
                                 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, 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:  11. juli – 5. august 
 
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. 80 
Maj 2022 

 
 

1) Velkommen til en ny beboer i nr. 97  
2) Heldagstur til Tyskland 
3) Orientering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Hyggelig underholdning til tirsdagskaffen 
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Velkommen til Johannes der er ny beboer i nr. 97 
 

 
Johannes føler sig allerede 
hjemme ���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans, yoga og mindfulness 

Der er stadig ledige pladser.  

Vi mødes tirsdage kl. 9.30 og torsdage kl. 8.30 

Alle kan være med. 

 

 

 

Tyskland- indkøbstur lørdag den 2. juli og/eller 
onsdag den 17. august 
Vil du på strøgtur i Flensborg og samtidig handle lidt godter ved Fleggaard, 
har du chancen på denne tur. 

Med en pause undervejs kører vi først til Flensborg by, hvor vi bliver sat af 
lige parallelt med strøget og har 2 timer til at muntre os i. 

Derefter bliver vi samlet op samme sted og kører til Fleggaard, hvor der 
bliver ca. 1 time til at handle. 

Hjemturen køres ligeledes med en pause undervejs. 
 
Opsamlingssted 
Viby Torv v/Kirken      kl. 08:35 

 

Pris 175,00 kr. 
 

NB: Turen bliver kun til noget, hvis Centrum Turist får nok 
tilmeldinger, og ikke kun fra os. 
 
Hvis du er interesseret, så skal du betale til Lena senest den 23. 
juni for at deltage den 2. juli og senest den 9. august, hvis du er 
interesseret i at komme med den 17. august.  
Betaling = tilmelding. 


