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Haslev Efterskole

Kære medlem af skolekredsen

Indsamling
Som du måske har bemærket, har vi igangsat en indsamling ved at rykke en
helsidesannonce i Haslev Posten og køre en kampagne på Facebook. Derudover er vi
lige på trapperne med en ny folder der bl.a. skal bruges ved henvendelse til
virksomheder og organisationer.

 
 
Annoncen kan ses på dette link: https://haslevefterskole.dk/wp-
content/uploads/2020/02/a.pdf

 
 
Som I jo alle ved, skal der rejses rigtig mange penge for at realisere drømmen om en

 
håndværksefterskole i Haandværkerhøjskolens bygninger, hovedparten skal vi
nødvendigvis rejse gennem lån og store fonde, men vi satser på at indsamle 5 millioner
kroner ad anden vej.

 
Alle bidrag tæller, og alle kan bidrage: Private, virksomheder, fonde, foreninger osv. Så
vi håber at du, ud over dit kontingent, vil give et bidrag og ikke mindst håber vi, at du vil
fortælle om indsamlingen til alle du kender.

 
Du kan også fortælle at hvis det nu går sådan, at det ikke lykkes at realisere drømmen,
ja så vil alle få deres penge tilbage og hvis der er nogen der ikke ønsker tilbagebetaling
eller hvis beløbet er givet anonymt, vil vi give pengene til et godt formål, som vil blive
besluttet af generalforsamlingen.

 
Men vi tror selvfølgelig på at det lykkes, for der mangler faglærte håndværkere i
Danmark og ud over en fantastisk efterskole for lokalbefolkningen i og omkring Haslev
et kreativt og kulturelt kraftcenter, hvor alle er velkomne. Drømmen er åbne værksteder
og mødelokaler, hvor mennesker

 
på tværs af alder og interesser kan mødes om ideer og projekter.

 
Derudover får eleverne i Haslev folkeskoler og privatskoler mulighed for adgang til
værksteder med

 
rigtigt udstyr og rigtige faglærere i fagene håndværk og design.

 
 

Haslev Messen

For at så mange som muligt kan høre om den nye efterskole og forhåbentlig give et

https://haslevefterskole.dk/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzksMCwwLDAsOCwxXQ
https://haslevefterskole.dk/wp-content/uploads/2020/02/a.pdf


bidrag, har vi en stand på Haslev Messen den 8. marts.
 

Generalforsamling
Husk at der er generalforsamling den 21. april kl. 19.00 på Emmaus. Dagsorden følger
senere.

 
 
Med venlig hilsen

 
William Markusssen
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