
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 

fællesarrangementer for beboerne, så skal du booke med 1 

måneds varsel. 

 

Lena fravær: 

Sommerferie hele juli måned 2018 

Ferie fra den 15.-19. oktober 

 

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. 40 

Juni 2018 
Indhold:  

 Tysklandsturen 

 Fællesskabsaktiviteter  

 Åben rådgivning datoer 

 Fra idé til handling 

 Storbylandsby-visen 

 Orientering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Flensborg havn (Tysklandsturen) 
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Fælles ansvarsområder i og omkring 

fælleshuset: 
Alle brugere af fælleshuset er ansvarlige for at rydde op og gøre 

rent efter sig selv. Der hænger sedler på opslagstavlen, hvor du 

kan skrive på, hvornår du har gjort rent på toilettet, i 

fælleshuset, slået græs mm.  
 

 

     
 

  

 

 

                                                                 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tysklandsturen: 
Flensborg havn og strøg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fællesskabsaktiviteter: 
Fremover vil du kunne se, hvilke aktiviteter der foregår på 

opslagstavlen i fælleshuset. 

Alle jer, der fortsat ønsker sms-servicen, vil stadig blive 

orienteret som hidtil 😊 

 

Åben rådgivning er her følgende datoer fra kl. 13.00-15.00: 

Onsdag den 4. juli: Kristian 

Onsdag den 18. juli: Jane 

Onsdag den 1. august: ferie 

Onsdag den 15. august: Jane 

Onsdag den 29. august: Kristian 

Læg en besked på tlf.nr. 61 94 31 23, hvis du ønsker at få besøg 

eller at blive kontaktet af åben rådgivning 

 

Fra ide til handling 😊 
Vi sidder på terrassen. Søren siger pludselig, ”Nu ved jeg det, hvis jeg 

borer et hul i træstubbene, som ikke er særligt dybt, så kan 

parasollerne sættes deri, og vi har ikke problemet med, at de er så 

langt nede!” 5-10 minutter efter kommer Søren med en boremaskine 

og laver hullerne, så nu har vi et perfekt resultat. Skønt, når der ikke er 

langt fra ide til handling, tak for det 😊 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Johnny, som er ny beboer i nr. 89 
Johnny er uddannet bager, og har allerede 

til en torsdags-formiddagskaffe serveret 

en kæmpe portion hjemmebagte boller, 

tak for det 😊 

 

 

 

 

 

 

Sommerhilsen: 
 

 

 

 

 

 

 

Jeg har ferie hele juli måned og ønsker 

jer alle en rigtig god sommer. Jeg 

håber, at solen vil skinne over 

Storbylandsbyen, og at I alle vil passe 

på jer selv og hinanden 😊 Kærligst 

Lena 

 

 

 

 



 
Omkvæd:  
Hils der'ud i Vangen.. 
- hils en Landsby Stor. 
Hils på Skejbymarken.. 
- hils i Århus Nord. 
Hils de gode men'sker.. 
- hils de mange dyr.. 
Hils den StorbyLandsby 
- hvor vi alle bor. 
 

Storby Landsby Visen 
Tekst skrevet af anonym beboer 
Melodi: Hils fra mig derhjemme 
Aka.: Hvem skal nu betale 
Omkvæd synges efter behov.. 
- og tørst :-P 
2. juni 2014-18 
 
1 Jeg var husvild jeg var flad. 
Jeg havde ikke været i bad. 
Jeg var ude af mig selv.. 
- brugt var al mit held. 
Men så oprandt der en dag. 
Flytte'd ind i ro og mag. 
Her var sand på loft og gulv.. 
- det lig'ned mest et hul. 
 
2 Omfangsdræn og støvlevand. 
Druknet var vi mus og mand. 
Den var gal med sivebed.. 
- frem med kost og spand. 
Søstrøm han var grædeklar. 
Han havde købt et badekar. 
Ingen vidste livsens råd.. 
- for lunten den var våd. 
 
 

 
3 Men så kom der asfalt på. 
Gadelamper op at stå. 
Ingenting ku'lyse endnu.. 
- kablet det var læk. 
Efter megen graveri. 
Trikkeren i El-Ståbi. 
Alt var sluttet rigtigt til.. 
- men strømmen den var væk. 
 
4 Cellesol og jordbærbed. 
Munden den kom ret på gled. 
Alle talte råderet.. 
- må man ha' en ged ? 
Nogen ville plante hæk. 
Plankeværk og rislebæk. 
Smugkro i et haveskur.. 
- mon konen hun bli'r sur ? 
 
5 Kragerne har madpak med. 
Ingen kender det her sted. 
Her er ingen stress og jag.. 
- prøv en anden dag. 
Ingen løber rundt i ring. 
Her sker ingen sære ting. 
Alt er nem'li selvbetjent.. 
- så hold det nu lidt pænt. 
 
6 Vi har gås og vi har vin. 
Nogle vil ha' sorte svin. 
Når vi holder fredagsbar.. 
- så ryger vi en gar. 
Her er grill og her er bål. 
Brændetræ i metermål. 
Nogen spiser bøf med sål.. 
- og andre biksekål. 
 

 
7 Vicevært - socialfunktion. 
Salsadans og kondition. 
Yogamåtte tidsfordriv.. 
- kom og få et liv. 
Flytte bjerg til Muhammed. 
Julefest og syværksted. 
Bollebag med en vikar.. 
- om lidt er kaffen klar. 
 
8 Græsmaskine styrepap. 
Det er ikke nogen attrap. 
Gulelynet æder alt.. 
- kan også sprede salt. 
Pose på en hundesnor. 
Renligheden den er stor. 
Pæren tabt af ryttergæst. 
- den var vist fra en hest. 
9 Ind langs Carsten A. hans vej. 
Grøn Koncert og stort ståhej. 
Haugaards muskel-svindler-hær. 
- man tror sig tysken nær. 
Alle syng nu med i kor. 
Båden den har plads ombord. 
Ingen sejles agterud.. 
- det er vort 11. bud. 
 
Omkvæd: 
Hils der'ud i Vangen.. 
- hils en Landsby Stor. 
Hils på Skejbymarken .. 
- hils i Århus Nord. 
Hils de gode men'sker.. 
- hils de mange dyr.. 
Hils den StorbyLandsby 
- hvor vi alle bor. 


