
Ugens aktiviteter: 

Tirsdag: Åben tirsdag fra kl. 15 

Onsdag: Åben rådgivning fra kl. 13-15 på Lenas kontor. Læg en 

besked på tlf.nr. 61 94 31 23, hvis du ønsker at få besøg eller at blive 

kontaktet af åben rådgivning. Beskederne aflyttes hver onsdag. Hilsen 

Gunnar, Henriette og Jane 

Fredag: Formiddagskaffe med hjemmebagte boller fra kl. 10. 

               Guitarundervisning kl. 13.00-14.00. 

Aktiviteter: 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. 

 

Vigtige datoer: 

Maj: 

 Arbejdsdag: søndag den 7. maj fra kl. 10 

 Bestyrelsesmøde: onsdag den 10. maj kl. 18.30  

 Fortælleaften: tirsdag den 23. maj 

  

Juni: 

 Landsbymøde: torsdag den 1. juni fra kl. 19-21 

 Besøg af Handicaprådet Fåborg-Midtfyn: tirsdag den 14. juni 

 Skt. Hans: fredag den 23. juni 

Social vicevært fravær: 

Studietur: Studietur fra den 8. til den 10. maj 

Afspadsere: Torsdag den 11. maj 

Fri: Fredag den 26. maj 

Sommerferie: Ferie hele juli måned 
 

     

             

 

Nyhedsbrev nr. 20 

Maj 2017 
 

Indhold: 

 Dagsorden til arbejdsdagen den 7. maj 

 Orientering: Besøg, afsked med Tom, Skt. Hans, 

Fortælleaften  

 Kørekort til græsslåmaskinen og buskrydderen 

 Guidet tur med en hjemløs 

 Spar på energien 

 Indlæg til nyhedsbrevene 

 Ugens aktiviteter og vigtige datoer     

                                                                             

 
                                                                                                              



Dagsorden til arbejdsdagen nu på søndag den 

7. maj 

Kl. 10.00 Kaffe, te og boller 

Kl. 10.15 Prioritering og fordeling af opgaver  

 

 Oprydning i garagen og skuret, fjerne affald udenfor 

 Havearbejde, larbede, luge rundt om frugttræerne, højbede 

 Træ/male-arbejde, afskærmning af storskrald, male 

skilte/pallemøbler 

 Kl. 13 Frokost  

 Kl. 15 kage 

 

 
           

Besøg 

Vi får besøg af Handicaprådet Fåborg- Midtfyn tirsdag den    

14. juni 

 

Afsked med Tom  

Vi fik sagt farvel til Tom. Johnni havde malet et billede, som 

Tom blev meget glad for. 

Skt. Hans 

Sæt X i kalenderen den 23. juni, mere info følger 😊 

 

Spar på energien 

Vi har haft besøg af Nina fra NRGi; hun kom med mange gode råd. Hun 

efterlod nogle af dem i papirform, som kan læses i fælleshuset 😊 

 

Indlæg til nyhedsbrevene  

Jeg vil meget gerne modtage indlæg til nyhedsbrevene. Det kan være 

om en særlig oplevelse med din nabo, noget du har til salg, praktiske 

råd til de små boliger, gode muligheder for indkøb af dagligvarer, et 

digt, eller noget helt andet 😊 

Hvis du har indlæg til nyhedsbrevene, så kan du kontakte Lena på 

kontoret eller via tlf.nr. 60 62 89 52, lægge det i postkassen eller maile 

det til: len@bosoc.ojba.dk  

 

   Fortælleaften   

Sæt X i kalenderen den 23. maj. Har du lyst til at fortælle 

historier eller læse højt af noveller, digte… så må du meget 

gerne sige det til Lena. Der kommer en seddel op med titler 

på opslagstavlen i fælleshuset af lydbøger, noveller, som vi 

kan høre, hvis der ikke er nogen der melder sig til at læse 

højt 😊  

                 

Kørekort til græsslåmaskinen og buskrydderen 

Vi har haft besøg fra Lading Maskinstation,  

som har undervist i, hvordan man bruger  

græsslåmaskinen og buskrydderen.  
 

 

 

 

 

 

 

Guidet tur med en hjemløs 

 

 

 

 

 

 

 

Betty fortalte os om hendes     

opvækst og om livet på gaden. 

Tak for en helt særlig oplevelse 😊 

mailto:len@bosoc.ojba.dk

