Ugens faste aktiviteter:
Tirsdag: Kaffe og te fra kl. 14.00-17.00
Onsdag i ulige uger: 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.
Fredag: Morgenkaffe kl. 9.00

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.

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.

Indhold:
 Landsbymøde og fællesspisning
 Flextaxa rettelse
 Vigtige datoer
 Ugens faste aktiviteter, Driftscenteret, mm.

Hvem har nøgle til de aflukkede rum?:
Garagen: Bo og Lena

Depotet: Emma, Bo og Lena

Udlejning af fælleshuset: Kontakt Bo – se opslag på tavlen i
fælleshuset
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 nr. 31
Januar 2018

Formiddagshygge i fælleshuset

Spontan hygge i fælleshuset

NB: Rettelse fra sidste nyhedsbrev:
Du kan rejse for 30,00 kr.
til/fra flexpunkt til/fra Storbylandsbyen

Flexpunkter:
 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,
og tast 2.
Se mere under flextur Midttrafik Aarhus.
Udlejning af fælleshuset:
Bo vil fra 1. februar stå for udlejningen af fælleshuset, se opslag
på tavlen i fælleshuset.

Vigtige datoer i 2018:
 Landsbymøder kl. 17.00 og
fællesspisning kl. 18.30:
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

Fredagskaffe og ændring af mødetid:
Jeg vil i februar og marts have fri hver mandag og i stedet være i
storbylandsbyen om fredagen.
Der vil være morgenboller og kaffe på kanden hver fredag fra kl.
9.00 😊

NB: Hvis du vil lave mad til fællesspisning, så
må du meget gerne kontakte Lena 😊

Fællesspisning den 6. februar kl. 18.00
Tove og Lena vil servere hjemmelavet hønsekødsuppe og
tarteletter.
Tilmelding dig på opslagstavlen i fælleshuset. 20 kr. pr. voksen.

Genbrug:
Har du ting til genbrug eller er der noget, du mangler, så
kan det komme med i næste nyhedsbrev, under denne
rubrik 😊
Har du læst en god bog, haft oplevelser i Storbyen, som
du har lyst til at dele med dine naboer, så kan du også
skrive dem her 😊
Nyhedsbrevet kan bruges på mange måder… vær med
til at præge det!

Tove og hendes datter Mia har allerede plukket hønen 😊

Hilsen fra Johnni
Jeg skal hilse fra Johnni. Han er glad for at bo i Aalborg sammen
med sin familie. Hver morgen kl. 7.oo står han op og går hen til
sin søster for at drikke morgenkaffe. Johnni har fundet ud af, at
han har brug for at være tæt på sin familie og at han er et
bymenneske. Johnni har været meget glad for at bo i
Storbylandsbyen og ser det som er springbræt til at komme
videre med sit liv. Jeg skulle også fortælle, at Johnni havde det
svært i den sidste tid han boede i Storbylandsbyen, ikke på grund
af beboerne, men fordi han var fejlmedicineret. Han får nu den
medicin, han skal, og er blevet den ”gamle” Johnni igen, som han
siger 😊

