
                                 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, Cecilie 143, Gry 141. 
 
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: Den 23. december 2021 – 2. januar 2022 
                        Den 14. til den 18. februar 2022 
 
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. 
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1. december: 
Ta 

Tak for en hyggelig 1. december, hvor vi kom i julestemning med 
pakkeleg, gløgg og æbleskiver. 
 

 
 
Bliver glad i låget: 
Sådan udtaler en af de deltagende beboere sig ofte, når vi danser og 
laver yoga, - så kom og vær med, hvis du har tid og lyst. 
 
Alle kan være med uanset om du er nybegynder eller øvet. 
 
Som noget nyt, så er der mulighed for at være med til ½ times dans 
inden yoga. 
 
Vi mødes mandag, tirsdag og onsdag: 
Kl. 9.30 dans 
Kl. 10.00 yoga 
Kl. ca. 10.35 mindfulness 
Kl. 11.00 te og kaffe 
 
Vi mødes torsdag: 
Kl. 9.00 dans 
Kl. 9.30 yoga og mindfulness 

Restriktioner på grund af Corona: 
Når smittetallene stiger/falder vil restriktionerne kunne ændres 
fra dag til dag.  Storbylandsbyen orienteres via sedler i 
postkasserne, opslag i fælleshuset og på Face Book.  
 
Åben Rådgivning: 
Åben rådgivning kommer ikke onsdag den 22. december. 
De er tilbage igen den 5. januar. 
 
Julehilsen: 

Kære beboere  
Tak for året der er gået. 
 
Trods udfordringerne med Corona er 
der etableret flere aktiviteter til glæde 
for fællesskabet.  
Bogklub, spilleaften, fællesspisning, 
dans, yoga, mindfulness, gåture… 
 
Tirsdag og torsdagskaffen har nu 
fungeret igennem flere år og er fortsat 
en succes. 
 
Der har været afholdt landsbymøder og 
arbejdsdage med synlige resultater til 
glæde for Storbylandsbyen. 
 

 
 
I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår 
Kærligst Lena 


