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
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.
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: 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. 33
marts 2018
Indhold:
 Fællesskab
 Vigtige datoer
 Kunstnerhjem
 Landsbymøde og gratis hotdog
 Orientering: klaver, indkøb, guitar, NRGI
 Ugens faste aktiviteter, Driftscenteret, mm.

Fællesskabet i Storbylandsbyen

Klaveret bliver stemt

Jeg vil gerne blive klogere på fællesskabet i Storbylandsbyen.
Berit, som er i praktik, og jeg er godt i gang med at besøge alle
de beboere, der har lyst til at få besøg. Formålet er at finde ud
af, om der er noget, vi i fællesskab kan gøre bedre😊
Jeg har lavet et spørgeskema, som vi tager udgangspunkt i:
1) Hvordan oplever du fællesskabet i Storbylandsbyen?

Kim Neergaard fra
pianokompagniet kommer og
stemmer klaveret torsdag den 22.
marts kl. 10.00. Halv pris 520,00 kr.

2) Hvordan bidrager du til fællesskabet?
3) Deltager du i de fælles aktiviteter, der foregår?
Begrundelse:
 Tirsdagscafe
 Arbejdsdage
 Landsbymøder
 Fællesspisning
Traditioner
 Skt. Hans
 Juleaften
 Nyt: Storbylandsbyens fødselsdag

Indkøb
Fælles indkøbsgåture til Meny og Aldi.
Vi mødes ved fælleshuset første gang tirsdag den 20. marts kl.
10.00

Guitar undervisning:

4) Vil du bruge hobbyrummet?
Hvis ja, hvad vil du bruge det til?

Der vil igen være
mulighed for at få
guitarundervisning.
Hvis du er
interesseret, så
kontakt Lena.

5) Vil du bruge et træværksted?
Hvis ja, hvad vil du bruge det til?
6) Hvilke ønsker har du for fremtiden i Storbylandsbyen?
7) Hvad syntes du om:
 Nyhedsbrevet
 Sms-service
 Facebook
8) Andet

NRGI orientering:
Det er muligt at betale månedlige afdrag, så du slipper for at
betale store beløb på en gang.

Landsbymøde og gratis hotdogs den 20. marts kl.
17.00:

1)


2)

3)

4)
5)
6)
7)

Tilmelding på opslagstavlen i fælleshuset eller send en
sms til Lena på 60 62 89 52.
Dagsorden:
Hvordan går det med fællesskabet i Storbylandsbyen (fast
punkt)?
Passer vi på hinanden?
Er vi gode til at tage imod nye beboere?
Beboerforslag til fremtidige aktiviteter: Indkøbsgåtur til
Aldi og Meny, guitar, banko, beboerfødselsdage,
filmaftener, kreative dage.
Skal vi lave en stor fest den 2. juni og fejre, at
Storbylandsbyen bliver 4 år og skal det være en ny
tradition?
Festudvalg?
Er der fortsat interesse for et træværksted?
Arbejdsdag opgaver: træ rundt om affaldsø
Evt.
Kl. ca. 18.30 Hotdogs

Vigtige datoer i 2018:
 Landsbymøder kl. 17.00 og
fællesspisning kl. 18.30:
Tirsdag den 20. marts
Torsdag den 17. maj
 Arbejdsdag: 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 sige det til Lena.

Mehdis hjem med forskelligt
tapet på væggene, ret så
kunstnerisk 😊

Mehdis egne kunstværker

Mehdis ”børn”, papegøjerne,
der har en særlig plads i Mehdis liv

Har du lyst til at dele dit hjem, din interesse eller
andet, så må du meget gerne kontakte Lena.

