
 
 

 

 

 

 

Nyt fra formanden. 
 

Jeg og Boje har været til møde af to omgange. Første møde, med Kultur 

og Fritid, omhandlede status i forhold til fejl og mangler. Vi ønskede 

bedre luftcirkulation i caféen, det kommer. Vi ønskede dørlås på 

bagdøren, den skal vi kæmpe for. Nemmere adgang ved vores hoveddør, 

det sker. Bedre og tidssvarende stole i caféen, sat i bero. 

Andet møde, med Teknisk afdl., Manglende udluftning i caféen, bedring 

på vej. El-arbejde i alle værkstedsafsnit bliver i den kommende tid udført. 

Støvsuger ved trædrejebænk etableres. Punktudsug ved perleværksted 

flyttes. Vand ved glaskøkken er etableret, men må ikke bruges. Kloak og 

afløb venter. Glascykelskur ved hovedindgang er tilgængeligt. 

Cykelholdet skal fremover benytte det, og ikke medtage cyklerne ind på 

værkstedet. Nøglen til døren hænger på værktøjstavlen i 

cykelværkstedet. 

 

Nyt fra bestyrelsen. 
 

Så er året 2021 så småt ved at være ovre. Bestyrelsen ser fremad mod et 

nyt år uden nedlukninger af nogen art. 

Alle vores værksteder er fuldt opdaterede, de kan dog stadig optimeret. 

Medlemmerne er meget velkomne til at komme med gode ideer til nye 

værktøjer, indretninger eller andet. Seniorværkstedet skal helst være en 

levende organisme. 

Selv om prisen på trævarer globalt er voldsomt stigende, håber 

snedkerværkstedet på, at vi igen kan producere bordebænkesæt til 

lokalområdet. 

 

Aktiviteter. 
 

” Middagsmad for Mænd ”. Igen en stor succes. Vi ser frem til nye aftener 

med dejlig mad fremstillet af foreningens egne ” kokke”. 

” Madkunst for Mænd og Kvinder ” Ligeledes en kæmpe succes. Vi siger 

tak til kokkene. 

 

Nyhedsbrev oktober 2021 



 

 

 

 

Arrangementer i det nye år. 
 

Vi mangler en eller to frivillige (eller en gruppe), der for en tid kan stå for 

foreningens fredagsfrokost. Vi håber selvfølgelig, at Jens Ravnborg snart 

kan komme tilbage med sine gode ideer til fredagsfrokost. 

 

Kommende aktiviteter. 
 

Julefrokost den 27. november kl. 13.00 

Tilmelding på skranken fra den 18. oktober 

Pris pr. deltager ikke fastlagt 
 

Sy-værkstedet. 
 

Lisa Schlichting lukker op for sy-værkstedet. Flere maskiner er til 

rådighed. Medbring egne materialer Kom, vær med, sæt skub i tingene. 

Hver onsdag - første gang onsdag den 20. oktober kl. 10.00. 

 

 

Sidste. 
 

Husk: 

Generalforsamling lørdag den 23. oktober kl. 10.00  

I Brohuset 

 

 

 
 

På bestyrelsens vegne 

Med venlig hilsen 

BOJE 


