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.
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Bjarne flytter til nr. 99 😊

Vigtige datoer i 2018:
 Landsbymøder kl. 17.00 og
fællesspisning kl. 18.30:
Torsdag den 17. maj
 Arbejdsdag: Søndag den 22. april og lørdag
den 2. juni
 Skt. Hans: Lørdag den 23. juni
 Kreative søndage i lige uger fra kl. 18.3020.30; første gang søndag den 8. april

Klaverstatus:

 Svensk Bingo: første gang 10. april fra kl.
17.00-18.00
Klaveret er fra 1890 og desværre
i så dårlig en stand, at det ikke
kan stemmes.

 Filmaftener: der kommer datoer, når den
mørke tid nærmer sig
NB: Hvis du vil lave mad til fællesspisning,
så må du meget gerne sige det til Lena

Håndværk:

Supercykelstien er ved at blive etableret:

Her er nogle af Velis håndlavede kreationer, smukt arbejde 😊

Svensk Bingo første gang den 10. april fra kl. 17.0018.00:
Regler:
Hver deltager giver 5 kr. pr. plade.
Den, der først får bingo, vinder puljen.
Kreative søndage første gang søndag den 8. april kl.
18.30-21.30:
Tag dit håndarbejde/kreative projekt med 😊
Kompostbeholder gives væk:
Hvis du har brug for en kompostbeholder, står der en
hos Marianne i nr. 129, du meget gerne må tage.

Referat fra Landsbymødet tirsdag den 20. marts
1) Hvordan går det med fællesskabet i Storbylandsbyen
(fast punkt)?
Vi oplever, at nye beboere kommer med ny energi til
fællesskabet i Storbylandsbyen.
Når solen skinner, er beboerne gode til at komme ud af
deres lejligheder, der er et stort ønske, om at vi bliver
bedre til at mødes i den mørke tid. Tirsdag- og
fredagskaffe har været godt besøgt, flere beboere er også
gode til at mødes om formiddagen i fælleshuset.
 Passer vi på hinanden?
Der er opmærksomhed på at give ting til hinanden i
stedet for bare at smide ud.
Folk er søde til at hjælpe hinanden med indkøb, internet…
 Er vi gode til at tage imod nye beboere?
Vi kan altid blive bedre til at tage imod nye beboere.
Velkomstkomité: Emma og Lena, andre beboere er
velkomne til at være med.
Husk at invitere nye beboere med til de aktiviteter, der foregår.
2) Beboerforslag til fremtidige aktiviteter:
Svensk bingo: den første tirsdag i hver måned fra 17.0018.00 Skulle det falde sammen med en ferie, bliver det
den første tirsdag efter ferien.
Kreative søndage i lige uger, første gang den 8-4-18 fra kl.
18.30 – 20.30.
Der er forslag om at lave en tur til Tyskland. Lena og Bo
undersøger priser og muligheder. Er der nogle, som har
nogle forbindelser, erfaringer el.lign., må de gerne
kontakte Bo eller Lena.
3) Skal vi lave en stor fest den 2. juni og fejre, at
Storbylandsbyen bliver 4 år og skal det være en ny
tradition?

4)
5)

6)

7)

Vi holder stor fest den 2. juni 2019, når der er 5-års
fødselsdag.
Sankthansfest lørdag den 23-6-18:
Alle tager mad med til grillen.
Emma laver heksen, hvis andre har lyst til at være med,
er de meget velkomne. Hvis der er nogle, der vil stå for at
samle brænde, lave salat el.lign., så må de meget gerne
sige det til Lena.
Det træ, der ikke kan bruges i træværkstedet eller af
beboerne, brændes af til Sankthans – eller køres væk af
Erik.
Festudvalg? Ingen af de fremmødte ønsker at være i et
festudvalg.
Er der fortsat interesse for et træværksted?
Der har været mange positive tilbagemeldinger på at lave
et træværksted. I første omgang vil garagen kunne
bruges, og bliver dette en succes, vil vi arbejde videre på
at få bygget et værksted.
Arbejdsdagsopgaver til næste arbejdsdag den 2. juni:
Træ rundt om affaldsø.
Indrette noget af garagen til et træværksted.
Seddel hænges op på opslagstavlen i fælleshuset, hvor
der kan skrives forslag til arbejdsopgaver.
Evt.
Supercykelstien er ved at blive etableret.
Jes fra Center for Misbrugsbehandling kommer
torsdag den 19. april fra kl. 17.00-18.00. Alle er velkomne
til at deltage.

