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Til kalenderen 
 
Julehygge for små og store 
Søndag d. 9. december er der 
julehygge i fælleshuset. Om 
formiddagen bages der pebernødder, 
og der bliver klippet/klistret julestads. 
Ved middagstid cykler de friske i 
skoven og samler ind til dekorationer. 
Om eftermiddagen laves der 
dekorationer, mens der bydes på 
gløgg og æbleskiver. 
 
Forårets aktivitetsdag 
Du kan allerede nu sætte kryds i 
kalenderen lørdag d. 4. maj. Her 
afholder Jelsbuen nemlig forårets 
fælles aktivitetsdag.  
Som noget nyt bliver aktivitetsdagen 
en lørdag fra kl. 13-17.  Som altid vil 
der være kaffe, te, kager, øl og vand 
ad libitum under arbejdet med at 
forskønne og vedligeholde Jelsbuens 
fælles arealer.  Samtidig skal der også 
handles ind og klargøres til aftenens 
hygge, for bestyrelsen inviterer til en 
efterfølgende hyggelig aften med 
fællesspisning.  
 
Efter en times pause byder 
bestyrelsen på fælles middag og 
hygge fra kl. 18. Du skal dog selv 
medbringe drikkevarer til aftenen. 

 
Vi fyrer op i grillen og griller lækre 
bøffer og saftige pølser. Hertil serveres 
kartoffelsalat, salater og lækre 
madbrød, som vi i fællesskab har lavet 
om eftermiddagen. Der er også 
mulighed for en gang ”walk and talk”.  

 
Senere på aftenen er der frisk kaffe og 
te på kanderne og mulighed for 
aftenhygge med alle naboerne. Til 
sidst står den på fælles oprydning.  
 

Binder din hoveddør? 
Vi får mange henvendelser om 
hoveddøre, der binder. Ved at rette 
døren op, kan du forhindre, at døren 
binder.  Kan du ikke selv rette døren 
op, så spørg gerne din nabo, og ellers 
vil du fremover have mulighed for at få 
kigget på hoveddøren til de fælles 
aktivitetsdage. Til hver aktivitetsdag i 
fremtiden vil der nemlig være et team, 
som går hoveddørene efter, så de ikke 
binder. (På tilmeldingssedlen til 
aktivitetsdagene vil der være mulighed 
for at afkrydse, om man ønsker, at der 
bliver set på ens hoveddør – det er 
selvfølgelig en forudsætning, at man 
deltager i aktivitetsdagen).  
 

  
 
Glat føre og snerydning 
Nu er vinteren kommet, og vi har fået 
det første lag sne og is. De fleste af 
vores arealer bliver automatisk 
saltet/gruset og ryddet, da Jelsbuen 
har en aftale med en leverandør.  

 
Du har dog selv ansvar for og pligt til 
at rydde fra stien og hen til din 
hoveddør, så fx renovation, pakkepost 
og andre kan færdes sikkert. Husk der 
findes sneskovle i redskabsskuret, 
som du kan låne til formålet.  
 

Nye labels til postkasse 
Kan du heller ikke se dit navn på 
postkassen længere? Nu bliver det 
snart muligt at få sat nye labels med 
navn på postkassen og ved  

 
hoveddøren. Hold øje med 
www.jelsbuen.dk, her vil der komme et  
opslag, når det er muligt at få nye 
labels.  
  
Herefter henvender du dig blot til 
mandagsvagten, hvor du kan låne en 
fælles Dymo-maskine og lave 
navnelabels. Mandagsvagten er 
selvfølgelig behjælpelig med 
vejledning, hvis du har behov for det. 

 
 

Ny hjemmeside 
Som mange sikkert er bekendt med, 
har Jelsbuen fået en ny hjemmeside. 
Klik forbi www.jelsbuen.dk og udforsk 
siden.  
 
Under menuen ’For beboere’ finder du 
en masse nyttig information og 
løbende opdateringer, ligesom du kan 
kommentere og slå noget op på 
opslagstavlen. 
 
Husk også at melde dig til det 
elektroniske nyhedsbrev under ’For 
beboere>Nyhedsbrev’ (direkte link 
http://www.jelsbuen.dk/page.14432.ny
hedsbrev.aspx). På denne måde får du 
JelsbueNyt, men også andre vigtige 
beskeder og informationer direkte i din 
Inbox.  
 
Efter nytår vil der blive afholdt et 
arrangement for alle interesserede 
beboere med præsentation af den nye 
hjemmeside. Gradvist vil al 
kommunikation til Jelsbuens beboere 
blive elektronisk via denne nye 
platform, men det vil selvfølgelig altid 
være muligt at hente en papirudgave 
af fx vedtægter, husorden mm. hos 
mandagsvagten.   
 

Glædelig Jul og Godt Nytår 
Bestyrelsen ønsker alle beboere en 
Glædelig Jul og et Godt Nytår.  
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