
Frivillige jobs på Nødebo Kro. 

Nedenfor oversigt over hvilke frivillige jobs der er mulighed for på Nødebo Kro. Det er sjovt og hyggeligt 

at være frivillig og du bliver en del af et rart fællesskab. 

Cafévært: Indebærer at passe baren sammen med en makker på dage, hvor caféen er bemandet (tirsdage 

og torsdage) og ved kulturarrangementer. De fleste vagter er om aftenen, men der vil også være enkelte 

søndag eftermiddage. 

Arbejdet består i at sælge drikkevarer, smørrebrød og kaffe og kage. Du får grundig oplæring i arbejdet som 

cafévært, og herunder at betjene kasseapparatet. Der vil også kunne forekomme oprydning i et begrænset 

omfang.  

Kontakt Jan Kongerslev for at høre nærmere. Mail: konjan@me.com Tlf. 23336647 

Cafévært til Fredagscaféen. Indebærer at passe baren fredag eftermiddag fra kl. 15.30 til 17.30. Og evt. at 

hjælpe til ved forskellige familie arrangementer. 

Arbejdet består i at klargøre caféen til gæsterne kommer. At bage kage hvis man har lyst og lettere 

oprydning. 

Kontakt Line Alstoft for at høre nærmere. Mail: line.alstoft@gmail.com Tlf. 23650926 

Vedligeholdelse af bygninger. Alt forefaldende arbejde vedrørende bygninger, inden- og udendørs arealer, 

og herunder efter nærmere aftale at afløse viceværten under dennes ferie og fridage. Arbejdet kan bl.a. 

omfatte græsslåning og lettere reparationsopgaver - at male indendørs og udendørs.  

Kontakt John Jensen. Mail: jj@avj.dk Tlf. 40143750

Vagt ved udlejning i weekender og under viceværtens ferie. Arbejdet indebærer at være kontakt person 

mellem Kroen og lejerne, og herunder sørge for at udlevere nøgler, og sørge for at Kroen er klar til at 

modtage lejerne, besvare spørgsmål under udlejningen, hvis lejerne har et spørgsmål og sikre at Kroen 

bliver leveret tilbage i aftalt stand, herunder sørge for aflåsning, når lejerne forlader kroen. 

Kontakt Jan Kongerslev. Mail: konjan@me.com Tlf. 23336647 
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Kokkehold: Indebærer at lave mad ved arrangementer hvor der tilbydes mad. Du bestemmer selv menuen 

sammen med de andre. Der vil typisk være 4 – 5 personer til at lave mad til ca. 100 gæster. Der er også 

behov for hjælp til at dække pæne borde, stryge duge m.v. 

Kontakt Jane Walter Hansen for at høre nærmere. Mail: jane@walterhansen.dk Tlf. 20420308 

Billetkontrollør ved kulturarrangementer: Arbejdet består i at kontrollere billetter ved indgangen i 

forbindelse med kulturarrangementer. 

Kontakt Jens Lassen for at høre mere. Mail: jens@info.dk Tlf. 21130847 

Banko: Der er mange forskellige funktioner: Sælge billetter og andet fra kl. 16 til 19. Gulvløber, kontrollant 

m.m. fra kl. 19 til 22.

Kontakt Mogens Bastrup for at høre mere. Mail: bastrup@mail.dk Tlf. 21299369 

Informationsudvalget. Arbejdet består i, at hjælpe med kommunikationen på Facebook, Kroens 

hjemmeside (webmaster haves), redaktør til Kirke og Kro, at skrive artikler m.m. 

Kontakt Mia Bjerager for at høre mere. Mail: mia.b@dadlnet.dk Tlf. 20165888 
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