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IndholdTræffetid på kroen
Tirsd. og fred.: Kl. 9 -12 samt mandag 
kl.17-19. Du kan ringe på tlf. 48 48 07 46 
og tale med vice-værten eller sende en 
e-mail til: kro@noedebo-kro.dk.

Udlejning af lokaler
Leje af selskabslokaler eller mødelokaler på kroen sker ved hen-
vendelse til kontoret. På www.noedebo-kro.dk kan du finde oplys-
ninger om udlejningen samt reserverede dage.

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, gar-
derobe og toiletfaciliteter. Alle priser omfatter rengøring og moms. 
Der er prisgaranti i ét år fra lejemålets indgåelse.

Lokale               Personer  Pris kr.  

Krostue     54  8.600
Sal og Krostue  120               10.900
Krostue og Driverhus    54               10.900
Sal, Krostue og 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, gratis for medlemmer.
Rullebar: Fadølsanlæg med 2 taphaner kan lejes for 500 kr.
Hestelængen: 11 borde 6 pers., musikanlæg.

 Lisbeth Larsen, (Ansvh.), Nøddehegnet 38   
Telf.: 2342 15 37,mail: kirkeogkro@gmail.com 
Lene Ebsøe, Telf.:61686384  
Knud Ebbesen, Egebakken 12, Telf.: 4848 0239  
Eva Holmegaard Larsen, Nødebo præstegård,  
Telf.: 4848 0719  
Annoncer: Lisbeth Larsen • Webmaster: Jan Hovard 
Layout: Evamaria Overby Hansen • Tryk: CoolGray  
Ved leveringssvigt kontakt Lisbeth Larsen

Redaktion: 

Kirke og Kro udgives af Foreningen  
Forsamlingshusets Venner

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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Torsdag den 14. april kl. 19.30 

Med Grundtvig i  
kærlighed og krise
 

Foredrag i Nødebo Præstegård  
 
Liv og værk flettes hele tiden sammen hos Grundtvig. Det 
gælder i hans prædikener og hans salmer, men især i de 
mange digte, han skrev om og til sin store kærlighed Marie 
- også efter hendes død. Disse digte har overraskende 
nok ikke fået megen opmærksomhed. Men de giver en fin 
indgang til de mere eksistentielle sider af Grundtvig, som 
gør ham nærværende og relevant også for mennesker i dag.

Birgitte Stoklund Larsen har skrevet bogen 
"Paradisskyggen - med Grundtvig i kærlighed og krise" 
(Kristeligt Dagblads Forlag 2015)

Fældning af træer
på Nødebo Kirkegård
 
Menighedsrådet for Nødebo-Gadevang sogne planlægger at 
foretage en fældning af de 7 ahorntræer, Acer pseudoplatanus, 
som står umiddelbart bag taks-hækken der vender ud mod 
Nødebovej.
Træerne er efterhånden blevet 50-60 år gamle og udgør nu 
en sikkerhedsrisiko for kirkegårdens besøgende på grund af, 
at der ofte falder større grene ned på kirkegårdens gangstier 
under blæst.
Det er derfor besluttet at træerne udskiftes i år begyndende 
med fældning i maj, og genplantning af nye træer i det sene 
efterår.
De nye træer som bliver plantet er af typen Ginkgo Biloba, 
også kaldet Tempeltræ, som er et nøgenfrøet løvfældende træ 
der oprindelig stammer fra Kina, hvor man i århundreder har 
anvendt løvet som medicin mod svampe- og bakterieinfektioner. 

Den 21. oktober 
1851 blev Grundtvig 
gift med sit livs 
kærlighed, Marie Toft.
Grundtvig var 67 år 
gammel og Marie 38



Skærtorsdag

Langfredag
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Nødebo Kirke kl. 16.00

Musikgudstjeneste
Nødebo-Gadevang Kirkes herrekor “Exules Filii Evae”  
medvirker sammen med altsolist Gunver Nielsen

Palmesøndag

Gadevang kirke kl. 10.30

Gospelgudstjeneste
med gospelkoret MMMC under ledelse  
af Helene Dahl

Børnegudstjeneste
Nødebo kirke kl. 13.00

Hvor minikonfirmanderne medvirker

Gudstjeneste i Nødebo kirke kl. 17.00

Fællesspisning
Efterfølgende fejrer vi dagen med et  
påskemåltid i præstegården
 
Pris: 50 kr. for voksne, børn gratis.

Tilmelding til alho@km.dk eller 4848 0719  
(tirsdage kl. 9-15) senest 21. marts.

Nødebo Kirke kl 10.30

Gudstjeneste

Nødebo Kirke kl. 9.00 - Gadevang Kirke kl. 10.30

Festgudstjeneste
i begge kirker 
Orglet ledsages af trompeter, der kan vælte stenen fra graven.

2. Påskedag

Koncert kl. 16 i Gadevang Kirke

Afskedskoncert
Med Peter Navarro-Alonso og Nødebo-Gadevang All Stars

I anledning af at jeg stopper som organist ved Nødebo-Gadevang Kirker med udgangen af 
marts, giver jeg afskedskoncert 2.påskedag i Gadevang Kirke.
Jeg har inviteret en god håndfuld af de sangere og musikere, jeg har spillet med i 
Nødebo-Gadevang i de forgangne 10 år til at spille sammen med mig i dagens anledning. 
Disse udgør tilsammen Nødebo-Gadevang All Stars, og med dem vil jeg præsentere et 
fyrigt, festligt, fejende og ganske enestående program, der dog først vil blive afsløret på 
koncertdagen.
På trods af at ordet “afskedskoncert” kan klinge trist, som noget uigenkaldeligt og definitivt, 
vil der være tale om en festkoncert, der kredser om glæden, festen, kærligheden og håbet.

Nødebo-Gadevang All Stars består blandt andre af Gunver Nielsen (alt), Søren Hossy 
(tenor), Ulla Kappel (cembalo), Keld Jørgensen (trombone), Jesper Sode-Larsen 
(trompet), Andreas Broch (cello) og Nødebo-Gadevang vokalensemble.

Koncerten vil vare ca. en time og der er gratis adgang

Efter koncerten byder menighedsrådet på lidt godt til ganen ved en afskedsreception i 
Præstegården i Nødebo. Receptionen begynder ca. 17.30.

                                    Påskedag

Påske i Nødebo-Gadevang



Exit Navarro-
Alonso
Kære nødeboere, gadevængere og 
menighed

Gennem mere end 10 år har jeg haft det privilegium at være 
ansat som organist i Nødebo og Gadevang Kirker. Det har 

gennem alle årene været en stor glæde at musicere for jer. 
Og det har været en stor glæde at have været med til at lave 
kirke med jer i bredeste forstand. Men nu er tiden kommet, hvor 
jeg har valgt at søge nye udfordringer. Jeg stopper derfor som 
organist i Nødebo-Gadevang med udgangen af marts måned og 
tiltræder herefter som organist i Sorgenfri Kirke.
Embedet som organist i Nødebo-Gadevang er en vidunderlig 
cocktail af højmesser, bryllupper, konfirmandarbejde, musik-
gudstjenester, begravelser, koncerter, koraktiviteter, møder, Føl-
strup-andagter, friluftsgudstjenester og en masse andet godt. 
Suppleret med uendelig orgeløvning. Alt dette har jeg virkelig 
nydt at arbejde med.
Gennem alle årene har jeg oplevet stor opbakning fra kirkernes 
menighedsråd. Rådene har altid udtrykt forståelse for, at jeg som 
deltidsansat organist nødvendigvis har måttet søge sideløbende 
udfordringer, hvilket i mit tilfælde har været parallelle karrierer 
som koncertmusiker og komponist. For dette skal der lyde en tak.
En varm tak skal også lyde til mine nærmeste kollegaer i Nødebo-
Gadevang, Eva, Ann, Kirsten, Michael og Søren. Det er kærlige, 
hjælpsomme og dygtige kollegaer som jeg vil savne at arbejde 
sammen med. Men først og sidst vil jeg takke menigheden, både 
jer der har stillet op som korsangere, bladvendere, babysittere, 
chauffører, tubaister, mm. Men også alle øvrige der har sunget 
og spillet sammen med mig og vores orgler. Og som har måtte 
lægge ører til mine salmeforspil, præludier, reharmoniseringer, 
kontrapunkter og andre musikalske finurligheder. 
I Nødebo og Gadevang Kirker har jeg gennem årene spillet ca. 
1.400 højmesser og 1.000 andre kirkelige handlinger. Det vil 
sige ca. 4.800 præludier og postludier og 12.000 salmer med - 
rundt regnet - 60.000 vers. Det er egentlig svimlende!
Når jeg om lidt stopper som jeres organist, vil jeg se tilbage på 
Nødebo og Gadevang med glæde, kærlighed og stolthed.

Med venlig hilsen
Peter

I Påsken er der flere gudstjenester samt en 
masse god musik. Vi håber på, at I har lyst til 
at dele noget af jeres påske med os i kirken 

Af Gabrielle Nilausen, præstevikar 

Påsken nærmer sig, og det glæder jeg mig meget over. 
Jeg elsker påsken med alle dens traditioner. Faktisk så 

får jeg hvert år et påskeæg af min moster. Hvert år siger 
hun, at det er sidste gang, fordi jeg er for gammel, men 
så går den alligevel lige et år mere - og jeg håber også, at 
den går i år. Jeg elsker påskeæg, og jeg er godt nok den 
ældste i min generation, men jeg hører stadig til den yngste 
generation, så jeg håber, det fortsætter, indtil der kommer 
en yngre generation. Dog er påsken meget mere end 
påskeæg. Påsken plejer også at byde på påskefrokoster 
med familie og venner og for nogles vedkommende måske 
også et par ture i kirke.
Påsken er kirkens vigtigste højtid. I sin oprindelse var 
det den jødiske fest pesach, hvor jøderne fejrer deres 
udfrielse af Egypten. For kristne er det imidlertid Jesu 
død og opstandelse, vi fejrer. 

Palmesøndag
Påsken indledes Palmesøndag, hvor Jesus red ind i 
Jerusalem på et æsel. Jøderne hyldede Jesus som en 
konge, og de viftede med palmegrene, idet han kom 
ridende. Deraf kommer navnet Palmesøndag.

Skærtorsdag
Den næste store dag i påsken er Skærtorsdag. Det er 
dagen, hvor Jesus spiser sammen med sine disciple for 
sidste gang, altså også dagen hvor nadveren indstiftes. 
Det er også dagen, hvor Jesus vasker fødder på sine 
disciple, hvor han bliver forrådt og taget til fange. Alt 
dette kan man læse om i Matthæusevangeliet kap. 26.

Langfredag
Derpå kommer Langfredag. Dette er dagen, hvor Jesus 
bliver dømt til døden og får lov til at bære korset hele 
vejen til Golgata. Idet Jesus dør på korset, flænges 
forhænget i templet fra øverst til nederst, og man kan 

Påsken er kirkens vigtig ste højtid
læse i Matthæusevangeliets kapitel 27, hvordan 
jorden skælver, klipperne revner, og gravene springer 
op. 

Påskedag
Ovenpå Langfredag, som er dyster og trist, kommer 
så Påskedag. Den er kirkens største festdag. På 
tredjedagen efter Jesu død genopstår Jesus nemlig. 
Stenen foran grotten, som Jesus lå i efter sin død, 
er væk. Det opdager to kvinder, som kommer ud 
for at se til Jesu grav. En engel fortæller kvinderne, 
at Jesus er stået op fra de døde, og de kan se, at 
stenen er væk. Denne beretning kan man læse i 
Matthæusevangeliets kap. 28. 2. Påskedag hører vi 
igen om Jesu opstandelse. Jeg blev indsat som præst 
denne dag i 2014 i Snoldelev Kirke. Den dag vil altid 
stå som noget helt specielt for mit vedkommende. 
At få lov til at forkynde om Jesu opstandelse til sin 
første ”rigtige” gudstjeneste var også noget særligt. 

2. påskedag 
Skal vi høre om Maria Magdalene, som efter kors-
fæstelsen og begravelsen af Jesus går ud til graven 
for at salve ham. Graven er dog tom. Hun møder en 
mand, hun tror er havemanden, lige indtil han siger 
hendes navn. Jesus beder hende om at løbe hjem 
og fortælle, at han er opstået, til de andre disciple. 
Maria Magdalene var bange og fattede vel knap nok 
hvad, der var sket, men hun skyndte sig at fortælle 
det videre, for hvad hjertet er fuld af, løber munden 
over med. Fortællingen om den opstandne Jesus 
spredte sig som ringe i vandet, og heldigvis for det. 
Denne smukke tekst kan læses i Johannesevangeliet 
kap 20. 
Påsken byder på flere gudstjenester i kirkerne og 
en masse god musik. Vi håber på, at I har lyst til at 
dele noget af påsken med os i kirken. For mit eget 
vedkommende glæder jeg mig også utroligt meget til 
endelig at synge nogle af de smukke påskesalmer. Der 
er så mange, og dagene er så få, så det gælder om 
at benytte dem.

Når påsken er slut, er det også ved at være slut for mit 
vedkommende i Nødebo og Gadevang,  idet Eva er tilbage 
1. april. Jeg har nu været her i to måneder, og jeg har indtil 
videre nydt det i fulde drag. Det er skønt og inspirerende 
at fungere som præst i de to kirker. Jeg har mødt mange 
dejlige mennesker og glæder mig over, at jeg har fået lov til 
at tilbringe tre måneder i så skønne omgivelser
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Så lær mig da, Herre, at dig til behag
jeg bruger det pund, mig blev givet,
at fylde med hæderligt virke min dag,
at hjælpe og værne om den, som er svag,
at elske, thi deri er livet
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VedelByg 

Tømrer- og snedkerarbejde udføres efter  
god håndværkertradition

 • Nybygninger
 • Tilbygninger
 • Renoveringer
 • Udskifning af tage
 • Udskifning af døre og vinduer
 • Reparationer
 • Køkkener
 • Terrasser m.m.

Tømrermester og Bygningsingeniør
 Rasmus Vedel, Nødebovej 13
 Tlf.: 4848 4856 / 2611 4848
 Mail: vedelbyg@gmail.com

Jespervej 54
3400 Hillerød

Tlf.: 72 312 123
Vi sælger også:

Italiensk is og vine fra  
Vinhuset Stolz

- er et dynamisk, full-service advokatfirma, der hjælper  
både erhvervslivet og private

 
Vi er uafhængige og har specialiseret os i at rådgive små og mellemstore 
virksomheder i alle klassiske udfordringer - i solid afstand fra lovens gråzoner.
Hos os kan du forvente en direkte, ærlig og personlig dialog. 

Du kan kontakte din lokale advokat advokat Martin Utiger (møderet 
for Højesteret) på:  
Tlf.: 48 24 79 20 eller mail: mu@augustj.dk  
Martin Utiger er ekspert i retssystemet og dens kompleksitet.

Du kan se mere om advokatfirmaets arbejdsområder på: www.augustj.dk

Tirsdagstræf i præstegården

19. april kl. 14-16

Vi synger foråret ind 
Kendte ansigter med stor sangglæde 
slår tonen an og byder på overraskelser 
undervejs.
 
Alle er velkomne og der er fri entre, dog betaler vi 20 kr. 
for kaffe og hjemmebag

31. maj 2016 
Turen går til 
Stevns Klint  
og Højerup  
Gl. Kirke
 
Afgang Nødebo 
8,30 - afgang 
Gadevang Kirke 
8,40 - forventet 
hjemkomst ca. 
18,00

Stevns Klint blev i 2014 UNESCO ver-
densarv, fordi der mellem de metertykke 
lag af kridt og kalk gemmer sig et 
dramatisk kapitel af Jordens historie. 
Et ganske tyndt lag af fiskeler fortæller 
historien om, hvordan dinosaurerne og 
halvdelen af alle dyrearter uddøde for 66 
millioner år siden, da en steoide ramte 
jorden. Vi hører hele historien under 
rundvisning på Stevns Museum og i Gl. 
Højerup Kirke.  
Efter rundvisning og kort en andagt 
i kirken står frokosten parat i 

traktørstedet Højeruplund.
På hjemturen stopper vi op ved godset 
Gammelkjøgegaard ved Køge Ås. I 
parken findes én af Danmarks fineste 
rhododendronsamlinger. På åsen midt i 
naturen ligger Claras Kirkegaard, hvor 
N. F. S. Grundtvig blev bisat i 1872. Godset 
åbner begge steder, og der kan vælges 
mellem hvilket sted man ønsker at se.
NB: Tag solide sko på, også selvom du 
måske kun vil gå et kort stykke.

Turen koster 200 kr. og herudover 

betaler man selv for drikkevarer til 
frokosten.
 
Tilmelding til turen efter ”først til mølle” 
princippet skal ske senest tirsdag den 
24. maj til præstesekretær Allan Høier, 
som træffes på kontoret hver tirsdag 
kl. 9-16 på tlf. 4848 0719 eller alho@
km.dk
Betaling: Efter tilmelding skal betaling 
ske til Handelsbanken, Reg.nr. 6300 
kontonr. 1524765
Husk at anføre navn og ”udflugt”. 

Sommer- 
udflugt



Gadevang kirke  
Store Bededag kl. 10.30: 
Nikolaj Svankjær Toftdal
Henriette Adeltoft
Clara Tønnes Hindse
Freja Holst Rotbøll
Nana Theilgård Maribo
Victor Rafn Jakobsen
Gustav Falkenstjerne Beck
 
Gadevang kirke  
Søndag den  
24. april kl. 10.30: 

Amalie Adser Virkus
Caroline Mejner Blauenfeldt
Nikolaj Toxværd Tjellesen
Felix Wildfred Northroup Ahrentzen
Frederikke Emily Rudd

 Nødebo kirke  
Kristi Himmelfarts dag:
 
Kl. 10.00
Cecilie Borg Karlsson
Marie Ditte Richardt Lundh
Julie Simonsen
Christian Meggele
Simon Saugmann
Jacob Frederiksen Steinthal

 
Kl 11.15
Tobias Valdemar Kristensen
Lucas Frost Nilsson
Ida Norbye-Thomsen
Dicte Berntsen
David Dehn
Anton Jebe Prøvensen

Nødebo kirke  
Søndag den 8. maj:
 
Kl. 10.00
Josephine Maria Arildsen
Thea Plum
Martha Broberg Damm
Barbara Franz
Emilia Franz
 
Kl. 11.15
Niclas Brejl
Anton Mohr Vestergaard
Alberte Holst Pedersen
Cajsa Caroline Rau Sandnes
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Konfirmation 2016
I vores 2 kirker konfirmeres 33 piger og drenge St. Bededag,  
24. april, Kristi Himmelfartsdag og den 8. maj. - Til lykke til jer alle

København vil summe af liv, når den store kirkelige festival 
”Himmelske Dage”, løber af stablen.
Himmelske Dage er en fast tilbagevendende dansk 
kirkebegivenhed, som af nogen sikkert vil være kendt som 
Danske Kirkedage. Det holdes hvert tredje år og hver gang i 
en ny by. 
Her i 2016 er festivallen henlagt til hovedstaden, og her har 
man valgt, at give arrangementet navnet ”Himmelske Dage”. 
Det er festivalens ambition at udforske og debattere, hvilken 
rolle tro, kirke, kristendom og religion spiller og spiller i 
fremtidens samfunds- og kulturliv, såvel som for den enkelte 
borger.

Festivalen er et overflødighedshorn af aktiviteter
Alle aktiviteter foregår i Indre By i København, som udgøres 

af den gamle middelalderby. Nytorv er centrum for de store 
fællesarrangementer og koncerter med både kendte og nye 
navne. Men der vil samtidig være masser af arrangementer, 
at på opdagelse i, rundt i byens kirker, forsamlingslokaler og 
kulturinstitutioner, ligesom organisationer, foreninger, kirker 
og mange andre vil byde på debat, samtalesaloner, events, 
workshops og musik i telte rundt omkring på byens pladser. 
Man kan kalde festivalen en slags kirkernes folkemøde. Der 
vil være oplevelser for alle sanser, for alle aldersgrupper og 
for alle nysgerrige sjæle. Fra tidlig morgen til sen aften.

Du kan læse mere om Himmelske Dage
På www.facebook.dk/himmelskedage og på www.
himmelskedage.dk, hvor det endelige program vil blive 
offentliggjort primo marts.

Himmelske Dage
 
Kunne du tænke dig at ligge i en himmelseng i det 
indre København, komme til en gudstjeneste med 
nyskrevne tekster og nykomponeret musik, tage dit 
barn eller barnebarn med til babysalmesang, høre en 
nonne fortælle om klosterlivet eller noget helt femte  
-  så kom til København i Kristi Himmelfarts ferien fra 
den 5. til den 8. maj
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Der er masser af gode grunde til, at din dreng eller pige 
også skal være en del af fodboldklubben.  Fodbold er sjovt, 
udfordrende og børnene udvikler deres motorik. Derudover 
lærer de alle de andre jævnaldrende børn fra Nødebo at kende 
fx inden skolestart. 
Du er også meget velkommen til at være med, vi tilbyder 
fodboldtræning til alle børn i alderen 2-11 år. Kontakt din 
træner på nedenstående emails, så kan du komme og prøve 
at se om fodbold er også er noget for dig.
Vi træner på Nødebo stadion lige ved Nødebo skole, i trygge 
rammer og med heste i baggrunden. 
Fodboldklubben er i en positiv udvikling, med efterhånden 
rigtig mange børn, vores målsætning er, at blive Hillerøds 
bedste børnefodboldklub og at endnu flere børn og unge 

skal mærke glæden ved fodbold. Vi udvikler motorikken hos 
de mindste, gør børnene til boldspillere på kort sigt og til 
holdspillere på langt sigt. 
Fodboldklubben drives udelukkende af frivillige kræfter og der 
er altid brug for en hjælpende hånd. Vi mangler især flere 
trænere, som har lyst til at være med til at udvikle vores 
lokale fodboldklub. Du bliver selvfølgelig hjulpet godt i gang 
og tilbudt relevante trænerkurser og sparring med de øvrige 
trænere. Kontakt os hvis du også har lyst til at være frivillig, 
til glæde for en masser børn i Nødebo. Uanset om du ønsker 
at være træner, leder eller hjælper, så skal du være meget 
velkommen. Kontakt: fodbold_formand@nif.dk 

FODBOLD I NØDEBO

FODBOLD I NØDEBO
 
Der er masser af gang i Nødebo IF fodboldafdeling, både 
unge og gamle fodboldben træner på livet løs og vi har 
plads til endnu flere, der har lyst til at have det sjovt, få 
gode kammerater og lære fodboldfærdigheder - Fodbold i 
Nødebo er for alle uanset niveau

Ungdom
Årg.2005-06  Man. 17.00-18.30 & Ons. 16.30–18.00    kontakt: fodbold_2006@nif.dk 
Årg.2007-09 Man. & Ons. 16.30–18.00          kontakt: fodbold_2008@nif.dk 
Årg.2010       Onsdag kl. 16.45-17.45          kontakt: fodbold_2010@nif.dk 
Årg.2011-13  Onsdag kl. 16.45-17.45          kontakt: fodbold_sandkasse@nif.dk 
 
Senior
Senior         Man. & Ons. 18.30 – 20.00   kontakt: fodbold_senior2@nif.dk 
Oldboys (+32)     Mandag 20.00 – 21.30   kontakt: fodbold_oldboys@nif.dk 

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 dan-set 
og instrueret, så alle kan være med. 
Der er gratis adgang til musikken kl. 19  
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 
på www.noedebo-kro.dk senest kl. 12 
onsdagen før. På det tidspunkt lukker 
billetsalget automatisk ned på hjemmesiden.
Læs nærmere om Nøddeknækkernes 
aktiviteter på deres hjemmeside 
www.nodeknek.dk 

Strikkeaftner
Datoerne for de næste strikkeaftener er:
17. marts. 31. marts. 14. april. 28. april. 
Så holder vi sommerferie, og starter op igen 1. 
september.
Kom og vær med
Vi ses i Kroen bar (Ikke længere i Hestelængen)

Hilsen Lene 

Fredag den 18. marts kl 19.00 og  
fredag den 29. april kl. 19.00

Nøddeknækkerne

Kom og vær med til en sjov og glad fællesaften med Nøddeknækkerne
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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

Unik Optik
Susanne Yde

Helsingørsgade 10-14
3400 Hillerød

Tlf.: 4824 0401

  når det gælder... briller • linser • solbrillerUNIK
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Nødebo Børnehus 
nu med naturhus
 
Fredag den 12. februar 2016 åbnede vi et 
Naturhus på legepladsen I Nødebo Børnehus

Ideen om Naturhuset er opstået på baggrund af den 
science-didaktiske metode, som vi arbejder efter. Vi 

har 2 ugentlige skovdage i Børnehuset og Naturhuset er 
det sted, hvor ting og smådyr fra vores ture i skoven kan 
blive udforsket nærmere. I Naturhuset er der mulighed for, 
at en gruppe børn kan fordybe sig i ting fra naturen, så de 
bliver udfordret meningsfuldt med forskellige materialer og 
undersøgelser i forhold til naturvidenskabelige fænomener 
og sammenhænge. Årstidernes skift giver hele tiden nye 
muligheder for eksperimenter. F.eks. betød januar måneds 
kulde, at alle legetingene på legepladsen var frosset fast. Det 
gav anledning til et eksperiment, hvor tingene blev hængt 
op, og optøningsprocessen blev fulgt nøje. Nu ser vi frem til 
at følge bærbuske og frugttræer på legepladsen. Vi ser dem 
blomstre og sætte frugt (og oplever den store udfordring, at 
vente til de er modne) Til slut smager vi frugterne og laver 
måske saft. Vi ønsker at vække børnenes nysgerrighed og 
give dem lyst til at iagttage, eksperimentere, systematisere 

og få erfaringer med årsag, virkninger og sammenhænge. 
Gennem arbejdet og gennem samtaler med børnene, øver vi 
dem i at sætte ord på hændelser og oplevelser, de har haft.  
Kort sagt vil vi støtte op om børnenes naturlige nysgerrighed 
og trang til at suge viden til sig. Alle Børnehusets børn vil 
kunne få glæde af Naturhuset, idet vi tilpasser tilbuddet i 
forhold til de enkelte børns alder og udvikling.
For at få det fulde udbytte af vores nye Naturhus har købt et 
forløb med Skovskolens naturvejleder, som kommer tirsdag 
og torsdag i 4 uger på vores skovdage tirsdag og torsdag, 
hvor vi kan få ny inspiration til arbejdet.
Naturhuset giver os også mulighed for at søge ly og arbejde 
videre med skovemnerne på de dage, hvor vejret bestemmer 
at vi ikke kan færdes i skoven. 
Alle er velkommen til at komme og se vores nye naturhus. 

Hilsen Jette Malmross
Leder i Nødebo Børnehus

Det nye naturhus giver  børnene ly mens de arbejder med skovemner på de dage hvor 
vejret udelukker at færdes i skoven. Her billleder for den festlige åbningsdag
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Fredag 8. april kl. 21 - Musik & dans 

Quarteto Tangarte 
Der skal to til en tango, siger man, men de fire musikere i Quarteto 
Tangarte er ikke for mange til at få de rigtige argentinske rytmer frem, 
så danserne kommer ud på gulvet. 

Det Malmø-baserede tangoorkester er tilbage på Nødebo Kro. Tango er kunst, der 
beretter om livet, hvor musik, dans, poesi og vokal-instrumental tolkning er de 
fire grundpiller.  Quarteto Tangarte er et argentinsk-svensk tangoorkester, der blev 
dannet i Malmø i 1999. Tangartes musik omfatter et rigt varieret repertoire fra 
tangoens forskellige stilarter og epoker. Tangoorkesteret fra Malmø er veletableret 
både i Sverige og internationalt. Det spiller egne koncerter og medvirker på tan-
gofestivaler overalt i Sverige.
Internationalt har det bl.a. optrådt i Argentina og Sevilla. De har flere gange op-
trådt på Copenhagen Jazz Festival, de har spillet på Nødebo Kro i 2006 og 2013. 
Nu kommer Tangarte igen med bandoneonspilleren Juanjo Passo, der er 
Tangartes grundlægger og musikalske leder, Hedda Heiskanen på violin, Per 
Tidstrand på cello og Garik Binder på piano. 
Denne instrumentsammensætning giver ægte klangbillede og tango-sound og 
skal nok få dansen i gang i Kroens sal. 

Inden musikken starter kl. 21 kan man spise middag med en to-retters menu 
for 125 kr. Middagen serveres kl. 19, og der er plads til 90 spisende gæster. 
Der skal købes spisebilletter i forsalg på www.noedebo-kro.dk senest onsdag den 
6.april kl. 12. 

Billetter til musikken koster 130 kr. ved indgangen og 120 kr. i forsalg på 
www.noedebo-kro.dk. Gratis med årskort. 

Banko på Nødebo Kro 
Hver tirsdag  
kl. 18.50
Mere end 100 
forventningsfulde 
gæster hver gang. 
Kom og vær med!

HUSK!!!

ART 7
udstiller malerier på Nødebo Kro 
ART 7 - Karin Wergerland Dinsen, Jette Gräs Lieberkind, Kirsten 
Gyde Bucher, Edith Hougaard Petersen, Kirsten Munk Nielsen, 
Birgitte S. Andersen og Lone Schulz er en gruppe malere med 
meget forskellige kunstneriske baggrunde. Deres udtryk i maleriet 
er også højst forskellige. 
Men de har det til fælles, at de alle går eller har gået på Mable 
Roses Malerskole i Gl. Holte, i hvilken sammenhæng de tillige har 
udstillet igennem en årrække. - Seks af de syv vil vise nogle af 
deres olie- og akrylmalerier.
Der er fernisering søndag den 10. april kl. 15:00-17:00. Alle 
interesserede er velkomne.
Udstillingen kan ses i april, maj og juni 2016 i forbindelse med 
arrangementer på Nødebo Kro. 

Husk • Husk • Husk
 
Søndag d. 13. marts kl. 16 - koncert
 

Lelo Nika Septet
 
Kom og oplev en af verdens bedste 
Accordionspillere
 
Se sidste nr af Kirke og Kro, hjemmesiden eller Kultur-
kalenderen for yderligere oplysninger. 
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GENERAL- 
FORSAMLING
Den 31. marts 2016 kl. 19.00 på Nødebo Kro

Det er på generalforsamlingen, at alle 
vigtige beslutninger vedrørende vort 
vandværk bliver taget, og hvor din mening 
bliver hørt

Gadevang forsamlingshus står over for en større renovering 
og i den forbindelse vil vi gerne opdatere forsamlingshuset, 
så det bliver mere nutidigt. Vi vil derfor gerne starte med 
at fortælle om hvordan forsamlingshuset i gamle dage 
var omdrejningspunktet i Gadevang og hvordan vi tænker 
forsamlingshuset i fremtiden. 
Bjørn Christiansen der er passioneret lokalhistorisk 
interesseret og har gravet i Gadevangs og forsamlingshuset 

historie, vil vise billeder fra gamle dage og 
fortælle om vores by.
Bestyrelsen vil herefter vise nogle skitser 
og ideer, som de har udarbejdet.  
Herefter vil der være mulighed for 
at komme med input til, hvordan du 
ser forsamlingshusets rolle i byen? 
Forslagene vil blive taget med i det videre 
arbejde.
 
Herefter vil den traditionelle general-
forsamling blive afholdt.  
Dagsorden i henhold til vedtægterne:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før 
generalforsamlingen. Ønsker du at deltage i bestyrelsen, 
så sms/ring til formanden Anders mobil 2485 9979 eller 
kontakt bestyrelsen, inden.

Aftens program:
•         Kl. 18.30 Spisning - foredrag og visions input
•         Kl. 19.30 Ordinær generalforsamling

KOM TIL FORÅRETS MESSER ...

Køb billet til den ene messe og 

få en gratis billet til den anden. 

4820 9120 w frederiksborgcentret.dk FrederiksborgCentret

9.-10. april 
kl. 10-17

NØDEBO VANDVÆRK

Der skal også i 2016 foretages nye investeringer 
for at sikre, at vandværket fungerer optimalt. 

Vi opfordrer derfor medlemmerne til at møde op, 
da vandværket er vort fælles eje. 

Vi siger på gensyn 31. marts kl. 19.00.
Dagsorden iflg. vandværkets vedtægter.

Bestyrelsen

Onsdag den 30/3 2016 kl. 18.30 

Gadevang Forsamlingshus fremtidsplaner 
og Generalforsamling
Forsamlingshuset byder på gratis  
skipperlabskovs. Øl og vand kan købes

Gadevang Forsamlingshus  
afholder stort 

Bogmarked 
9. og 10. april Kl. 10-16 lørdag og 
10-15 søndag

Huset fyldes med bøger, CD`er samt 
plader.
Der er stadigvæk ledige stande. 
Interesserede kan henvende sig på mail: 
gadevangforsamlingshus@gmail.com. Tilmelding til mad - sms til mobil: 2570 1686 med antal. Senest 23/3

1.   Valg af dirigent 
2.   Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3.   Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
     (kopi af regnskab kan udleveres) 
4.   Forslag fra bestyrelse og medlemmer 
5.   Bestyrelsens forslag for det kommende år, herunder    
      kontingent 
6.   Valg af nye bestyrelsesmedlemmer  (Bestyrelsen
      har behov for 1 nyt bestyrelsesmedlem og 
      2 suppleanter.) Kom hid, vi har brug for dig 
7.   Eventuelt

Forsamlingshuset 
skitseforslag
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Loppeladen holder åbent!
Hver lørdag fra den 7. maj og frem til loppemarkedet søndag den 28. august  
- i tidsrummet fra kl. 10 - 12
Vi kører ud og henter loppeeffekter fra onsdag den 11. maj og helt frem til oppemarkedet. 
Har du effekter, som du gerne vil have afhentet, så SMS, ring eller mail venligst til Jytte 
Møller på tlf. 3026 3231 eller skriv en mail på: moeller.jytte@gmail.com - Tak for dit bidrag

Den 1. juni 2017 har Kroen været forsamlingshus i 40 år, det er lang  tid,  
og der vil være mange af Nødebos nuværende  borgere, der ikke kender 

Kroen så indgående.
På hjemmesiden www.noedebo-kro.dk er der en udførlig  beskrivelse af 
Kroens historie, her skal blot i anledning af generalforsamlingen nævnes nogen 
hovedpunkter om Kroens opbygning.

Kroens organisatoriske opdeling
I vores vedtægter, der også kan ses på hjemmesiden, er vores 2-delte 
organisation og vores formålsparagraf beskrevet. Formålet er bl.a. ”At skabe 
åbne rammer for kulturelle aktiviteter og beboernes trivsel i det nære miljø”.
Organisatorisk består Kroen af Foreningen ”Forsamlingshusets venner” og af 
den selvejende institution ”Forsamlingshuset Nødebo kro”.
Kort kan det siges, at Foreningen står for aktiviteter, der giver oplevelser og 
indtægter, det sidste især ved det store loppemarked i august og de ugentlige 
bankospil.
Institutionen står for cafédrift, udlejning og vedligeholdelse. Der skal bruges 
penge til drift af huset, lønninger og ikke mindst en umættelig post, der 
hedder vedligehold. 

Storforbrugere af frivillig arbejdsskraft
Vi er rigtig glade for alle de mange frivillige hjælpere som utrættelig 
står parat, når vi har brug for dem. Uden dem vil vi ikke kunne få  
Nødebo Kros regnskab til at hænge sammen. 
Vi har 5 buffist-hold, ialt 70-80 mennesker, der arbejder for at 
holde buffeten åben næsten alle hverdagsaftener. Der er 36 på 
Banko-holdet og derudover dem, der laver mad til banko. Der 
er 3-4 kokkehold til aften-arrangementer, der er billetsælgere 
til kulturarrangementer og mange, mange flere. Der er ca 100 
i gang til Loppemarkedet, og sidste skud på stammen er 
Fredagscafeen med deres stab af yngre Kro-elskere. Mange 
har naturligvis flere poster, for der er også udvalgsposter i 
vores 7 udvalg for at få alting til at glide. På lønningslisten 
har vi Jack, der er vicevært og et hold af lokale ungarbejdere 
som opvaskere, bordopstillere og bladuddelere.

Dagsorden i følge vedtægterne
1.    Valg af dirigent 

2.    Bestyrelsens beretning

3.    Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 
       Foreningen

4.    Forelæggelse og godkendelse af regnskab for
       institutionen

5.    Forelæggelse af budgetter for forening og
       institution til orient.

6.    Indkomne forslag 

7.    Fastlæggelse af det årlige kontingent

8.    Valg af medlemmer til bestyrelsen, 
       følgende er på valg: 

       Christian Wolfhagen, driftsudvalgsf.: Genopst. ikke
       Mogens Hansen, kasserer: Genopstiller ikke
       Jens Lassen, sekretær: Genopstiller 
       Lisbeth Larsen: Informationsudvalget: Genopstiller 
       Merete Rosenberg: Opstil. til driftsudvalgsformand 

       Der skal vælges 4 menige medlemmer til   
       bestyrelsen 

       Valg af 2 revisorer og 1 revisorsup. 

En kort historie om Nødebo Kro
Der er generalforsamling den 14. marts kl. 19.30, så kom og giv din mening til kende. Alle 
er velkomne, men det er kun medlemmer, der har taleret

Socialt og arbejdsmæssig fællesskab 
Mandag den 14. marts har vi igen Generalforsamling, så kom og giv 
din mening til kende. Alle er velkomne, men det er kun medlemmer, 
der har taleret. Vi vil meget gerne have flere medlemmer, og gerne flere 
engagerede medlemmer, der vil give en hånd med. 
Der er altid et job, og ingen skal være bange for at blive fyret! Vi har 
Danmarks smukkest beliggende forsamlingshus, vi har en mulighed for 
kulturelle oplevelser i nærmiljøet, og en mulighed for at få både socialt og 
arbejdsmæssigt fællesskab med mange andre af byens borgere. Det vil 
vi gerne bibeholde.

Parcelhuse på Kroens grund
Den gamle landevejskro” Nødebo kro” måtte lukke i 1976, stedet skulle 
dengang udstykkes til 6 parcelhusgrunde, men byens borgere så andre 
muligheder i stedet og samlede penge ind til bevarelsen. 
Kroen har nu været med til at give et rigt landsbyliv i snart 40 år, derfor 
kom til generalforsamling mandag d. 14-3 kl 19.30 og vær med til at 

sørge for at det kan fortsætte. 
Vel mødt

De bedste hilsner
Bestyrelsen

Bestyrelsen 
- marts 2012 Den fantastiske og flotte togbanen i kroens kælder

Nødeborevyen 
2011:  
Vi havde  
lige fået  
vinter- 
badere  
i byen

Kultur-
udvalgsmøde

Der er møde i udvalget den 
6. april kl 19. 00.

Spørgetid det første  
kvarter.

Ved åbent 
hus, havde 
vi arrangeret 
et løb rundt i 
skoven på 2, 
5 og 10 km
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TØMRER & SNEDKER

Totalentrepriser
Nybyg • Tilbyg • Ombyg • Tag 

Kvist • Terrasse • Gulve • Vægge 
Døre • Vinduer • Køkken • Bad

Kvalitet til tiden

2441 6270
Kildeportvej 12, Nødebo, 3480 Fredensborg 

nts.toft@gmail.com

PETER 
TOFT

SELSKOV VVS
Blikkenslager

Aut. VVS installatør

Lars Sørensen
Falkevej 25 • 3400 Hillerød  

Tlf.: 4824 1520 • Bil: 4043 4813

2323

FredagsCafé 
Husk Fredags-caféen er åben  
hver fredag fra kl. 15 til 17.
Kom og nyd en fiskbrygget kop 
kaffe med dejlig hjemmebag til. 
Tag gerne dine naboer med.

Skal det være 
nemt, lækkert og 
billigt - så deltag 
i fredagscaféens 
spisearrangementer 
på kroen

Nu har du og din familie mulighed for at kombinere det praktiske 
med det fornøjelige. Frem til sommer tilbyder kroens fredagscafé 
spisning én gang hver måned. 
 
Middag på kroen
Du vælger selv, om du vil tage maden med hjem, eller om du vil 
spise på kroen, hvor der er mulighed for at købe drikkevarer. Og 
beslutter I at blive og hygge efter maden, kan ungerne købe deres 
fredagsslik i baren. Det primære formål er, at I får en hyggelig 
oplevelse, samtidig med at I slipper for madlavning og opvask, 
uden at det koster ret meget. Så kan I bare slappe af og nyde 
samværet med familie, naboer og venner.

Brunch "with a View"
Vi tilbyder brunch en enkelt søndag i løbet af foråret. Hvorfor starte 
bilen og køre efter brunch, når du kan gå op på kroen? Søndag 
den 10. april sætter vi en stor brunchbuffet frem - også til en billig 
penge. Så læg vejen forbi og få en dejlig start på din søndag. 

Køb billet allerede nu
Du kan allerede nu købe dine spisebilletter. Det gøres på www.
noedebo-kro.dk. Senest onsdagen før. Priser: Middag - voksne, 
60 kr., børn 30 kr. Brunch - voksne 100 kr., børn 50 kr.

Datoerne for spisearrangementerne er:

Onsdag 23. marts:     Middag kl. 17.00-18.30

Søndag 10. april:      Brunch kl. 10.30-14.00

Fredag  20. maj:      Middag kl.17.00-18.30

Fredag  24. juni:      Middag kl. 17.00-18.30

Slip for opvasken
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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, Nødebo Tlf.: 40872626
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Kære alle gæve børn i Nødebo og omegn
Skal du starte i 1. klasse efter sommerferien og har du lyst til at blive 
spejder, så kom og vær med den 12 maj hvor vi holder et helt specielt 
møde for dig  
Her vil du møde ulve og stifindere samt dagens hemmelige gæst.
Mødested: Bassebjerg, Jagtstien 3, Nødebo
Vi mødes kl. 18.30 ved Bålhytten! Husk passende udendørstøj til dagen.
Hvis du har spørgsmål så kontakt gerne Akela på tlf. 30300354.

NØDEBO SKOLE • i lokalsamfundet

Nu kommer foråret
  
i hvert fald i følge kalenderen

Nødebo skole er blevet udvidet til og med 
5. klasse. Nuværende 3. klasse bliver her 

altså efter sommerferien og bliver til 4. klasse 
og næste år er det fuldt implementeret med 
5. klasse. Alle er glade, både forældre og 
medarbejdere, men ikke mindst børnene i 3. 
klasse, som har fulgt intensivt med i processen !
Lige nu har vi en ansøgning inde i undervisnings-
ministeriet om at blive demonstrations skole for 
udeskole. 
”Udeskoleprojektet skal udvikle konkrete bud 
på, hvordan skoler kan arbejde med at flytte 
undervisningen ud i naturen og i de nære 
omgivelser.” (UVM)
Det er hele Grønnevang skole der står sammen 
om ansøgningen. Bliver vores ansøgning 
imødekommet, indgår vi i et treårigt projekt 
hvor vi får hjælp til at udvikle udeskole igennem 
tilknyttede konsulenter, konferencer og kurser. 
Vi håber at få besked om en uges tid.
Vi glæder os til at komme i gang med det hele.
 

Bente Nissen - Nødebo skole

Her vises hvordan man 
måler højden på et træ
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Stor tilslutning til 

Hip hop-dans for byens børn 
Hver fredag kan man i salen på Kroen finde en flok 
danseglade børn
 
Som et helt nyt tilbud til byens børn, kan man nu danse hip hop på 
Kroen. Vi har hyret to dygtige dansere til at stå for undervisningen.
Det var der rigtig mange børn, der gerne ville deltage i. Mange 
flere end vi havde plads til. Derfor forsøger vi at oprette endnu 
flere hold efter sommerferien.  
Sæsonen afsluttes med et afdansningsbal i slutningen af maj.

Det sker i Gadevang i marts-maj
16. marts, kl. 19.30  Generalforsamling i Gadevang Lokalråd - holdes i Gadevang Forsamlingshus.
17. marts, kl. 20.00 Generalforsamling i Gadevang Idrætsforening - holdes i GIF’s klubhus. 
18. marts, kl. 18.30 Påskefrokost for alle Gadevangs damer - Holdes i Gadevang Asyl.
1. april   Reception: Købmandscaféen Jordnær fylder 1 år. 
2.- 3. april, kl. 10-18 Arbejdsdage i Gadevang Tennisklub: Projekt ’Sæt lys på banerne’.  
6. april   Gadevang Strikkeklub mødes.
8. april, kl. 18.00  Ølsmagning i Jordnær Købmandscafé - for medlemmer. 
16. april   Løb omkring Røde Dam i Gribskov - arrangeret af Gadevang Idrætsforening. 
17. april   National affaldsindsamlingsdag i Gadevang - arrangeret Lokalrådet.
23. april, kl. 12-14  Standerhejsning og markering af sæsonstart i Gadevang tennisklub.
28. april, kl. 19.30  Generalforsamling i Jordnær Købmandscafé - holdes i forsamlingshuset. 
29. april, kl. 17.30  Folkekøkken med Mørbradgryde - holdes i Gadevang Asyl - åbent for alle.
4. maj   Gadevang strikkeklub mødes. 
5. maj, 14-17  Familiehygge i tennisklubben - mulighed for grill spisning - åbent for alle. 
22. maj   Gadevang Sæbekasse-væddeløb på Gribskovvænget - åbent for alle. 

  Læs mere om alle arrangementerne på www.gadevang.dk

Børnefest på Kroen
Fest, musik og glade timer i forbindelse med årets melodi 
grand prix for børn
 
En lørdag i februar samledes en flok voksne og børn for at spise sammen 
og se MGP på storskærm i salen. 
Det var noget af et tilløbsstykke. Glade børnestemmer fyldte Kroen og de 
nød at feste sammen, heppe på deres favoritter og spise en masse pizza.
De voksne holdt sig lidt i baggrunden og sad i caféen, hvor de nød en 
fantastisk og veltillavet tapas-buffet. 
Det var en god aften for både store og små, og helt sikkert et 
arrangement, vi vil stable på benene igen til næste år.

Den bæredygtige udvikling i Gadevang er kommet nogle store 
skridt videre. På et møde den 9. februar blev der dannet tre 
arbejdsgrupper, som skal arbejde med: 
 
1.      En ny digital platform, der kan fungere som 

indkøbsmodul, låne-/byttebørs og delemarked. 
2.     Reparations-workshops, byttemarkedsdage m.m.
3.     Formidling og videndeling om projektet og resultaterne. 

Ideen med projektet er, at påvirke lokale forbrugsmønstre, ændre 
indkøbsadfærd hen mod flere lokalt producerede produkter - 
og at inspirere til adfærdsændring i retning af dele-, låne- og 
bytteøkonomi og en bæredygtig adfærd hos børn, unge og 
voksne.
Følg med i arbejdet og deltag i dialogen på facebook-gruppen 
’Gadevangs Grønne Ildsjæle’. Du kan også skrive eller ringe til 
Niels Henrik Meedom på nhm@c-her.dk eller 31659882.

Godt i gang med projektet 

Bæredygtig landsbyudvikling i Gadevang
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Tennissæson 2016 i 
Nødebo
Den nye tennissæson 
begynder officielt lør-
dag den 30. april kl. 
9.00 med morgenkaffe 
ved klubhuset og med 
lidt doublespil. Alle er 

velkomne. Vi regner med at banerne er klare til spil allerede 
Store Bededag den 22. april.

Bliv medlem
Det koster kun 150 kr. for unge under 18 år at spille tennis i 
Nødebo. Sæsonen strækker sig fra maj til oktober, så det må 
siges at være et rigtigt godt tilbud. Er du over 18 år betaler du 
400 kr. nok det billigste i Nordsjælland. 
Er du ikke er medlem, men har lyst til at spille, skal du blot 
sende en mail til niels.lillemose@gmail.com, så sørger han 
for, at du får en opkrævning og bliver meldt ind. Der er ingen 
ventelister, og der er masser af ledige banetimer sæsonen 
igennem. Eksisterende medlemmer får automatisk en op-
krævning primo april.

Træning
Vi er glade for, at det igen er lykkedes os at engagere 
Leonardo som træner i Nødebo. Han havde stor succes, da 
han trænede os i 2014. Leonardo er en rigtig dygtig træner og 

har bl.a. godt fat i de unge mennesker. Træningen er fortsat 
om mandagen og er opdelt på 4 sessioner: de to første timer 
til de unge og de sidste to til voksne. De endelige tider vil blive 
meddelt i inden standerhejsning. Så hvis du vil forbedre dit 
tennisspil, skal du blot møde op om mandagen. - Som altid 
er træningen gratis! 

Ny ledelse af tennisafdelingen
Der er i år dannet en ny tennis-
bestyrelse som består af:
Formand: Jørgen Fonnes, 
Træning: Marianne Strauss, 
Baneudvalg: Rolf Larsen og  
Torben Rasmussen, 
Klubhus: Anders Kristensen, 
Administration: Niels Lillemose 

Vil du vide mere
Tennis i Nødebo er mest for fornøjelsens skyld. Vi deltager ikke 
i store turneringer, men holder os til Klub-40, hvor vi mødes 
med vores nærmeste naboklubber og spiller lidt hyggetennis.
Du kan følge ”Nødebo Tennis” på facebook, hvor der vil 
komme aktuelle informationer om livet i tennisklubben.  
Vil du vide mere om tennis i Nødebo, kan du også kontakte 
formanden Jørgen Fonnes på 3057 1688 eller 
joergen.fonnes@howden.com

Søndag den 24. April inviterer Troldehøjen sammen med 
Nødebo-bæredygtigt! alle interesserede børn, unge og 
voksne, til Cykel- og MTB- dag i Troldehøjen. 
Med støtte fra Sponz- MTB’s medarbejdere kan man gå sin 
cykel igennem, og gøre den klar til at komme ud og trille 
igen. Efterfølgende vil der være mulighed for at komme til 
at afprøve sin cykel på Troldehøjens cykelbane. De mere 
erfarne cyklister vil få mulighed for at komme med på en 
guidet tur i skoven og få afprøvet deres kompetencer på 
en mountainbike. Der vil være mulighed for at køre på sin 
egen cykel/ Mountainbike eller prøve en af Sponz-MTB’s 
testcykler.
Hvis man ønsker at få gjort sin cykel gjort sommerklar af en 
professionel mekaniker, har Sponz-MTB et godt tilbud med.
Når cyklerne er blevet klargjort og afprøvet, vil der være 

mulighed for at riste egne medbragte pølser og brød over bål.

Program: 
Kl. 10-11:  Klargøring af egen cykel med støtte fra Sponz-

MTB
Kl. 11-13:  Afprøvning af cyklerne på Troldehøjens cykelbane. 

Mere erfarne cyklister kan komme med på en 
guidet tur i Grib skov

Kl. 13-14:  Mulighed for at lave jeres medbragte pølser eller 
lignende over bål. Troldehøjen byder på the, kaffe 
og saft.

Ps. Det er tilladt at medbringe egne drikkevarer, dog skal 
det være uden alkohol.

Med venlig hilsen
Nødebo Bæredygtigt og Troldehøjen

Spil Tennis  
i Nødebo
Der er masser af ledige 
banetimer

Kom til Cykel og MTB dag i Troldehøjen

Foto: Poul F.Skøtt 
Fotografi

Foråret og sommeren nærmer sig. Det er derfor tid til at få støvet cyklen 
og mountainbiken af og smurt kæden



30 31

26. maj kl. 19.30

MaJazz på Nødebo Kro 
Hillerødkoret MaJazz byder på en romantisk koncert med Kærlighedssonetter af den 
chilenske digter, diplomat og politiker Pablo Neruda 

Koncertens øvrige sange vil på samme måde stå i hjerternes tegn. Hundrede Kærlighedssonetter 
i 1959 udgav Pablo Neruda, Nobel-pristager i litteratur i 1971, det første oplag af ”Hundrede 
kærlighedssonetter”
Musikken er delvist inspireret af latinamerikanske rytmer som tango og bossanova. 
Dirigent for koncerten er Ann Dybdal Eriksen. Koret akkompag
neres af en trio bestående af saxofon, bas og spansk guitar. 

Billetter til 100 kr. sælges ved indgangen og i forsalg på Kroens hjemmeside www.noedebo-kro.dk - 
Gratis adgang med årskort.

Søndag den 3. april kl. 16  - Klassisk koncert

Sopran og klaver 
med Aileen Itani og Irina Hayrapetyan 
 
Når den irsk-amerikanske sangerinde 
Aileen Itani og den armenske pianist Irina 
Hayrapetyan mødes på Nødebo kro vil det slå 
gnister, og deres engagerede for tolkninger 
af musikken vil tryllebinde publikum.
Aileen Itani fik sit professionelle gennembrud 
i 2008 på Den Jyske Opera som Marguerite i 
Gounods Faust og vendte siden tilbage til Den 
Jyske Opera som Pamina i Tryllefløjten, en 

rolle hun gentog på Det Kongelige Teater i 2010. 
 
Irina Hayrapetyan
er opvokset i Yerevan i Armenien, hvor hun efter gymnasiet uddannede 
sig til pianist på Komitas Musik Konservatorium. Hun fortsatte 
studierne hos Jose Ribera og Niklas Sivelöv på Det Kongelige 
Musikkonservatorium i København. 

Billetter til koncerten koster 130 kr. ved indgangen og 120 kr. i 
forsalg på www.noedebo-kro.dk - Gratis med årskort

Onsdag den 11.maj kl. 18

Vandretur i Brøde 
Skov 
med Carsten Carstensen som guide 
 
Skovturene med skovløber Carsten Carstensen 
arrangeres i et samarbejde mellem Naturstyrelsen 
Nordsjælland og Forsamlingshuset Nødebo Kro, og 
denne gang går turentil Brøde Skov syd for Hillerød. 
Brøde Skov er den lille, noget oversete skov, man hurtigt 
kører forbi på Hillerødmotorvejens forlængelse mellem 
Allerød og Hillerød. Men skoven indeholder faktisk mange 
spændende ting. Især en hel del minder fra fortiden. Her 
findes stendysser og gravhøje. Et enormt kanalanlæg 
som engang var med til at forsyne Frederiksborg Slotssø 
med vand. Og der er diger fra skovbrugets barndom. 
Carsten Carstensen fortæller historierne under turen. 

Mødestedet er parkeringspladsen over for 
Hammersholthus, Brødeskovvej 52 i Hillerød. 
Turen er gratis, starter kl. 18 og varer 2-3 timer. 
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Onsdag den 24. februar 2016 blev en skel-
sættende dag i Nødebos historie

Hen under aften vedtog et enigt byråd med 27 stemmer for, 
og 0 imod, at Nødebo Skole skal udvides til 5. klasse fra 

næste skoleår. Tænk sig - for godt et år siden var intentionen 
at skolen helt skulle lukkes. Først lykkedes det os – borgerne 
i Nødebo - at bevare skolen, og nu står en vedtaget udvidelse 
ganske tæt på. Det har fantastisk betydning for alle os der bor 
her i byen, hvad enten den enkelte har børn på skolen eller 
ej. Tak til de mange der har bakket os i koordinationsudvalgt 
op på så fremragende vis, om det har været ved at skrive 
under mod lukning af skolen, når aktionsgruppen bankede på 
døren, eller ved at møde frem til de demonstrationer og/eller 
borgermøder der har været afholdt. Alt det har uomtvisteligt 
vist politikerne, at det i hvert fald ikke var i Nødebo, skolen 
skulle lukke, og lokalsamfundet dermed slukke. 

Hvad så nu ? - Var det så det ? 
Svaret fra koordinationsudvalget er med usvigelig sikkerhed 
”Nej”. Vi vil fortsætte med at søge at sikre størst mulig 

opbakningen og støtte til skolen. Vi er alle enige om at denne 
sag har vist hvad vi reelt er i stand til, her, i vores vidunderlige 
landsby, når vi står sammen - og nok så vigtigt også vist os, at 
vi faktisk står sammen, unge, knapt så unge og ældre. 
Nogle forældre overvejer at vælge alternative skolemuligheder. 
Måske var det værd også her, at bakke op om den folkeskole, 
vi nu har bevaret og fået udvidet til 5. klasse i Nødebo. Vi 
har fået nogle fantastiske muligheder, for en skolegang i 
nærmiljøet, med alle de fordele det føre med sig. Og ikke nok 
med det - Nødebo Skole implementerer udeskolekonceptet i 
større og yderligere organiseret omfang. Et koncept der roses 
til skyerne af alle, der mener at have forstand på indlæring og 
skolemiljøets betydning for denne. 
Vi tror, at det kun er begyndelsen. Snart vil der være venteliste 
til at få en plads på skolen. Valget er naturligvis helt dit eget - 
men Nødebo skole er fantastisk og på vej mod at blive endnu 
bedre. Dine børn har brug for Nødebo - Nødebo har brug for 
dine børn.

Søren P. Østergaard
Talsmand for Aktionsgruppen  
til bevarelse af Nødebo Skole

Søndag den 17. april kl. 16  - Koncert 

Anne Dorte Michelsen 
 
Husker du sangene “Indianer”, “Sig du ka li' mig” og “Ud 
under åben himmel”? - tre sange, der var store hits for Anne 
Dorte Michelsen og Tøsedrengene dengang i 1980 'erne, da 
mormor var ung. Og hun kan stadig holde en fuld sal fanget 
med sine sange
 
“Sig du kan li’mig”, som hun skrev sammen med Klaus Kjellerup, blev 
hendes og Tøsedrengenes store gennembrud. Orkestret udgav seks 
albums i årene 1981-86, og Anne Dorte Michelsen var med på de fem. 
Hun skrev næsten alle Tøsedrengenes tekster. 
Anne Dorte Michelsens karriere tog en uventet drejning, da hun 
sammen med tre veninder Cæcilia Glode, Cathrine Nordseth og Gitte 
Naur dannede “Venter på Far”. Efter en tid som nærmest kultagtigt 
undergrundsorkester bragede gruppen igennem lydmuren i 1994 med 
det humoristiske og kønspolitiske show “Vi vil være lykkelige”.
I 2001 udgav hun CDen “Fred Hviler Over Land Og By”, med danske 
sange akkompagneret af kammerensemblet Trondheimsolisterne.
Det skaffede hende et nyt publikum og blev en overvældende succes. 
To år efter fulgte 2’eren “Stille Som Sne”. 
Det er således en alsidig jazz-sangerinde, der kommer til Nødebo Kro, og 
med sig har hun to glimrende musikere. Jesper Bo Hansen (keyboards, 
kor), der ud over Anne Dorte har arbejdet sammen med bl.a. Anne 
Linnet, Infernal, Sanne Salomonsen, Ane Trolle, Hanne Boel og Nik & Jay. 
Johannes Nørrelykke (guitar, kor), der bl.a. har arbejdet sammen med 
Vincent Van Gogo og Gnags. 

Der er nummererede pladser, og billetter koster 200 kr. ved 
indgangen og 190 kr. i forsalg på www.noedebo-kro.dk - Gratis 
med årskort, men det anbefales at reservere plads i forvejen. 

Nødebo skole udvides til 
5. klasse fra skoleåret 2016/-17  

Vi vandt … 2-0

Anne Dorte 
Michelsens 
kommer til 
Nødebo Kro 
den 17. april 
sammen med 
2 musiker, 
Jesper Bo 
Hansen (th) 
og   Johannes 
Nørrelykke (tv)



34 35

Måske har du også et apparat 
liggende, der fortjener en chance 

mere, før det bliver udskiftet. Vi har 
danmarks laveste reparations-priser, 
da vi kun skal have betaling for 
indkøbte reservedele.
Vi køber reservedele hvor de er billigst, 
så nogen gange kan det tage op til en 
måned at få de rigtige dimser hjem, 
især hvis de sendes fra Asien.
Har du apparater som du vil give til 
Kroens loppemarked, men som har en 
defekt, så lad os prøve at reparere, så 
tingene fungerer, når de sælges.
 
Før du kasserer: Giv dit defekte 
apparat en sidste chance.
Vi vil efter bedste evne forsøge at få 

tingene til at fungere igen. Vi modtager 
alle mulige elektriske apparater og 
anordninger, der har en håndterlig 
størrelse, dog undtaget PC, tablets og 
smartphones.
Bemærk: Der er ingen garanti, til 
gengæld er det gratis. Indkøbte 
reservedele (efter aftale) skal dog 
betales til kostpris.
 
Vi har blandt andet repareret:
8 mm fremviser, Arbejdslampe, 
Blender, Boremaskine, Båndoptager, 
DAB radio, Dias fremviser, El-
tandbørste, Fjernsyn, Forstærker, 
Ghettoblaster, Gulvlampe, Højttaler, 
Håndmixer, Hårtørrer, Kaffemaskine, 
Lampe udendørs, Lampet, Legebold, 

Luftgevær, Mini højttalere til labtop/pc, 
Motorsav, PH-lampe, Printer/scanner, 
Radio, Remote kontrol, Scanner, 
Spolebåndoptager, Standerlampe, 
Stavblender, Støvsuger, Telefonsvarer, 
Teleskop grensaks, Trådløs  ringe-
klokke.
Vi er i kælderen på Nødebo Kro. 
Værkstedet er åbent efter aftale.
 
Sådan gør du:
Udfyld en reparationsseddel, den hæn-
ger på opslagstavlen.
Aflever seddel og det defekte apparat 
til buffisterne.
Mandag - torsdag: kl. 19.00 - 22.00.
Fredag: kl. 15.00 - 17.00.

                                         Nødebo Bæredygtigt 

Nødebo 
Bæredygtigt!
Afholder generalforsamling 
mandag d. 25. april kl. 19.30 
i Søværelset på Kroen

Alle er velkomne. Medlemmer 
får automatisk en invitation 
via mail. Er du ikke medlem af 
foreningen men vil gerne have 
en invitation, kan du sende os 
en mail fra hjemmesiden, hvor 
du også kan læse vedtægterne. 
Forslag til behandling på 
generalforsamlingen skal være 
modtaget d. 11. april. Revideret 
regnskab for 2015 vil ligge på 
NB!s hjemmeside d. 18. april.

EFTERLYSNING!
Nødebo Bæredygtigt! søger et 
lokale - en garage, et udhus 
eller et skur, der kan fungere 
som midlertidigt værksted 
for cykelentusiaster og andre 
cyklister, indtil vi finder et 
permanent lokale

Etablering af et cykelværksted er en 
aktivitet under projektet ”Op på cyklerne 
i Nødebo”, og hensigten er at få et lokalt 

cykelværksted, hvor man kan hygge 
sig med at vedligeholde og foretage 
småreparationer på sin cykel i selskab 
med andre. Cykelværkstedet vil blive 
udstyret med det fornødne værktøj. 
Har du et egnet lokale eller har du 
kendskab til et sted i byen, hvor vi kunne 
have et cykelværksted, hører vi meget 
gerne fra dig.

Du kan enten skrive til os på www.
nødebobæredygtigt.dk under Kontakt 
eller ringe til Kirsten Vesterager 
på 20337814 eller Helle Barker på 
50911439.

Nødebo Bæredygtigt Værksted har nu rundet de første 
50 reparationer, med en succesrate på over 90%

Nødebo Bæredygtigt Værksted

Vi mangler opgaver

Niels, Palle og Arne har Danmarks 
laveste reparationspriser 



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 35149652  chrisfos@hotmail.com

Kirsten Aunstrup, Søparken 7
Nødebo  3480 Fredensborg

48485874 kirsten@aunstrup.com

Bodil Davidsen, Sportsvej 9, 

Nødebo, 3480 Fredensborg

Aktivitets- 

udvalgsformand
40873652 msdk@get2net.dk

Lene Birkmand, Humlevænget 1, 

Nødebo  3480 Fredensborg

30246676

35436676
lene.birkmand@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 Sognepræst 48480719 ehl@km.dk

Nødebo-Gadevangs menighedsråd

Sognepræst:  Eva Holmegaard Larsen holder orlov i januar - marts. I den periode afløser Gabrielle Nilausen Eva Holmegaard 
Larsen. Telf.: 26 39 52 53 mail: gan@km.dk , Nødebo Præstegård, Nødebovej 24, Nødebo.  
Herefter Telf.: 48 48 07 19 - mail: ehl@km.dk 
Træffes bedst: onsdag, torsdag og fredag kl. 10-11, tirsdag kl. 16-18. Træffes ikke mandag

Præstesekr.:   Allan Høier. Telf.: 48 48 07 19 - mail: alho@km.dk. Træffes som regel i præstegården tirsdag kl. 9-15

Graver:   Michael Müller. Kirkegårdskontor Nødebovej 16, Nødebo. Telf.: 20 47 68 67 - mail: graver@live.dk. 
Træffes hverdage i dagtimerne

Kirke- og kulturmedarbejder/kirketjener: Kirsten Kragh. Telf.: 20 18 07 19, mail: graver@live.dk

Gravermedhjælper/kirketjener: Ann Grove. Telf.: 20 47 68 67 - mail: graver@live.dk

Organist:  Peter Navarro-Alonso. Telf.: 60 88 19 01, mail: peter@navarroalonso.com

Kirkesanger: Søren Hossy. Telf.: 33 15 95 96 - mail: s-hossy@mail.dk

Kirkeværge: Erik Hansen, Gribskovvænget 20, 3400 Hillerød - mail: herikhansen@gmail.com

Vejviser for kirkerne i Nødebo og Gadevang
www.noedebosogn.dk

Gabrielle Nilausen       Konst. sognepræst  2639 5253        gan@km.dk
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Gudstjenester i Nødebo og Gadevang

 Gudtjenester    Prædikant Nødebo   Gadevang

13. marts   Gabrielle Nilausen  kl. 9.00     kl. 10.30 

20. marts   Gabrielle Nilausen  kl. 13.00     kl. 10.30 

24. marts   Gabrielle Nilausen  kl. 17.00 

25. marts   Gabrielle Nilausen  kl. 16.00   

27. marts   Gabrielle Nilausen  kl. 9.00     kl. 10.30

28. marts   Gabrielle Nilausen  kl. 10.30     kl. 16.00

31. marts   Gabrielle Nilausen  kl. 17.00     

3. april   Eva Holmegaard  kl. 9.00     kl. 10.30

10. april   Eva Holmegaard  kl. 10.30     kl.   9.00

17. april   Eva Holmegaard  kl. 9.00     kl. 10.30

22. april   Eva Holmegaard       kl. 10.30

24. april   Eva Holmegaard  kl.   9.00     kl. 10.30

1. maj   Ib Lauridsen  kl. 9.00     kl. 10.30

5. maj   Eva Holmegaard  kl. 10.00 og 11.15

8. maj   Eva Holmegaard  kl. 10.00 og 11.15

15. maj   Eva Holmegaard  kl. 10.30     kl.   9.00

16. maj   Eva Holmegaard  kl. 8.30     kl. 11.00

22. maj   Eva Holmegaard  kl. 9.00     kl. 10.30

29. maj   Eva Holmegaard  kl. 10.30     kl.   9.00
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Børnegudstjeneste med 
minikonfirmander

Med efterfølgende 
spisning

Musikgudstjeneste

Børnegudstjeneste

Afskedskoncert

Koncert

Konfirmation

Konfirmation

Konfirmation

Konfirmation

Konfirmation

Morgensang/Pilgrimsvandring

Gospelgudstjeneste

Gospelgudstjeneste

Marts Den 20/3 (Palmesøndag), den 24/3 (Skærtorsdag), den 25/3 (Langfredag), den 27/3 Påskedag, den 28/3 (2. Påskedag)

April Den 22/4 (St. Bededag)

Maj Den 5/5 (Kristi Himmelfartsdag), den 15/5 (Pinsedag), den 16/5 (2. Pinsedag)
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Nødebo Idrætsforening  www.nif.dk
Formand: Henning Vester, Krohaven 7,       4848 3150
Kasserer Kasper Andersen,Mosedraget 24,       4848 5584
Sekretær Svend Høegh Nielsen,Kirkevej 14,        4848 0672
Badminton: Svend M. Andersen,  
Baunevænget 38, Nødebo        4848 2804
Fodbold: Henrik Løber, Baunevænget 36       9955 4956
Gymnastik: Lillian Dale, Søvej 14,       4848 3238
Tennis: Jørgen Fonnes, Søparken 8       3057 1688

Grib Skov Trop  www.gribskovtrop.dk
Formand: Kirsten Schumann  2222 9095
kirstenschumann@gmail.com
Ulveleder: Bente Wilcke  4848 0128
Stifinderleder Lars Kvisgaard  4055 4742
Spejderleder: Stinus Andersen 2344 2659
Roverleder: Ole Lumholt 4848 0747
Forældrefore.: Jørgen Andersen  4848 5099
Hyttevagt: Brian Hørup  4159 1076  
bhpost@mail.dk

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

Kajakklubben Esrum Sø  www.kkes.dk
Pia Gulstad Gadevangsvej 89,  4011 1139
formand@kkes.dk/pia.gulstad@gmail.com
Klubhus: Krostien 11 Nødebo           

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

Nødebo Bridgeklub,  
www.NødeboBridgeklub.dk 
Formand: Hans Kloch 48471250

Vinterbadeklubben Nødebo Vikingerne
www.Nbovikingerne.dk
Forkvinde: Jytte Møller, Pile Alle 7, 3026 3231
Mail: moeller.jytte@gmail.com
Kass.: Jytte Bieber, Egebakken 9, 2253 4009
Sekretær Stephen Wessels
Kirstinehøj 23, Nødebo 4913 5215
Klubhus: Krostien 11, Nødebo

Gospelkoret: My Merry Monday Choir
gospel@mmmc.dk, www.mmmc.dk

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

Nødebo Lokalråd  www.nødebo.dk
Formand: Nina Werther, 4848 1407
Næstformand: Lilian Dale Andersen  4848 3238
Sekretær: Anne-Mette B. Andersen  2093 0128
Webansv./Kasserer: Birgit Madsen  4848 2188
Helle Barker        5091 1439
Sidsel Eriksen        2424 8414
Byrådsmedlem: Christina Thorholm  4848 5442
Tilforordnet: Eva H. Larsen      4848 0719

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

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

Foreninger

Helene Dahl, Korleder    2346 2767
Bestyrelsen:
Anne Hansen, Formand 4848 4196
Kirsten Poulsen    5190 0453
Solveig Nordlunde    4826 2446
Eva Breill Petersen    5170 2501
Margit Vester    4848 3150
Gitte Kruchov    4841 4364
Lis Aas     4847 1412
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Bliv medlem af kroen  
Det personlige medlemskontingent: 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 
Årskort til kulturen: 800 kr. pr. år kun for medlemmer af kroen. 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.

Kirsten Aunstrup 
Kulturudvalget,  
Søparken 7, tlf.:4848 5874,  
kirsten@aunstrup.com 

Tilde Gylling Næstformand 
Ved Skoven 17, tlf.: 2070 2930, 
tildegylling@gmail.com

Bruno Bjerre 
Ejendomsudvalget,  
Ebbas Allé 14B,  
tlf.:2014 1617,  
bebjerre@gmail.com

Mogens Hansen  
Kassserer,  
Egebakken 16,  
tlf.:4198 1580,  
lone-mogens@egebakken.dk

Flemming Jørgensen 
Bankoudvalget,  
Nødebovej 1B,  
tlf.:4848 3980,  
flemming@herluf.net

Lisa Kragh 
Økonomiudvalget,  
Kildeportvej 14,  
tlf.:4848 1729,  
lisakragh@dlgmail.dk

Jens Lassen  
Sekretær,  
Kirkevej 15,  Græsted, 
tlf.:2113 0847,  
jenslassen26@live.dk

Lisbeth Larsen, 
informationsudvalget, 
Nøddehegnet 38,  
tlf.:2342 1537,  
kirkeogkro@gmail.com

Heidi Marie Lyngsøe 
Kildeportvej 13, 
medlemsudvalget,  
tlf.:2253 4299,  
heidi_lyngsoe@hotmail.com

Merete Rosenberg 
Søparken 2, tlf.:2567 0561, 
merete.rosenberg@yahoo.com
Camilla Svanebjerg 
formand,  
Rosenberg Alle 3,  
tlf.:3555 3180,  
kroen@svanebjerg.dk
Chr. Wolfhagen Nøddehegnet 
19, driftudvalget,  
tlf.: 21767113,  
christian@wolfhagen.name
Søren P. Østergaard 
Kirkebakken 2, 2094 8976, 
oestergaard@mil.dk

Forsamlingshusets bestyrelse

Forsamlingshuset, Nødebovej 26, 4848 0746, mail: kro@noedebo-kro.dk 

Lokaler Basis Pris med 1 rabat Pris med 2 rabatter

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, Mobil 3023 4929



Det sker på Nødebo Kro fra marts til maj 2016

                 Næste nummer af “Kirke & Kro” udkommer den 29. maj   •  Deadline den 15. maj

A •  Arrangementet er inkluderet i Årskortet
§ •  Middag kl 19 bestilles senest onsdag
# •  Nøddeknækkermiddag kl. 18, bestilles senest onsdag
G •  Gratis adgang

NØDEBO KRO
Forsamlingshuset

Marts
Søndag den  13-3 kl. 16.00  Lelo Nika Septet  (A)
Mandag den 14-3 kl 19.30   Generalforsamling
Tirsdag den 15-3 kl. 18.50  Banko
Fredag den 18-3 kl. 19.00  Nøddeknækkerne (G§)
Tirsdag den 22-3 kl. 18.50  Banko
tirsdag den 29-3 kl. 18.50  Banko
 
April
Søndag den 3-4 kl. 16.00  Sopran og klaver  (A)
Tirsdag den 5-4 kl. 18.50  Banko
Fredag den 8-4 kl. 21.00  Quarteto Tangarte (A§)
Tirsdag den 12-4 kl. 18.50  Banko
Søndag den 17-4 kl. 16.00  Anne Dorte Michelsen (A)
Tirsdag den 19-4 kl. 18.50  Banko
Tirsdag den 26-4 kl. 18.50  Banko
Fredag den 29-4 kl. 19.00  Nøddeknækkerne (G§)
 
Maj
Tirsdag den 3-5 kl. 18.50  Banko
Tirsdag den 10.5 kl. 18.50  Banko
Onsdag den 11-5 kl. 18.00  Vandretur i Brøde Skov (G)
Tirsdag den 17-5 kl. 18.50  Banko
Tirsdag den 24-5 kl. 18.50  Banko


