
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. Hun kan kontaktes på 

kontoret og på tlf.nr. 60 62 89 52. 

Vigtige datoer: 

 Besøg: Den 14. juni kl. 12 Handicaprådet/Fåborg og den 26. 

juni kl. 14.15  ”Rum for alle” Realdania 

 AN-TV: 15. juni kl. 10-15 interviews 

 Skt. Hans: Fredag den 23. juni kl. 16 

 Bestyrelsesmøde:  

 Landsbymøder: Tirsdag den 12. september + onsdag den 8. 

november 

 Arbejdsdag: Torsdag den 10. august fra kl. 14 til 18 + lørdag 

den 7. oktober kl. 10 + søndag den 3. december kl. 10 

 Fællesspisning: Torsdag den 10. august kl. 18 

                               

Social vicevært fravær: 

Sommerferie: 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. 21 

Juni 2017 
Indhold: 

 Nye ejendomsserviceteknikere 

 Ny beboer 

 Pallemøbel blomsterkasse/væg 

 Åben rådgivning 

 Referat af landsbymødet 

 Skt. Hans 

 Fællesspisning 

 Dato for næste afdelingsmøde 

 Fælleshuset har mange funktioner 😊 

 Ugens aktiviteter og vigtige datoer fællesspisning mm. 

                                           

Storbylandsbyens Heks 2016 
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Velkommen til vores nye ejendomsserviceteknikere 

i Storbylandsbyen 

                  

Dennis                                   Rino 

                   

Erik                                            Søren 

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

kontakte  

Ryan og Per – Driftsinspektører   

Tlf.nr. 87 44 75 93 alle hverdage fra kl. 7.15 til 9.00  

samt torsdage også fra kl. 15.00-17.00 

Du kan også sende en mail til driftscenteret@vm-ojba.dk 

                        

Næste afdelingsmøde i Storbylandsbyen bliver den 11. 

september 2017 kl. 17.00 Sæt allerede nu X i kalenderen 😊 

I vil få en indkaldelse til mødet i jeres postkasser. 

 

Bjarne sidder og arbejder i fælleshuset  
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Betty forbereder maden til fællesspisning  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Så skal der hygges 😊 
 

Fælles spisning starter igen den 10. august.  
Har du lyst til at være medansvarlig for arrangementet, så sig 
det til Lena. 
 
 

Ny beboer 
 
Velkommen til Mehdi, som er ny 
beboer i nr. 113 pr. 1. juni 2017. 
Mehdi kommer oprindeligt fra Iran, 
men har boet i Danmark det meste 
af sit liv. Mehdi har allerede 
deltaget aktivt i fællesskabet her i 
Storbylandsbyen, har været med til 
fredagskaffe, med på en guidet tur 
med en hjemløs, fået kørekort til 
buskrydderen og græsslåmaskinen 
og deltaget i fællesspisning. 

 
 
 
Tove har lavet en meget fin afslutning af terrassen, en dekorativ 
væg af pallemøbler med smukke blomster. 

Flere gode ideer til hus og have modtages af redaktionen 😊 

  
 
 
   

 



                                  Åben rådgivning 

                    
Åben Rådgivning vil være tilstede alle onsdage sommeren over, da 

Gunnar, Henriette og Jane ikke holder ferie på samme tid. 
 

I Åben Rådgivning kan man eksempelvis få støtte til: 
 

              Vejledning og gennemgang af din post og andre breve 
Økonomiske udfordringer og guidning til rette instanser 

Samtaler om hverdagens udfordringer 
Kontakt til offentlige og andre instanser ex. sagsbehandler, 
hospital o.a. – vi har dog ikke mulighed for at følge dig til 

møder. 
Hjælp til IT ex. NEM ID, Borgerservice. 

Vi behandler alle jeres henvendelser fortroligt, 
…og er I i tvivl, om vi kan hjælpe, så kom endelig og spørg os  

 
Åben Rådgivning varetager visitationen til de 20 boliger i Landsbyen, 

som kommunen råder over. 
 

Telefonen aflyttes, når vi er i Storbylandsbyen, altså onsdage fra kl. 
13.00 til kl. 15.00. Vi kontakter jer, hvis I har efterladt os en besked. 

I kan kontakte os på nr. 61943123. 
 

Vel mødt, kom glad – der er altid kaffe på kanden 

 Skt. Hans 

                      

Kære beboer/dear neighbour 

Se opslagstavlen i fælleshuset vedrørende Skt. Hans aften 

Look at the bulletin board in the communal house about Skt. 

Hans Evening 😊😊😊 

Hvis der ikke er nogen der melder sig til at lave maden, så vil vi 

opfordre til, at man tager sin egen mad med 😊 

If there is no one who decides to cook, we will encourage you to 

take food with you. 

 

Bål kan de, der deltager, lave i fællesskab. 

Participants will be in charge of a bonfire and burning a witch. 

Kærligst/kind regards Lena og Emma 

 

NB: Portræt af Storbylandsbyen: 

 

Har du lyst til at medvirke i en tv-udsendelse om 

Storbylandsbyen, så læs mere herom i referatet fra 

landsbymødet.  
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AN-TV producerer landsdækkende TV/Kanal Østjylland. 

Programmerne, der primært foregår i Aarhus, vises torsdag aften fra 

kl. 21-21.30. Tema Psykiatri/socialt udsatte.  

Programmerne kan ses på Youtube AN-TV08. 
John kommer på besøg torsdag den 15. juni fra kl. 10-15 for at 
interviewe dem, der har lyst til at være med i udsendelsen. Han har 
også mulighed for at komme på andre tidspunkter, hvis der er nogle, 
som ikke kan den dag. 
Bjarne, Betty og Lena har indtil videre sagt ja til at deltage. 
Hvis nogle af jer ønsker at deltage, så sig det til Lena. 
 

 Besøg i Storbylandsbyen 
Hvis der er nogle beboere, der har lyst til at fortælle om, hvordan det er 
at bo i Storbylandsbyen, så er I meget velkomne til at deltage i begge 
arrangementer: 
  

 Den 14. juni kl._______________ 
Besøg af Fåborg kommune 

 

 Den 26. juni kl. 14.15 til ca. 16.00 
En gruppe med relation til Realdanias filantropiske program 
”Rum for alle” med fokus på ældreområdet, kommer på besøg. 
 
 
Referent: Lena 

 
 
 
 
 
 

 

 

Referat af Landsbymødet 1. juni kl. 19-21 

1) Planlægning: 

Skt. Hans/sommerfest (se opslag på tavlen i fælleshuset) 

Betty og Emma vil gerne lave en heks. 

Stor tilslutning sidste år, derfor gentager vi succesen i år 

Alle er velkomne 

20 kr. for mad 

Tag selv drikkevarer med 

Vil du lave mad/stå for bål, så skriv dig på opslaget på 

opslagstavlen i fælleshuset 

 

2) Forberedelse til fremtidige arbejdsdage? 

Skal arbejdsdagene fortsat foregå om søndagen eller vil det være en 

ide at afholde dem en eftermiddag? 

Beslutning: Turnus hver anden måned: lørdag, søndag, torsdag. Se 

datoer på bagsiden. 

Er der nogle beboere, der ønsker at være med i et ”arbejdsdag-

udvalg”? Ingen meldte sig i dag 

Forslag til arbejdsopgaver til næste arbejdsdag: 

 Informationsskilt/oversigt over husnumrene  

 Udendørs tørrestativ bag ved garagen. Tages op på et 

afdelingsmøde. 

 Shelter. Tages op på afdelingsmødet. Evt. søge fonde. 

Koncept på en shelter. Er der nogle beboere, som har lyst til at 

være tovholdere ift. til et konkret forslag/tilbud til 

afdelingsmødet. Så må I meget gerne sige det til Lena. 

 Afskærmning af storskrald/skraldespande. Forslag at lægge 

fliser, hvor der er storskrald. 

 Græsudvalget: vil foreslå, at der tages larbede på næste 

arbejdsdag. 



Hvis der er nogen, der gerne vil være ansvarlig for opgaverne, så må I 

meget gerne melde det til Lena. Hvis ingen melder sig til en opgave, så 

har dem, der går i gang med opgaven, kompetencen til at udføre den. 

Hvis der skal bruges penge, så husk at søg om dem. 

Dato for næste arbejdsdag: Lena melder datoer ud. 

Skal der købes materialer før næste arbejdsdag, hvis ja, hvem kan gøre 

det? 

3) Forslag: 

 Indkøb: Håndklipper til græs/batteri til motorplæneklipper. Erik 

(ejendomsservice tekniker) køber to. En med batteri og en 

håndskubber 

 Indretning ude foran køkkenet:  Hækken fjernes, der lægges 

fliser, bordbænke sæt. Kom med et konkret forslag til 

afdelingsmødet.  

 Klippe hække på arbejdsdage, fjerne nogle af hækkene.  

 Bente og Jan har sørget for at der kommer nogle fine bede med 

blomster,- farverigt. 

 Fælles fisketur … vi kan søge om at få nogle af udgifterne 

dækket hos bestyrelsen 

 Kanotur ved Brabrandsøen,  

Lena laver et opslag til tavlen i fælleshuset 

 

 Punkter til næste landsbymøde 

Skal vi have et aktivitetsudvalg? 

Skal vi have et udvalg, der står for landsbymøderne? 

Hvordan skal vi løse problemet ift. rengøring og oprydning 

i fælleshuset. 

 

4)Orientering: 

Sms service genoptages 

 

5) Evt. 

 Storskrald, forespørgsel om de kan komme fast hver 14 dag. 

Lena orienterer via nyhedsbrevet, når der er kommet svar. 

 Portræt af storbyen, se andet sted i nyhedsbrevet. 

 Beboerne giver udtryk for, at det er vigtigt, at Lena fortsat kan 

arbejde i Storbylandsbyen efter den 1. februar 2018, for at 

tingene kan fungere. Lena vil varetage arrangementer som 

åben tirsdag, kaffe fredag formiddag, fællesspisning, 

guitarundervisning, landsbymøder, arbejdsdage. Hvis der er 

beboere der har lyst til at være med til at stå for disse 

aktiviteter eller andre aktiviteter, så sig det til Lena. 

 Inddække/fliser….. Allan Overgaard har været herude for at 

måle op til fliser. Han vender tilbage i forhold til de 3`ere, der 

ønsker vindfang. 

 

 Portræt af Storbyen 

Lena har haft besøg af John Lykkegaard fra AN-TV.  
John vil gerne lave ½ times portræt af Storbylandsbyen. De personer, 
der deltager, er med til at forme programmets indhold, ingen vil blive 
udstillet. Du kan fortælle om grunden til, at du er flyttet herud, om 
fællesskabet, udfordringer, naboskab….. det, der giver mening for den 
enkelte. 


