
Ugens aktiviteter: 

Mandag: Gåtur/indkøb kl. 11 

Tirsdag: Åben tirsdag kl. 15 

Onsdag: Åben rådgivning fra kl. 13-15 i fælleshuset. Læg en 

besked på tlf.nr. 61 94 31 23 (NB: nyt tlf. nr.), hvis du ønsker at få 

besøg eller at blive kontaktet af åben rådgivning. Beskederne 

aflyttes hver onsdag. 

Torsdag: Guitarundervisning kl. 11.00-12.00. 

                  Mindfulness kl. 13, tag evt. liggeunderlag med. 

                  Kreativ fra kl. 14, du kan tage dit håndarbejde med.  

I  fælleshuset er der lærred og akrylmaling til fællesbrug.  

Fredag: Formiddagskaffe med hjemmebagte boller kl. 10 

Har du som beboer lyst til at sætte en aktivitet i gang, så vil Lena 

(social vicevært) gerne være behjælpelig, kontaktes på kontoret 

og på tlf.nr. 60 62 89 52. 

Øvrige vigtige datoer: 

 Bestyrelsesmøde: 9. marts 18.30 

 Arbejdsdag og landsbymøde første søndag i hver 

måned, næste gang: søndag den 5. marts     

 

Nyhedsbrev: Hvis du har indlæg til næste nyhedsbrev, så kan du 
lægge det i postkassen eller maile det til Lena: 
len@bosoc.ojba.dk  
 
      

               

Nyhedsbrev nr. 16 
 

Indhold: 

 Orientering: åben rådgivning nyt tlf.nr., el-regning, 

arbejdsdage 

 Forventninger til social vicevært 

 Menuplan Kulturhus Herredsvang 

 Praktisk køkkenophæng 

 Ugens aktiviteter, vigtige datoer, nyhedsbrev 
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Åben rådgivning har fået nyt tlf.nr. 61 94 31 23 

 

Nogle solcellekunder må desværre vente på næste regning: 

Vær opmærksom på, at der ikke er kommet en opkrævning for el 

fra 4. kvartal 2016 og 1. kvartal 2017. Dvs. at du kan modtage en 

regning for flere perioder på samme tid.  

 

Arbejdsdag: 
Vi har besluttet at aflyse arbejdsdagen på søndag, da 
håndværkerne ikke er færdige med arbejdet i fælleshuset endnu. 

  
 
Torsdag den 9. februar vil vi opfordre til at komme at hjælpe 
med at rydde op og gøre hovedrent i fælleshuset. 
Om eftermiddagen vil der være hjemmebagte boller 
Kom efter kl. 10, hvis du har tid og lyst  
Venlig hilsen bestyrelsen og Lena 
 

 

Køkkenophæng: 
 
Johns (gåsefars) praktiske køkkenophæng, lige til at kopiere  
Flere praktiske ideer til de små rum modtages med glæde af 
redaktionen  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Kære Beboere i Storbylandsbyen 
Jeg har nu været her i Storbylandsbyen i 1 år. Det har været en 
fornøjelse at lære rigtig mange beboere at kende  
Jeg er ansat indtil 1. februar 2018 og tager med glæde imod de 
nye udfordringer, der vil komme  
Jeg har spurgt bestyrelsen, om hvilke forventninger de har til mig 
det næste års tid, primært i forhold til det at styrke fællesskabet.  
 
På samme måde vil jeg meget gerne spørge alle jer beboere om, 
hvilke forventninger I har til mig ? 

 Er der nogle aktiviteter, der skal være mere/mindre af? 

 Nye aktiviteter I ønsker, at jeg skal sætte i gang, meget 
gerne i samarbejde med nogle beboere? 

 Ændringsforslag til landsbymøderne/arbejdsdagene. 
- Skal de for eksempel foregå samme dag, eller vil I 
foretrække, at landsbymøderne ligger en hverdagsaften?  
-Er det en god ide at afholde arbejdsdage den første 
søndag i hver måned? 

 …….. 
 
Du må meget gerne skrive dine forslag her og aflevere det i 
postkasse nr 125. Du er også meget velkommen til at komme op 
på kontoret og få en snak med mig om dine ideer  
Venlig hilsen Lena  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kulturhus Herredsvang Cafeen 

Tlf. 87 37 66 22 

  Varm mad inkl. kaffe/te 40/25 kr. mellem kl. 12.00 og 13.30      

Madplan februar 2017 

Uge 5 
Onsdag   d  1           Senneps medister m/kartofler og sovs  

Torsdag  d  2           Kylling i karry m/råkost salat  

Fredag    d  3           Hjemmelavet pizza m/grøn salat 

Uge 6          
Mandag   d 6          Stuvet hvidkål m/frikadeller 

Tirsdag    d 7          Paprika gryde m/kalkun og ris 

Onsdag    d 8          Fiskefilet m/kartofler og persillesovs 

Torsdag   d 9          1/4 kylling m/kartofler , sovs og agurkesalat 

Fredag     d 10        Bøf m/løg og spejlæg, rugbrød   

Uge 7 
Mandag   d 13        Lasagne m/grøn salat 

Tirsdag   d  14        karbonade m/kartofler , ærter og gulerødder  

Onsdag   d  15        Reste  dag  

Torsdag  d  16        Tarteletter m/høns i asparges  

Fredag    d  17        Kebab mix m/grøn salat  

Uge 8 
Mandag  d  20         Kylling i cola m/ris 

Tirsdag   d. 21         Brunkål m/flæsk   

Onsdag   d  22         Million bøf m/kartoffelmos 

Torsdag  d  23         Biksemad m/bearnaise sovs 

Fredag    d  24         Cafeens bøfsandwich m/sovs 

Uge 9 
Mandag  d  27         Kylling farsbrød m/kartofler, sovs grønne bønner 

Tirsdag   d  28         Indisk gryde  

                     Mandag  10-16.30    

                     Tirsdag   10-16.30 

                     Onsdag   10-16.30 

                     Torsdag  10-16.30 

                     Fredag    10-13.30                                           
                                                     Ret til ændringer forbeholdes          

 

Fremover vil en madplan og en aktivitetsplan hænge på 

opslagstavlen i fælleshuset i Storbylandsbyen     

 


