Nyhedsbrev fra Jelling PilefletteLaug, november 2018

I bestyrelsen er vi i fuld
sving med at lave program
til den næste sæson. Det er
stadig alt for tidligt at
afsløre noget, men… det
ser ud til, at det bliver
rigtig godt! ☺

Vi har valgt at købe noget
grej til høst. Det handler
om bukke og bordplader,
og tønder til at trække pil
fra.

Det er ikke så lang tid til, at vi skal
høste pil. Det er allerede d. 17.
nov.! Der er ikke så mange
tilmeldt, - endnu? Vi håber, at
rigtig mange tilmelder sig, for det
plejer at være super hyggeligt, og
en rigtig god måde at være
sammen på. Der er også fuld
forplejning, så bare kom frisk!
Vi mangler fortsat hjælp til at lave
suppe, - tilmelding foregår som
vanligt til Connie
(conniebendiksen@gmail.com)

Vi i bestyrelsen er (også) meget glad for kage ☺
Vi håber, at der fortsat er nogle glade kagebagere, som vil medbringe kage til
flettedagene…? Hvis der er nogen som har lyst til det, så giv Connie besked, fx
sammen med tilmelding til flet, så ved hun besked.
Det er ikke nødvendigt at bage til alle. – For vi er tit rigtig mange! Men hvis man
bager til måske 20 personer, så er det fint! Og hvis der så er flere, der bager til
20, - så får alle lov at smage noget… ☺

Der har været lidt usikkerhed
omkring hvornår vi slutter af på
flettedage.
Vi har besluttet følgende
sluttidspunkter:
Enkelte flettedage: kl. 16
Weekender, lørdag: kl. 16,
søndag: kl. 15.30
Dage med generalforsamling: Kl.
16.
Vi håber at det er nemt og
overskueligt for alle.

Vi efterlyser fortsat flere
undervisere. Hvis nogle har
lyst til at være ”føl” hos en
erfaren underviser, så sig
endelig til ☺ Det er en
rigtig god måde at komme i
gang med at undervise på,
hvor der er mulighed for at
kigge én over skulderen, og
evt. stille spørgsmål…
Henvend jer gerne til én fra
bestyrelsen, hvis I er
interesserede.

DATO

EMNE

STED

Søndag, d. 4.
november

Juleflet
Børneflet
Fri flet

Multihallen i
Kollerup

Lørdag, d. 17.
november

Pilehøst

Hos Henny i
Bredsten

Lørdag, d. 5.
januar

Evt. pilesortering

Hos Jens Morten i
Jelling

Lørdag, d. 19. og
søndag, d. 20.
januar

Begynderkursus
Mandeflet
Æselkurv
Firkantede kurve
Kante kursus
Flet i frisk pil
Fri flet

Multihallen i
Kollerup

Søndag, d. 24.
februar

Genopfriskning for begyndere
Rangle flet
Bark
Ingka bund
Opstagning på fast bund
Fri flet

Multihallen i
Kollerup

Lørdag, d. 16.
marts

Kurv med polsk lukning
Stole af stubbe
Oval bund
Fri flet
Generalforsamling

Multihallen i
Kollerup

Lørdag, d. 30.
marts

Fri flet
Ingen undervisning – medlemmerne byder
selv ind

Multihallen i
Kollerup
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