
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. 

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.          

    

 

 

Nyhedsbrev nr. 38 

Maj 2018 
 

 

Indhold:  
 Fællesskabsaktiviteter og vigtige datoer 

 Referat landsbymøde 

 Nyt fra Erik 

 Skt. Hans 2018 

 Høns i Storbylandsbyen 

 

 

 

 

 

 

mailto:driftscenteret@vm-ojba.dk
mailto:len@bosoc.ojba.dk


Nyt fra Erik: 

- Vedr. flisebelægning ved hoveddøre og problemet med, især 
om vinteren, ikke at kunne åbne døren: Send en besked til 
varmemesteren, så vil vi sænke flisebelægningen, de steder det 
er nødvendigt. 
  
- Vedr. "overdækninger" og problemer med vand, der løber ned 
og ind ved skuret – kontakt varmemesteren. 
 

Skt. Hans 23. juni 2018   

Hubert og Lars Rune vil være bålmastere  

Emma vil lave heksen, andre beboere 

må selvfølgelig meget gerne hjælpe med 

det 

Alle tager kød med til at grille og drikke- 

varer til sig selv 

 

 

Så er der igen kommet høns i Storbylandsbyen 😊 

 

 
 
 
 
                         

 

 

 

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 12. juni (ændret dato), 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 starter igen til 

september 

 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: 

 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.  
Referat fra landsbymødet den 24. maj kl. 17.00 

Dagsorden: 

1) Hvordan står det til med fællesskabet i Storbylandsbyen: 

Oplæg fra Lena 

Konklusion: Hvis de personer, der i perioder har været meget aktive i 
fællesskabet, igen vil give det store fællesskab en chance, så vil det 
fællesskab, som mange har haft/har forventninger om, kunne blive en realitet.  
Nye beboere er kommmet til med fornyet energi, hvilket også er med til at 
styrke fællesskabet.  

 

2) Mini-træværksted i garagen, hvem vil være med til at indrette det? 

Lars Rune og Lena vil gerne indrette en del af garagen til træværksted, hvis 

der er en beboer mere, der melder sig til opgaven. 14 beboere vil gerne bruge 

værkstedet, så måske er der en af de kommende brugere, der har lyst til at 

være med til at skabe et hyggeligt og et brugbart værksted 😊 

3) Evaluering af landsbymøderne:  

Fremover skal der være 2 landsbymøder pr år. Hvis der er noget 

ekstraordinært, vil der blive indkaldt til ekstra møder. Der er for få beboere, 

der deltager, og det er oftest de samme personer, der kommer. Fint med 

fællesspisning bagefter, dem der står for maden skal ikke rydde op bagefter, 

det gør øvrige deltagere efter princippet ’ingen er færdige, før alle er færdige’.  

4) Evaluering af arbejdsdagene:  

2 arbejdsdage pr år. Lena vil undersøge muligheden for, at Hubert kan komme 

i skånejob. Ansvarsområder vil være fællesarealerne, primært græsslåning, 

samt fælleshuset, gulv og toilet. 

Folk skal selvfølgelig fortsat rydde op efter sig selv, smide husholdningsaffald 

og ikke haveaffald i containerne. 

Lige et surt opstød: Der ligger alt for meget affald smidt i området. 

Lars Rune og Emma vil komme med et forslag til næste afdelingsmøde, 

der går ud på, at alle beboere skal betale et depositum, som de vil få 

tilbage, når de har deltaget på mindst en arbejdsweekend. 

5) Evaluering af græsslåningsordningen: 

Har ikke fungeret lige godt alle steder, men de fleste holder området 

omkring deres egen bolig. I rækken i midten har enkelte beboere taget det 

hele. Bo har slået meget græs herude, hans ryg er skadet, så andre må 

hjælpe til. Flere deltog i kurset hvor de lærte at bruge den store 

græsslåmaskine 

 

6) Evt. 

Opsamling i forhold til aktiviteter:  

Skt. Hans 

5-års fødselsdagen fejres 2. juni 2019, altså næste år, med en kæmpe fest 

2 x landsbymøder pr. år 

2 x arbejdsdage pr. år 

Juleaften 

Julehyggearrangement 

 

Tirsdags- og torsdagskaffe fastholdes 

Fællesspisning: Mehdi vil gerne lave mad, men flere beboere må også meget 

gerne melde sig som kokke 😊 

 

 

 

 

 

 


