Vi har også en

STØTTEFORENING
Den hedder Ællingerne og har til formål at yde praktisk og økonomisk støtte til Odense Glasværk. For
eksempel er det medlemmer af støtteforeningen, som du møder i Glasværkets butik eller i forbindelse med
andet praktisk arbejde – udover glaspustningen.
Medlemmerne af støtteforeningen engagerer sig, fordi de gerne vil arbejde for at bevare et glasværk i
Odense og/eller fordi de gerne vil støtte det sociale arbejde i Glasværket – og så er mange af dem også
begejstrede for glas.
Umiddelbart stilles der dog ingen krav til medlemmerne – udover et beskedent årligt kontingent på kr.
100,-. Man forpligter sig ikke til at lægge en arbejdsindsats.
Du bliver medlem ved at indbetale kontingentet kr. 100,- via netbank. På foreningens konto:
Fynske Bank, reg.nr. 6857, kto.nr. 1029740
Og så skriv: Navn – Adresse – E-mail i indbetalerfeltet. Vi kommunikerer pr. mail med vores medlemmer.
Medlemmer af støtteforeningen deltager én gang årligt i lodtrækningen om min. fem stykker glaskunst fra
Glasværket. For hver påbegyndt 100 medlemmer trækker vi fem præmier.
Men herudover har vi også haft flere under frivillig oplæring. På sigt satser vi på at kunne tilbyde
lærepladser, så vi også kan sikre det gamle glashåndværk.
Formålet med glasværket er således mange ting; vi vil skabe en virksomhed, der giver arbejdspladser, vi vil
sikre et stykke odenseansk historie, vi vil bevare et gammelt håndværk, og så vil vi være et tilbud til borgere
der er faldet – eller er ved at falde – ud af arbejdsmarkedet.
Bestyrelsen i Støtteforeningen Ællingerne består af:
Peder Damsted, formand, tlf. 60 89 15 47
Finn Jensen, Kasserer, tlf. 30 98 51 18
Lenette Iversen, bestyrelsesmedlem
Bodil Vestgaard, bestyrelsesmedlem
Christian Frederiksen, bestyrelsesmedlem

Glasværket ligger ved Odense Havn
Havnegade 13 | 5000 Odense C | www.odenseglasvaerk.dk
ÅBENT: Tirsdag-fredag fra kl. 10-17 | Lørdag-søndag fra kl. 10-15

