
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. 10.00 

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. 

 

Hvem har nøgle til de aflukkede rum?: 

Garagen: Bo og Lena     Depotet: Emma, Bo og Lena  

Udlejning af fælleshuset: Kontakt Bo i nr. 115 – se opslag på 

tavlen i fælleshuset 

Lena fravær: 

 Påskeferien fra den 26. til den 28. marts 

 Sommerferien 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. 32 

Februar 2018 
Indhold: 

 Praktikant 

 Orientering 

 Billeder fra fællesspisning og arbejdsdag 

 Vigtige datoer 

 Landsbymøde, foreløbig dagsorden 

 Hilsen fra Troels, Cathrine, Alvin, Maja  

 Ugens faste aktiviteter, Driftscenteret, mm. 
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Landsbymøde den 20. marts foreløbig dagsorden: 
1) Hvordan går det med fællesskabet i Storbylandsbyen (fast 

punkt)?  
2) Passer vi på hinanden? 
3) Er vi gode til at tage imod de nye beboere? 
4) Er der fortsat interesse for et træværksted? 
5) Skal vi lave en stor fest den 2. juni og fejre, at 

Storbylandsbyen bliver 4 år og skal det være en ny 
tradition? 

6) Evt. 
 

Hilsen:  
Kære alle I storbylandsbyen. Den 10. februar flyttede 
vi til Hjortshøj. Det var ikke nogen svær beslutning at 
flytte ud af vores hus på Marienlystvangen, for der 
var simpelthen ikke plads til os længere efter at Maja 
er kommet til, men det har været svært at skulle sige 
farvel til det fællesskab, vi har haft sammen med jer 
landsbybeboere. Hvor har vi bare nydt alle de snakke, 
der opstod midt på vejen, over kaffe i fælleshuset, til 

fællesspisning og til arbejdsdage. Vi har virkelig følt os som en del af et 
fællesskab og har nydt at dele det med jer. I har budt ind med 
imødekommenhed, grin, varme, ærlighed og hjælpsomhed og en 
kæmpe arbejdsindsats, når det handler om at gøre Storbylandsbyen til 
at godt sted at være. Vi kommer til at savne jer og var helt enige om, at 
vi simpelthen ikke ku’ flytte ind i et almindeligt parcelhus efter at ha 
boet i Storbylandsbyen. Det ville blive alt for tomt. Vi er nu flyttet i 
bofællesskab. Her er rigtig dejligt herude og vi er allerede meget glade 
for at bo her. Vi nyder al pladsen og er ved at lære en håndfuld nye og 
rigtig søde naboer at kende. Alvin er også ved at falde til. Hans 
yndlingsbog er lige nu den fine sangbog, I Iavede til hans dåb. Vi vil 
gerne sige tak til jer alle og ønsker jer det bedste fremover. Kærlig 
hilsen Troels, Cathrine, Alvin og Maja. 

Praktikant 

 
 
Berit Ringtved skal være i 
praktik som social vicevært 
fra den 1. marts til den 31. 
marts 30 timer pr uge. 
Berit har arbejdet i 

socialpsykiatrien, i et 

bofællesskab for psykisk syge, 

Laden, fra 2006-2017 i 

Hjørring. 

 

 

Orientering vedrørende misbrugsmøde: 
Der bliver ikke noget misbrugsmøde med en person udefra, da 

der kun er kommet 3 tilmeldinger.  

Hvis en beboer har en formodning om salg af stoffer eller andre 

ulovligheder, er det politiet man skal kontakte.  

Hvis nogle har brug for at få vendt deres bekymringer, er I altid 

velkomne til at kontakte Lena eller åben rådgivning.  

Landsbymøderne bruges også til at tale om de ting, der rører sig i 

Storbylandsbyen.  

 
 
 
 

 

 



Fællesspisning den 6. februar 

 
 

Fællesspisning den 6. februar 

 

 



Fredagskaffe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En hyggelig morgen med besøg af vores søde kolonihave-naboer  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 Arbejdsdag den 24. februar: 
 

 
 
 
 

 
 



Arbejdsdag den 24. februar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Vigtige datoer i 2018: 

 Landsbymøder kl. 17.00 og  

fællesspisning kl. 18.30: 

Tirsdag den 20. marts 

Torsdag den 17. maj  

 

 Fællesspisning: 

Hvis du vil lave mad til en fællesspisning, et 

landsbymøde eller til en arbejdsdag, så må du 

meget gerne kontakte Lena 😊 

 

 Arbejdsdag:  

Lørdag den 24. februar 

Søndag den 22. april 

Lørdag den 2. juni 

 

 Skt. Hans: Lørdag den 23. juni 

 

 Storskrald henter affald hver anden torsdag i lige 
uger 


