Ugens aktiviteter:
mandag: Gåtur/indkøb kl. 11
Tirsdag: Åben tirsdag kl. 15-17. Der vil oftest være hjemmebagt brød,
kaffe og te. Hvis nogle har lyst til at være kreative, male, sy mm, så vil
der også være mulighed for det. Tag håndarbejdet med 
Onsdag: Åben rådgivning fra kl. 13-15 i fælleshuset.
Læg en besked på tlf.nr. 40 22 87 09, hvis du ønsker at få besøg eller at
blive kontaktet af åben rådgivning. Beskederne aflyttes hver onsdag.
Torsdag: Guitarundervisning kl. 10.00-11.00
Fredag: Café kl. 16
Har du som beboer lyst til at sætte aktiviteter i gang, så vil jeg gerne
være behjælpelig med at formidle.
Øvrige vigtige datoer:





Fællesspisning: onsdag den 5. oktober kl. 18 og onsdag den
26. oktober kl. 18, tilmelding på opslagstavlen i fælleshuset
Ekstraordinær afdelingsmøde: Torsdag den 27. oktober
ekstraordinær afdelingsmøde.
Landsbymøde: torsdag den 17. november.
Torsdag den 6. oktober: fremstilling af kompostholder

Deadline næste nyhedsbrev: Har du indslag til næste nyhedsbrev, så
vil jeg meget gerne modtage dem senest torsdag den 20. oktober.
Mailadr.: len@bosoc.ojba.dk

Nyhedsbrev nr. 12
Indhold:








Landsbymødet og arbejdssøndagen den 25. september
Workshop med SUS den 29. september
Guitarundervisning
Udflugt
Orientering: Storskrald, kompost, græsslåmaskiner
Ugekalender, vigtige datoer, aktiviteter
Deadline næste nyhedsbrev

Referat fra landsbymødet den 25. september:

Kompost til grønt have affald:

Velkommen til SUS, der på dagen filmede og lavede interviews.

Til Beboerne i Landsbyen

Fredagscafe:

Hvis du lyst til at være med til at lave en kompost holder

De der deltager i fredagscafeen, hjælper med at rydde op og rengøre
efter arrangementet/efter behov

Så må du meget gerne skrive dig på sedlen på opslagstavlen i
fælleshuset

Udlejning af fælleshus:

Vi starter torsdag den 6. oktober kl. 14.00 og mødes i
fælleshuset.

Bo står stadig for udlejning af fælleshuset. Hans funktion i den
forbindelse er at stå for økonomien og at tælle op efter
arrangementer. De der lejer fælleshuset, modtager fælleshuset som
det ser ud og aflevere det i pæn stand.

Jeg køber materialerne.
Venlig hilsen Tove

Kompost til grønt have affald:
Tove har taget initiativ til at vi får lavet en kompost til grønt
haveaffald. Tove, Lars (ØB) og Lena finder ud af hvor den kan sættes
op. Jan laver et skilt, så det er tydeligt at det kun er til grønt
haveaffald.
Se mere under Orientering
Kompensation hvis din inverter har været i stykker….:
Er undersøgt:
Henrik laver en vurdering ud fra hvad der gennemsnitligt er blevet
produceret i landsbyen og ud fra hvad naboen til den der skal have
kompensation har produceret.
Reetablering af bøgehække:
Er undersøgt: Rundt om fælleshuset er der plantet rigeligt med
bøgehæk. Lars, Tom og jeg har fundet ud af hvilke planter der kan
fjernes, så her stadig ser fint ud.

Græsslåmaskiner:
Begge græsslåmaskiner virker igen. Husk at skrive
dig på sedlen, indstille højden, undgå at køre hen
over sten og at aflevere den tilbage efter 2 timer.

Orientering:
Storskrald

Næste arbejdsdag
Bliver til november, hvor der vil være mulighed for at plante
bøgehække, højen ved bålpladsen skal klippes ned.
Lena vil deltage ind til middag.
Områder med vilde blomster
Jan og Bente lejer en maskine til 1000 kr så der kan etableres nogle
områder med vilde blomster. Ønsker andre beboere at være med i
udvalget, så er I meget velkomne.
Arbejdsdag den 25. september
En dejlig dag hvor der blev sat træ under de sorte pallemøbler, så det
nu er blevet en ren fornøjelse at sidde i dem. Johnni fik lavet et skønt
maleri i glade farver. Der blev bygget og malet nogle af pallemøblerne
til indendørs brug.

Billederne taler næsten for sig selv.
Storskrald tager ikke affald med, når det ikke er sorteret og lagt i
gennemsigtige sække. Papkasser skal bindes sammen.
Reglerne for sortering kan ses på opslagstavlen i fælleshuset, og kan
læses på hjemmesiden:
www.affaldvarme.dk/storskrald

Workshop med SUS

Det var rigtigt hyggeligt at have besøg af SUS.
Hovedtemaet var aktiviteter.
Alle beboere vil modtage et referat fra arrangementet.
Det vil også komme til at ligge på SUS hjemmeside
www.sus.dk
Bjarne `s slutreplik var: Det skal vi have noget mere af….

Guitarundervisning ændres til torsdag kl. 10.00-11.00

Kvindelandskamp i fodbold
Den 20. september var Merete og Berit i Viborg for at se den
sidste og afgørende EM-kvalifikationskamp i kvindefodbold
mellem Danmark og Sverige. Med 9000 tilskuere i ryggen og et
hornorkester i hjørnet der spillede op til ’Vi er røde, vi er hvide’ 3
gange i løbet ad kampen, bragede de danske kvinder igennem
den svenske mur 2 gange og vandt kampen 2-0. Dermed er de
danske fodboldkvinder videre til EM-slutrunden der spilles i
Holland. Det var en rigtig fed oplevelse og det er ikke sidste gang
vi gør det 

