
 
 

 

 

 

 

 

Nyt fra bestyrelsen. 
Så har Ishøj Seniorværksted været lukket længe nok. Corona, nedpakning og 

etablering af nyt værksted på ny adresse har taget meget lang tid. 

Efter et meget langt bestyrelsesmøde mandag den 9. august er der enighed om 

følgende: 

 

Åbning af 

Ishøj Seniorværksted 

Vejlebrovej 45 

2635 Ishøj 
 

Tirsdag den 10. august vil derfor være den første dag medlemmer kan besøge 

vores meget fine nye lokaler. Alle medlemmer skal have en ny nøglebrik. 

Nøglebrikken bliver udleveret på nogle særligt udvalgte tider og dage. 

 

Nøglebrikken koster 50. – kr. 
 

Dette beløb bruges til administration. Medlemmerne får derfor ikke over tid 

pengene igen. Mister man sin nøglebrik på en eller anden vis, koster brik nr. 2  

150.- kr. Dette beløb er fastsat af forvaltningen i kommunen. Det er kommunens 

nøglesystem, vi er brugere af. 

 

Hvornår kun du så komme og få din nye nøglebrik. 

 

 

• Tirsdag den 10.08 glaspigerne kan få nøglebrik efter kl. 18.30 

(Hanne, Erik og Boje) 

Andre må gerne, som skrevet, komme forbi i løbet af dagen. 

Nøglebrikken er først tilgængelig for øvrige brugere fra onsdag. 

 

NYHEDSBREV august 2021 



• Onsdag den 11.08 kl. 10-12 (Boje) og kl.14 -16 (Gert) 

• Torsdag den 12.08 kl. 10-12 (Boje) og kl. 14-16 (Gert) 

• Fredag den 13.08 kl. 10-16 (Gert og Boje) 

• Lørdag den 14.08 kl. 14-16 (Erik) 

• Søndag den 15.08 kl. 14-16 (Hanne) 
 

 

 

Søndag eftermiddag ser vi på, hvor mange der mangler at afhente nøglebrik. Vi 

udsender herefter et nyhedsbrev med ny nøgleplan. 

Vi håber og forventer, at så mange som muligt kan komme i den første plan. 

 

Vi skal fremover finde vores nye ståsted. Nye rutiner skal indarbejdes. Alle vores 

madarrangementer får nye rammer og en tid fremover nye kokke, mange af de 

tidligere kokke vil stadig være der.  Vores værksteder er tiptop, ny café - nye og 

flotte toiletforhold. 

 

Bestyrelsen har brugt mange midler på at optimere Seniorværkstedet. Vi glæder 

os til at vise resultatet frem. Vi glæder os til igen at høre rundsaven snitte og 

larme, boremaskiner og drejebænkenes lyde, perler og smykker der smutter på 

bordpladen, symaskinens knurren, glas der tabes og klirrer på gulvet og 

strikkepinde der fægter i luften. 

 

Onsdag den 18. august afholder bestyrelsen en lille reception/indvielse af Ishøj 

Seniorværksted. Kl. 16-18. 

 

Alle medlemmer, familie og venner er velkomne. Vi indbyder ligeledes 

kommunens andre borger og interesserede til at kom og se. 

 

Mandag den 30. august er den store indvielse. Her åbner ”Brohuset” officielt. 

 

Lørdag den 11. september 2021. Bestyrelsen satser på at afvikle den udsatte 

generalforsamling. Hold øje med skranken og nyhedsbrevene. 

 

Vi går et travlt efterår i møde og vi glæder os. Ny ideer er velkomne i de nye 

rammer. 

På bestyrelsens vegne 

Med venlig hilsen 

BOJE 


