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:
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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Hilsen fra Berit:

Besøg af misbrugsekspert

Kære alle i Storbylandsbyen.
Tusind tak for en fantastisk praktik ude hos jer. Det var en fornøjelse at
være hos jer, og jeg må sige, at jeg savnede at skulle ud til jer igen her
efter påskeferien.
Det var en fornøjelse at møde alle I dejlige mennesker med hver jeres
personlighed. Det var dejligt at blive modtaget af jer med en venlighed
og gæstfrihed, som gjorde, at jeg lynhurtigt følte mig hjemme og tilpas
sammen med jer.
I viste mig, at Storbylandsbyen er et sted, hvor man gerne vil hinanden,
og hvor man passer på hinanden. I viste interesse for mig, og det jeg
også så er, at I viser interesse og omsorg for hinanden. Det var en
utrolig oplevelse for mig at prøve at kunne være med til at være en del
af dette, som socialvicevært-praktikant. Det kunne være dejligt, hvis
jeg kunne være en del af et team sammen med Lena ude hos jer, men
det er desværre ikke muligt.
Det var en fornøjelse at opleve, at der findes steder i Danmark, hvor
man kan bo i en lille landsby med mennesker, der ønsker at være der
for hinanden, og som har stor respekt for medbeboernes
forskelligheder og kommer hinanden ved.
Med venlig hilsen og tak til alle, kigger helt sikkert forbi i nærmeste
fremtid
Berit (Ringtved)

Jes fra Centeret for Misbrugsbehandling kommer
torsdag den 19. april fra kl. 17.00-18.00.
Her vil du få mulighed for at få sparring fra en
ekstern misbrugsekspert.
Det kan være omkring faresignaler, hvad gør man ved mistanke
om misbrug og skal man gøre noget?
Hvornår er der tale om et misbrug?
Hvad gør jeg ved mistanke om salg af stoffer?
Eller hvad lige netop du har brug for at få sparring omkring.

Arbejdsdag
Kom og vær med til fælles arbejdsdag søndag den 22. april.
Vi mødes kl. 10.00 til morgenkaffe og brød og planlægger dagen.
Foreslåede opgaver:
Træ rundt om affaldsø.
Rengøring af terrassen ved
fælleshuset samt pallemøblerne.
Indrette en del af garagen til miniværksted.
Øvrige forslag kan skrives på sedlen på opslagstavlen i
fælleshuset 😊

Skak
Søren, der bor i nr. 111, vil meget gerne være med til at lave
skaktuneringer. Er der nogle, der har lyst til at være med, så kan I
kontakte Søren eller Lena. Søren foreslår, at det også kan foregå
privat i stedet for i fælleshuset.

Vigtige datoer i 2018:
 Torsdag den 19. april: kl. 17.00-18.00 v. Jes fra Centeret
for Misbrugsbehandling
 Landsbymøder: kl. 17.00 og
fællesspisning kl. 18.30:
næste gang torsdag den 17. maj
 Arbejdsdag: søndag den 22. april og lørdag den 2. juni
 Skt. Hans: lørdag den 23. juni
 Filmaftener og brætspilsaftener: 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
Faste aktiviteter:
 Tirsdag: Kaffe og te fra kl. 14.00-17.00
 1. tirsdag i hver måned: Svensk bingo fra kl. 17.00-18.00
NB: 1 bingo plade koster 5 kr.
 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.
 Torsdag: Kaffe og te fra kl. 10.00-12.00
 Søndage i lige uger: Kreativ søndag fra kl. 18.30-21.30

