
                                 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, Katharina 151, Anders 129, Gry 141, Maj 161, Claus 103. 
 
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:  
 
Lena fravær:  27.-30. december. 
 
Landsbymøde: 22. januar 
 
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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Kort besked fra Jonas:  
Hej alle i Storbylandsbyen! 
Efter 4 år smutter jeg nu så småt videre. Jeg har virkelig været 
glad for at bo her og få lært jer at kende.  
Til dem, som jeg ikke når at sige farvel til, vil jeg bare gerne 
ønske en god vind. Håber, at I hver især finder/bibeholder lykke 
her i livet, og får delt ud af den, når overskuddet er der ���� 
 
  
Skriveværksted: 
Hejsa alle sammen, jeg ønsker at oprette et skriveværksted hver 
mandag aften kl. 19.00 i fælleshuset. Vi starter mandag den 5. 
december, hvor vi snakker om, hvordan værkstedet skal fungere. 
Skriveværkstedet vil omhandle et emne, som vi skiftes til at 
vælge. Man må gerne tage andres digte eller sangtekster med, 
hvis man ikke har lyst til at dele sit eget værk. Intet pres om at 
skrive selv.   
Cecilie 143 
 
 

Landsbymøde og arbejdsdag: 
Sæt X i kalenderen søndag den 22. januar fra kl. 11.00 til 15.00. 
Frokost kl. 13.00 (gratis). 
Har du punkter til dagsordenen (landsbymødet) eller forslag til 
praktiske opgaver (arbejdsdelen), så kan du kontakte Lena. 
Du kan tilmelde dig på opslagstavlen i fælleshuset senest den 19. 
januar. 
 
 
 

 Julehygge i fælleshuset: 

 
Traditionen tro, så blev der hygget med gløgg, varm kakao, 
æbleskiver og hjemmebagte pebernødder.  
Pakkelegen er der desværre ikke nogen billeder af, da fotografen 
selv var aktiv, men det var en livlig og sjov aktivitet. 
Alt i alt en rigtig hyggelig dag, tak for det! 
 
Jul i fælleshuset: 
Hvis der er nogen, der har lyst til at fejre julen sammen i 
fælleshuset, så kan I kontakte Lena. 


