
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 onsdag af Gunnar 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 2018: torsdag den 25. januar, tirsdag den 20. 

marts og torsdag den 17. maj 

 Fællesspisning: 

Tirsdag den 19. december (Mehdi) 

 Værkstedsmøde:  

 Arbejdsdag 2018: lørdag den 24. februar, søndag den 22. april 

og lørdag den 2. juni 

 Skt. Hans: lørdag den 23. marts 

 

Lena fravær: 

 Ferie fra og med den 22. december til og med den 2. januar 

 Hele juli måned 

 

Aktiviteter: 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. 

 

Nyhedsbrev: Hvis du har indlæg til næste nyhedsbrev, så kan du lægge 
det i postkasse nr. 125 eller maile det til Lena: len@bosoc.ojba.dk.          

Nyhedsbrev nr. 28 

December 2017 
Indhold: 

 Juleaften i fælleshuset 

 Referat fra værkstedsmødet 

 Fællesspisning 

 Formiddage i fælleshuset 

 Ugens aktiviteter og vigtige datoer 
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Ny beboer: 
Velkommen til Niels, der er ny 
beboer, og som flytter ind i nr. 
121. 
Niels har en dejlig hund, der 
hedder Lucky. 
Niels har allerede deltaget i et par 
værkstedsmøder, og han elsker at 

lave mad 😊 
 
 
 

 
 

 

 
Storskrald:                                                                                           

Husk at sortere 
dit affald, så er 
det nemlig ikke 
et problem for 
storskrald at 
tage det med 
 
 
 
 
 

 



Referat fra værkstedsmødet den 12. december 
Tilstede: Emma, Tove, Torben nr. 107, Torben nr. 127, Bente,  
Niels (kommende beboer) 
 

Hobbyrum i fælleshuset: 
Tove og Lena vil aflægge et besøg på Reuse, andre er selvfølgelig 
velkomne til at tage med.  
Vi vil aflevere en seddel over de ting, som vi har brug for, da de 
gerne vil lægge ting til side til os. Vi vil finde skabe/skuffer, der 
kan aflåses, så hvis du ønsker at din symaskine mm. skal 
opbevares i fælleshuset, så bliver det muligt. 
Vi vil skaffe rumdelere med låger/skuffer og med hjul/mulighed 
for at sætte hjul under, så vi kan lave en fleksibel løsning i forhold 
til indretning. 
Vores fokus er at skabe et rum, der er så omkostningsfrit og 
dermed også så vedligeholdelsesfrit som overhovedet muligt. 
Viser behovet sig for noget andet/mere, faste vægge…. vil vi tage 
det op til den tid, lave tegninger, søge fonde… 

Vi vil meget gerne i gang nu med at lave rummet funktionelt 😊 
 
Niels, som er kommende beboer, kan også skaffe ting.  
 
Erik, som er ejendomsservicetekniker, vil gerne være behjælpelig 
med at hente de skaffede ting. 
 
Træværksted: 
Vi vil vente med at finde ud af mere ift. træværkstedet/container, 
til vi er sikre på, at en sådan må sættes på grunden. 
 
Jeg har lige fået svar fra Cathrine: 
- Det endelige svar har vi først, når vi har lavet en konkret 
byggeansøgning – jeg mener ikke, det vil blive et problem at få en 
godkendelse. 

 
Juleaften i fællehuset: 
Lige nu er der 7 personer, der ønsker at holde jul sammen i 
fælleshuset. I må have en fantastisk aften. 
Har du ikke fået dig tilmeldt så kontakt Lena, måske er det muligt 

at bestille mere mad, 50 kr. pr kuvert 😊 

 
Fællesspisning i november og december 
Tirsdag den 19. december: Mehdi vil servere traditionel iransk 
mad. 
Maden koster 20 kr. for voksne.  

 

Tilmeld dig på opslagstavlen i 
fælleshuset. 
                  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Formiddage i fælleshuset: 
Kom og hyg dig med dine naboer i fælleshuset. Lige for tiden 
opstår der megen spontan hygge, især om formiddagen. Der er 
altid mulighed for at få en kop kaffe eller te og som oftest en snak 

😊 
Johnni har sat et minianlæg op i fælleshuset, så vi nyder 
julemusik, country mm. 



 


