
Driftscenteret: 

Har du brug for hjælp til tekniske/praktiske opgaver, så kan du 

kontakte Driftscenteret på tlf.nr. 87 44 75 93 alle hverdage  

fra kl. 7.15 til 9.00 samt torsdag fra kl. 15.00-17.00 

eller sende en mail til: driftscenteret@vm-ojba.dk. 

 

Nøgle til de aflukkede rum: 

Garagen: Bo og Lena     Depotet: Emma, Bo og Lena  

 

Udlejning af fælleshuset: Kontakt Bo – se opslag på tavlen i 

fælleshuset. 

Har du brug for at leje fælleshuset på de tidspunkter, hvor der er 

fælles arrangementer for beboerne, så skal du booke med 1 

måneds varsel. 

Lena fravær: 

Sommerferie hele juli måned 2018 

 

Aktiviteter: Har du som beboer lyst til at sætte en aktivitet i 

gang, så vil Lena (social vicevært) gerne være behjælpelig. Hun 

kan kontaktes på kontoret og på tlf.nr. 60 62 89 52. 

 

Nyhedsbrev: Hvis du har indlæg til næste nyhedsbrev, så kan du 
lægge det i postkasse nr. 125 eller maile det til Lena: 
len@bosoc.ojba.dk.          

    

 

 

Nyhedsbrev nr. 36 

April 2018 

 
Indhold:  

 Velkommen til ny medarbejder 

 Tysklandstur 

 Rumænsk aften 

 Velkommen til nye beboere 

 Lars Runes kreationer 

 Vil du fællesskabet i Storbylandsbyen + vigtige datoer 

 Arbejdsdag aflyses + udvidelse af kreativ aften + 

landsbymøde ny dato + mindfulness 

 

 
 

Det lille bibliotek i hyggehjørnet 😊 

mailto:driftscenteret@vm-ojba.dk
mailto:len@bosoc.ojba.dk


Velkommen til ny medarbejder 
Hej, jeg hedder Kristian. 
Jeg er så heldig at have fået chancen for at være her i jeres fællesskab 
som afløser for Gunnar, når han går på pension. 
Jeg vil i starten være her med Jane i åben rådgivning i fælleshuset. 

 
Jeg kommer oprindeligt fra 
Vestjylland og er opvokset på 
landet ved Holstebro. Jeg er 
uddannet mekaniker og senere 
socialpædagog. 
Jeg bor nu på Syddjurs ved Rønde 
med min kæreste, og vi har en 
dreng og en pige på 12 år. Vi har 
købt et ældre hus for to år siden 
og går stadig og bygger på det. 
Ellers kan jeg fortælle, at jeg har 
sejlet i mange år og sejler nu 
kapsejlads i Nappedam hver 
tirsdag. 
Jeg fisker også og sejler kajak, når 
der er tid. 

 
Jeg glæder mig til at møde jer. 
 
Med venlig hilsen Kristian. 
 

 

Tysklandstur: Hvis du er interesseret i at deltage i en 

indkøbstur til Tyskland, kan du skrive dig på sedlen på 

opslagstavlen i fælleshuset senest den 18. maj. Hvis der er 

opbakning, finder vi en dato, og Lena vil booke en tur. 

Arbejdsdagen den 2. juni aflyses 

Til arbejdsdagen den 22. april kom der så få beboere, at vi 

formodede, at der ikke er opbakning i Storbylandsbyen til at 

afholde arbejdsdage i den form. Det er de samme beboere, der 

kommer hver gang. På næste landsbymøde vil vi tage 

problematikken op (kære læser, kommer du til næste 

landsbymøde?). Skal arbejdsdagen hedde noget andet, f.eks. 

fællesskabsdagen, som en beboer har foreslået? Hvis beboerne 

ikke selv holder området, med græsslåning, rengøring af 

fælleshus mm., kan det være nødvendigt at ansætte en person til 

at varetage disse ting, hvilket selvfølgelig vil betyde en husleje-

forhøjelse, og i så fald skal det tages op på et afdelingsmøde. 

Udvidelse af kreativ aften 

Hvis der er nogle, der har lyst til at spille brætspil eller til at være 

social på anden vis, så mød op til kreativ aften søndage i lige 

uger fra kl. 18.30-20.30. 

Hvis der er nogle beboere, der ønsker at leje fælleshuset på 

dette tidspunkt, skal det meldes ud 1 måned i forvejen. 

Der er ingen beboere, der er hovedansvarlig for arrangementet. 

Landsbymøde ny dato 

Næste landsbymøde bliver ændret fra den 17. maj til den 24. maj 

Mindfulness: Hver onsdag kl. 11.00 

 
 
 



Vil du fællesskabet i Storbylandsbyen? 

Så er her en oversigt over nogle af mulighederne: 

 Kaffe, te og brød hver tirsdag fra kl. 14.00-17.00 

 Svensk Bingo den første tirsdag i hver måned, den 1. maj, 

den 5. juni, den 2. juli fra kl. 17.00-18.00  

 Kaffe, te og brød hver torsdag fra kl. 10.00 

 Mindfulness mandag og onsdag kl. 11.00 

 Kreative spilleaftener, tag dit håndarbejde med, øvrige 

kreationer, spil skak, dart eller andre brætspil søndage i 

lige uger fra kl. 18.30-20.30 

 Fredagscafé hold øje med opslag på Facebook eller tag et 

kig ind i fælleshuset fredage efter kl. 17.00  

 Fællesspisning hold øje med opslag på tavlen i 

fælleshuset eller tjek nyhedsbrevet. NB: det er vigtigt, at 

der er beboere, der melder sig til at stå for menuen! 

 Landsbymøder 

 

Vigtige datoer i 2018: 

 Landsbymøde: torsdag den 24. maj 

 Skt. Hans: lørdag den 23. juni 

 Filmaftener: der kommer datoer, når den mørke tid 

nærmer sig 

 Onsdag i ulige uger: Åben rådgivning fra kl. 13.00-15.00 i 

fælleshuset. Læg en besked på tlf.nr. 61 94 31 23, hvis du 

ønsker at få besøg eller at blive kontaktet af åben 

rådgivning.  

 

 

Rumænerne i Storbylandsbyen vil afholde en 

rumænsk aften for og med alle beboerne 

 

 

 

 

Mere herom i næste nyhedsbrev!!! 
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Velkommen til Hubert, som er ny beboer i nr. 157 

Hubert er rigtig god til skak og vil 

meget gerne være med til at lave skak- 

turneringer 😊 

Hubert har allerede været med til 

tirsdagskaffe og fredagscafé og ser 

frem til at være en del af fællesskabet. 

 

 

 

Velkommen til Lars Rune, der er ny beboer i nr. 117 

Lars Rune er meget glad for den fine 

have, han har overtaget fra Betty. 

Lars Rune ser også frem til at blive en 

del af fællesskabet i Storbylandsbyen 

😊 

 

 

 

 
 
  
 

Her er nogle af Lars Rune` s kreationer 😊 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


