
Ugens aktiviteter: 

Tirsdag: Åben tirsdag fra kl. 14.00-17.00 

Onsdag: 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.  

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: 

 Landsbymøde:  

Onsdag den 8. november kl. 17.00 (Johnni laver maden) 

 Julehygge:  

Søndag den 3. december  

 Fællesspisning: 

Torsdag den 23. november (Cathrine laver maden) 

 Arbejdsdag:  

 

Lena fravær: 

 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.          
      

Nyhedsbrev nr. 26 

November 2017 

Indhold: 
 Ny bestyrelse 

 Reklamer - nej tak 

 Værkstedsmøde 

 Arbejdsdag 

 Fællesspisning 

 Pas på det vi har 

 Landsbymøde  

 Ugens aktiviteter og vigtige datoer 
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Landsbymøde onsdag den 8 november 

 
Johnni vil servere fiskefileter 
med ovnbagte kartofler og 

persillesovs. Uhm 😊  

 
 

Har du punkter til dagsordenen, så giv dem til Lena. 
 
Foreløbig dagsorden: 
Kl. 17.00  

1) Opfølgning fra sidste møde ”fællesskabet i 
Storbylandsbyen” 

2) Træ- og syværksted 
3) Planlægge julearrangement søndag den 3. 

december 
4) Juleaften i fælleshuset ??? 

 
Ca. kl. 18.30  
Aftensmad 
 

5) Evt. 
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Fællesspisning i november  
Fællesspisning torsdag den 23. november 
Cathrine vil lave maden. 
 

 

Pas på det vi har. 

Der er lavet nogle meget fine bede, som pryder 
Storbylandsbyen, som alle har glæde af. 

Desværre ser det ud til der er nogle, der har forsøgt at 
knække eller hive nogle af de stauder op, der er sat i 
det nye område på græs arealet, på den anden side af 
vejen ved bolig 87 og 89. 

Man må selvfølgelig gerne plukke af blomsterne, men 
ikke tage planterne op, forhåbentligt er det en 
fejltagelse. 

 

 

Ny bestyrelse!!! 

 
Har du lyst til at være 
en del af en ny 
bestyrelse i 
Storbylandsbyen, så 
kan du kontakte 
Troels, der bor i nr.129 

 
Reklamer - nej tak 

 
Lena vil meget gerne være behjælpelig 

med at afbestille reklamer. 

 

 

Nyt fra værkstedsudvalget 
Vi har møde igen tirsdag den 7. 
november fra kl. 14-15. Cathrine fra 
Østjysk Bolig deltager.  
Kom og få 
indflydelse 
på, 

hvordan sy- og træværkstedet 
skal se ud. 
  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj2udLt1IvXAhWHh7QKHbn4BZkQjRwIBw&url=http://www.idenyt.dk/ovrigt/sadan-far-du-idenyt-i-din-postkasse/&psig=AOvVaw1cv2Vhk23V-7QVF2FDCi5j&ust=1509017056544666
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS9O6c843XAhXLb1AKHds5C9kQjRwIBw&url=http://aarhusbornebog.blogspot.com/2013/08/tegning-i-trskrerens-vrksted.html&psig=AOvVaw1UYokIMMFlFWrQ3EUabka7&ust=1509093941728556
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiD9ebN843XAhWJL1AKHWBkC74QjRwIBw&url=http://www.netvaerkgladsaxe.dk/syvaerkstedet-holder-pause-no-sewing-workshop-at-the-moment&psig=AOvVaw0HIbNmK2lkaxnlMQ7I5XMB&ust=1509094039347088
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK_676nI7XAhWCEVAKHWObDSgQjRwIBw&url=http://www.sis-svendborg.dk/category/nyheder/repraesentantskabsmode/&psig=AOvVaw1ZooCvMXpnMxm34Qn08o9K&ust=1509105153765431


Arbejdsdagen den 28. oktober 

 

            
Ændring: Søndag den 3. december skulle være næste 
arbejdsdag. Vi besluttede, at dagen bliver ændret til en 
julehyggedag, hvor der kan laves julepynt, danses om 
juletræ mm. 
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