
                                 Orientering: 
Bestyrelsen: 

Bestyrelsesmøde næste gang den 9. januar kl. 18.30. Den første halve time er 

åben for beboere. 

Skriftlige henvendelser til bestyrelsen skal afleveres i postkasse nr. 125, 

ATT: Bestyrelsen 

Bestyrelsesmedlemmer: Torben nr. 107, Bente nr. 105, Marianne nr. 129 og 

Isein nr.155 

 

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. 

 

Østjysk Bolig: 

Kontakt os:  86 15 66 88 // info@ojba.dk  

Fakturaer: bogholderi@ojba.dk  

 

Åben Rådgivning er her onsdage i ulige uger fra kl. 13.00-15.00: 

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

kontaktet af Åben Rådgivning. 

 

Nøgle til de aflukkede rum: 

Garagen: Bo 115, Torben 107, Johnny 89, Kim 123 og Lena      

Depotet: Emma 93, Bo 115, Marianne 127 og Lena  

 

Udlejning af fælleshuset: Kontakt Bo nr. 115 – se opslag på tavlen i 

fælleshuset. 

 

Velkomstkomité for nye beboere: Johnny nr. 89 og Emma nr. 93 

 

Lena fravær: 

Juleferie fra den 21. december 2018 til den 4. januar 2019 

 
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. 47 

December 2018 
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Fra Åben Rådgivning 
De kommer ikke den 26. december 2018 

Kristian kommer den 2. januar 2019 

 

Interessant og lærerig samtale om E-cigaretter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaver i fælleshuset 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehdi forsøger at huske gamle melodier, 

og Jonas øver flittigt Lenas instrukser 😊 

 

Kreativ 
Kasse med nyttige ting i skabet i det kreative hjørne, 

tingene skal blive i fælleshuset. 

 

 

 

 

 

 

 

Julehilsen 
Kære alle. Jeg vil sige tusind tak for det år, der er gået. Der 

har været mange lærerige udfordringer og glæder på vejen. 

Vi har fået en bestyrelse igen, som jeg glæder mig til at 

samarbejde med 😊  

Jeg håber på, at 2019 vil fortsætte i fællesskabets tegn. 

Et fællesskab, hvor vi fortsat er opmærksomme på at 

respektere hinanden, på at støtte hinanden og ikke mindst 

på at hjælpe de nye beboere ind i fællesskabet.  

Jeg vil fortsat have 30 timer i Storbylandsbyen efter nytår, 

så kom endelig, hvis du/I gerne vil sætte en aktivitet i gang, 

har bruge for støtte og vejledning, en samtale over en kop 

kaffe eller lignende. 

Jeg vil ønske alle i Storbylandsbyen en rigtig god jul samt et 

godt nytår, og jeg glæder mig til at være tilbage igen efter 

min ferie fra den 21. december til den 7. januar. 

Kærligst Lena 

 

 

 



Økonomisk hjælp 
Er du (førtids)pensionist eller 

efterlønner, kan du på borger.dk 

se, hvad du kan søge økonomisk 

hjælp til. 

 

 

 
 
 
Har du brug for hjælp til at blive ledsaget til 
lægebesøg… 
 

 
 

Julehygge i fælleshuset  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hvad er Følgeven? 
Følgeven støtter psykisk sårbare og socialt udsatte 
menneskers muligheder for at indgå i forenings- og 
fritidsaktiviteter, ved at matche dem med frivillige 
følgevenner, som deler deres fritidsinteresse. 
Mange mennesker, som er psykisk sårbare og socialt 
udsatte, har lyst til at deltage i aktiviteter og møde nye 
mennesker, men deres livssituation gør, at det kan være 
svært for dem at tage de første skridt og komme i gang. 
Dette støtter vi dem i ved at matche dem med frivillige 
følgevenner, der deler deres fritidsinteresse, og som kan 
hjælpe med at få en god start. 
Følgevenneparret skal i en periode på cirka seks måneder 
følges til en fritidsaktivitet. Målet er, at den psykisk sårbare 
person herefter har fået mod på at fortsætte på egen hånd 
eller at opsøge andre aktiviteter eller fællesskaber. Det kan 
også være, at parret fortsætter med at følges til aktiviteten, 
hvis de begge har lyst til det. 
Hvad er en frivillig følgeven? 
En følgeven er en person, der har tid, lyst og overskud til at 
gøre en ulønnet og frivillig indsats. 
Følgevennen skal: 

 Gå til en fritidsaktivitet sammen med en person, der er 
psykisk sårbar og/eller socialt udsat, i cirka seks måneder.  

 Gøre en indsats for at etablere en ligeværdig og tillidsfuld 
relation til denne person. 

 Deltage i introduktionsforløb, sparringsaftener og netværk 
med de andre følgevenner.  
Hvad er Følgevens formål? 
Målet med Følgeven er todelt: 

 At afprøve partnerskaber mellem offentlige organisationer 
og frivillige/private foretagender, så vi sammen bliver 
klogere på, hvad samskabelse kan og kræver, samt får nye 

netværk mellem offentlige og frivillige organisationer og 
private aktører. 

 At forbedre psykisk sårbare og socialt udsatte menneskers 
oplevelse af inklusion ved at gøre deltagelse i 
fritidsaktiviteter og medlemskab af foreninger mere 
tilgængelig for dem. Det er afgørende i Følgeven, at der er 
tale om almene foreninger, klubber eller fællesskaber, som 
alle kan melde sig ind i, fordi det giver nye og andre 
oplevelser og relationer end i socialpsykiatriske tilbud og 
kan være et frirum, som kan give mod på mere. 
Samarbejdspartnere 
Følgeven er et samarbejdsprojekt mellem 
Aarhus Kommunes Center for Bostøtte i eget Hjem, ANTV, 
SIND og Frivilligcenter Aarhus. 
 

Her kan du kontakte koordinatorerne i 
Følgeven: 

 
Sara 
Koordinator 
Kontaktperson for personer, der gerne vil have en følgeven. 
Tlf.: 29 20 36 72 
E-mail: saramar@aarhus.dk  

 
Tobias 
Koordinator 
Kontaktperson for personer, der gerne vil være følgeven for 
andre.  
Tlf.: 51 91 92 64 
E-mail: tak@frivilligcenteraarhus.dk 
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