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.
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:






Boller og/eller male på lærred: fredag den 14. oktober kl.
10.00 (se opslag på hoveddøren il fælleshuset)
Fællesspisning: onsdag den 26. oktober kl. 18, tilmelding
på opslagstavlen i fælleshuset
Ekstraordinær afdelingsmøde: torsdag den 27. oktober
Arbejdsdag: lørdag den 5. november
Landsbymøde: torsdag den 17. november

Ferie: Lena har ferie fra den 17. til den 21. oktober
Nyhedsbrev: Har du indlæg til næste nyhedsbrev så kan du
lægge det i postkassen, maile det til mig: len@bosoc.ojba.dk ,
jeg vil også gerne hjælpe med at skrive det…..

Nyhedsbrev nr. 13
Indhold:









Kompost til grønt haveaffald
Lyrik
Orientering: landsbymøde 17. nov., Flextaxa, storskrald,
Arbejdsseminar vedr. Storbylandsby II
Fælles værdigrundlag
Åben tirsdag
Funktionelt køkkenskab
Indslag til næste nyhedsbrev
Ugekalender, vigtige datoer, nyhedsbrev, ferie

Kompostholder til grønt haveaffald

Kompostholder til grønt haveaffald

Åben tirsdag

Tove` s hjemmelavede køkkenskab
Funktionelt i et minimalistisk køkken

Til næste nyhedsbrev:
Andre gode ideer til minimalistisk indretning modtages

Hvem bor bag hækken???
Har du lyst til at fortælle lidt om dig selv, grunden til at
du har valgt at bo i Storbylandsbyen eller noget helt
andet, så vil Lena gerne interviewe dig til næste
nyhedsbrev.

Orientering:
Landsbymøde
 Den 17. november:
Forslag til indhold lægges i postkasse 125

Flextaxa


Flex-takster er uændrede selvom vi er blevet byzone 

Storskrald


Er der nogen der har lyst til at være med til at tegne
og bygge en afskærmning til storskrald, så skriv dit
navn på opslagstavlen i fælleshuset eller sig det til
Lena

Storbylandsby II


Har du/I tid og lyst til at deltage i arbejdsseminar 2
vedr. Storbylandsby II, så må I meget gerne give
Lena besked, så I kan blive tilmeldt.

Det vil være rigtigt godt, hvis beboere fra Storbylandsbyen
deltager, så de erfaringer I har kan bruges.

Program for arbejdsseminar 2 vedr. Storbylandsby II
Den 3. nov. 2016 Kl. 12.30 - 15.30 hos Østjysk Bolig, Søren
Frichs Vej 25, 8000 Aarhus C
1. Velkomst. Direktør Allan Søstrøm, Østjysk Bolig
2. Dagens program. Chef for Socialpsykiatri og Udsatte
Voksne Niels Schwartz
3. Storbylandsby I og Storbylandsby II centrale
værdier/DNA
- Hvad er vigtigt at videreføre fra Storbylandsby I
- Hvad skal være anderledes og nytænkes i
Storbylandsby II
- Oplæg ved Centerchef Brian Kjærulff og
udviklingschef Kim Kjærgaard
4. Muligheder for etablering af Socialøkonomisk
virksomheder i tilknytning til Storbylandsby II
- Hvad er en socialøkonomisk virksomhed
- Hvilke typer af virksomheder har området brug for
(ideer, undersøgelser ….)
- Hvordan socialøkonomiske virksomheder kan blive et
aktiv både for Storbylandsbyen og lokalsamfundet
- Erfaringer fra Aarhus og København
- Hvad kan der opnås af tilskud til/fra fonde
- Oplæg ved skoleleder Torben Dreier
- Oplæg ved direktør Per Holm
5. Placering og udformning af Storbylandsby II på
arealerne ved Journalisthøjskolen
Præsentation og drøftelse af mulige placeringer og
udformninger af byggeriet ved Journalisthøjskolen
- Oplæg ved direktør Allan Søstrøm
Der planlægges med ca. 1 time til hvert hovedtema, der belyses
via korte oplæg med efterfølgende gruppedrøftelse på ca. 30
min. og opsamling. Hver oplægsholder udarbejder nogle få
centrale spørgsmål, som danner grundlag for drøftelserne i
grupperne

Lige en reminder om det fælles værdigrundlag som beboerne i
Storbylandsbyen har udarbejdet 

Værdigrundlag:




















Vi er ligeværdige som personer
Accept af forskellighed (handling: vi hilser på hinanden)
Accept af hver persons livshistorie
Tillid
Tror på at folk har positive hensigter bag deres
handlinger
Respekt
Fællesskab, plads til alle, rummelighed i forhold til
forskelligheder
Fællesskab der favner
Små fællesskaber/naboskab
Undgå sladder/pege fingre af hinanden
Det er OK at prikke til folk der har brug for omsorg
Tale sammen om hvordan vi kan give hjælp til en der har
brug for det, - omsorg
Ok at sige til og fra i forhold til hinanden
Ser hinanden
Ærlighed
Åbenhed
Interessere sig for hinanden/sund nysgerrighed i forhold
til hinanden
Tolerance
Bruge hinandens forskelligheder



En fremmed er en ven du ikke har mødt endnu (Peter AG)



Få det bedste ud af det meste



Bliv den bedste udgave af dig selv



Bag hver en handling ligger der en holdning



Tanker er bare tanker, ikke nødvendigvis sandheden

Opfordring: sms nye udsagn til næste nyhedsbrev, til Lena` s
tlf.nr. 60 62 89 52.

