
Orientering: 
Bestyrelsen: 

Har bestyrelsesmøde den 1. søndag i hver måned fra kl. 16.00-18.00;  

der er åbent for beboere fra kl. 16.00-16.30. 

Skriftl ige henvendelser ti l  bestyrelsen skal afleveres i  postkasse nr.  125  

ATT: Bestyrelsen 

 
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 ti l: driftscenteret@vm-ojba.dk. 

 

Åben rådgivning er her onsdage i ulige uger fra kl. 13.00-15.00: 

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

kontaktet af åben rådgivning. 

 

Nøgle til de aflukkede rum: 

Garagen: Bo 115, Torben 107, Johnny 89, Kim 123 og Lena      

Depotet: Emma 93, Bo 115, Marianne 127 og Lena  

 

Udlejning af fælleshuset: Kontakt Bo 115 – se opslag på tavlen i fælleshuset. 

 

Lena fravær: 

Juleferie fra den 21. december 2018 til  den 4. januar 2019 

 

Aktiviteter: Har du som beboer lyst ti l  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 ti l  Lena: len@bosoc.ojba.dk. 

  

 

 

   Nyhedsbrev nr. 46 

November 2018 
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Cecilie (ny beboer pr. 1. december) og Johnny til tirsdags kaffe 
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Værktøj til låns 
Boremaskine og stiksav kan lånes på kontoret. 

 

Udlejning af fælleshus 
Det er tilladt at benytte vaskehuset indtil kl. 16.00 de dage, hvor 

fælleshuset er udlejet. Husk at medbringe egne klude og toiletpapir, 

når du lejer huset. 

 

Kreativ 

 
 

 

 

 

 

Så fik vi indviet symaskinerne 😊 

Onsdage vil indtil jul blive udnævnt til kreative dage. Der vil være kaffe 

og te på kanden. Tag evt. en madpakke med, så kan vi spise frokost 

sammen. 

Tag dit håndværk med i tidsrummet fra kl. 10.00-14.00, når det passer 

dig bedst. 

Symaskinerne står i skabet som vist på billedet og er til fri afbenyttelse. 

 

Dart 
 

 

 

 
Til tirsdagskaffe er der altid lige nogle 
beboere, der skal øve sig i at spille dart 
– skønt, at det bliver fornøjeligt brugt! 

Julehygge den 4. december 

Kom i julestemning og hyg dig med dine naboer 

 

Program: 

Fra kl. 14.00 er der gløgg og æbleskiver 

Fra kl. 17.00-19.00 er der lasagne 

Ca. kl. 19.30 er der pakkeleg  

Alle, der har lyst til at deltage, tager 1 -2 pakker med til max 20 kr. 

Genbrug er velkomment. 

 

Der vil være mulighed for at lave julepynt, pynte juletræ, og udenfor 

vil der være hygge omkring bålet. 

 

Ansvarlige: 

- Niels er bålmaster  

- Johnny laver lasagne med oksekød fra kl. 17-19. 

- Lena sørger for æbleskiver og gløgg 

- Erik skaffer juletræ 

 

Tilmeld dig på opslagstavlen i fælleshuset senest den 3. december af 

hensyn til indkøb af mad og drikke 😊 
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