
 
 

 

 

 

 

Nyt fra bestyrelsen. 

 

Vi er nu, den 20. juni, fraflyttet Industriskellet 13 ( det ”gamle ” værksted ). På 

den gamle adresse mangler vi kun at spartle nogle få vægge og rydde op. 

 

Mandag den 21. juni:          

Kjeld Neumann og Svend Larsen rydder for ukrudt.  

Gert Nikolajsen kører skrald og ting til Brohuset 

Hvem tager sig af spartling og alm. oprydning, det tager kun 2-3 arbejdsdage. 

Værktøj findes nøglebrikken virker. 

Meld dig kontakt  BOJE tlf. 23463556 

 

 

Mandag den 21. juni til fredag den 25. juni: 

Udpakning og oprydning i ” BROHUSET ”. 

Boje, Leif, John D., John G., Stig, Bo, Jens, Jan F. og andre tager  tjansen. 

Glasværkstedet planlægger selv, opbygger og pakker ud i et fornuftigt tempo. 

 

 

Mandag den 28. juni til torsdag den 1. juli: 

Fortsat etablering af vores nye værksted. 

Onsdag den 30. juni ankommer det nye køkken.  

Tegninger og anvisninger om etablering findes (BOJE) 

 

 

Mandag den 5. juli til torsdag den 22. juli: 

Ferietid. 

Har du lyst til at arbejde for opbygning af Værkstedet så --- 

Meld dig kontakt  BOJE  23463556. 

 

 

 

 

 

NYHEDSBREV juni/juli  2021 



 

 

Mandag den 26. juli til fredag den 30. juli: 

Alle fejl og mangler gennemgås og udbedres. 

Boje og de tovholdere der kan, vil være til stede.  

Har du lyst Kontakt  BOJE  23463556. 

 

 

Mandag den 2. august til fredag den 6. august: 

Måske er det ugen, hvor sidste hånd på værket lægges ??? 

 

 

Vigtigt:      

Har du lyst og tid (selv i en ferieperiode) til at hjælpe til, så giv Boje en 

oprigning. 

 

Jeg, Boje, vil udarbejde et arbejdsskema, hvor alle kan se, hvilke datoer, hvor 

tovholdere og frivillige kan og har meldt sig. 

 

Der vil sikkert være uger, hvor ingen kan. Så holder vi en naturlig pause. 

 

 

 

Kom vær med, det er dit VÆRKSTED ! 
Ring…indtal din besked… navn, nummer og hvilke dage/datoer du 

kan. Jeg giver dig hurtigt besked herefter.Tak 

 
 
 

Med venlig hilsen 

BOJE 


