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. 30
Januar 2018
Indhold:
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 Landsbymøde og fællesspisning
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 Vigtige datoer
 Billeder fra indretningsdag og tirsdagskaffe
 Ugens faste aktiviteter, drift centeret, mm

Hobbyrum:
Så er vi kommet godt i gang med indretningen af
Hobbyrummet i fælleshuset.
Onsdag den 14. februar henter vi flere ting fra Reuse,
som vi har et godt samarbejde med.
Tak for al den positive respons på det foreløbige resultat
😊😊😊

Landsbymøde og fællesspisning den 25. januar kl. 17.00
Dagsorden:
1) Hvordan går det med fællesskabet i Storbylandsbyen?
2) Sidste nyt vedrørende værksted/hobbyrum
- Processer, inddragelse af beboere
3) Forslag til, hvor et udeværksted i Storbylandsbyen kan stå
4) Hvem vil lave mad til fællesspisningen den 6. februar?
5) Planlægning af arbejdsdagen den 24. februar
6) Evt.
Kl. 18.30: Fællesspisning: Mehdi laver Pizza 😊
20 kr. pr. voksen. Tilmelding på opslagstavlen i fælleshuset.

Flextaxa:
Du kan rejse for 30,00 kr.
fra flexpunkt til flexpunkt

Flexpunkter:
 Storbylandsbyen
 Viby Torv
 City Vest
 Park Allé
 Bilka-krydset
 Skejbycenteret
 Brobjergcenteret
Ring minimum 1 time før du vil hentes
på tlf. nr. 87 40 83 00, tast 2.
Se mere under flextur Midttrafik Aarhus

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
 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 😊

