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Til september vil bestyrelsen afholde en reception. 1. september 2022 er det 10 år 

siden (2012),  at vi flyttede ind i de, den gang, nye lokaler på Industriskellet 13.  

 

Det vil vi gerne fejre 2. september 2022 her i Brohuset. 

 
Bestyrelsen har nedsat en meget kompetent arbejdsgruppe bestående af Erik og 

Lisa Schlichting samt Hanne Axelsen. Alle andre må gerne bidrage med ideer, en 

anekdote eller andet. 

 

Kom og vær med til at gøre dagen mindeværdig. 

 

Sommeren står før døren. I vil kunne opleve et værksted med knap så megen 

aktivitet. Det vil være lettere at komme til maskinerne i snedkerværkstedet. I 

maskin/smedeværkstedet er der kommet et nyt svejseanlæg (husk at læse på 

brugsvejledningen). Fredagskaffe m/brød fortsætter, glasværkstedet summer af 

liv. Der bliver ligeledes strikket og hæklet, og cykelfolket er aktive hver fredag, 

når vejret tillader. Smykkeholdet holder sommerpause 

 

I juli måned kan bestyrelsen kontaktes på tlf. +45 31 27 32 49. Her vil 

foreningens næstformand John Dahl Christensen hjælpe dig videre med dine 

spørgsmål. 

 

 

 

 

 



 

Aktiviteter:  

MADKUNST for MÆND og KVINDER. 

Middagsmad for Mænd 

Fredagsfrokost 

Vi genoptager arrangementerne til august. 

 

Opfordring: 

Bestyrelsen v/ BOJE har fået en henvendelse fra ” Elderlearn”. 

Materiale vedr. dette ligger på skranken. Tag en folder med hjem. 

Ligeledes ligger der også ”pensionisthåndbogen 2022”. Tag en bog med hjem. 

 

Nødråb:  

Det er meget vigtigt, at vi alle sørger for, at de to bageste døre i glasværkstedet 

er lukkede og låste. 

Er man det sidste glasmedlem, ser man efter. 

Er man den sidste på værkstedet i øvrigt, så ser man efter. 

Dørene har flere gange stået ulåste. Vi skulle jo ikke gerne have uindbudte 

gæster. 

 

Vi mangler stadig en smalfilm fremviser. Hvem har lånt den? 

 

Nyt : 

Der er givet ønske om, at vi på Seniorværkstedet igen kan oprette en egentlig 

permanent IT-café. En IT-café kræver et selvstændigt lokale. Bestyrelsen vil 

hermed gerne spørge alle medlemmer: 

Hvor mange har et ønske om et sådan lokale ? 

Giv et svar tilbage, så arbejder vi videre med emnet. 

 

Der er også ønske om et mørkekammer. Det bliver dog en meget svær opgave, 

men vi ser på det. 

 

AFRIKASSEN: 

Læs det vedhæftede brev fra Knud Hein, det er spændende læsning. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Med venlig hilsen 

BOJE 

 

 

 


