
                                 Orientering 

Bestyrelsen: 
Dato for bestyrelsesmøder 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, Jan 153, Lars Rune 11, Katharina 151, Maj 161, Allan 149 
 
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  
 
Storskrald kommer torsdage i lige uger 
 
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.  
Pga. Corona er Åben Rådgivning ikke at træffe i fælleshuset pt. I vil blive orienteret, så snart de er 
tilbage igen. 
 
Nøgle til depotet i fælleshuset: Maj 161, Emma 93, Bo 115 
 
Nøgle til garagen:  Bjarne 99, Hubert 157, Bo 115 
 
Udlejning af fælleshuset: Se opslag på tavlen i fælleshuset. 
 
Lena fravær:   
 
Landsbymøde:  
 
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. 70 
Februar 2021 

Indhold: 

1) Virtuelt socialt fællesskab 
2) Gåture 
3) Hvad får du tiden til at gå med i en Coronatid? 
4) Indlæg til nyhedsbrevene 
5) Sudoku 
6) Orientering 

 
 
 

Når fælleshuset åbnes igen, 
 orienteres der  

via nyhedsbrevet  
samt seddel  

på fælleshusets  
hoveddør 
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Virtuelt socialt fællesskab, er det noget for dig? 
Da vi pga. Corona ikke kan mødes i fælleshuset, vil jeg foreslå, at 
vi mødes virtuelt mandage og onsdage fra kl. 14.00 til kl. 15.00.  
Hvis du har lyst til at deltage, så må du meget gerne sende din 
mailadresse til mig på len@ojba.dk. 
Hvis tidspunktet ikke passer dig, så er du selvfølgelig velkommen 
til at melde andre tidspunkter ud, og Lena vil koordinere. 
 
Tirsdags- og torsdagsgåture: 
Lige nu er det kun én beboer og Lena, der går på de enkelte ture. 
Når der bliver åbnet mere op i samfundet, vil det være muligt at 
gå i små grupper. 
Har du lyst til at deltage, så kan du sende en sms til Lena.  
 
Hvad får du tiden til at gå med i en Coronatid?: 
Der er masser af muligheder for at dyrke motion på fx Youtube 
og Facebook. 
Yoga, dans, fællessang, meditation, diverse virtuelle webinarer… 
 
Indlæg til nyhedsbreve: 
Har du forslag til aktiviteter i denne særlige tid, så del ud af dine 
ideer i næste nyhedsbrev.  
Du kan også bidrage med et lille digt, en historie eller andet… 
Mail dit indlæg til len@ojba.dk. 
På forhånd mange tak. 
 

 
 

Sudoku – god fornøjelse! 
 

 
 

 
Græsset er altid 

grønnere, der hvor  
DU 

vander det  
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