
 
 

 

Nyhedsbrev juni 2021 
 

Bestyrelsen: 

 

Så er vi næsten i mål. Den 10. og 11. juni flyttes de sidste læs fra Industriskellet 

13 til BROHUSET. 

 

Det har været en travl tid. Der har været meget at pakke ned. Tak til alle de 

medlemmer, tovholdere og bestyrelsesmedlemmer der har hjulpet til. 

 

Vi skal nu have pakket ud og opbygget et nyt og spændende værksted. Det vil 

være rart om nye kræfter byder ind og vil hjælpe til. 

 

Nogle få medlemmer har kontaktet BOJE, gør det lige igen. 

Tlf. 23463556 eller bedst på mail. bojeboje@mail.dk 

 

Uge 24 den 14.-18. juni 
Nedrivning af vægge i det gamle værksted. Erik Schlichting (tovholder). 

Gert, Hans S. Søren M og Kjeld N. påbegynde dette. El-arbejde Erik Lib.. 

 

Opbygning af Brohuset. Boje (tovholder) John D., Bo, John Gorm, Stig P., Leif, 

Jens M., og evt. nye frivillige. 

Fra den 16. juni går glasværkstedet i gang med skabe, borde, hylder m.m. 

Udpakning af glaskasser, og ikke andet. 

 

Uge 25 den 21.-23. juni 
Opbygning af snedkerværksted evt. maskinværksted.  Nyt køkken m.v. 

Boje (tovholder) aftale om hvem der kommer. 

Torsdag den 24. juni flyttes vores nedpakkede ting fra en hal til en anden. 

 

Uge 26 den 28.- 2. juli 
Opbygning af værkstederne og nyt køkken. Glasværket Hanne og Linda 

(tovholdere) står for udpakning af flyttelæs. Sker i roligt tempo. 

 

Uge 27 – 29  den 5.- 23. juli 
Opbygning og udpakning.  

Da det er ferieperiode, må/kan der være nye og andre tovholdere til at styre. 

mailto:bojeboje@mail.dk


 

Uge 30 den 26. juli – 30. juli 
Planlægning af åbning (bestyrelsen) 

 

I opbygningsperioden fra nu til og med 1. august 2021 er det kun bestyrelsen og 

tovholderne, der har nøgleadgang til det nye værksted. 

 

Bestyrelsen håber, at vi kan afholde ”GrandÅbning” i uge 31.  

Vi er en del af foreningshuset , vi må derfor planlægge sammen med 

foreningerne (ForeningsUnion).  Mere om dette senere. 

Erik Schlichting tager kontakt til Center for Kultur og Fritid. Tager kontakt til 

TV Ishøj og ugeaviser. 

 
På bestyrelsens vegne 

På gensyn 

Hilsen 

BOJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


