Orientering:
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.
Har du brug for at leje fælleshuset på de tidspunkter, hvor der er
fælles arrangementer for beboerne, så skal du booke med 1
måneds varsel.

Nyhedsbrev nr. 37
Maj 2018
Indhold:
 Landsbymøde
 Opsamling på besøg vedrørende fællesskabet i
Storbylandsbyen
 Tysklandstur
 Rumænsk aften
 Pasning af fællesarealerne – et fælles ansvar
 Fra åben rådgivning
 Fællesskabsaktiviteter og vigtige datoer
 Orientering

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.

Tysklandstur 20. juni 2018

Fællesskabsaktiviteter:



Kaffe, te og brød hver tirsdag fra kl. 14.00-17.00
Svensk Bingo den første tirsdag i hver måned, den 1. maj,
den 5. juni, den 2. juli fra kl. 17.00-18.00
 Kaffe, te og brød hver torsdag fra kl. 10.00
 Mindfulness mandag og onsdag kl. 11.00
 Kreative spilleaftener tag dit håndarbejde med, øvrige
kreationer, spil skak, dart eller andre brætspil søndage i
lige uger fra kl. 18.30-20.30
 Fredagscafe hold øje med opslag på Facebook eller tag et
kig ind i fælleshuset fredage efter kl. 17.00
 Fællesspisning hold øje med opslag på tavlen i
fælleshuset eller tjek nyhedsbrevet. Det er vigtigt, at der
er beboere, der melder sig til at stå for menuen
 Landsbymøder
 Arbejdsdage
Du vil blive orienteret om ændringer i mandags-sms’erne og på
døren til fælleshuset.

Vigtige datoer i 2018:






Landsbymøder: torsdag den 24. maj
Tysklandstur: onsdag den 20. juni
Skt. Hans: lørdag den 23. juni
Filmaftener: der kommer datoer, når den mørke tid
nærmer sig
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.

Landsbymøde den 24. maj kl. 17.00
Dagsorden:
1) Hvordan står det til med fællesskabet i Storbylandsbyen
Oplæg fra Lena med udgangspunkt i opsamling
vedrørende besøg (se næste punkt)
2) Mini-træværksted i garagen, hvem vil være med til at
indrette det?
3) Evaluering af landsbymøderne: Hvilken form skal de
have? Hvor ofte? Skal der være fællesspisning i
forbindelse med landsbymøderne?
4) Evaluering af arbejdsdagene: Skal vi fortsat have
arbejdsdage? Hvis ikke, hvad er alternativet til
hovedrengøring af fælleshuset mm.? Hvis vi fortsat skal
have arbejdsdage, hvilken form skal de så have og hvor
ofte skal de afholdes?
5) Evaluering af græsslåningsordningen

Opsamling på besøg vedrørende fællesskabet i
Storbylandsbyen, omtalt i nyhedsbrev nr. 33:
I fælleshuset kan du se min konklusion på mine besøg.
Hvis du ønsker at få en kopi, så send en sms til 60 62 89 52.
Endnu engang tak for jeres gæstfrihed 😊

Tysklandstur/Flensborg onsdag den 20. juni

Pasning af fællesarealerne – et fælles ansvar!

Vi kører fra Viby Torv ved Kirken kl. 08.35. Undervejs vil der være
en pause i Flensborg på ca. 2 timer.
Der vil også være mulighed for en sejltur på fjorden for ca. € 4,-.
Herefter ophold ved et grænsesupermarked i en god time.
Der vil også være en pause på hjemturen.
Turen slutter ved Viby Torv ca. kl. 18.00.
Lena sørger for flextaxa begge veje.
Transport 100 kr. tur/retur.
NB: Betaling = endelig tilmelding til Lena senest 18 maj.
Forplejning står I selv for 😊

Der vil blive afholdt et kursus i at bruge den store
græsslåmaskine og buskrydderen onsdag den 23. juni kl. 16.00.
Hvis tidspunktet ikke passer dig, kan du kontakte Bo på tlf. nr.
93 30 14 00.

Fra åben rådgivning: Gunnar går på pension
Kom til kaffe og kage i vores
åbne rådgivning onsdag den
23. maj fra kl. 13.00-15.00, da
vores kære Gunnar går på
pension.
Kom glad 😊

Rumænsk aften
Rumænsk aften bliver udskudt til efter sommerferien.

