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Nyhedsbrev nr. 12 
 
 
Kære alle på vor interesseliste. 
 
Ingen ledige huse 
Til orientering har vi ikke ledige huse lige pt., men vi skriver alligevel for at holde kontakten ved lige med jer 
og for at ønske jer alle en rigtig god jul.  
 
Lidt fra dagligdagen 
Vi havde jo alle en fantastisk sommer, som vi nød. Det gik lidt ud over græsset, som blev gult, men 
heldigvis har vi godt med ler i jorden, så det er kommet fint igen alle steder. Der er nogle buske, som 
ikke rigtig kunne klare tørken, men de fleste af dem er erstattet af nye, så vor have ser stadig ordentlig 
og velholdt ud.  
Vi havde i oktober vort årlige beboermøde, hvor vi lidt uformelt diskuterer alt, som andelshaverne 
ønsker drøftet. Det er en fin ting at have, nu da vi normal har generalforsamling i marts - så er det en 
slags halvårsmøde, hvor alt kan vendes og drøftes. Der er dog ikke principiel kompetence til at beslutte, 
som der er til en generalforsamling, men vi kan fint lytte til hinanden og følge op, på ukontroversielle 
forslag. Man foreslog for. eks. at lave en udstilling med kunst man selv havde lavet. I alt 7 af 
andelshaverne er kreative og udstillede. Flere af tingene lader vi hænge nogen tid, da de er så 
spændende – måske til vor generalforsamling til foråret. 
 
 
Vedligeholdelser og nyanskaffelser 
I løbet ar efteråret har vil været hele huset over udvendigt og givet vinduer og døre træbeskyttelse, så alt 
skulle kunne klare sig vinteren over. 
Vi har været nød til at skifte vor opvaskemaskine ud, da den gamle ikke stod til at reparere. En sådan Miele 
industrimaskine er ikke helt billig, - men nu har vi opvaskemaskine til nogle år frem i tiden.  På beboermødet 
blev der fremsat ønske om, at indrette en sofakrog i skiffergangen op til svømmehallen. Det er også gjort og 
computerbordet, som stod for enden, er fjernet. 
 
 
Interesselisten 
Vi har lige pt. 25 stående på vor interesseliste. Der er mange, som finder os, på vor hjemmeside og kontakter 
os. Vi tager en snak med alle, som er interesseret i vor bofællesskab. Vi gør dog ved de indledende samtaler i 
telefonen opmærksom på, at vi stræber på, at holde vor gennemsnitsalder nede. Mange, der henvender sig, 
er over 70 og endda flere langt over 70. Vi vil helst have yngre ind, som vil noget bevidst med deres 3. alder, 
og som kan bidrage på den ene eller på den anden måde til trivslen og fællesskabet.  
Da vi startede for ca. 20 år, siden var gennemsnitsalderen ca. 60. Mange fra starten er her endnu, så derfor 
er gennemsnitsalderen kommet noget op. Skal man med i et bofællesskab som vores – eller tilsvarende 
fællesskaber – skal man nok beslutte sig til denne boligform, mens man endnu er i arbejde og børnene måske 
lige er flyttet hjemmefra.   
 
 
Rigtig god JUL og GODT NYTÅR til alle på vor interesseliste. 
 
På andelsbestyrelsens vegne 
Jes Retbøll 
 
 
 

http://www.tjornen.dk/


 
I mailen: 
 
Til alle på interesselisten til Tjørnen i Skødstrup 
 
Hermed sidste nyhedsbrev i 2018.  
I brevet står der lidt om interesselisten. Vi sender dette til alle på vor liste, men ved, at flere har fundet 
anden bolig, siden vi var i kontakt med hinanden sidst.  
 
Vi vil meget gerne have vor liste opdateret, så kun de, som reelt ønsker at få vort nyhedsbrev og de, som 
reelt ønsker at komme i betragtning til en ledig bolig, er på vor liste.  
 
Derfor – svar lige kort på denne mail, hvis I fortsat er interesseret. Hører vi ikke fra jer, går vi ud fra, at I 
har fundet anden bolig og ikke længere er interesseret i at få en bolig i Tjørnen. 
 
MVH – og GOD JUL 
På vegne af Tjørnens bestyrelse 
Jes Retbøll 
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