
Ugens aktiviteter: 

Tirsdag: Åben tirsdag fra kl. 14 

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 af Gunnar, Henriette eller Jane. 

 

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. 

 

Vigtige datoer: 

 Landsbymøder:  

Onsdag den 8. november 

 Fællesspisning: 

 Torsdag den 23. november (Cathrine laver maden) 

 Arbejdsdag:  

Lørdag den 28. oktober kl. 10 (Mehdi laver maden)  

Søndag den 3. december kl. 10. 

 

Lena fravær: 

 Ferie i uge 42 fra den 16. til den 20. oktober 

 Ferie fra den 27. december til den 2. januar 

 

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

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

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 postkassen ved nr. 125 eller maile det til Lena: 
len@bosoc.ojba.dk.          
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Fællesspisning, landsbymøder og arbejdsdage 
 

På landsbymødet den 26. 
september blev vi enige om, at det 
er en god idé at spise sammen før 
landsbymøderne og på 
arbejdsdage. 
At det ville være hyggeligt, hvis der 
er fællesspisning to gange om 
måneden, hvor arbejdsdagene og 
landsbymøderne udgør den ene.  
 
 
 

Mehdi vil lave traditionel iransk mad lørdag den 28. oktober på 
arbejdsdagen. 
 
Cathrine vil lave maden til den 23 november til fællesspisning. 
 
Har du lyst til at lave maden til næste landsbymøde den 8. 
november? Eller til den 3. december på arbejdsdagen? 
Så kan du sige det til Lena. 
 

 

 

Fliser og overdækning 
 

Så er arbejdet i gang med at lægge 
fliser og lave overdækning til de 

beboere, der har ønsket det 😊 
   
 
 
 

 

Nyt fra AN-TV 

Der kommer i alt 4 udsendelser af 30 min. varighed. 

1. Bjarne og Emma  

2. Berit og Betty 

3. Allan Søstrøm  

4.    

De to første afsnit er blevet vist. Det tredje bliver vist på torsdag 

den 5. oktober og den fjerde er foreløbig sat til torsdag den 12. 

oktober.  

Hvis du googler Storbylandsbyen AN-TV, så kan du se de to 

første udsendelser. 

Udlejning af fælleshuset Reglerne for udlejning af 

fælleshuset hænger på opslagstavlen under orientering i 

fælleshuset 😊 Venlig hilsen Emma (nr. 93) 

Tirsdagskaffe starter kl. 14 😊 


