Ugens aktiviteter:
Tirsdag: Åben tirsdag fra kl. 15
Onsdag: Åben rådgivning fra kl. 13-15 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. Beskederne aflyttes hver onsdag. Hilsen Gunnar,
Henriette og Jane.
Fredag: Formiddagskaffe med hjemmebagte boller fra kl. 10
Guitarundervisning kl. 13.00-14.00.
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:
 Bestyrelsesmøde: Onsdag den 5. april kl. 18.30
 Landsbymøder: Tirsdag den 4. april fra kl. 19-21
Torsdag den 1. juni fra kl. 19-21
 Arbejdsdag: søndag den 7. maj
 Guidet tur med en hjemløs: torsdag den 27. april kl. 19
Social vicevært fravær:
Påskeferie: Lena holder påskeferie fra og med fredag den 7. april til og
med søndag den 17. april
Studietur: Lena er på studietur fra mandag den 8. maj til og med
onsdag den 10. maj
Sommerferie: Lena holder ferie hele juli måned
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. 18
Februar 2017
Indhold:
 Billeder fra arbejdsdagen den 5. marts
 Guidet tur med en hjemløs for Storbylandsbyens beboere
torsdag den 27. marts
 Referat fra landsbymødet den 5. marts
 Orientering:
Møde om kattehold. Registrering af kat og hund.
Sms-service. Åben tirsdag.
NB: Nyt vedrørende arbejdsdage og landsbymøder
 Dagsorden til landsbymødet tirsdag den 4. april
 Ugens aktiviteter og vigtige datoer

Arbejdsdag søndag den 5. marts 2017

Spontan hygge i fælleshuset 😊
Joko, som er ny beboer, Johnni og Bo

Sharazad i køkkenet

Sommeren er på vej 😊
Ser frem til hygge ved bålstedet

Referat med opfølgning fra landsbymødet søndag den 5. marts
1) Udegruppe:
 Det er et fælles beboeransvar at holde udenomsarealerne. Merete og Cathrine er tovholdere. De laver en
turnusordning for græsslåning.
 Ift. forsikring: Lena har fundet ud af, at ØB har en
forsikring, som dækker materielle skader ved brug af
græsslåmaskinen og kantklipperen. I forhold til
personskader, så skal man selv have tegnet en
ulykkesforsikring.
 Der har været taget kontakt til Allan Overgaard (ny
driftschef). Han vil undersøge, hvordan grøfter og larbede
skal holdes.
2) Fælleshus indretning:
 Fælleshuset ser fint ud. Der blev hængt billeder op. Emma
og Bente har to store skibe fra åbningen af kulturby
Aarhus, som kan hænges op.
 Reminder: Fælleshuset lejes som beset, afleveres som
modtaget.
3) Orientering:
Hækplanter kan fortsat skiftes ud, hvis du er i tvivl om, hvilke
planter du må tage, så kontakt Lena.
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Orientering:
Møde om kattehold:

Katteejere og Lena har haft et møde. Der er ved at blive
etableret sandbunker til kattenes efterladenskaber. Du kan
hente økologisk ”gå væk kat”på kontoret.
Der vil blive lagt nogle kakaoskaller, som katte ikke kan lide, på
strategiske steder.
Registrering af hund og kat:
Hvis du har en kat eller en hund, skal den
registreres hos Østjysk Bolig. Du kan hente en
blanket hos Lena.
Udekatte skal være neutraliserede, før de bliver kønsmodne.
Sms-service ophører pr april:

Fra den 1. april vil du ikke længere modtage
en sms-oversigt over ugens aktiviteter. Følg
med på bagsiden af nyhedsbrevet og på
opslagstavlen i fælleshuset. Ved aflysning af
et arrangement, vil der blive hængt en
seddel op på fælleshusets hoveddør.
Åben tirsdag, en succes 

Hver tirsdag mødes beboere i fælleshuset,
hyggesnakker, spiser hjemmebagte boller,
drikker kaffe og te. Det er meget hyggeligt. Lige
nu er det den sociale vicevært, der står for
arrangementet. Hvis der er nogle beboere, som
har lyst til at stå for åben tirsdag, evt. i
samarbejde med Lena, så kan du/I kontakte Lena på kontoret
eller på tlf. nr. 60 62 89 52 - Der kan evt. laves en turnusordning.
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Landsbymøder og arbejdsdage fremover
I samarbejde med beboerne i Storbylandsbyen har Lena besluttet
at afholde landsbymøder om aftenen og arbejdsdage fortsat på
søndage.
De 2 planlagte landsbymøder/arbejdsdage i april og juni aflyses
og i stedet arrangeres der 2 landsbymøder om aftenen.
Landsbymøder:
Tirsdag den 4. april 2017 fra kl. 19-21
Torsdag den 1. juni 2017 fra kl. 19-21

Guidet tur med en hjemløs, torsdag den 27. april kl. 19.00
fra Værestedet i Jægergårdsgade
Guidet tur med en hjemløs bliver udbudt i samarbejde med
'Foreningen Oplysning om Gadeliv', som har til formål at
formidle og oplyse om misbrugere og hjemløses liv og hverdag.
Igennem Foreningen Oplysning om Gadeliv har misbrugerne og
de hjemløse fået et talerør til at fortælle deres livshistorier og
fortælle om deres løsningsforslag til et bedre liv.
Se en video fra en tur på følgende link:

https://duglemmerdetaldrig.dk/oplev/poverty-walk-aarhus/
Oplevelsen indeholder :

Arbejdsdag:
Søndag den 7. maj 2017 fra kl. 10.00

Dagsorden til landsbymødet tirsdag den 4. april fra kl. 19-21:
Der vil blive serveret kaffe, te og lidt godter 😊
1) Orientering om guidet tur med en hjemløs samt planlægning af
transport

2) Delebil, se mere herom på opslagstavlen i fælleshuset
eller på følgende link: http://tadaacar.dk/
3) Aftenarrangementer
4) Evt.






1,5 - 2 timers guidet byvandring
Ærlige beretninger om livets op- og nedture
8-10 besøg på opholdssteder og tilbud for udsatte i Aarhus
Et unikt indblik i tilværelsen for nogle hjemløse eller
misbrugere
Arrangementet er gratis for Storbylandsbyens beboere

