
                                 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: 

Vinterferie i uge 7 fra den 11.-15. februar 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. 48 

Januar 2019 

 
 

 

 

Indhold: 

• Antagelse 

• Laminator til fælles brug  

• Motionsklub 

• Batterier til genbrug 

• Orientering 
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Antagelse: 
Mennesker og sociale systemer motiveres bedst til 

nytænkning og forandring, når de mødes af 

anerkendelse og påskønnelse. 

 
Her et eksempel fra en indianerstamme i Sydamerika: 
Hvis f.eks. en af stammens unge mænd har overtrådt nogle 
af stammens regler, bliver han ikke straffet. I stedet træder 
alle stammens ældste sammen i en cirkel, anbringer 
lovovertræderen i midten og begynder derpå at fortælle 
historier om alt, hvad de nogensinde 
har oplevet, den unge mand har gjort 
godt. Alt skal med, alle detaljer, 
alle historier om hele den unge 
mands liv. Historiefortællingen 
slutter først, når ingen længere kan 
komme i tanke om mere, som han kan anerkendes for, som 
har været fantastisk, beundringsværdigt, modigt, 
humoristisk, godt osv. Det kan der gå dage med. 

 
Laminator til fælles brug 

Der er købt en laminator til 
fælles brug, som står på 
kontoret i fælleshuset.  
Du skal selv medbringe 
lamineringslommer. 
Laminatoren skal blive i 
fælleshuset under brug. 
Læs brugsanvisningen før 
anvendelse. 
 

 
 

Motionsklub til Fitness World 
 
 
Er der nogle, der vil være med 
til at træne sammen?  
Vi kan mødes til tirsdagskaffe 
den 15. januar kl. 16.00 og 
finde ud af det praktiske 
vedrørende tidspunkter mm. 
Venlig hilsen Cecilie, 
ny beboer i nr. 143 
 

 
Batterier til genbrug 

 
Du kan aflevere dine brugte 
batterier i kassen på 
genbrugshylden i 

fælleshuset😊 
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