
                                 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, 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  
 
Storskrald kommer torsdage i ulige uger:  Husk at sortere dit affald og sæt det i det afgrænsede 
område. 
 
Åben Rådgivning er på kontoret i fælleshuset onsdage i ulige uger  
fra kl. 13.00-14.30: 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.  
 
Udlejning af fælleshuset: Se opslag på tavlen i fælleshuset 
 
Lena fravær: Mandag den 27. september 2021 
                        Uge 42: 18. – 22. oktober 2021 
                        Den 23. december 2021 – 2. januar 2022 
 
Landsbymøde og fællesspisning:  
 
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. 75 

 
1) Madklubben 
2) Fremmer vi hinanden? 
3) Arbejdsdag 
4) Faste aktiviteter i Storbylandsbyen 
5) Orientering 
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Madklubben 

En gruppe beboere er i gang med at starte ”Madklubben” op.  

De vil lave mad den første mandag i hver måned i fælleshuset.  

Første gang den 6. september 2021 kl. 18.30.  

I postkasserne vil der komme yderligere information og mere om 
tilmelding. 

 

Fremmer vi hinanden? 

Hvordan vil det være, hvis vi vælger 

at være til stede sammen 

på en måde 

hvor vi bare registrer det, vi ser 

uden at være dømmende og vurderende? 

Hvilken betydning vil det have 

for den måde, vi er sammen på – 

indbyrdes  

og i det store fællesskab? 

 

Arbejdsdag den 30. august 

Fælleshuset skal gøres rent, så der er brug for mange hænder :) 
Tilmeld dig på opslagstavlen i fælleshuset. 

Til køleskabet/opslagstavlen: 

------------------------- klip-------------------------------------------------- 

Faste aktiviteter i Storbylandsbyen: 
Mandag: I lige uger fra kl. 18.00 til ca. 20.00 

Brætspil og Kreativ hygge  

Kl. 18.30 Den første mandag i hver 
måned Madklubben  

Tirsdag: Kl. 9.00 - 14.00 Individuelle gåture 

 Kl. 14.00-16.00 Kaffe og te 

Onsdag: Kl. 11.00 Fælles gåtur fra fælleshuset 

Torsdag:  Kl. 9.00- 10.00 Individuelle gåture 

Kl. 10.00- 12.00 Kaffe og te 

Kl. 12.00-14.00 Individuelle gåture  

Kl. 17.00 Fælles gåtur fra fælleshuset 

 

Kontakt Lena, hvis de individuelle gåture er noget for dig ���� 

Har du lyst til at sætte yderligere aktiviteter i gang, så er du meget 
velkommen til at kontakte Lena 


