
 
 

 

 

  

 

Nyt fra formanden. 
 

Efteråret er over os. Værkstederne summer af liv. Mad for Mænd var en succes. 

Jeg håber og tror, det vil fortsætte i det nye år. Endelig har vi fået en ordre, på 

10 bordebænke sæt, i hus. Så om kort tid vil snedkerværkstedet have en 

produktion i gang. 
 

Efter nogle nøje overvejelser, økonomiske, har bestyrelsen besluttet at indkøbe 

nye stole til caféen og en 65” flad skærm. Alle vore store maskiner og glasovne 

bliver serviceret og optimeret. 
 

Vi har fået vores trailer til Brohuset. Den er placeret i parkeringsområdet yderst 

mod Vejlebrovej ved indkørslen mod Handelsskolen. 
 

I kan opleve stor aktivitet i den nordlige ende af Brohuset. Det er et led i 

byggeface 2/3. Tingene skrider frem. 

 

Jeg vil endnu en gang gøre opmærksom på følgende. Når man låner værktøj 

eller bare bruger værktøj i værkstedet, og det går i stykker eller bryder ned, så 

skriv en seddel med navn og nummer og hvilket stykke værktøj det drejer sig 

om. Læg sedlen på skranken ved caféen. Så kan den enkelte tovholder få rettet 

op på fejlen. 

 

 

Nyt fra bestyrelsen. 
 

Vi vil prøve at etablere en køb og salg opslagstavle i caféen. De eller det medlem 

der vil benytte denne mulighed, skal gøre følgende. 

• Skriv en salgsannonce m/billede, medlemsnavn og nummer og pris. 

• Telefonnummer evt. mailadresse. 

• Opslaget skal have dato noteret 
 

Det er medlemmerne, der selv administrerer tavlen. Efter fire uger tages 

opslaget ned uanset solgt eller ej. 
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Aktiviteter. 
 

Juledekorationer med mere. Mandag den 22. november vil caféen stå i julens 

tegn. Der skal fremstilles små juletræer og flotte juledekorationer.  
 

Alle kan være med. Tilmelding sker på opslaget på skranken udenfor caféen. 

Vi skal have et overblik vedr. indkøb. 
 

 

Det er meningen, at vi sælger vores fremstillinger på dagen og tiden herefter. 

Glasværkstedet eller andre kan også byde ind med ting. Alt overskud går i 

foreningens kaffekasse til alles gavn. 

 

 

HUSK! 
 

Ishøj Seniorværkssteds Julefrokost. 
 

Lørdag den 27. november kl. 13.00 

Pris 125.- kr. (medbring selv drikkelse) 
 

Tilmelding se skranken ved caféen 
 

Sidste frist den 22. november kl. 12.00 

 

 

Sidste nyt fra næstformanden. 
 

Allerede nu vil jeg annoncere den kommende generalforsamling. Sæt kryds i 

kalenderen. 
 

Generalforsamling den 29. januar 2022 kl. 10.00 

Brohuset/salen. 
 

Mere om dette i forbindelse med december nyhedsbrev. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Med venlig hilsen 

BOJE 


