: Michael Müller 
Kirkegårdskontor Nødebovej 16, Nødebo   48 48 40 09 graver@live.dk
Træffes hverdage i dagtimerne
Sognemedhjælper: Kirsten Kragh     48 48 40 09 graver@live.dk
Gravermedhjælper/kirketjener: Ann Grove   48 48 40 09 graver@live.dk
Organist:  Peter Navarro-Alonso     60 88 19 01 peter@navarroalonso.com
Kirkesanger: Søren Hossy       33 15 95 96 s-hossy@mail.dk
Kirkeværge: Erik Hansen, Gribskovvænget 20, 3400 Hillerød      herikhansen@gmail.com
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Gudstjenester Prædikant Nødebo Gadevang
Oktober

5. oktober EHL 10.30
m. kirkefrokost

12. oktober EHL 9.00 10.30
19. oktober EHL 10.30 9.00
26. oktober Ib Lauritsen 9.00 10.30
30. oktober EHL 17.00

Salmer & spaghetti
31. oktober EHL 17.00

Halloween
November

2. november EHL 16.00
Allehelgen

9. november EHL 10.30
m. konf.

16. november Carsten Mulnæs 10.30 9.00
23. november Ida Secher 9.00 10.30
27. november EHL 17.00

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

Gudstjenesteliste

Årets traditionsrige julefest i præstegården finder sted tirsdag den 9. december kl.13. 
Festen annonceres i Kirke og Kro i november.
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Nødebo Idrætsforening         www.nif.dk
Formand Henning Vester,
Krohaven 7, Nødebo            4848 3150
Kasserer Kasper Andersen,
Mosedraget 24, Nødebo            4848 5584
Sekretær Svend Høegh Nielsen,
Kirkevej 14, Nødebo            4848 0672
Badminton: Svend M. Andersen,
Baunevænget 38, Nødebo            4848 2804
Fodbold: Kasper Andersen
Mosedraget 24             4848 5584
Gymnastik: Lillian Dale,
Søvej 14, Nødebo             4848 3238
Tennis: Niels Lillemose,
Rådyrvej 6, Nødebo             4848 3121

Grib Skov Trop                   www.gribskovtrop.dk
Formand Kirsten Schumann   2222 9095
Formand: kirstenschumann@gmail.com
Ulveleder: Bente Wilcke  4848 0128
Stifinderleder Lars Kvisgaard   4055 4742
Spejderleder: Stinus Andersen 2344 2659
Roverleder: Ole Lumholt  4848 0747
Forældreforening: Jørgen Andersen  4848 5099
Hyttevagt: Brian Hørup  41591076  
bhpost@mail.dk

Styrk din krop i Nødebo
Anne Lise Kristensen              4295 8207
Irene Møller              2363 6911

Øvrige foreningsdata

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

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

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

Vinterbadeklubben Nødebo Vikingerne
www.Nbovikingerne.dk

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

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

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

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

Nødebo Lokalråd                      www.nødebo.dk

Formand Nina Werther     4848 1407
Næstformand Katrine Gro Nielsen     4847 6144
Sekretær Johannes Krog    4848 5956  
Webansvarlig og   
Kasserer Birgit Madsen    4848 2188
Lilian Christiansen 4848 0210
Lilian Dale Andersen     4848 3238
Benny Kristensen   2480 6371
Tilforordnet Eva Holmegaard Larsen 4848 0719

Hillerød Sejlklub      www.hillerodsejl.dk
Theis Bober, Ringridervej 6           2163 5427
3400 Hillerød
theisbober@gmail.com
Klubhus: Krostien 11 Nødebo            4848 5245

Nødebo Stavgang     www.nodebostavgang.dk
Formand Jette Krog            4848 2793
Kasserer Poul Bønsøe           4848 2287
Sekretær Aase Nielsen           4848 1742
Inger Petersen            2896 8430
Anne-Marie Falkenberg             4825 0706



39

Forsamlingshusets bestyrelse

Forsamlingshuset, Nødebovej 26                                                          4848 0746

Tilde Gylling Bender, Søengen 2                                                           2070 2930
Bruno Bjerre, Ebbas Allé 14B                       ejendomsudvalget             2014 1617 
Mogens Hansen,  Egebakken 16                   kassserer                           4581 1580
Flemming Jørgensen, Nødebovej 1B             bankoudvalget                  4848 3980
Lisa Kragh, Kildeportvej 14                          økonomiudvalget              4848 1729 
Jens Lassen, Kirkevej 15,  Græsted                sekretær                            2113 0847
Lisbeth Larsen, Nøddehegnet 38                  informationsudvalget        4848 3537
Lisbeth Løw, Kildeportvej 26                       kulturudvalget                   4848 0727
Poul Rudbeck, Stengårdsalle 2                      formand                            4848 2794
Camilla Svanebjerg, Rosenberg Alle 3                                                    3555 3180
Chr. Wolfhagen, Nøddehegnet 19                 driftudvalget                    4848 2593

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

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

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

Lokaler Basis Rabat 1 medlem Rabat 2 medlemmer

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

  Ann-Britt Thorndahl   loppegeneral            4848 4929



Det sker på Nødebo Kro fra oktober til december

Næste nummer af Kirke & Kro udkommer 
den 23. november, deadline 7. november

Oktober

Tir. 7.  kl. 18.50 Banko
Ons. 8.  kl. 19.30 Farshad Kholghi A
Søn. 12.  kl. 16.00 Hanne Boel A
Tir. 14.  kl. 18.50 Banko
Ons. 15. kl. 19.30 The Lee Trio A
Tir. 21.  kl. 18.50 Banko
Søn. 26.  kl. 16.00 Kunsten at lave noget der kradser A
Tir. 28.  kl. 18.50 Banko
Fre. 31.  kl. 19.00 Nøddeknækkerne G#

November

Lør. 1.  kl. 17.30 Halloween G
Tir. 4.  kl. 18.50 Banko
Fre. 7.  kl. 21.00 Swing Cats A§
Søn. 9.  kl. 16.00 Sophie Thing-Simonsen A
Tir. 11.  kl. 18.50 Banko
Tir. 18.  kl. 18.50 Banko
Ons. 19. kl. 19.30 ADHD - hvad er det ? A
Søn. 23.  kl. 16.00 Charlotte Fich med band A

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


