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Nye folk i bestyrelsen. På Årsmødet den 9.10. kom der tre nye friske folk i bestyrelsen. Velkommen 

til Hanne fra Syd, Chresten fra Røde Vejrmølleparken og Patrick fra Hyldespjældet . Referat fra 

Årsmødet er vedlagt.  

 

Stort pengeløst Byttemarked den 26.10. Agenda Centeret arrangerer et stort Byttemarked sammen 

med Kulturhuset Birkelundgård, Røde Kors Butikken og Kommunen. Det foregår lørdag den 26. 

oktober kl. 11-14 på Birkelundgård. Byens borgere 

opfordres til at medbringe brugte ting og sager (tøj, 

småmøbler, køkkenting, legetøj, værktøj osv.), som 

de ”donerer” til Byttemarkedet. Herefter kan man gå 

rundt til alle de opstillede borde og tage de ting, man 

selv har brug for – ingen penge er involveret. Der vil 

være 2 upcycling-workshops; man kan lave smykker 

ud af cykelslanger og få ideer til at forvandle sine 

brugte T-shirts. Og du kan høre om ”Drivhuset - hvor 

brugte ting får nyt liv”. Det er huset for Direkte 

genbrug og upcycling, på kommunens nye 

genbrugsplads (åbner i begyndelsen af 2014), hvor 

man som borgen også har mulighed for at være aktiv. 

På Byttemarkedet vil der desuden være gratis kaffe og 

kage og mulighed for at købe øl, vand og pølser.  

Agenda Centeret har brug for nogle hjælpende hænder 

til at få Byttemarkedet til at glide. Vi starter kl. 9 med 

at stille borde op, og fra kl. 11 er der brug for nogen til 

at stå i døren og tage imod ting og til at lægge ting på 

bordene og holde orden. Har du lyst og mulighed – 

bare i et par timer, så giv Helene besked på tlf. 43 62 20 15 eller mail: eskildsen@agendacenter.dk 

Klimatilpasningstur til Naturstyrelsen og Klimakvarteret på Østerbro. Agenda Centeret inviterer 

også på en ny interessant ekskursion d. 24.10. Se mere på bagsiden. 

Med venlig hilsen 
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