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

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

Lokale personer pris kr

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

  Priserne kan ændres uden varsel. Se kroens hjemmeside.

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

Søndag 28. oktober kl. 16

Med sin hyldest til jazzens store sangerinde Billie 
Holiday springer rock-dronningen Kira Skov ud 
som fremtidens store stemme. Jazz-nyt’s anmelder 
skrev: Kira kan synge med lige dele længsel, nær-
vær, tristesse, styrke og sårbarhed - en gribende 
ægthed.

Kira Skov har imponeret anmelderne med sin CD med fortolkninger af Billie Holiday, og nu kan 
det opleves live på Nødebo Kro. Den danske sangerinde, der blev kendt som frontfigur i rock-
gruppen Kira & The Kindred Spirits har været vidt omkring; hun har i længere perioder boet 
London og USA og har turneret i store dele af verden. Senest har hun begået ikke mindre end en 
karrieremæssig geni-streg ved at kaste sig over ”den hellige gral” i form af det amerikanske jazz-
ikon Billie Holidays rige katalog af sange.

Da DR tidligere på året præsenterede Kira Skov ved en live-koncert i Koncerthuset måtte arrange-
mentet flyttes fra studie 2 til Koncertsalen på grund af den store publikumsinteresse. På Nødebo 
Kro er der kun 180 nummererede pladser, så der kan hurtigt blive udsolgt.

Der er nummererede pladser, og billetter til 150 kr. kan købes i forsalg. Eventuelt resterende 
billetter sælges ved indgangen.

Arrangementet er med i kulturabonnementet

Abonnenter bør reservere plads ved at ”købe” en gratis abonnementsbillet.
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Fredag 26. oktober kl. 19.30 
Kom og vær med til en sjov og glad fællesaften med Nøddeknækkerne.
Den første time fra kl. 19.30 er for hele familien med sang- og danselege i alle afskygninger. Se-
nere fra kl. 20.30 er der folkedans for voksne. Børnene kan selvfølgelig også være med her, hvis de 
har lyst. Der bliver både danset og instrueret. Og måske kommer andre spillemænd på besøg. 
Læs mere om det på deres hjemmeside www.nodeknek.dk. Mulighed for spisning kl. 18.30

Nøddeknækkerne

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

New Feet fodtøj adskiller sig fra almindelige fabriksfremstillede sko ved:

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

Åbent for salg af sko :
Onsdage

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

Statsaut. Fodterapeut
Vivian Andersen

Ndr. Jernbanevej 13G
3400 Hillerød
Tlf. 2032 4162

www.new-feet.com
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Halloween er fest og udklædning for hele familien. Kroens café er åben fra kl. 17.30 med mu-
lighed for at købe pølsehorn, pizzastykker, is og drikkevarer. Der er spøgelseshus for børnene og 
præmier for de bedste udklædninger. En aften man bare må med til!

Der bliver introduceret et nyt koncept for Halloween festen på Nødebo Kro i år, så det bliver 
endnu mere attraktivt for børnefamilier at være med. 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.

Der er åbent allerede fra kl. 17.30, så de mindste også kan være med, og 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.

Gratis adgang.

Halloween Fest

Lørdag 27. oktober 

fra kl. 17.30

Støt vores annoncører
de støtter os
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Anders Jerichow har i mange år fulgt udviklingen i Mellemøsten tæt og deler gerne ud af sin vi-
den. Han blev uddannet som journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i 1981, hvorefter han fra 
1982 til 1993 arbejdede som journalist og udenrigsredaktør på Weekendavisen. I 1993 skiftede 
han til Politiken som udlandsredaktør indtil 1998, hvor han blev ansvarshavende chefredaktør og 
direktør på avisen Aktuelt, indtil avisen lukkede i 2001. I 2002 vendte han tilbage til Politiken, 
hvor han har været udenrigspolitisk kommentator siden 2002 og efterfølgende kronikredaktør og 
lederskribent.

Billetter til 50 kr. sælges ved indgangen og i forsalg.

Arrangementet er med i kulturabonnementet

Hvordan går det arabiske forår ?

Onsdag 31. oktober kl. 19.30

Journalist Anders Jerichow fra Politiken giver en aktuel status på 
udviklingen i Mellemøsten, hvor der overalt kæmpes for menneske-
rettigheder og demokrati.

Vinterbadningen er startet
Hurra! Nødebo Vikingerne er nu gået i gang med sin 3. badesæson. Og alle kan være med. Den 
yngste af os er først i 30’erne, og den ældste på vej mod de 80. I andre klubber vinterbader folk 
på 95. Det holder dem raske og ungdommelige.

Nødebo Vikingernes medlemstal nærmer sig de 40, især nødebo’ere og gadevænger, og vi har 
plads til flere. Der bades onsdag, lørdag og søndag morgen fra klubhuset på Krostien ved søen, 
hvor der er blus på saunaen og dejlige omklædnings- og badefaciliteter.

Du er velkommen til at komme og prøvebade for at se, om det mon ikke skulle være noget for 
dig. Kig ind på vores hjemmeside www.Nbovikingerne.dk og få et indtryk af, hvor dejligt og 
hyggeligt man har det som vinterbader hos Nødebo Vikingerne.           Jørn Aagaard, formand
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Kristian Jørgensen fører med sit energiske og begavede jazzspil den stolte danske jazzviolintradi-
tion videre på fornemste vis. Med sig har han Olivier Antunes på piano, Peter Hansen på bas og 
Karsten Bagge på trommer.

”Verdensklasse” har der stået flere gange i avisen når det gælder Kristian Jørgensen’s Kvartet, og 
orkestrets medlemmer er nogle af de mest prisbelønnede på den danske jazzscene. Kristian Jør-
gensen begyndte at spille violin, da han var 9, og dannede som 12-årig drengebandet Gadevang 
Swing Central, der vakte en vis opsigt i TV og radio. 1987- 1991 var han elev på Rytmisk Musik-
konservatorium, hvor han nu fungerer som lærer. 

Kristian Jørgensen har gennem årene spillet mange gange på Nødebo Kro. Kvartettens repertoire 
er dansevenligt spillet med det legende overskud og smil på læben, som får det hele til at lyde så 
let og ubesværet. 

Inden musikken kan man spise middag med en to-retters menu for 125 kr. Middagen serveres 
kl. 19, og der er plads til 90 spisende gæster. Spisebilletter købes i forsalg, senest onsdag den 31. 
oktober kl. 12.

Billetter til musikken à 120 kr. sælges ved indgangen og i forsalg

Arrangementet er med i kulturabonnementet

Kristian Jørgensen’s 
Kvartet

Fredag 2. november kl. 21.00



9

Eventyret om Den lille Prins er en fortælling om livets sande værdier. Den læses af Susse Wold 
tilsat musik af Palle Mikkelborg, som spilles af en trio med Lillian Törnqvist på harpe, Emilie 
Eskær på cello og Joakim Dam Thomsen på obo.

Hvem kender og elsker ikke den forunderlige fortælling om den lille livskloge prins, der på sin 
dannelsesrejse rundt i universet lærer kærligheden, livet og døden at kende. Selv om eventyret af 
Antoine de Saint-Exupéry snart har 70 år på bagen, den udkom i 1943, så er tiden ikke løbet fra 
denne historie om alt det ægte og væsentlige i tilværelsen.

Nu kommer historien til Nødebo Kro i en spændende musikalsk version. Susse Wold er de for-
skellige roller i eventyret og sammen med de tre velspillende musikere skabes en helstøbt ople-
velse i 13 billeder. Udover musikken indgår også elektroniske lyde og lydeffekter. Forestillingen 
er instrueret af Bent Mejding og er i én akt på ca. 80 min. Forsamlingshusets café er åben før og 
efter forestillingen. 

Der er 180 nummererede pladser til denne enestående forestilling, og billetter til 200 kr. kan 
købes i forsalg. Resterende billetter sælges ved indgangen.

Arrangementet er med i kulturabonnementet.

Susse Wold læser ”Den lille Prins”
Søndag 11. november kl. 16



Tlf: 2726 5691 

Nødebovej 45, Nødebo
3480 Fredensborg

ONLINE BOOKING!!
www.saloncnødebo.dk

mail: salonc@hotmail.dk

     ÅBNINGSTIDER:

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

SALON C
frisør & velvære

 Kun for medlemmer af kroen
Til private arrangementer i dit hjem
kan du leje borde og stole billigt:
Kroens grå AJ stole, 6 stk for 25 kr
Hestelængens klapborde 50 kr pr stk
Kroens trailer for 50 kr pr dag.
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Nødebo Lokalråd

Nødebo Lokalråd inviterer til ”midtvejs-valgmøde” på Nødebo Kro for alle interesserede borgere.

 Ideen er at mindske afstanden mellem politikere i Hillerød Kommune og borgerne i Nødebo og 
få en sund debat på et tidspunkt, hvor valgflæsket ikke er nødvendigt, og der stadig er tid for det 
siddende Byråd til at få ting gennemført, som borgerne finder relevante.

Indledningsvis vil Undervisningsleder Anders Bülow fra Skovskolen fortælle om skolens visioner 
for lokalt samarbejde og hvilke muligheder han ser for Nødebo som friluftsby. Samarbejdet med 
Skovskolen er blevet yderligere interessant efter dette er sat på dagsorden i budgetforliget i forhold 
til skoler og daginstitutioner.

Panelet vil bestå af gruppeformænd for de enkelte partier – aftenens indhold vil blive afgjort 
af spørgsmål fra salen. Lokalrådet forventer følgende emner vil have særlig interesse: Trafik 
sikkerhed, Daginstitutioner, Sommerhus område og Offentlig transport m.v.

Vel mødt!  Med venlig hilsen Nødebo Lokalråd

Midtvejs-møde med Byrådspolitikere

Foto Mikkel Prytz

Onsdag den 14. November 2012 kl. 19.00
på Nødebo Kro
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Kirke & Kro  
udkommer på følgende datoer:

25. november
27. januar 
17. marts
21. april

Deadline 14 dage før

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

www.noedebo-kro.dk
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Ensemble Mutatis
Søndag 25. november kl. 16

Forsamlingshuset Nødebo Kro er stolt over at 
kunne præsentere denne nyskabelse i den danske 
klassiske musikverden. Alle ensemblets ti unge 
professionelle musikere får mulighed for at markere 
sig i værker af Crusell, Mozart, Beethoven og Carl 
Nielsen.

Ensemblet består af ti unge entusiastiske musikere, 
som alle har en solistisk uddannelse fra danske 
konservatorier, og som ved siden af deres deltagelse 
i ensemblet er veletablerede på fremtrædende po-
ster i danske og svenske orkestre. Mange af musi-
kerne har stor erfaring inden for kammermusik, og 
de har nu dannet det ultimative ensemble, som kan 
spille alle former for kammermusik.

Ved koncerten i Nødebo skal vi opleve ensemblet i fire forskellige kombinationer: Det første værk 
er Bernhard Crusells Divertimento i C-dur op. 9 for obo og strygekvartet. Derefter spilles Mo-
zarts Fløjtekvartet i D-dur, KV 285, og første afdeling rundes af med Carl Nielsens Serenata in 
vano for 3 blæsere, cello og kontrabas. Efter pausen opføres Beethovens Septet i Es-dur op. 20 for 
klarinet, fagot, horn, violin, bratsch, cello og kontrabas.

De fem strygere i ensemblet er violinisterne Christian Ellegaard og Patricia Andersen, bratschisten 
Stine Hasbirk, cellisten Carl-Oscar Østerlind og kontrabassisten Joel González. Blæserne er Oliver 
Nordahl, Brit Halvorsen, Nanna Wendelboe, Dominika Piwkowska og Jørgen Bracht Nielsen.

Billetter til 120 kr. sælges ved indgangen og i forsalg.

Arrangementet er med i kulturabonnementet
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Loppemarked
2012
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Tak til alle, der hjalp til ved loppemarkedet
•	 Vi havde den næsthøjeste omsætning i loppemarkedets historie på over 191.000 kr.
•	 Der kom ca. 1000 betalende gæster
•	 Det betød en omsætning pr. betalende på 191 kr.
•	 Over 150 aktive nødeboere deltog som sælgere o.a. ved loppemarkedet
•	 Tak til alle jer aktive – uden jer intet loppemarked.

Efter 5 år som loppegeneral takker jeg nu af. Det har været 5 år, hvor der heldigvis har været tid 
til meget hygge og mange gode grin. Deltagelse i loppemarkedet skal helst både være givende for 
en selv og for kroen, der får økonomiske midler til at vedligeholde kroen o.a..

Jeg glæder mig til at deltage som almindelig ”loppe” de næste år, hvor Ann-Britt tager over som 
formand.

Jeg er ikke i tvivl om, at det vil være godt for loppemarkedet, at Ann-Britt tager over. Ingen 
tvivl om, at hun vil kunne kombinere traditioner og fornyelse, så vi også fremover vil få en stor 
indtjening ved loppemarkedet.       Søren Skals

Ann-Britt har boet i byen i snart mange år, har været aktiv i 
spiseklubberne og på Kroen i andre sammenhæng. Vi har bedt 
hende om at skrive lidt om, hvad hun ser af udfordringer i 
jobbet:

”Jeg ser jobbet som loppegeneral som en sjov og spændende 
udfordring, der ligger en del op af mit daglige virke som 
ansvarlig for markedsføring og eksekvering af bl.a. events, 
udstillinger og kampagner i en IT virksomhed. - Og at jeg 
så samtidig kan få lov til at gøre det i Nødebo med lokalt 
engagerede mennesker og være med til at gøre en forskel - er 
jo et ekstra plus. Så der skulle ikke mange dages overvejelser til 
førend jeg takkede ja til udfordringen som “loppegeneral”.

          fortsættes næste side

En hilsen fra vores nye loppegeneral
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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!

....fortsat  En hilsen fra vores nye Loppegeneral 

I løbet af efteråret vil jeg gerne indbyde alle interesserede til en “summe-aften” på Kroen, hvor 
ideer til næste års loppemarked kan vendes ganske uformelt. Er der nogle tiltag, som vi med fordel 
kan sætte i værk til gavn for loppemarkedet. Nogle “summe-emner” kunne være:

•	 Hvad kan vi gøre for at tiltrække endnu flere unge og børnefamilier til loppemarkedet? 

•	 Skal auktionen have en anden form? Skal vi i højere grad have auktion over andet end 
loppeeffekter?

Et andet tiltag, som bestyrelsen allerede har sat i værk og som loppemarkedet helt sikkert vil 
kunne lukrere på – er tilstedeværelsen af Nødebo Kro på Facebook. Ganske hurtigt, nemt og 
billigt vil vi kunne sprede budskabet omkring loppemarkedet – dels for at hæve besøgstallet, men 
også til at samle endnu flere effekter ind.

Sidst men ikke mindst – er du interesseret i at gi’ en hånd med til : 

Loppemarkedet Søndag d. 25. august 2013

eller i månederne op til loppemarkedet (vagt i laden eller loppekørsel) så send en mail til 

mailto:tilann-britt@thorndahl.org eller ring på 4848 4929 eller 3023 4929 (mobil).

HUSK at du altid kan aflevere loppeeffekter ved at møde op i viceværtens kontortid, så åbner han 
laden.

Mange loppehilsner Ann-Britt Thorndahl
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Lopperesultat

2012 2011 2010
Møbler 36.716 41.288 15.876
Nips og brugskunst 12.993 12.132 8.812
Legetøj 9.475 7.135 5.495
Buffet 9.073 7.308 6.304
Tøj 6.949 7.308 6.304
Isenkram/porcelæn 14.636 14.769 13.036
Sport/fritid 7.349 5.194 4.604
Lamper 5.762 4.255 3.918
Is i baggården 2.355 1.624 1.549
Linned 4.872 5.670 5.459
Bookmaker 2.820 2.630 2.620
Entre 19.744 19.959 19.950
Vafler 5.682 6.232 6.349
Grønt og bagværk 4.324 4.750 4.995
El-artikler 6.604 8.941 10.104
Billeder/rammer 4.957 3.244 3.715
Auktion 3.250 7.500 8.600
Bøger 16.865 11.324 15.073
Hus og have 11.677 6.340 8.447
Øl 3.980 4.360 5.919
Flødebollekast 1.246 - -
Total 191.330 186.877 161.568



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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Tirsdag den 18. september var en rigtig god dag for eleverne på skolen i Nødebo.  OK benzin, 
der for øjeblikket laver en række reklamefilm om støtte til dansk idræt, havde valgt tennisbanerne 
i Nødebo til en morsom film om en boldmaskine, der ikke helt fungerede efter hensigten. 
Optagelserne indeholdt bl.a. en stunt-nummer, hvor en tennisspiller med stor kraft blev skudt 
ind i hegnet omkring banerne. Jeg blev ikke helt klar over, om undervisningen var suspenderet 
eller børnene blot glemte tid og sted af lutter interesse for alle de ting, der foregik. Det mest 
imponerende var, at når der var optagelse, og instruktøren bad børnene om at være stille, blev 
der helt tyst. Var der nogen, der kunne lære noget her ? Optagelserne fandt sted fra 9 til 16 og 
alle følte sig godt underholdt, og spændende var det at se, hvor meget der skal til for at skabe en 
reklamefilm på et par minutter. Filmen vises første gang i slutningen af oktober.     nl 

Nødebo 
det nye 

Hollywood ?
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”Åbent hus dagen” den 16. september blev en virkelig dejlig dag. Vi havde ønsket at holde 35 års 
fødselsdag og samtidig spørge vores gæster, hvordan de så Kroens fremtid. 

Kroen summede af liv hele eftermiddagen, der var stor interesse for FUT-klubbens togbane, 
vævning og bridge, for gymnastik, tango, qigong og zumba i salen, og bankospillet havde 
rigtig mange vindere i dagens anledning. Der var petanque og flødebollekast i haven, og en 
imponerende udstilling om Kroens historie i Hestelængen. De udstillede plancher lander på 
Folkemuseet efterfølgende. Hos Tilde og Camilla i Driverhuset gik snakken om Kroens fremtid, 
og der kom mange spændende forslag. 

En nyskabelse var ”Nødebo-løbet” med omkring 35 deltagere, der løb eller gik 3, 5 eller 10 km. 
Det gør vi helt sikkert igen til næste år. 

Her er kommentarer fra nogle af tovholderne for emnerne – først Camilla og Tilde.

Fremtidens Forsamlingshus

Tøsesnak & Mandehørm, Den store Kageborg, Lektie café og et Børneloppemarked. Der kom 
mange gode forslag til, hvordan fremtidens forsamlingshus i Nødebo kunne se ud. På vinduerne i 
Driverhuset hang der farvet karton og gule lapper og der kom stadig flere gule lapper op at hænge. 
På hver gul lap stod endnu et forslag til, hvad kroen kunne byde på i fremtiden...fortsættes side 22

Åbent Hus på Nødebo Kro  
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Næste skridt er, at nedsætte en arbejdsgruppe 
der samler og udvikler de gode ideer og ser på 
den videre proces for hvordan kroen gøres mere 
attraktiv for alle generationer i Nødebo.Er du in-
teresseret i at deltage i arbejdsgruppen, eller har 
du nogle gode ideer som du gerne vil supplere 
med, er du velkommen til at kontakte Tilde Gyl-
ling Bender 20702930, eller skrive til Camilla 
Svanebjerg, camilla@svanebjerg.dk. Du kan også 
blive venner med Nødebo Kro på facebook, hvor 
du bl.a. kan læse mere om fremtidens forsam-
lingshus og hvor du også kan komme med dine 
tanker og ideer.

Bedste hilsner Camilla

Flemming, der er banko-general havde følgende kommentar:

”Jeg var ovre og se, hvad Camilla og Tilde havde gang i, og det er et utrolig vigtigt aspekt af vores 
Åbent hus dag. Men set med Banko-øjne må jeg sige, at vi fik reklameret for, at vi har et rigtig 
hyggeligt og godt banko-spil, som yder et vigtigt bidrag til Kroens økonomi og giver en glad aften 
til 110-120 mennesker hver eneste tirsdag. Vi har et godt hold af hjælpere, men der er altid en 
plads til en ekstra, for vi satser på, at man kun har 1 vagt om måneden. Er du interesseret kan jeg 
kontaktes på 48483980 eller flemming@herluf.net.”

Og vores formand Niels siger:

”I bestyrelsen er vi meget glade for den store opbakning vores Åben Hus arrangement fik fra Nø-
debos borgere. Den nymalede kro summede af aktivitet overalt fra Zumba til ”Fremtidens For-
samlingshus”. Dejligt at kunne fejre 35 års jubilæum på den måde. Jeg glædede mig især over, at 
vi på dagen også fik 8 nye medlemmer, som gerne ville være med i miljøet omkring Nødebo Kro. 
Hjertelig velkommen, jeg håber, vi kan leve op til jeres forventninger, og at I får glæde af samvæ-
ret med de øvrige 570 medlemmer. Vores målsætning i bestyrelsen: Flere medlemmer og flere 
aktive medlemmer blev denne dejlige søndag markant understøttet.
Tak til alle de frivillige og tak for det store fremmøde.”
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Her får I så en begrundelse for at melde sig ind, som Niels skriver: vi skal gøre, hvad vi kan for at 
leve op til tilliden, og være et åbent sted for levende børn og voksne:

”Siden vi flyttede til Nødebo i maj måned, har vi mødt en masse fantastiske mennesker, der vir-
kelig er engageret i deres by. Der er et utrolig godt sammenhold specielt omkring Kroen og dens 
eksistens.

Selv om vi ikke har fået brugt kroen og dens mange aktiviteter så meget endnu, så har vi meldt 
os ind for at støtte kroen og på sigt, -når vi er faldet mere på plads- så vil vi måske tage mere del i 
kroen og dens muligheder, - idet vi pt. godt kunne savne noget mere fokus på arrangementer for 
børn og unge / børnefamilier ud over fællesspisning, halloweenfest og lign.

For os er det vigtigt, at man støtter op omkring de gode initiativer/arrangementer, der bliver 
taget/arrangeret, når man bor i sådan et lille samfund, - det er den eneste måde man kan bevare - i 
dette tilfælde - Kroens eksistens -Nødebo kan ikke undvære Kroen og Kroen kan ikke undvære 
Nødeboernes støtte og engagement.”

Mvh Lise & Claus, Pile Alle 11.              (LL)

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

Måske ikke landets største eller flotteste banko, blot det bedste!
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Åbent Hus arrangementet  den 16. september 2012
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Klubmesterskaber i tennis

Søndag den 9. september afviklede Nødebo Tennis for 30. gang 
mesterskabsturneringen.

Det blev en rigtig god søndag med mange flotte kampe. Når man 
overværede finalen i herre single følte man sig hensat til Roland 
Garros i Paris. Spillet var af usædvanlig høj standard, og finalen var 
en gentagelse af sidste års kamp. Frank Elmelund, den forsvarende 
mester, lagde hårdt ud og vandt første sæt over Joachim Nordahl. 
Næste sæt gik til Joachim og tredje sæt skulle ud i en tie break før 
Joachim kunne kåres som ny mester. Der lå en vist pres på Joachim for 
inden kampen havde hans to sønner Jonathan og Tobias spillet finale i 
drengerækken.  Jonathan vandt i to sæt i en meget velspillet kamp.

Det blev familien Nordahls dag. Rikke vandt dame single, da Hanne Frederiksen ikke kunne stille 
op. Sammen vandt Rikke og Joachim mix double over Lene Henrichsen og Niels Korfitsen.

Herredouble B blev vundet af Jørgen Fonnes og Niels Korfitsen, da de slog Jørn Hansen og 
Lutz Kokott i en meget spændende to-sæts kamp. Jørgen var også i finalen i herre single B, hvor 
han fik Mads Holm til at løbe så meget, at hans lægmuskel til sidst blev overanstrengt, så han 
måtte opgive midt i andet sæt, hvor han ellers var ved at finde 
rytmen. I år var der også finale i dame single C. Det blev til 
tre sæt mellem Hanne Nielsen (Franks mor) og Merle Schiller, 
hvor Merle vandt det sidste og afgørende sæt.

Et stort tillykke til alle deltagere, og til mestrene: nyd jeres 
præmier, de er velfortjente. Arrangementet var som sædvanlig 
fornemt tilrettelagt af Marianne og Anders Kristensen. Tusind 
tak.

Banerne lukkes i slutningen af efterårsferien, og åbner igen i 
maj 2013.

Tak for den store opbakning til tennissporten i Nødebo, og 
husk der kan spilles indendørs tennis i Hillerød Tenniscenter 
med rabat for medlemmer af Nødebo Tennisklub. 

Jonathan og Tobias

De 3 Nordahl mestre
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Vil du være stavgænger nr. 70 i Nødebo Stavgangsforening ?
Stavgang er en rigtig god motionsform – også når man bliver ældre.

Så mød op til ”ÅBENT HUS” torsdag den 25. oktober kl. 9,30 ved Klubhuset på Krostien i 
Nødebo og gå en tur med foreningens medlemmer.

Du kan låne stave, få vejledning af instruktørerne, høre om foreningens aktiviteter og tale med 
stavgængerne over en kop kaffe i klubhuset.

Jette Krog, formand, www.nodebostavgang.dk

Henrietta Hilma Petersen
udstiller på Nødebo Kro

Jeg forsøger at skære ind til benet- at koge mine indtryk ned til 
en lille stærk terning. At rense støjen fra - for at se hvad der så er 
tilbage. Sådan har processen altid været- at lave store rene flader 
som kan give plads til historien i sin mest komprimerede form.

Nogle gange er fortrydelserne synlige- de indgår i billedet som 
spor eller som aftryk af noget som var en vigtig del af processen, 
men som blev filtreret fra fordi de repræsenterede sidespor.

Igen og igen har jeg stillet spørgsmålet: Hvad er vigtigt for 
billedet? Ikke som en intellektuel betragtning. Mere som en 
kropslig fornemmelse af essens.



26

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

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

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

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

Måske ikke landets største eller flotteste banko, blot det bedste!
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Tirsdagstræf i præstegården
Alle er velkomne, fri entre, dog betaler vi 20 kr. for kaffe og hjemmebag

Munkeordener og klostre i Middelalderen
ved foredragsholder og guide Ulla Gram

Ulla Gram guidede for Tirsdagstræf i Roskilde Domkirke ved sommer-udflugten i 2011 og 
blev allerede på det tidspunkt spurgt, om hun ville komme til Nødebo. Denne gang er emnet 
Middelalderen, som Ulla Gram interesserer sig meget for og har stor viden om, og desuden er hun 
udstyret med en eminent fortælleevne, så vi glæder os til gensynet. 

23. oktober kl. 14,00 – 16,00
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Kirke for børn og unge
Teen-gudstjeneste

Gadevang kirke søndag 28.oktober kl.10.30

Tema: TRO
Tilrettelægges i samarbejde med konfirmanderne

Børnegudstjeneste
Gadevang kirke onsdag 31. oktober kl.17.00

Vi fejrer HALLOWEEN
og byder hekse, trolde, genfærd og raslende skelletter…

Hjerteligt velkommen!

Salmer og spagetti
Nødebo kirke onsdag 7. november kl.17.00

Et tilbud til travle børnefamilier. Efter en kort, bør-
nevenlig gudstjeneste går vi i præstegården og spiser 
sammen.

Pris: 45 kr. for voksne, 20 kr. for børn.
Tilmelding til præstesekretær Allan Høier 
på 48480719 eller via email: alho@km.dk 
senest 5.11.
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Vi mindes de døde
Alle helgens dag 

søndag 4. november
Gudstjeneste i Nødebo kirke kl.15.00

Traditionen tro samles vi i præstegården efter gudstjenestenen.
Der venter os en kop varm suppe, og vi skal møde en indbudt gæst, der 
i særlig grad har beskæftiget sig med sorg og tab og som vil lægge op til 
en samtale om det at miste sine kære.

       Alle er velkomne.

Gospelgudstjeneste i Gadevang
Søndag d.11.november kl.10.30

Medvirkende: Gospelkoret MMMC under ledelse af Helene Dahl
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For mange mennesker er det 
en lang affære at tilbringe 
en time i kirken søndag 
formiddag. 

En hel time! Tiden falder 
lang. Det er næsten, som 
om den står stille. Alting går 
langsomt, præsten bevæger 
sig næsten provokerende 
langsomt rundt. Vender sig 
til og fra alteret i slowmotion. 
Mens man bare sidder dér. 
Hvad skal man lave? Synge 
med på salmerne? Men det 
tager jo så lang tid. Høre efter 
prædiken? Men det kræver, 
at man skal koncentrere 
sig. En gudstjeneste kræver 
koncentration, ro og 
fordybelse. Men det er ikke 
let. Vi er blevet for rastløse.
Fornylig læste jeg i min avis, 
at teatrene er begyndt at korte 

forestillingerne af, netop 
af samme grund. Folk kan 
simpelthen ikke sidde stille, 
fordybet i et teaterstykke, 
ret lang tid ad gangen. 
Det Kongelige Teaters ny 
opsætning af Shakespeares 
klassiker Macbeth, tager kun 
to timer inklusiv pauserne. 
Det er helt bevidst, for som 
medlem af Det Kongelige 
Teaters bestyrelse, og direktør 
i Have Kommunikation, 
Christian Have, udtaler: 
”Vores opmærksomhed er 
blevet mere fragmenteret, 
og vi bliver dårligere til at 
koncentrere os i længere tid 
ad gangen. Derfor vil vi også 
se flere korte forestillinger 
i fremtiden.” (Kristeligt 
Dagblad, 21.9.12)

Det er en problematik, 
mange teaterledere kender 
til. Ligesom det er blevet 
almindeligt, at publikum 
både sms’er og spiller på 
deres mobiltelefoner under 
forestillingen. Og går man til 
koncerter, kan man opleve, 

at publikum sidder og 
småsnakker med hinanden 
og kommenterer højlydt 
– ofte til musikernes store 
frustration. Vi er simpelthen 
blevet utroligt dårlige til at 
koncentrere os. 

Det betyder, at alle der 
arbejder med formidling, må 
gøre sig store anstrengelser 
for at finde en måde at fange 
vores interesse på. Det gælder 
ikke kun reklamebranchen, 
som har en vare at sælge – 
for vi er alle blevet sælgere. 
Også skolelæreren. Den 
stakkels skolelærer, der må 
være opfindsom og supersjov 
og karismatisk og på toppen 
hver eneste dag, for at 
fange de rastløse børns 
opmærksomhed. Selvom man 
skulle tro, at lærdom først 
og fremmest var i elevens 
interesse. Og lykkes det ikke, 
er det læreren, der er noget 
galt med. 

Der går efterhånden også år 
og dag imellem, der laves 

For rastløs til kirke?
Er det kirken, der skal forny sig, eller er det os?
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en film, der giver sig god 
tid til at dvæle ved scenerne 
og dialogen. For det er 
de hæsblæsende film med 
højt tempo og lynhurtige 
sceneskift, der sælger. Og 
selv teatrene har måttet bøje 
sig, og nøjes ikke med at 
forkorte forestillingerne, men 
forsøger også at proppe så 
meget action ind på scenen 
som muligt. Motorcykler, 
biler, eksplosioner og flyvende 
skuespillere. Alt sammen, 
fordi vores flimrende 
opmærksomhed skal have 
noget at blive fanget af – 
inden vi igen begynder at kede 
os og tjekker mobiltelefonen 
og småsnakker med hinanden. 
Også kirken har de seneste 
femten-tyve år set mange 
– og rigtig mange gode 
– tiltag med fornyelse af 
gudstjenesteformerne og sjove, 
kreative måder at være kirke 
på. For også her skal der noget 
til, for at man ikke fravælger 
kirken til fordel for mere 
underholdende tilbud. Og 
det er selvfølgelig nødvendigt, 
for også kirken må være der, 
hvor mennesker er. Samtidig 
mener jeg også, det er vigtigt, 
at vi bliver udfordret i vores 
rastløshed. 

Hvis ingen længere kan 
koncentrere sig om at 
læse en bog, følge med i 
et teaterstykke, høre en 
prædiken, læse et digt, synge 
en salme, eller lytte til et 
stykke musik - hvad skal så 
udvikle os og gøre verden 
større end os selv? Når vi alle 
engang har reduceret vores 
nysgerrighed til at handle om, 
hvilke overraskelser Microsoft 
har at byde på, så er det for 
alvor, det bliver kedeligt og 
småt at være menneske! 

Vi siger, at vi har så travlt, 
så travlt, og at det er derfor, 

vi er blevet så rastløse. Men 
i virkeligheden har vi aldrig 
haft så god tid, som vi har i 
dag. Rasløsheden skal ikke 
findes i kalenderen, men inde 
i vores hoveder. Det er et 
spørgsmål om livsanskuelse, at 
vi synes, vi skal nå så meget, 
og hele tiden er på vej mod 
et eller andet. Og e-mails skal 

besvares lige nu og her og hele 
tiden, og altid skal vi være til 
rådighed og online. 

Det paradoksale er, at mens 
vi rastløst besvarer e-mails 
og er på mobilen og ordner 
hundrede ting på én gang, står 
vi faktisk stille. Tiden går, og 
vi tumler derudaf, men hvad 
sker der? Sådan eksistentielt 
set? Det er først, når vi tør 
være stille og stoppe op et 
øjeblik og tænke os om, at der 
begynder at ske noget. 

Fornyelse kommer ud af 
fordybelsen. Hvis vi mister 
evnen til fordybelsen, så bliver 
vi som efterårsbladene, der 
flakser bort i vinden. Måske 
er det derfor, vi århundrede 
efter århundrede holder fast 
i den stilfærdige, langsomt 
fremadskridende, grænsende 
til det slowmotionagtige, 
gudstjeneste søndag morgen. 
Med tid til at tale og bevæge 
sig langsomt. For måske er 
det ikke gudstjenesten, der 
trænger til fornyelse? Måske er 
det os. 

Eva Holmegaard Larsen



Vejviser for kirkerne i Nødebo og Gadevang  www.noedebosogn.dk
Sognepræst: Eva Holmegaard Larsen 
Nødebo Præstegård, Nødebovej 24, Nødebo   48 48 07 19  ehl@km.dk
Træffes bedst: ons-, tors- og fredag 10-11, tirsdag 16-18, træffes ikke mandag 
Præst: Rachel Wille Christoffersen,               29 80 87 13 rachelwillechristoffersen@gmail.com
Lyngeholmen 9, 3460 Birkerød
Præstesekretær: Allan Høier  
træffes  som regel i præstegården tirsdag kl. 9-15  48 48 07 19,  alho@km.dk
Graver: Michael Müller 
Kirkegårdskontor Nødebovej 16, Nødebo   48 48 40 09 graver@live.dk
Træffes hverdage 9-15 undtagen mandag. Torsdag til kl. 17
Assist. graver: Kirsten Kragh     48 48 40 09 graver@live.dk
Organist:  Peter Navarro-Alonso     60 88 19 01 peter@navarroalonso.com
Kirkesanger: Søren Hossy       33 15 95 96 s-hossy@mail.dk
Kirkværge: Knud Aunstrup, Søparken 7, Nødebo  48 48 58 74 knud@aunstrup.com
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Kirsten Aunstrup, Søparken 7
Nødebo  3480 Fredensborg

Formand 48485874 kirsten@aunstrup.com

Gunver Nielsen, Mosebredden 1
Nødebo  3480 Fredensborg

Næstformand 48481429 nielsen.aagaard@mail.dk

Eva Stenby Carlsen, Nødebo Skovvænge 8 
Nødebo  3480 Fredensborg

Kontaktperson 48476712  
20670044

evastenby.carlsen@gmail.com

Hans Erik Hansen, Gribskovvænget 20 (G)
Gadevang  3400 Hillerød

Kasserer 48266573  
21810165

h.p@tiscali.dk

Jytte Liljedahl, Humlevænget 5
Nødebo  3480 Fredensborg

Sekretær 48482710  
30554988

jytte-finn@mail.dk

Else-Marie Kjøller, Jægervænget 17
Nødebo  3480 Fredensborg

48480736 
20227736

else-marie@moselvin.dk

Birgitte Hermann, Mosekrogen 1
Gadevang  3400 Hillerød

48250216
72498306

brher@gribskov.dk

Lilian Christiansen, Ebbas Alle 18
Nødebo  3480 Fredensborg

48480210 lgs@c.dk

Poul Olsen, Kirkevej 12
Nødebo  3480 Fredensborg

48480274  
40257074

tpolsen@os.dk

Eva Holmegaard Larsen, Nødebovej 24
Nødebo 3480 Fredensborg

Sognepræst 48480719 ehl@km.dk

Nødebo-Gadevang menighedsråd
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Gudstjenester Prædikant Nødebo Gadevang
Oktober

7. okt RWC 9.00 10.30
14. okt EHL 10.30 9.00
21. okt RWC 10.30
28. okt RWC/EHL 10.30

konf.gudstj.
31. okt RWC/EHL 17.00

Halloween Børnegudstj.
November

4. nov EHL 15.00
Alle helgens

dag
11. nov RWC 9.00 10.30

Gospel
18. nov EHL 10.30 9.00
25. nov RWC 9.00 10.30

December
2. dec EHL 16.00 14.00

Ni læsninger Ni læsninger
9. dec RWC 10.30 9.00
16. dec EHL 9.00 10.30

Syng min
julesalme

Gudstjenesteliste
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Nødebo Idrætsforening         www.nif.dk
Formand Henning Vester,
Krohaven 7, Nødebo 4848 3150
Kasserer Kasper Andersen,
Mosedraget 24, Nødebo 4848 5584
Sekretær Svend Høegh Nielsen,
Kirkevej 14, Nødebo 4848 0672
Badminton: Svend M. Andersen,
Baunevænget 38, Nødebo 4848 2804
Fodbold: Kasper Andersen
Mosedraget 24  4848 5584
Gymnastik: Lillian Dale,
Søvej 14, Nødebo  4848 3238
Tennis: Niels Lillemose,
Rådyrvej 6, Nødebo  4848 3121

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

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

Bestyrelsen:
Anne Hansen, Formand   4848 4196
Kirsten Poulsen   5190 0453
Dorrit Dall Hansen  4848 4880
Maria Johansen  2227 0276
Margit Vester  4848 3150
Gitte Kruchov  4841 4364
Rikke Sund Nordahl 3956 4804

Styrk din krop i Nødebo
Bente Østergaard              4826 5298
Irene Møller              2363 6911

Øvrige foreningsdata

Nødebo Lokalråd                      www.nødebo.dk

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

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

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

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

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

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
Inger Dybdahl      4848 3173

Vinterbadeklubben Nødebo Vikingerne
www.Nbovikingerne.dk

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

Forsamlingshuset, Nødebovej 26                                                          4848 0746

Tilde Gylling Bender, Søengen 2                  sekretær                            2070 2930
Marianne Bille, Skovgærdet 2A                    kulturudvalget                   4848 1760
Bruno Bjerre, Ebbas Allé 14B                       ejendomsudvalget             2014 1617 
Flemming Jørgensen, Nødebovej 1B             bankoudvalget                  4848 3980
Lisbeth Larsen, Nøddehegnet 38                  informationsudvalget        4848 3537 
Niels Lillemose, Rådyrvej 6                          formand                            4848 3121
Erik Petersen, Skovbrynet 4                          kasserer                             4848 2467
Jens Seeberg, Baunevænget 39                      næstformand                     3920 4797
Søren Skals , Pile Allé 5                                loppegeneral                    4848 4539
Vanessa Stephensen, Kildeportvej 31                                                     2536 3010
Camilla Svanebjerg, Rosenberg Alle 3                                                    3555 3180
Chr. Wolfhagen, Nøddehegnet 19                 driftudvalget                    4848 2593
Ib Østlund, Kastanie Allé 6                           økonomiudvalget             4848 1000

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

Medlemsrabat: Medlemmer, der ønsker at leje selskabslokaler på Nødebo Kro, kan 2 gange om året få 
en rabat på lejen på 2500 kr. 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



Det sker på Nødebo Kro fra oktober til december

Næste nummer af Kirke & Kro udkommer 
den 25. november deadline 11. november

Oktober
Søn. 7.  kl. 16.00 Singh & Goldschmidt og Irshed A
Tir. 9.  kl. 18.50    Banko
Tir. 16.  kl. 18.50    Banko
Fre. 26.  kl. 19.30 Nøddeknækkerne F#
Lør. 27.  kl. 17.30 Halloween Fest F
Søn. 28.  kl. 16.00 Kira Skov synger Billie Holiday A
Tir. 30.  kl. 18.50 Banko
Ons. 31. kl. 19.30 Hvordan går det arabiske forår ? A

November
Fre. 2.  kl. 21.00 Kristian Jørgensens Kvartet  A §
Tir. 6.  kl. 18.50    Banko
Søn. 11.  kl. 16.00 Susse Wold: Den lille Prins A
Tir. 13.  kl. 18.50    Banko
Tir. 20.  kl. 18.50    Banko
Søn. 25.  kl. 16.00 Ensemble Mutatis A

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


