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.
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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.

Fællesspisning i november

Ny bestyrelse!!!

Fællesspisning torsdag den 23. november
Cathrine vil lave maden.

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
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.

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.

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.

