
 
 
 

                               
 
 

 
                                                                       
Nødebo´s fælleskalender / nyheder / kort. 
 
Ligesom 161 andre landsbyer, har vi I Nødebo tegnet abonnement på app´en “Min Landsby”.  
 
Her har vi en fælles kalender for hvad der sker i byen, samt et nyhedsoverblik over de tilbud og aktiviteter der findes. 
 
Du får adgang til kalenderen ved at download app´en “Min Landsby”. Herfra kan du holde dig orienteret om alle de 
mange arrangementer som finder sted i vores by.  
 
Som borger i Nødebo kan du brug app´en til at holde dig orienteret om de mange tilbud der findes i vores by. 
 
App´en fungerer som en nyhedskanal lidt ligesom en gammeldags opslagstavle. Når man laver et opslag, er det ikke 
muligt for brugerne, at kommentere på det.  Der er med andre ord ikke mulighed for meningsudveksling. På den 
måde adskiller det sig fra Facebook.  
 
Som borger kan du også få adgang til at lave nyhedsopslag. Det eneste krav er, at opslaget skal have almen interesse 
for byen og må ikke benyttes til markedsføring af private virksomheder. Opslag fra private administreres af 
lokalrådet. 
 
Som forening eller institution i Nødebo, kan du bruge app´en, ganske gratis, til at orientere alle os borgere i byen, 
om aktiviteter. Du kan samtidig tjekke i app´en, om der allerede er et arrangement i byen, den dag hvor du gerne vil 
invitere til noget.  
 
App´en giver mulighed for, at man kan: 

 oprette arrangementer 

 administrere tilmeldinger  

 linke til billeder og dokumenter.  
 
På den måde får man som forening eller institution adgang til at orientere hele byen, om kommende arrangementer. 
 
Alle foreninger og institutioner (skole, børneinstitutioner, kajakklub, spejdere, grundejerforeninger, NIF, Nødebo 
Vandværk m.fl.) kan få egen adgang til at lægge kalender-informationer op.  
 
Som erhvervsdrivende i Nødebo eller hvis ejer bor i Nødebo kan I bruge app’en til at synliggøre jeres virksomhed. 
Dette gøres ved at I får en nål sat på Landsby kortet og så kan brugerne af app’en søge via appens kategorier efter 
f.eks. håndværker, frisør m.v. 
Tryk på nålen viser Virsomhedens navn yderligere tryk på navnet viser information om virksomheden.  
Nålen er gratis i resten af år 2020 herefter vil nålen koste kr. 150,00 årligt. 
 
Du kan kontakte Gitte Bendsen eller Birgit Madsen fra Nødebo Lokalråd på minlandsbynodebo@gmail.dk for 
yderligere information.  
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