
                                 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. 
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En farvelhilsen: 
Hej Storbylandsbyen 
Ville lige skrive en farvelhilsen.  
Jeg skal ud i verden, eller rettere sagt ind i byen. 
Det kunne jeg ikke, imens jeg boede i Landsbyen. Det var for let at 
gemme sig bag gardinerne, og alt var så langt væk. Der, hvor jeg bor 
nu, er det lettere at komme ud. Jeg troede, jeg ville savne naturen, 
men det er der også masser af her. Derudover har jeg havudsigt! 
Waow! (Langt ude i horisonten)  
 
Jeg havde meget angst, dengang jeg flyttede til Storbylandsbyen, så 
det var svært at sige ja. Heldigvis kendte jeg en derude og fandt nogle 
fantastiske mennesker at være sammen med.  
Var lidt skuffet over, at der ikke var flere fællesaktiviteter i fælleshuset. 
Jeg er ikke så meget til smalltalk og kaffeslabberas, er mere til kreative 
aktiviteter. Værkstedet, jeg blev fortalt om, da jeg flyttede ind, kom 
aldrig. Men heldigvis var der bestyrelsen. Den var god at være med i, 
folk kom med løsninger til de problemer, der var, og vi havde det sjovt. 
Nok det, jeg kommer til at savne mest, også selvom det var hårdt.  
Det at skulle sige farvel til de ting, gjorde det svært for mig at flytte. 
Det er derfor, jeg holdt flytningen for mig selv. Det var for hårdt at tale 
om. 
 
At møde folk, der ikke er oprigtige, er det værste, når man lider af 
angst. Så tak til alle, der tog godt imod mig. I gør Storbylandsbyen til et 
hyggeligt sted. Bliv ved med det! 
 
Min angst er heldigvis aftagende, og jeg er klar til nye eventyr.  
 
Tak for jer, tak for nu og på gensyn. ���� 
 
Mange hilsner Lars Rune Hvidberg 
 

Ny beboer: 
Velkommen til Mostafa, som glæder sig til at flytte ind i nr. 117 den  
15. juli. 
 

 
 
Tysklandstur: 
Lige en reminder om Tysklandsturen onsdag den 17. august.  
Vi får et ophold på 2 timer i Flensborg samt mulighed for at handle ind 
ved Fleggaard på vejen hjem. 
Vi bliver hentet ved kirken ved Viby Torv kl. 8:35 
Prisen er 175 kr. 
Kontakt Lena senest den 9. august, hvis du har lyst til at deltage. 
Turen bliver til noget, hvis minimum 3 beboere deltager. 
 
Nye aktiviteter: 
Har du lyst til at sætte en aktivitet i gang i eller udenfor fælleshuset, så 
kan du kontakte Lena. 
 
Kære Beboere: 
Jeg har ferie fra den 11. juli til den 5. august. 
Jeg vil ønske jer allesammen en rigtig god sommer. 
Kærligst Lena 


