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Kære alle i Skjød 
 
Som en del af projektet Dans din nabo inviterer vi til workshops og fællesspisninger i Skjød Forsamlingshus. 
 
Sæt kryds i kalenderen til to spændende weekender: 
Fredag d. 30.9 kl. 18-20 og lørdag d. 1.10 kl. 10-15.30 
Fredag d. 2.12 kl. 18-20 og lørdag d. 3.12 kl. 10-15.30 
 
På vores workshops vil vi skabe Skjøds ekspertbibliotek. Altså en samling af alle tænkelige slags færdigheder og viden, 
som I har lyst til at dele med andre i Skjød. Det kan være alt fra praktiske håndværksfærdigheder og viden, til andre 
mere specielle, spektakulære eller poetiske færdigheder. Og måske også færdigheder, som man ikke anede, man 
havde. 
 
Med udgangspunkt i biblioteket vil vi sammen finde på tjenester, sjove servicer og overraskelser, som kommer til at 
udfolde sig i byen i projektets videre forløb. (Vi kan faktisk ikke røbe det hele nu, for så ville det jo altså ikke være en 
overraskelse!) 
 
Vi vil invitere alle interesserede til åbningen af det Skjøds ekspertbibliotek lørdag den 3. december. Biblioteket kan 
derfra vokse videre hen over foråret, til projekter starter for alvor i maj 2017. Vi fortæller meget mere, når vi mødes. 
 
Tilmelding workhops 
Der er plads til mellem 6 og 12 personer på hver workshop. Så det er først til mølle. 
Tilmeld dig ved at sende en mail til: dansdinnaboskjod@helloearth.cc 
På workshoppen vil der være let frokost og kaffe og kage til at slutte af med om lørdagen. 
 
Tilmelding til fællesspisninger fredag d. 30.9 og fredag d. 2.12 kl. 18 
Alle er velkommen til fællesspisninger de to fredage, også hvis du ikke deltager i weekendens workshops.  
Tilmeld dig ved at skrive en mail til: dansdinnaboskjod@helloearth.cc 
 
Vi glæder os til at møde jer og komme i gang!  
Kh. Vera & Jacob og alle fra hello!earth, Skjød Forsamlingshus og Bora Bora 


