
                                 Orientering: 
Bestyrelsen: 

Dato for bestyrelsesmøderne kan du se i referaterne. Bestyrelsesmøderne er åbne for 

alle beboere. Referater fra møderne hænger på opslagstavlen i fælleshuset, og kan 

læses på Østjysk Boligs hjemmeside. 

Bestyrelsesmedlemmer:  

Bo 115, Bente 105, Allan 149, Cecilie 143, Jan 153, Lars Rune 117 og Johnny 89. 

 

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. 8.00 - 11.30 samt torsdag fra kl. 15.00-17.00 

eller sende en mail til: driftscenteret@ojba.dk. 

Østjysk Bolig: 

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

Fakturaer: bogholderi@ojba.dk  

 

Åben Rådgivning er på kontoret i fælleshuset onsdage i ulige uger fra kl. 13.00-

15.00: Hvis du ønsker at få besøg eller at blive kontaktet af Åben Rådgivning, kan du 

henvende dig til Lena (social vicevært) for at lave en aftale.  

 

Nøgle til de aflukkede rum: 

Garagen: Bo 115, Johnny 89, Kim 123, Hubert nr. 157 og Lena.      

Depotet: Emma 93, Marianne 127, Johnny 89 og Lena. 

 

Udlejning af fælleshuset: Se opslag på tavlen i fælleshuset. 

 

Lena fravær: 

Juleferie fra den 19. december til den 3. januar. 

 

Aktiviteter: Har du som beboer lyst til at sætte en aktivitet i gang, så vil Lena gerne være 

behjælpelig. Lena 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@ojba.dk. 

  

 

 

 

Nyhedsbrev nr. 63 

December 2019 

 
Indhold: 

1) December i fælleshuset 

2) Åben rådgivning 

3) Bestyrelsen afholder juleaften i fælleshuset 

4) At udvide sin medfølelsesradius 

5) God jul 

6) Orientering 
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December i fælleshuset 
 

Duften af julegløgg og æbleskiver, et 

veldækket bord, et pyntet juletræ – 

julestemningen spredte sig. 

 

 

 

 

Pakkelegen fik 

vist alles sind i 

 kog       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åben rådgivning: 

 

 

 

 

Jane og Kristian er her 

sidste gang inden jul  

den 18. december og første  

gang i det nye år den 15. januar 

og som altid fra kl. 13.00-15.00. 

Bestyrelsen afholder juleaften i fælleshuset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk at tilmelde dig på opslagstavlen i 

fælleshuset senest den 20. december. 

 

At udvide sin medfølelsesradius 

Kun indenfor et åbent, ikke fordømmende rum er vi i stand til at 

anerkende vores følelser. 

 

Kun i et åbent rum, hvor vi ikke er fanget i vores egen version af 

virkeligheden, kan vi se og høre og føle, hvordan andre virkelig 

er – det, der sætter os i stand til at være sammen med dem og i 

egentlig forstand kommunikere med dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigtig god jul 

og godt nytår 

til jer alle.                

Kærligst Lena 


