
 
 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra formanden: 

 

Vi er så småt begyndt at producere vore bordebænkesæt. 8 stk. i alt til levering i 

februar/marts 2022. 

Vi har afholdt foreningens første julefrokost i lang tid. Jeg vil her gerne sige en 

stor tak til ”kokkeholdet”. Vi glæde os til næste arrangement. 

Som alle kan læse i indkaldelsen til generalforsamlingen, vil jeg gerne fratræde 

som bestyrelsesformand. Kræfterne slår ikke til længere. Ligeledes har Lisa 

valgt at udtræde af bestyrelsen.  

Lisa og jeg har været med fra den spæde start. Vi planlagde værkstedet hjemme 

i vores stuer. Senere fik vi så lokalerne på Industriskellet 13.  

Indretningen af disse lokaler tog år. Vi var mange pionerer, der arbejde 

målrettet mod et Seniorværksted. Nogle få bestyrelsesfolk og medlemmer er her 

stadig, nogle er over tid faldet fra. 

I forbindelse med vores flytning til de nye lokaler på Vejlebrovej 45 synes Lisa 

og jeg, at det er en god anledning til at fratræde og lad nye folk komme til. 

Vi har haft nogle spændende år på Værkstedet. Vi vil begge fremover bruge 

Ishøj Seniorværksted med glæde. Jeg vil forhåbentlig være i bestyrelsen i tiden 

fremover. Bestyrelsen kan derfor trække på min erfaring. 

 

 

 

Nyt fra bestyrelsen: 

 

Sig nærmer juletiden sig. Derfor er der et ønske til alle. Pas på derude. 

Vi opfordrer alle til at få installeret ”smitte stop” appen på telefonen. Dette er 

frivilligt og ikke et krav. ER UHELDET UD kan I/du hurtigt informerer alle 

omkring dig.  

Til dato er der ikke nogen restriktioner i forhold til Seniorværkstedet eller 

foreningslivet i Ishøj kommune. Hold øje med pressemeddelelse den 8. dec. 

eftermiddag seneste udvikling. 

Er der afgørende nyt i forhold til Seniorværkstedet, udsender jeg ” Nyhedsbrev 

ekstra ”. 
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Aktiviteter: 
 

Fredag den 17. december 2021 kl. 12.00 bydes der på 

Glögg og æbleskiver 
 

 

 

Generalforsamling: 
 

Vi ser frem til et velbesøgt møde 
 

OBS OBS. ! 
 

Bestyrelsen opfordrer alle vore medlemmer til at byde ind med hjælp som 

tovholdere eller kommende bestyrelsesmedlemmer. 

På en generalforsamling kan du lade dig opstille til en bestyrelsespost. 

Foreningen Ishøj Seniorværksted er flytte ind i nye lokaler. Du kan være med til 

at præge udviklingen i årene fremover.  

Meld dig som kandidat. Du er savnet og meget velkommen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle medlemmer og venner af Ishøj Seniorværksted ønskes 

 

 

God Jul og Godt Nytår 
 

Vi ses i det nye år 
 

På bestyrelsens vegne 

Med venlig hilsen 

BOJE 

 


