
Ugens faste aktiviteter: 

Tirsdag: Kaffe og te 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. 

 

 

Lena fravær: 

 Påskeferie fra den 26. til den 28. marts 

 Sommerferie hele juli måned 2018 

 

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. 29 

Januar 2018 
Indhold: 

 Indretning af hobbyrum + tirsdagskaffe 

 Landsbymøde og fællesspisning 

 Fra Åben rådgivning 

 Ny beboer 

 Sådan kan fælleshuset også bruges 

 Genbrug 

 Vigtige datoer 

 Juleaften i fælleshuset 

 Ugens faste aktiviteter, drift centeret, mm  
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Indretning af hobbyrum + tirsdagskaffe: 
 
Den 9. januar kl. 14.00-17.00: 
 
Kom og få indflydelse på, hvordan fælleshuset skal 

se ud 😊😊😊 
 
Vi har lavet en aftale med Reuse, om at de lægger ting til 
side til Hobbyrummet.  
Vi har indtil videre fået et hæve-sænkebord + 3 reoler 
med hjul under. 

 
 
Landsbymøde og fællesspisning den 25. januar 
Dagsorden: 

1) Hvordan går det med fællesskabet i Storbylandsbyen? 
2) Sidste nyt vedrørende værksted/hobbyrum 
3) Hvem vil lave mad til fællesspisningen den 6. februar? 
4) Planlægning af arbejdsdagen den 24. februar 
5) Evt. 

 

Kl. 18.30: Fællesspisning: Har du lyst til at stå for maden, 
så må du meget gerne sige det til Lena. 
20 kr. pr. voksen kuvert  
 
 
 

Juleaften 2017 i Fælleshuset 

 

   
 

 
 

 
 
 



Vigtige datoer i 2018: 

 Landsbymøder kl. 17.00 og  

fællesspisning kl. 18.30: 

torsdag den 25. januar 

tirsdag den 20. marts 

torsdag den 17. maj 

 

 Fællesspisning: 

Tirsdag den 6. februar kl. 18.00 

 

 Værkstedsmøde:  

Tirsdag den 9. januar kl. 14.00 

 

 Arbejdsdag: lørdag den 24. februar, søndag 

den 22. april og lørdag den 2. juni 

 

 Skt. Hans: lørdag den 23. juni 

 

NB. Hvis du vil lave mad til fællesspisning, så 

må du meget gerne kontakte Lena 😊 
 
 
 

Fra Åben rådgivning 
I Åben rådgivning vil der fremadrettet kun være Gunnar 
og Jane. Henriette har fået nye og andre 
arbejdsopgaver; Lena er blevet forlænget og det, at 
Åben Rådgivning bliver brugt meget vekslende, betyder, 
at vi har ændret på ressourcerne i vores tilstedeværelse 
i Storbylandsbyen. Gunnar og Jane kommer 
fremadrettet hver 14. dag på skift og hver 6. uge 
sammen i tidsrummet 13.00 til 15.00, altså vil der altid 
være nogen at træffe onsdage i ulige uger. Gunnar 
kommer første gang den 3.1.18 og Jane den 17.1.18 osv. 
Vi vil være at træffe på Lenas kontor i fælleshuset. Vi 

håber, I vil bruge os 😊  
 

Ny beboer: 
 

Velkommen til 
Marianne, 
der flytter ind i nr. 129 
1. marts 2018 

 
 
 
 
 
 



Kreativ formiddag i fælleshuset 
 
 
 
 
 
 
 
Tove er i gang 
med at kreere 
en sengegavl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sådan kan 
fælleshuset 
også bruges 

 
 
 
 

Ting til Genbrug på toilettet i fælleshuset: 
 
 

 


