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Det er utrolig heldigt at FDF ønskede at opsige deres lejemål, netop på nuværende tidspunkt. 

Dette gav mulighed for at få Nørreby Genbrugscentral og Patchworkklubben i gang: 

 

 
 

Se hele artiklen på side 6- 

  

 

Så er Nørreby`s Genbrugscentral i gang: 

 



 Side 2 

  

Ejendomskontoret 

Adresse:  Timianhaven 1 

 2630 Taastrup 

Telefon: 43 52 84 55 

Kontortid – personlig henvendelse: 

Mandag – Fredag  kl. 07.30–08.30 

Onsdag tillige kl. 17.00–18.00 

Telefontid: 

Mandag – Fredag kl. 08.30–09.00 

Der er telefonsvarer uden for kontortid. 

Henvendelse pr. e-mail: 

ejk@noerreby.dk  

Brug linket Kontakt ejendomskontoret i toppen af 

hjemmesiden: www. Noerreby.dk 

Emails Besvares kun i kontortiden. 

 

Ejendomskontoret Udlåner gerne, 
boremaskiner og trækvogne, kontakt ejendomskon-

toret i åbningstiden. 

 

Materielgården: 

Modtagelse af storskrald. 

Mandag: kl. 08.00 – 11.00 

Onsdag  kl. 17.00 – 18.00 

Fredag kl. 08.00 – 11.00 

Storskrald som anbringes på genbrugsgården, 

må ikke indeholde køkkenaffald. 

 

Afdelingsbestyrelsen 

Bestyrelsens træffetider for beboere: 

Hver 14. dag. Datoerne angives i aktivitetskalende-

ren! 

Kontortid:   kl.:17 - 18  

 

Bestyrelsen består af følgende personer: 
Formand: Jesper Therkildsen 

Næstformand: Flemming Poulsen 

Medlem: Ulla Westrup 

Medlem: Lene Gall 

Medlem: Ove Svendsen 

Suppleant: Isabella Dupont 

 

 

Vagttelefonen: 

Tlf. nr. 70 24 45 10 

Benyttes kun udenfor ejendomskontorets åb-

ningstider og kun i AKUTTE tilfælde, som f.eks.  

 Sprængte vandrør 

 Større problemer i vaskerierne 

 Smadrede ruder (begge lag). 

 Indbrud i lejlighed. 

 Brand- eller øvrige vandskader 

 

Boretider: 
Hverdage:  kl. 08.00 - 19.00 

Lørdage:  kl. 08.00 - 16.00 

Søn–og helligdage  kl. 10.00 - 13.00 

 

Nyttige telefonnumre: 

Alarm 112 

Nærmeste politi 114 

Akut telefonen  1813 

Dyrenes vagtcentral 1812 

Taastrup apotek 43 99 00 98 

Glostrup apotek døgnvagt 43 96 00 20 

Ejendomskontoret 43 52 84 55 

DAB 77 32 00 00 

Høje Taastrup Kommune 43 59 10 00  

Taastrup Præstevagt 43 71 65 65 

 

YouSee leverer TV, bredbånd og radiosignal: 

Tlf.: 70 70 40 40. 

Redaktion: 
Lene Gall Ansvarshavende lene@2713news.dk 

Ove Svendsen 

Ulla Westrup 

Jessie Broager-  

Jesper Therkildsen 

Indlæg modtages gerne til News på 

red@2713news.dk, eller i redaktionens postkasse.  

Fotos: Lene Gall, Isabella Dupont, Ove Svendsen og 

Jesper Therkildsen  

 

 

Praktisk Information til beboerne: 
 

mailto:ejk@noerreby.dk
mailto:red@2713news.dk
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 Side 4 
 

: 

Installationen af vores nye anlæg betragtes nu 

som afsluttet. Dvs. at alle beboere nu er forsy-

net med signal fra de nye kabler, og at jeres 

signal meget snart bliver skruet ned til grund-

pakken, hvis i ikke har bestilt en større pakke, 

eller ekstra kanaler end grundpakken. Frem-

over bliver der kun opkrævet 140 kr. på husle-

jeindbetalingen fra DAB for TV.  

Øvrige valg af kanaler betales kvartalsvis til 

YouSee, alt efter hvilken pakke, eller ekstra 

kanaler du har valgt. 

Har du ringet til YouSee inden d. 2. november, 

skal du betale 271 kr. for fuldpakken, indtil 

den årlige prisstigning slår igennem.  

Der er mange beboere som ikke har fået hen-

tet kabler til forbindelse til de nye TV- og Bred-

båndsstik endnu. I kan henvende jer på besty-

relseskontoret i åbningstiden eller sende en 

mail til os via hjemmesiden, så arrangerer vi, 

at i får de kabler i har brug for.  

Selve entreprisen på vandrørene er nu afslut-

tet og de forskellige håndværkere har forladt 

Nørreby. Afleveringen er kun godkendt med 

mangler, så der kan være nogle af jer, som 

endnu ikke har fået udbedret nogle af de fejl 

og mangler som i har skrevet på den liste, der 

skulle afleveres til ejendomskontoret. Sagen 

kører sin gang og der er tilbageholdt et beløb 

indtil alle udbedringer er overstået. 

Vindues udskiftning (status på re-

klamationerne). 
Der er blevet afholdt et møde i uge 44, men vi har end-

nu ikke fået resultatet fra D.A.B.  

Sagen, som endnu ikke er afklaret, ligger mellem Hoved 

entreprenøren og Vinduesleverandøren. 

SÅ snart vi ved noget mere lægges informationerne på 

Nørrebys hjemmesiden, men som sagt intet endeligt nyt 

endnu. 

 

Mange nye tiltag for beboerne: 
Bestyrelsen har haft travlt i denne sæson med nye tiltag, 

ikke mindst installationsarbejderne. Fælleshuset Timi-

anhaven 3, hvor der er kontor, mødelokaler og klubber, 

som har fået trådløst kabel TV og trådløst internet, som 

er installeret på frivillig basis, der mangler stadig lidt, 

men det vigtigste er færdiggjort. På hjemmesiden er vi i 

gang med at fremstille et dokument til hver bolig med 

have, som angiver hvor høj hækken skal være rundt om 

dit lejemål, endvidere hvilket haveareal der hører til din 

bolig. Dette bliver lagt på hjemmesiden og findes under 

beboerinfo / lejlighedsplaner / hækhøjder. Dette brev 

har vi holdt tilbage en tid fordi vi rigtigt gerne ville præ-

sentere et andet projekt, som er en del af afdelingsbe-

styrelsens informations strategi, nemlig en informati-

onskanal.  

Denne bliver kun digital og kan findes på Kanal 98 på 

dit TV. PÅ kanalen vil blive bragt information fra Ejen-

domskontoret, Afdelingsbestyrelsen, Klubberne og an-

den information, som er relevant for beboerne i afdelin-

gen. Der bliver ikke bragt læserbreve, disse henvises til 

hjemmesiden og 2713 News. 

Vi ved bladet savnes. Det udkommer d.15 nov. og heref-

ter hver 3. måned. Der er flere årsager til forsinkelsen, 

men vi har valgt at se fremad på dette. Nu kan du såle-

des skaffe dig info om Nørreby og hvad der sker her på 

følgende måde: 

Hjemmesiden www.nørreby.dk 
54 opslagskasser i afdelingen, måske kommer du forbi 

en i løbet af din dag. 

2713 News – som udkommer 4 gange årligt.  

Informations TV – Tryk kanal 98 på dit TV og se info. 

(det er i prøvefase i øjeblikket). 

Omdelinger–Omdelingsudvalget har haft travlt i år og 

ikke mindst kopimaskinen. (Kun de vigtigste fremover). 

Facebook – Nørreby har en facebookgruppe. 

Hvis vi skal gøre mere, må vi sende højttalervogne rundt 

i afdelingen. Gør dig selv den tjeneste at læse det vi 

sender rundt til jer, det er ofte vigtige informationer. 

Der er rigtig mange af jer som spørger Ejendomskonto-

ret og bestyrelsen om det vi lige har omdelt i jeres post-

kasse. Det er tidsspilde for alle.   

Udtræden af bestyrelsen: 
Birthe de Krak er trådt ud af bestyrelsen, hun erstattes 

af suppleant Ove Svendsen. 

 

Afdelingsbestyrelsen har overtaget nogle opgaver fra 

ejendomskontoret.  

Hvilket er: 

Registrering af husdyr og udlevering af nøgler til cykel-

skure og klubber. Vi gør dette for at møde beboerne, 

samt at aflaste kontoret.  

Vi mangler stadig hjælpere, som er IT kyndige. Der skal 

vedligeholdes hjemmesider og infokanal fremover, tryk-

kes flyers osv. osv. Tænk over dette, måske kunne du 

også bidrage. 

 

Cykler og cykelskure.   
Snart indsamler ejendomskontoret ubrugte og defekte 

cykler, de bliver opbevaret i nogle måneder og herefter 

skrottet i samarbejde med politiet. Mangler din cykel 

hjul, saddel eller lign. Bør du sætte den ind i dit eget 

skur, til den er funktionsduelig igen.  

Cykelskurene bliver snart aflåste og de interesserede 

beboere kan få udleveret en nøgle mod kvittering, der 

kommer forskellige låse på skurene og dem som har 

nøgle har ansvar for at skuret bliver aflåst igen.  Der 

kommer en særskilt meddelelse ud når vi er klar til at 

iværksætte dette.  
 

 

http://www.nørreby.dk/
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Eksplosion i Transformatoren Ake-

lejehaven. 
 

Torsdag den 5. 11 tidlig morgen vågnede mange 

beboere op ved lyden af et mægtigt brag. Det viste 

sig at være transformatoren ved Genbrugscentralen 

og Vaskeriet i Timianhaven der var eksploderet. 

Ved forespørgsel til håndværkerne, fra DONG, 

HVOR DE HAVDE DET STORE ”SKYTS” med 

mange store og mindre biler i gang om, hvordan 

dette kunne ske, fik jeg at vide, at ”Det var tidens 

tand”. Håber ikke vi bliver udsat for dette for ofte.  

Lene Gall  
 

 

 

 
 

 

 

Sammen med det omdelte elektroniske nyhedsbrev, 

sender vi et spørgeskema rundt i afdelingen. Vi 

gør dette for at give beboerne indflydelse på af-

delingens drift.  Vi beder jer svare på skemaet og 

lægge det i postkassen. Håber på så mange svar 

som muligt.. Det er vigtigt hvis du vil have ind-

flydelse på driften fremover. 

Resultatet vil være at finde på hjemmesiden: 

www.noerreby.dkmidt i december, men vil lø-

bende blive opdateret efterhånden som vi får 

svar ind. 

 

 

 

 

 

 

 

Brandtilsynet kræver fri passage i 

opgangene. 
Der må ikke stilles ting ud på reposer, eller trappe-

gangene, eller under trapperne. I tilfælde af brand, 

skal redningsmandskabet kunne passere uden at 

skulle fjerne ting, som er anbragt disse steder., Bar-

ne- og klapvogne må heller ikke opbevares her. 

 

Parkering udenfor de afmærkede felter: 
 

Nørreby har gennem lang tid været plaget af, at 

visse beboere holder parkeret udenfor de afmærke-

de P-båse. Det er kun lovligt at parkere på par-

keringspladserne, samt hvor der er afmærkede P-

båse på vejene. Der skal jo også være god plads til 

bl.a. redningskøretøjer ved brand, vandskade og 

andet. Endvidere er vi mange som frygter, at en bil 

er nødt til at vige pladsen, medens en anden kører 

forbi, vi har nu fået lavet høje fortovskanter, hvilket 

bilen ikke har godt af. Hvad værre er, at der kan 

være gående børn, eller voksne som kan blive kørt 

ned. Måske du skal gå lidt længere for at komme til 

P-pladsen. Hjerteforeningen påpeger, at det er 

klogt at tage den fjerneste P-plads fra din bolig 

for at få lidt daglig motion (Har du tænkt på det-

te?).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemærk venligst: Dette skilt er anbragt ved ind-

kørslen til Nørreby, både når du kommer fra Hven 

Boulevard, og fra Skånes Boulevard.  
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FRA AFDELINGSBESTYRELSEN: 
Fortsat for forsiden – 

Genbrugscentralen:  

Timianhaven 9 i gang. 
 

Åbningstider er foreløbig 

planlagt til: 

Tirsdage kl. 12 – 14, samt 18 – 

20. Og søndage kl. 14 – 17. 
Det er med stor glæde vi kan 

fortælle, at genbrugscentralen, 

som det blev besluttet, skulle 

etableres, på afdelingsbestyrel-

sesmødet i januar 2015, nu er en 

realitet.  

Søndag den 25. oktober havde 

Birte Legarth, som er ”ophavs-

mand”, og styrmand på dette 

projekt, indkaldt de beboere 

som havde meldt sig til at være 

frivillige hjælpere i Genbrugs-

centralen 

Endvidere var beboerne indbudt 

til at komme med ting de øn-

skede at levere til Genbrugscen-

tralen  

Der mødte rigtig mange interes-

serede beboere op, og det var 

med stor interesse, og iver at 

mange gik i gang med at sætte 

hylder op, og få anbragt de man-

ge indkomne effekter.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En af ”pigerne” fik gang i værk 

 

En af ”pigerne” fik gang i værk-

tøjet, og fik bl. a. boret bøjle-

stænger op mellem hylderne. 

Hun var utrolig effektiv med  

Boremaskinen  

En del havde bagt kage og bol-

ler, ligesom der var kaffe og the 

 
Alt i alt en rigtig hyggelig stem-

ning, hvor det atter viser sig, at 

sammenhold og fællesskab trives 

rigtig godt i Nørreby, hvilket vi 

skal værne om, og forsøge at 

udbygge.  

Alt i alt tyder det på, at dette 

projekt bliver en rigtig flot suc-

ces, som vi alle kan glæde os 

meget til, hvad enten du ønsker 

at komme af med nogle af dine 

samlede effekter, eller du mang-

ler lidt til hjemmet, måske ”nyt” 

tøj, legetøj. Eller meget andet, så 

kig bare ind, du er altid vel-

kommen i åbningstiden 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Genbrugscentralen modtager: 

Tøj, legetøj, bøger, køkkenrekvi-

sitter, ugeblade, elektronik, lam-

per, garn, stofrester, porcelæn, 

osv., bare det er rent og helt.  

Desværre må vi sige nej tak til 

møbler og andre større ting, 

dette er pladsen for trang til at 

have.   

Børn vil have adgang ifølge med 

voksne, dette bl. a. fordi det 

sikkert ikke er alle forældre der 

vil være begejstrede for at børn 

kommer hjem med en masse 

effekter, uden at mor eller far 

har været med. 

Vi glæder os til at se jer i Gen-

brugscentralen.  

Vi sørger gerne for at hente de 

ting du ikke selv kan levere, kon-

takt. os på: genbrrugscentrra-

len@noerreby.dk. Eller læg en 

seddel i postkassen med navn og 

telefonnummer. En af de frivilli-

ge vil så kontakter dig vedr. af-

hentning.  
Lene Gall   
 

 
 
 
 
 
 

 

Praktisk APPS Til Smart-

phones, du kan hente gratis i 

Appstore og Androi  

Politi-app får du mulighed for 

at: 

- sende tip til Politiet 

- få uddrag af døgnrap-

port/nyheder fra Politiet 

- få adresser og telefonnumre 

på Politiet 

- tjekke om stelnummer på 

cykel er opført i politiets regi-

ster over stjålne cykler. 

App 112- kan du få hurtig 

kontakt med både politi og 

ambulance.  

 

 

 

Hjerteforeningens APP 

Kan hentes gratis I Appstore, til 

Iphone samt Google play til Andro-

id.  Denne app fortæller trin for trin, 

hvad du skal gøre i tilfælde af hjerte-

stop hos en medborger.  

SE MERE PÅ 

WWW.HJERTEFORENINGEN. 

DK  
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OM LIVREDDENDE FØRSTEHJÆLP: 
 

TrygFonden Hjertestart APP 

 
Tryg Fonden har udviklet en app, der kan vise dig vej til de 

hjertestartere, som er registreret på hjertestarter.dk 

"Tryg Fonden Hjertestart" er udviklet i en iPhone- og en 

Android-version. Med app'en har du en mobil mulighed for 

at orientere dig om, hvor den nærmeste hjertestarter er 

placeret. 

"Vi håber at applikationen er med til at øge danskernes 

opmærksomhed på hjertestarternes placering, på samme 

måde som man for eksempel orienterer sig om nødudgange 

i et fly eller på et hotel, siger Grethe Thomas, der er pro-

jektchef i Tryg Fonden. 

App'en er udviklet på baggrund af anbefalinger fra Sund-

hedsstyrelsen om en mobil løsning med oplysninger om 

hjertestarternes placering i Danmark. I en akut situati-

on skal man dog aldrig begynde at lede efter hjertestartere 

på mobilen, men i stedet ringe 112. 

Hent TrygFonden Hjertestart app: 

 

 

 

 

 

         Billeder fra livreddende førstehjælp 

Kursus i livreddende første-

hjælp: 

Idet der ved frivillighedsmøde, hvor DAB `s 2 kon-

sulenter, samt Nørrebys bestyrelse opfordrede be-

boerne til at tilkendegive hvilke klubber, og arran-

gementer man kunne tænke sig i Nørreby, blev det 

bl. a. besluttet at gennemføre kurser i Livreddende 

førstehjælp. Vi engagerede en professionel instruk-

tør fra Dansk Folkehjælp til at køre det første kur-

sus i juli måned. Der var 12 beboere som havde 

skrevet sig på til dette kursus, maximalt kunne der 

være 16 på et hold. Det var desværre meget skuf-

fende at erfare at der kun mødte 6 op til kurset, da 

dette jo var ret kostbart. Et kursus i så vigtige ting 

skal jo være med en professionel instruktør, da det 

ellers intet er værd.  

De kursister der mødte frem, var da også meget 

interesserede, ligesom de efterfølgende tilkendegav, 

at kurset havde været rigtig godt, og man lærte rig-

tig meget. Endvidere fik vi alle udstedt kursusbevis, 

så nu er vi nogle få stykker, som bl. a. kan betjene 

vore hjertestartere. Kurset varede 4 timer, hvorfor 

vi havde sørget for lidt sund proviant i form af for-

skellig frugt, vand og kaffe. Prisen for kurset var 

50,- kr., pr. deltager, hvilket kun er en brøkdel af 

den faktiske udgift.  

Vi vil meget gerne køre flere kurser i livreddende 

førstehjælp, dog vil prisen næste gang blive 100 kr. 

pr. deltager, endvidere skal deltagergebyret betales 

og der skal være fuld tilmelding på 16 beboere før 

vi inviterer en instruktør igen.  

Er du interesseret i et sådant kursus, er du me-

get velkommen til at kontakte Lene Gall på 

 lene@noerreby.dk, jeg vil så udfærdige en ny 

liste, når denne er fyldt op, vil vi opkræve geby-

ret på de100 kr. og bestille en instruktør.  

Min personlige holdning til kurser i livreddende 

førstehjælp er, at alle, der kan klare det, burde 

lære dette, da det jo er meget vigtigt at vi kan 

hjælpe vore medmennesker i en nødsituation. 

Med venlig hilsen  

Lene Gall  

 

 

 

 

 

 

mailto:lene@noerreby.dk
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Efter at jeg har talt med Falck, hvor vi har abonne-

ment på Nørrebys 3 hjertestartere på vaskerierne i: 

kan jeg fortælle, at:  vedr. brug af Hjertestartere: 

Der er hjertestartere på Nørrebys 3 vaskerier 

(h.h.v. Snerlehaven 26, Gy-

velhaven 3, og Timianhaven 

9): Hvis en borger får hjerte-

stop, påbegyndendes først 

hjertemassage, dernæst råber 

man om hjælp, får ringet 112 

og beder en hente en Hjertestarter, sæt denne på 

brystet som angivet når du åbner hjertestarteren. 

Herefter hjælper hjertestarteren dig igennem hele 

livredningsproceduren. Du skal blive ved med at 

give hjertemassage indtil hjertestarteren er påsat. 

(Hvis personen ikke har puls kan hjertestarterens 

stød ikke gives, Hjertestarteren fortæller, hvis per-

sonen ikke har puls, og du skal fortsætte med hjer-

temassage, som er 30 tryk og 3 pust. Hvis du ikke 

kan klare at give hjertemassage, ring straks 112, og 

du får information fra operatøren i telefonen, om 

hvad du skal gøre. Det er en god ide, hvis den der 

har fjernet Hjertestarteren, efterfølgende lægger 

besked på ejendomskontorets telefon, eller telefon-

svarer. Så personalet er klar over, at de skal være 

opmærksomme på, at den kommer tilbage. Er det 

nødvendigt, i forbindelse med livreddende første-

hjælp at modtage Psykisk førstehjælp, kan man rin-

ge på tlf. 70 25 66 11.  

Efter at jeg har talt med Falck`s AEDs sekretariat 

om procedure vedr. vore 3 hjertestartere, kan jeg 

fortælle, at Alarmen som går når man fjerner hjer-

testarteren standser igen når lågen til skabet lukkes.  

Hjertestarteren bliver siddende på patienten, og 

tages med på hospitalet, hvor man tjekker de må-

linger der er taget af hjertestarteren. Normalt vil 

hjertestarteren efter endt brug blive returneret til 

Ejendomskontoret, som skal sørge for at Falck får 

den til tjek, bl. a. skal der efter stødning med denne 

fornyes batterier. De 2 pads skal i alle tilfælde ud-

skiftes.  

Ejendomskontoret kontakter Falck, som fremsen-

der nye batterier og pats, hvorefter Ejendomskonto-

ret skal sørge for at dette bliver optimeret, og hjer-

testarteren kommer på plads igen skulle det ske at 

Hjertestarteren ikke vender tilbage til ejendomskon-

toret, må vi selv kontakte Falck og bede dem få fat i 

den. 

 Lene Gall  
 

Cykelskure:

 
Cykelskurene i Nørreby er nu blevet færdige, om 

ikke så lang tid bliver der sat lås på, du kan hos 

ejendomsbestyrelsen, når der er åben for beboere på 

bestyrelseskontoret, få en nøgle til det cykelskur du 

er tilknyttet, dog skal du underskrive en kvittering.  

Nøgler gives efter ”først til mølle princippet”. Der 

udleveres et vist antal nøgler. Får du ikke i første 

omgang, kan vi skrive dig op til at få en nøgle når 

der igen er plads i cykelskurene.  

Med venlig hilsen  

Afdelingsbestyrelsen 

Manglende lys udendørs: 
Hvis lyset uden for boligerne eller udhusene, ikke 

virker skal du bare ringe til ejendomskontoret. Uden 

for kontortiden kan du lægge en besked på telefon-

svareren. Pærer bliver så skiftet hurtigst muligt.  

 

Hvis de høje lamper ikke lyser, kan du ringe til 

Dong, eller ejendomskontoret og fejlmelde de de-

fekte lamper. Se tlf. nr. på side 2 

Bestyrelsesmøder Afdelingsbestyrelsen:  

 
23/11-2015 kl. 17.00 - 18.00 

07/12-2015 kl. 17.00 - 18.00 

21/12-2015 kl. 17.00 - 18.00 

04/01-2016 kl. 17.00 - 18.00  

Ligeledes aflaster vi ejendomskontoret med nogle 

opgaver så som: Nøgler til Klubberne. 

Husdyrsregistrering. 

Udlevering af nøgler til cykelskurene. 

Det årlige afdelingsmøde afholdes i januar, vi sætter 

datoen i spil og lader beboerne stemme om hvornår, 

det skal foregå i 2016. Snart sender vi en undersøgel-

se rundt i jeres postkasser, så hold venligst øje. 

 

 

 

 



 Side 9 

. 

Vi startede op igen den 1. oktober 2015. Hvor 
dørene åbnedes kl. 17:00 vi startede salget af 
medlemskort, m.m. 
Spillet kl. 18:30. Fremover åbnes dørene kl. 
17:30. 
Inden spillet begynder bliver der trukket 4 x 50 
kr. på medlemskortene. 
Der er 20 gennemgående spil med gevinst på 
1, 2 og 3 rækker. 
1 Række: Skiftes der mellem 1 fl. rød-/hvidvin              
eller kaffe. 
2 Rækker: Kød. 
3 Rækker: Gavekort. 
Hvis der er flere der har banko samtidig, træk-
kes der lod, højeste nr. vinder gevinsten, hvor 
de lavere nr. får følgende. 
1 Række: Chokolade. 
2 Rækker: 1 fl. vin eller chokolade. 
3 Rækker: Får man et gevinstbevis på 1 x 6 
plader gratis til indeværende sæson. 
Alle kødpræmier afhentes i køkkenet, efter alle 
20 spil er slut. 
Der bliver solgt kinesisk lotteri i fem far-
ver/litraer hvor der er fire gevinster pr. far-
ve/litra. 
Det kinesiske lotteri bliver trukket lige efter 
pausen. 
Der bliver solgt minibanko, hvor det gælder om 
at have flest afkrydsede bankonumre ved de 
20 spil afslutning. 
Der bliver derfra talt ned fra 15, 14, 13 osv. 
duppede numre, Indtil man har fundet 1 eller 
flere vindere, som enten selv løber med pul-
jen, eller må dele den med de øvrige vindere. 
Der bliver også solgt FunBingo, hvor man kan 
vinde fra et nyt lod og op til 500 kr. 
Der vil være salg af øl, vand, vin, slik og frugt 
samt brikker og magneter med brikker i ba-
ren. Kaffe og the samt salg af madder kan kø-
bes i kaffebaren, til Nørrebys altid rimelige pri-
ser. 
Der må ikke medbringes mad- og drikkeva-
rer i lokalet, samt fremmede bankoplader!   

 
Med venlig hilsen bankoudvalget. 
 

 

Sæson 2015 / 2016 

 

Torsdag d.  3. december 2015 

torsdag d. 7. januar 2016 

torsdag d. 4. februar 2016 

torsdag d. 3 marts 2016 

torsdag d. 7 april 2016 

torsdag d. 12 maj 2016 

Bemærk denne sæson  
  spilstart kl. 18.30. 

Dørene åbnes kl. 17,30 
 

Altid fine præmier.  

 
 

Petanquebanen blev gjort i stand i sommer. 
Efterfølgende blev den rigtig flittig brugt af 
mange beboere.  
Ofte var der børn på den anden bane når de 
voksne spillede.  
Også et rigtig godt tiltag for både motion, og 
socialt samvær.  
Banen kan man jo sagtens bruges på næsten 
alle årstider, dog kniber det lidt i snevejr. Flere 
var flittige til at melde ud på Nørrebys Face-
book, at der var petanque på nogle tidspunkter, 
nogle svarede at de kom, og andre mødte bare 
op, det er en rigtig hyggelig aktivitet.  

 
 
Alle Nørrebys beboere er velkomne til at spille 
med, eller låne pentanquekuglerne.  
 
Kontakt Birte på e-mail: birte@noerreby.dk 
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Sommertur til Gyrstinge Skovkro 

med TAB den 26, august 2015 

Den 26/8-2015 afholdt TAB Taastrup sin 

årlige skovtur, som gik til Gyrstinge Skov-

kro i Fjenneslev ved Ringsted. 

Der var 3 busser, der kørte os derned, der 

var 160 personer med. 

Vejret var godt, så da vi holdt en ryge-

/tissepause på en rasteplads på vejen derned, 

hvor vi kunne få en øl/vand eller kaffe, blev 

vi ikke våde eller kom til at fryse. 

Der blev serveret en middag på kroen, som 

var ”god”. Den bestod som forret af dampet 

laks og rejer, som hovedret fik vi kalvesteg 

med røsti og tilbehør, som dessert fik vi æb-

legrød (en aldeles glimrende hjemmelavet), 

til slut fik vi kaffe med flødeskumslagkage. 

Vi spiste sikkert alt for meget alle sammen. 

Under hele middagen blev der spillet musik, 

som fortsatte med dans efter middagen. 

Vi var også ude i ”haven” og nyde det gode 

vejr. 

Vi kørte hjem uden ophold undervejs. 

En helt igennem dejlig tur, for alle over 60 

år. 

Ove Svendsen 

Kontakt: www.noerreby.dk/senior 

 
 
 
 
 
 

 

Vi har som vanen tro afholdt loppemarked i 

Nørreby. Det blev afholdt en søndag i juni 

hvor vi ikke kunne have ønsket os et meget 

bedre vejr hvor der både var sol og skyer 

men ingen regn☺ 

Vi havde i år levnede musik, samt salg af 

grill pølser, popcorn, sluscice og hoppeborg 

hvilke man må sige blev flittigt benyttet. 

Seniorklubben havde en bod hvor man kun-

ne købe vafler som blev bagt mens man ven-

tede, det blev flittigt benyttet så de glemte 

helt at de var fra seniorklubben☺ 

Der var så mange der ønskede en plads på 

loppemarkedet så vi måtte melde udsolgt en 

uge inden selve dagen, vi håber på lige så 

stor tilslutning igen til næste år hvor vi vil 

prøve at lave noget sammen med de 3 øvrige 

byer. 

Mange tak til alle der fik det løbe rundt. 

På loppemarkedets vegne  

Med venlig hilsen  

Birthe 

 

Børnene boltrede sig bl. a. i hoppeborgen,  

http://www.noerreby.dk/senior
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Computerklubben Nørreby 

Mandag den 18. januar vil computerklubben køre 

videre med undervisning i de programmer, der er 

nævnt nedenunder, disse kan ses på computerklub-

bens hjemmeside, som er: noerre-

by.dk/computerklubben  

Vi vil undervise både om da-

gen og aftenen. 

Undervisningen foregår for 

det meste i bestyrelseskontoret i fælleshuset Timi-

anhaven 5. 

Man skal selv medbringe sin bærbare computer. 

Der er adgang til internettet i huset. 

Programmet indeholder hovedsagelig undervisning 

i forståelse af de programmer, der skal bruges, for 

at kunne arbejde med de meddelelser, der kommer 

fra det offentlige. Det er f.eks. e-boks.dk, borger.dk, 

skat.dk og htk.dk, det sidste er vores kommunes 

hjemmeside. 

Vi kommer også ind på programmet, som styrer alle 

vores indgange til siderne, nemlig nemid.nu  

Vi prøver også at bruge vores netbank, læse og sen-

de e-mails.  

Hvis du ikke har en e-mail kan vi oprette en 

xxx@google.com adresse. Hvis du ønsker det. 
 

Vi prøver også med vedhæftede filer, 

dvs. tekster og billeder.  

Der er også forslag til yderligere kur-

ser, hvis disse har interesse. 

  

 

Hvis du ønsker at lære noget om programmerne, 

der er vist ovenfor, skal du henvende dig til under-

tegnede på e-mail computer@noerreby.dk så vil vi 

forsøge at finde plads og underviser til dem. 

Undervisningen starter mandag den 18. januar 

2016. Programmet kan ses på computerklubbens 

hjemmeside før jul 2015 den hedder noerre-

by.dk/computerklubben 

Du er velkommen til at se forbi, hvor vi underviser, 

for at se, om det er noget for dig. 

Indtil den 9. december, er der mulighed for det om 

onsdagen mellem kl. 9:30 og 15:30 

Ove Svendsen 

 
 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Måske du har lyst til at dyste i Dart 

eller Billard?

NBDK 
Nørreby Dart og Billard klub 

Carsten Broager, som er formand i NDBK. 
(Nørreby Dart og Billard klub), fortæller:  
Klubben ligger ved det store fælleshus Timiahaven 3.  
Klubben er åben alle fredage fra 19 til 24 og hvis der 
er bold eller boksning kan vi også holde åben på an-
dre dage. Alle er velkomme uanset hudfarve og alder, 
bare man er fyldt 18. Man kan melde sig ind og støtte 
klubben. Pr 1.1.2016 er prisen 175 kr. pr. sæson. Vi 
sælger øl, vand, Mokai, som i dag er mange unges 
foretrukne drik, samt vin til fornuftige priser. Vi har 
sidste åbningsdag d.11/12 hvor vi i år også serve-
re gløgg og æbleskiver. Som noget nyt i år har vi 
gæste-bartendere på, i form af to søde unge piger 
som i et par timer vil stå for at sælge drikkevarer Vi vil 
gerne byde alle velkommen, så du er meget velkom-
men til at komme og se hvad vi har at byde på, før du 
evt. melder dig ind. Kig ind på fredag, og mød dine 
”naboer”.  
 
 

 

 

Eller måske bare at sidde og nyde en gen-

stand med vennerne.  

http://www.noerreby.dk/computerklubben
http://www.noerreby.dk/computerklubben
mailto:xxx@google.com
mailto:computer@noerreby.dk
http://www.noerreby.dk/computerklubben
http://www.noerreby.dk/computerklubben


 Side 12 

 

 

 
Nu starter Susanne Frantzen en ny klub op i Nørre-

by, alle der har lyst til at lave håndarbejde er meget 

velkomne til at være med, om det er med strikke-

pinde, hæklenåle eller sy- og broderinåle, eller no-

get helt andet, bare det er håndarbejde. 

Patchwork klubben starter d. 18/11 - Timianha-

ven 9. KL. 18.00 - 22.00 

Og herefter er klubben åben hver anden onsdag, og 

der vil være kaffe på kanden, måske kan vi finde ud 

af, at komme med lidt til kaffen på skift, jeg tager 

den første aften. 

Vi har fået arbejdsredskaber m.m. til patchwork, og 

jeg har en del mønstre liggende, som alle er vel-

kommen til at benytte, stof og tråd må I dog selv 

komme med. 

Jeg kan give en hjælpende hånd hvis du er ny i 

patchwork, og ellers hjælper vi hinanden med alt 

hvad der nu måtte komme hen ad vejen. 

Er det lige dig, så kan du kontakte Susanne Frant-

zen s.frantzen@live.dk 

Glæder mig til at møde en masse dejlige mennesker 

fra Nørreby. 

Susanne Frantzen  

 

 

 

 

Foreløbige planlagte klubaftener: 

18. november - 2. december - 16. december 2015. 

 

 

 

 

Jessie Broager har foreslået at vi får etableret en 

børneklub i Nørreby. 

Desværre er denne stadig på tegnebrættet, idet der 

mangler frivillige til at være såvel tovholder, som 

frivillige til at køre denne klub. Jessie vil foreslå, at 

det både skal være hverdagsaftener og weekender, 

til forskellige aktiviteter, samt lektiehjælp. Har du 

gode ideer, og- eller tid og lyst til at hjælpe med 

at få dette spændende projekt til at køre, er du me-

get velkommen til at kontakte Jessie på e-mail: Jes-

sie@noerreby.dk 

 

 

Hobbyisterne I Torstorp - H. I. T. - holder til i 

kælderen under fælleshuset i Gyvelhaven og vi har 

fast mødedag torsdage i lige uger, hvor vi mødes fra 

kl. 19.00 

Vores hobbyer dækker fra modeltog, racerbane, 

modelbyggeri, doirama til puslespil, urmageri og 

almen hygge. 

Hvis du har lyst til at hilse på os og måske blive 

medlem, så kig ned på en af vores mødedage. 

 
Henrik Bo Hansen  

E-mail: obkirneh@gmail.com. 

 

 

 

 

 

Etablering af flere klubber? 

mailto:s.frantzen@live.dk
mailto:obkirneh@gmail.com
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Afdelingsbestyrelsen ønsker at vi får etableret end-

nu flere klubber i Nørreby, såfremt der er interesse 

for det. dette kræver dog flere frivillige hjælpere, til 

at stå for disse klubber, og være med i samarbejdet 

omkring dem.  

Det er desværre ikke lykkedes at få startet en mad-

klub op endnu. Der var på Frivilligmødet ret stor 

interesse for dette, Bestyrelsen mangler også her 

”ekstra hænder”, samt nogle der har lyst til at stå for 

denne aktivitet. Lene Gall vil gerne være behjælpe-

lig med planer og tilrettelægning, dog kan jeg ikke 

påtage mig ansvaret for at få startet og tilrettelagt 

denne klub. Jeg er selv meget interesseret i at få 

denne op og køre, idet det giver flere gode mulig-

heder for samvær, både socialt, samt med mulighed 

for at lære at lave nye lækre retter. 

Hvis du ønsker at få dette i gang, og være aktiv er 

du velkommen til at kontakte mig på: e-mail: 

 lene@noerreby.dk. Eller lægge en besked i besty-

relsens postkasse, Timianhaven 3.  

Det vil glæde mig meget at se mange af jer. 

Venlig hilsen  

Lene Gall  

 

 

 

 

 

Der er mange af jer der cykler på stisystemet, vi op-

fordrer cyklisterne til at tage hensyn til gående og 

legende børn. Nogen beboere har bedt os sætte skilte, 

hvor cykling forbydes. Afdelingsbestyrelsen mente 

ikke dette vil hjælpe, men kommer hermed med en 

opfordring om at tage hensyn til det på stierne. Vi 

har en del problemer med biler, som kører ad cykel-

stien i nord, for at skyde genvej til city 2. Grundejer-

foreningen havde lagt nogle sten ud, som skulle for-

hindre den trafik. Indenfor 1 døgn blev de fjernet, det 

er ikke i orden. Nu er der lagt nogle nye sten, som 

ikke bare lige kan fjernes, håber i vil lade dem ligge, 

så beboerne igen trygt kan gå og cykle ad stien. Vi 

opfordrer jer til at smide affald i de dertil indrettede 

skure og ikke stille affald uden for skuret. Har du 

tænkt på om det kan bruges i genbrugscentralen, 

som netop er startet.  Affaldet ser ikke pænt ud og 

kræver tid for ejendomsfunktionærerne, især når det 

spredes. Har du større ting, ring eller skriv til ejen-

domskontoret, de hjælper gerne.  

Med Venlig Hilsen 

Afdelingsbestyrelsen 

Jesper Therkildsen 

 

 

 

 

Mon vi får et ligeså flot juletræ i Nørreby? 
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Att : Nørreby's bestyrelse. 

Indlæg fra Christina Verdelsparre  

Jeg synes at I skylder Nørreby's beboere at tænke 

lidt mere innovativt end I gør nu. 

  

Har tanken slet ikke strejfet jer, hvorfor det ALTID 

er den samme skare af mennesker, der sidder til de 

der beboermøder? 95 % af de fremmødte er pensio-

nister eller tæt på.  

  

Tænker I slet ikke hvor er alle de unge mennesker 

henne? Hvor er børnefamilierne? 

  

Det gør I sikkert ikke for I hygger jer jo fint med 

den aldersgruppe, der matcher jer selv og I ser sik-

kert nogenlunde ens på tingene og derfor stryger 

forslagene lige igennem - altså jeres egne forslag.  

  

Nå, men min pointe er jeg synes I er en bestyrelse 

som stort set kun fokuserer på JER selv og egne 

interesser. 

  

Hvorfor ligger beboermødets en mandag aften 

klokken 19?????  

  

Der bor rigtig mange enlige forældre i Nørreby og 

der bor rigtig mange børnefamilier. Dem er I da s.... 

ligeglade med. Men har de ikke noget at skulle have 

sagt???? Eller foretrækker I at det kun er de gamle, 

der møder op. Eller er det bare fordi I gør som I 

plejer....selvom der er kommet ny formand på, så 

kører I videre i samme spor som den gamle besty-

relse. 

  

Enlige forældre har ingen mulighed for at møde op 

til et så vigtigt beboermøde som i mandags med-

mindre de finder nogen, som kan passe de-

res børn. Det måtte jeg også selv, da jeg er alene 

med mine børn. 

  

Selv de familier med to forældre har svært ved at 

overskue sådan et møde fordi det starter lige i putte-

tiden. 

  

Mit råd til jer, at I i fremtiden sætter mødetidspunk-

tet til klokken 17. Så laver I børneklub i seniorklub-

ben (eller hvad I nu kalder den) og laver en kæmpe 

omgang spaghetti og kødsovs, sætter et TV op og  

 

Viser en film og laver nogle popcorn. Så er ungerne 

godt underholdt mens forældrene har mulighed for   

 

 

 

 

At deltage i demokratiske beslutninger som i den 

grad påvirker dem og deres hverdag. Det synes jeg I 

skylder dem. 

  

Endnu et eksempel, at Nørreby kun tænker på pen-

sionisterne. Det nyoprettede Banko afholdes torsda-

ge klokken 19!!!!! Hvor mange enli-

ge/børnefamilier kan deltage i det? Hvorfor har I 

dog ikke valgt fx søndag klokken 14, så flere grup-

per af beboere har mulighed for at deltage??????? 

  

Kommunikation fra bestyrelse til beboere 

  

Desuden så mener jeg ikke at jeres kommunikation 

er god nok. Fx omkring dette beboeremøde. Dem 

jeg har talt med vidste slet ikke at der skulle være 

eller havde været beboermøde. Jeres omdeling af 

mødeindkaldelser og forslag er der vist meget få 

mennesker der rent faktisk ser eller læser. De ryger 

ind i mængden af reklamer og så bliver de smidt ud. 

  

Så I bør nok overveje om I gør det godt nok, når I 

kommunikerer jeres budskaber ud til beboerne.  

  

Hækkeklipning 

  

Det er ingen hemmelighed at jeg stadig er dybt util-

freds med udfaldet af mit forslag i mandags om-

kring hækkeklipningen. Dem jeg har mødt og 

har fortalt at deres hække nu skal ned i 160 cm er 

bare SÅ kede af det. Så tænker I "jamen de kunne jo 

bare have mødt op" Ja, men igen... det er enlige 

forældre og børnefamilier, som ikke havde tid og 

mulighed for at møde op, selvom de meget gerne 

ville. 

  

I stedet har en større folk (gamle) lejlighedsbeboer 

nu afgjort at vi (os som bor i rækkehuse) ikke har 

ret til noget privatliv i vores forhaver. Jeg synes det 

er dybt krænkende. Men det bekræfter mig bare i at 

Nørreby ikke er det sted jeg vil bor i og vi derfor 

må videre ligeså snart muligheden byder sig. 

  

Jeg kan simpelthen ikke forstå proceduren omkring 

den afstemning som fandt sted i mandags 

vedr. urafstemingen. Det er jo logik for burhøns at 

NEJ'sigerne ingen interesse havde i at forslaget 

skulle sendes ud til alle beboere. Der var jo aldrig 

en reel chance for at det forslag blev sendt til uraf-

stemning og det er bare ikke rimeligt. 

Der findes jo en liste over fremmødte beboer. Jeg 

vil gerne have oplyst hvor range af de fremmødte 
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der bor i et rækkehus og hvor mange der bor i en 

lejlighed uden have. 

  

Beboerblad  

Hvornår er næste udgivelse? Og hvornår er der 

deadline  

 

Indlæg fra Christina Verdelsparre 

modtaget pr. Mail. 

Jeg er dybt målløs at vores bestyrelse i Nørreby år 

efter år, vælger at lægge det meget vigtige beboer-

møde en hverdagsaften klokken 19.  

 Nu har jeg selv været til dette møde et par gange og 

kan jo godt se, at det er den samme type beboere, 

som møder op og dermed sætter dagsordenen her i 

området. 

 Bestyrelsen tager overhovedet ikke hensyn til alle 

de enlige forældre og børnefamilier, som bor i om-

rådet, som ikke har mulighed for at deltage i et mø-

de klokken 19 en mandag aften. Har de slet ikke 

noget at skulle have  sagt?Jeg har derfor forslået 

bestyrelsen at de næste år rykker mødet til klokken 

17, så endnu flere beboere forhåbentlig har mulig-

hed for at deltage i vigtige demokratiske beslutnin-

ger. Og så må de lave pensionistklubbens om til en 

børneklub, lave en kæmpe omgang spaghetti og 

kødsovs, smække en film på og så er børnene un-

derholdt mens mor og far er til møde. 

Hilsen Christina 

Indlæg fra Christina Vedelsparre mod-

taget pr. Mail.  

Mit 2. Indlæg 

 Jeg var rundt og samle underskrifter ind efter be-

boermødet sidste år og fik over 100 underskrifter på 

at hækken ikke skulle klippes ned i 160 cm.Så sy-

nes jeg naturligvis at det er meget ærgerligt at man-

ge af disse personer ikke møder op til beboermødet 

i januar og støtter op om det forslag jeg havde stil-

let, så vi kunne have bevaret vores privatliv i vores 

haver. Som I jo nok allerede ved, så kunne vi ikke 

hamle op mod alle dem, som var mod forslaget og 

derfor skal hækkene klippes ned i 160. 

 Jeg forslog endda at forslaget blev sendt til uraf-

stemning, da jeg synes at alle beboere skulle have 

lov til at deltage i så vigtig en beslutning som om-

handler privatlivets fred. Jeg pointerede at der var 

mange enlige forældre samt børnefamilier som ikke 

havde mulighed for at deltage i mødet. Men af en 

eller anden mærkelig grund, så mente alle NEJ'si-

gerne at den mulighed skulle I ikke have. Hvorfor 

kan jeg stadig ikke forstå?? Hilsen Christina 

Indlæg modtaget fra Christina 

Vedelsparre pr. mail. 

Hej 

Jeg har hermed et indlæg til næste udgave af bebo-

erbladet. 

 

Opfordring til hundeejere vedr. manglende hensyn 

For et par uger siden stødte jeg ind i en hundeejer, 

som ikke havde sin hund i snor. Og nu er det så-

dan, at jeg har en datter på 3 år, som er rigtig bange 

for hunde og især hunde som færdes i området uden 

snor og som kommer tæt på os. 

Jeg spurgte denne hundeejer om der ikke var en 

regel om at hunde skulle føres i snor, hvortil hun 

svarede "at jeg skulle holde min kæft og blande mig 

uden om" og hundeejeren mente desuden at " jeg jo 

bare måtte lære mit barn at kunne lide hunde". 

Af hensyn til mine børn, så valgte jeg ikke at indgå 

i yderligere dialog med personen, men jeg er dybt 

forarget over det manglende hensyn til et lille 

barn og måden der bliver talt på.  

Min opfordring er derfor til hundeejerne, tag nu lidt 

hensyn til andre beboere, og måske især de helt 

små. Kald jeres hund til jer og giv dem en snor på 

indtil der er "fri bane" igen. Det er altså ikke alle 

der kan lide hunde. Det burde ikke være så svært. 

Og så lige en anden ting, så vælter det med hunde-

lorte i området. Det er så ulækkert. De ligger over 

det hele og folk har jo slet ingen hæmninger, når de 

lader deres hund skide på/ved legepladser. Jer som 

ikke samler op, burde slet ikke have hund.  

Når man har sagt A så må man også sige B, så husk 

nu posen næste gang du lufter din hund 

Hilsen Christina 

Svar til Christina Vedelsparre. 

Tak for din interesse for bestyrelsens arbejde, Dog det er 
beklageligt at det tager så lang tid, men der er desværre 
rigtigt mange ting at tage sig af i øjeblikket. 

Omkring dit / dine indlæg til beboerbladet, så er de desvær-
re blevet glemt, grundet redaktionsskifte og ny struktur. 
De bliver bragt i sin fulde længde i dette nummer. 
Dit navn bliver nævnt, men ikke adresse.. 
Angående ændring af afdelingsmødets tid, så er vi villige til 
at se på tidspunktet og dit indlæg har affødt at vi laver en 
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undersøgelse, som vil afspejle beboernes ønsker og for-
ventninger til afdelingsmødet. 
Afdeling mødets dato for 2016 er på nuværende tidspunkt 
offentliggjort, og det har den været siden februar. Det burde 
ikke være umuligt for selv børnefamilier at planlægge bør-
nepasning denne dag, med 11 måneders varsel. 
 
Med hensyn til din kritik af den måde afdelings bestyrelsen 
kommunikerer på, så jeg afvise den. Jeg fortæller dig at vi 
de seneste par år har forbedret det flere hundrede procent. 
Man får omdelinger i sin postkasse når der er noget vigtigt, 
så må man lære at kikke reklamerne igennem og se hvad 
som er vigtigt, eller hvad man interesserer sig for og ikke 
bare smide de ressource krævende omdelinger ud i skral-
despanden, man skal tømme sin postkasse seriøst. Der 
findes også en hjemmeside www.noerreby.dk, her bliver alt 
publiceret, så snart der er noget, fra hjemmesiden kan man 
tilmelde sig elektronisk nyhedsbrev, som fremover vil kom-
me ca. jævnligt. Vi har 55 opslagskasser i afdelingen, hvor 
vi sætter oplysninger op til beboerne, de bliver skiftet jævn-
ligt. Som du også har set kommer der også et beboerblad, 
vi satser på hver 3. måned, men det kræver resurser. Der 
kan, som du ved mailes. Der bliver også svaret når der er 
tid. Men jeg må prioritere opgaverne. Endeligt kommer der 
lige om lidt en informationskanal på dit TV, hvor afdelings-
bestyrelsen og ejendomskontoret vil komme med service 
meddelelser. Slutteligt bliver der muligvis sat en SMS tje-
neste i gang til beboerne. Hvilke yderligere informations 
muligheder kræver du? 
 
M.H.T. din utilfredshed med den måde afdelingsmødet 
foregår på, så er vi nødt til at holde os til TAB´s retningslin-
jer, hvor afdelingsmødets afvikling er beskrevet. 
Altså ligger det ikke i afdelingen at ændre disse, men i sel-
skabet. 
 
Det sidste du beder om er pasning af børn og madlavning 
til afdelingsmødet.. 
Mit spørgsmål til dig er? Hvem skal udføre disse ting, be-
boerne skal til afdelingsmøde, ligesom afdelingsbestyrel-
sen. 
 
Sidst, med alt det vi foretager os, kan vi næsten ikke hive 
flere frivillige timer ud af bestyrelsen,  
Jeg ser gerne du melder dig til nogle af de frivillige job vi 
skal have udført, om det er det 10, 20 eller 30 timer om 
måneden du kan, så hører vi gerne fra dig igen.. 
Bestyrelsesarbejde er frivilligt og ulønnet,. 
Med Venlig Hilsen og på afdelingsbestyrelsens vegne 
Jesper Therkildsen 
Formand afdeling 2713 Nørreby. 
 

 
Måske inspiration til julebelysning 

Afdelingsbestyrelsen udskri-

ver i år en attraktiv  

Emnet er:  

Allerede på nuværende tidspunkt er der 

der en del beboere, som har udfoldet sig 

kreativt med julebelysning  

 

Vil du også prøve dine kreative evner som 

udendørs belysnings dekoratør? 

Der vil være fine præmier på højkant.  

F.eks. 1 stk Julekurv 

 
Måske en fl. Julesnaps 

 
Og måske lidt sødt til hele familien: 

 
Bedømmelsen vil blive udført af 1 – 2 

uvildige dommere.  

SØNDAG DEN 20.12. KL. 14.  

Prøv og ”leg” med jeres kreative evner! 

http://www.noerreby.dk/
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JULEARRANGEMENT 

Afholdes den 1. søndag i advent den 29. november kl. 14:00 

 

1. Der laves julepynt og-dekorationer inde i fælleslokalet. 

2. Der serveres saftevand kaffe og pebernødder 

3. NDBK har åben fra 14:00 for salg af øl og vand, endvidere 

kan man prøve at spille billard og diverse andre spil. 

4. Ca. kl. 16:00 er der juletræstænding på torvet, som tændes 

af julemanden, måske har han noget i sin sæk? 

5. Herefter går vi ind i varmen til gløgg, æbleskiver og varm 

kakao og senior klubben sælger hjemmelavede småkager. 

Vi vil gerne have tilmelding om, hvor mange børn, der kom-

mer, af hensyn til arrangementets afholdelse. 

Tilmelding: 

Antal børn: 

Alder på børn: 

Tilmelding kan foretages til Jessie Broager tlf.: 52 22 74 53 

Eller SMS til nr.: 52 22 74 53 

Eller læg en seddel i postkassen, Timianhaven 5 

Afdelingsbestyrelsen. 

Sidste frist for tilmelding er den 23. november 

Med Julehilsen  

Julearrangemensudvalget  
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AKTIVITETSKALEDER: 
For aktiviteter i Nørreby 2015 - 16 

Hvem afholder Aktivitet Dato År Tid 

November 2015    
Afdelingsbestyrelsen Åben på bestyrelseskontoret for beboere 09.11.2015 Kl. 17 - 18 

Genbrugscentralen Åben 15.11.2015 Kl. 12 - 17 

Genbrugscentralen Åben 17.11.2015 Kl. 12 - 14 

Genbrugscentralen Åben 17.11.205 Kl. 18 - 20 

Patchwork Klubben Timianhaven 9 18.11.2015 Se opslag på dør 

Genbrugscentralen Åben 22.11.2015 Kl. 14 - 17 

Afdelingsbestyrelsen  Åben på bestyrelseskontoret for beboere 23.11.2015 Kl. 17 - 18 

Genbrugscentralen Åben 24.11.2015 Kl. 12 - 14 

Genbrugscentralen Åben 24.11.2015 Kl. 18 - 20 

Genbrugscentralen Åben 29.11.2015 Kl. 14 - 17 

Nørrebys Bestyrelse Julearramgement 29.11.2015 Kl.. 14 

December 2015    
Genbrugscentralen Åben 01.12.2015 Kl. 12 – 14. 

Genbrugscentralen  01.12.2015 Kl. 18 - 20 

Patchwork Klubben Timianhaven 9 02.12.2015 Se opslag på dør 

Bankoudvalget Bankospil 03.12.2015. Kl. 18,30 

Afdelingsbestyrelsen Åben på bestyrelseskontoret for beboere 07.12.2015 Kl. 17 - 18 

Genbrugscentralen Åben 08.12.2015 Kl. 14 - 17 

Genbrugscentralen Åben 10.12.2015 Kl. 12 -14 

Genbrugscentralen Åben 10.12.2015 Kl. 18 –20. 

Afdelingsbestyrelsen Åben på bestyrelseskontoret for beboere 21.12.2015 Kl. 17 - 18 

Genbrugscentralen Åben 15.12.2015 Kl. 14 - 17 

Patchwork Klubben Timianhaven 9 16.12.2015 Se opslag på dør 

Genbrugscentralen Åben 17.12.2015 Kl. 12 - 14 

Genbrugscentralen Åben 17.12.2015 Kl. 18 - 20 

Genbrugscentralen Åben 22.12.2015 Kl. 14 - 17 

Afdelingsbestyrelsen Åben på bestyrelseskontoret for beboere 04.01.2016 Kl. 17 - 18 

Genbrugscentralen Åben 29.12.2015 Kl. 14. - 17 

Januar:2016    

Seniorklubben lukket gruppe  Møde Hver torsdag   Kl. 13.  

Seniorklubben Lukket gruppe Nytårsparole 04. 1. 016 Kl. 13,30 

Genbrugscentralen Åben 06.01.2016 12 - 14 

Bankoudvalget Bankoudvalget 07.01.2016 Kl. 18,30 

Genbrugscentralen Åben 08.01.2016 Kl. 12 - 14 

Genbrugscentralen Åben 08.01.2016 Kl. 18 - 20 

Genbrugscentralen Åben 13.01.2016 Kl. 14. - 17 

Computerklubben  Start Undervisning i Win. Stifinder 11.01.2016 Kl. 10 – 12.  

Genbrugscentralen Åben 15.01.2016 Kl. 12 - 14 

Genbrugscentralen Åben 15.01.2016 Kl. 18 - 20 

Seniorklubben Lukket gruppe Klubmøde 18.01.2016 Kl. 13 -20 

Afdelingsmøde  Foreløbig fastsat tid  18.01.2016 Kl. 19 

Computerklubben  Start undervisnisn.- Introduktion til Win. 10. 

Slutter ultimo april 2016. 

18.01.2016 Kl. 10 - 12 

 

 

Start undervisn. Win. Stifinder 

Slutter ultimo april 2016 

19.01.2016 Kl. 18,30 – 20,30 
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Computerklubben  

 
Starter undervisning. De Offentlige og it. 

20.01.2016 

21.01. 2016 

Kl. 10 – 15. 

Kl. 18,30 – 20,30  

Genbrugscentralen Åben 20.01.2016 Kl. 14 - 17 

Genbrugscentralen Åben 22.01.2016 Kl. 12 - 14 

Genbrugscentralen Åben 22.01.2016 Kl. 18 - 20 

Computerklubben  Start. Undervisning Introduktion til Win. 10 20.01.2016 Kl. 18,30 – 20,30 

Afdelingsbestyrelsen Afdelingsmøde foreløbig fastsat til 18. 01.2016 Kl. 19,00 

Seniorklubben lukket gruppe Klubmøde 22.1.2016 Kl. 13.30 

Seniorklubben Lukket gruppe Klubmøde 25.01.2016  Kl. 13,30 

Genbrugscentralen Åben 27.01.2016 Kl. 14 - 17 

Genbrugscentralen Åben 29.01.2016 Kl. 12 - 14 

Genbrugscentralen Åben 29.01.2016 Kl. 18 - 20 

Februar:2016    

Seniorklubben lukket gruppe Klubmøde 01.02.2016.  Kl. 13,30 

Bankoudvalget  04.02. 2016 Kl. 18,30 

Seniorklubben lukket gruppe Fastelavn 08.02.2016 Kl. 13.30 

Seniorklubben Generalforsamling  29.2.2016 Kl.13. 00 

Marts 2016    

Bankoudvalget Bankospil  7.3. 2016 Kl. 18,30 

Seniorklubben lukket gruppe Klubmøde 7.3.2016 Kl .13,30 

Seniorklubben lukket gruppe Klubmøde 14.3.2016 Kl. 13,30 

Seniorklubben lukket gruppe Klubmøde 21 3 2016 Kl. 13,00 
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