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Lav dine egne fine træknapper  
Inspirationsaften tirsdag d. 3. september 
hos Lis Pedersen i christiansfeld 

Vi vil lave vores egne personlige træknapper af tørre grene af birk, nøddetræ, egetræ eller andre træsorter. Næsten alle slags 
kan bruges. Vi dekorerer knapperne ved at lave mønstre med brændemærker og ved tegning eller maling med farve/tusch. 
Knapperne kan anvendes til striktrøjer, sjaler, tasker eller andet. Det foregår udendørs i Lis´ gårdsplads/have og vi vil hygge 
og lave snobrød.

Kort om Lis: Lis har tidligere undervist børn og voksne i fremstilling af håndgjort papir, samt undervist i tegning og grafik på 
børnebilledskole på Frederiksberg i København.
Hun har på egen hånd arbejdet med mange materialer og teknikker, bl.a. syning, tekstiltryk, strik, hækling, løbbinding, foto 
og på det seneste afholdt workshops for voksne med nemme strikkerier. Lis bliver meget inspireret af naturen, og finder det 
helt oplagt at anvende “ting” fra naturen, derfor dette tilbud om at lave knapper af grene; at lave brugbare ting fra naturen 
er en fornøjelse.

Instruktøren medbringer:
Lis har grene, save, savemaskine, boremaskine, mønsterbrænder, farve og sandpapir.

Medbring: Tørre grene med og uden bark i flere træsorter og tykkelser og min. 25 cm i længden. 
Evt. sav, boremaskine og varmt tøj.

Dato: Tirsdag d. 03.09.19 Kl. 17.00-20.00

Sted: Haderslevvej 15, 6070 Christiansfeld

Deltagerbetaling: 50 kr. for medlemmer / 75 kr. for ikke medlemmer inkl. kaffe/the og kage.

Deltagerantal: Maks. 10

Tilmeldingsfrist: 12.08.19

Kontaktperson: Grethe Petersen, tlf. 51 42 50 30, mail: erikpe@moltrup-sogn.dk
Efter tilmeldings- og betalingsfristens udløb udsendes deltagerliste og andre relevante oplysninger.
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Håndgjort papir m/tryk, tegning & broderi
Weekendarrangement d. 5. og 6. oktober 2019 
v/ Ellen Qvortrup og Lis Pedersen 

Om lørdagen vil du lære at støbe dine egne unikke papirark efter en over 2000 år gammel teknik.
Du vil kunne støbe ark i flere formater, tykkelser, med og uden effekter og få kendskab til strukturer og vandmærker i papiret. 
Underviser medbringer papirgrundmasse.

Du medbringer selv effekter til grundmassen, som f.eks. gavepapir med farver og mønstre (gerne brugt), farvede servietter, 
brugte kuverter, sytråd, visne blomster, plantedele og hvad du kan finde på (dog er ugeblade og aviser ikke velegnede) – 
begynd allerede at samle nu. De færdige og tørre ark har mange anvendelsesmuligheder, som f.eks. brevpapir m. kuvert, 
beklædning af æsker, til at samle til et lille hæfte eller bog, som tegnepapir, malepapir eller til billedlige udtryk tilført grafisk 
tryk og broderi + en masse andet.

Om søndagen vil underviserne inspirere og vejlede til det videre arbejde med det støbte papir ved at tilføre det tryk, tegning 
og broderi.

Vi skal arbejde med grafiske udtryk i form af stempler, skabelontryk, monotopitryk, aftryk fra strukturer, forskellige effekter 
som metalfolie, puf mm. samt tegning med blyant, maling med tusch og andet.

Ved hjælp af broderi kan vi tilføre de grafiske tryk endnu en dimension. Vi vil tegne og male med sting og udnytte stingenes 
iboende muligheder for at skabe linjer, strukturer og mønstre.

Dato: Lørdag d. 05.10.19 kl. 10.00-16.00 og søndag d. 06.10.19 kl. 9.00-15.00

Sted: Moltrup Skole, gymnastiksalen, Møllesvinget 38, Haderslev
 
Deltagerbetaling: 500 kr. for medlemmer / 650 kr. for ikke medlemmer inkl. kaffe/the og kage
 
Deltagerantal: min. 8 - maks.14 

Tilmeldingsfrist: 26.08.19

Tilmelding til / kontaktperson: Bente Thaarup tlf. 22 97 80 25, mail: bthaarup@gmail.com
Efter tilmeldings- og betalingsfristens udløb udsendes deltagerliste og andre relevante oplysninger.
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Bytte stof- firkanter
Inspirationsaften mandag d. 4. november 2019 

Kom til en hyggelig inspirationsaften, hvor vi skal kreere nyt ud af stof/stofrester.

Vi vil prøve at bytte stoffirkanter, alle stofstykkerne skal have samme mål, og de kan bruges til meget forskelligt f.eks. duge, 
dækkeservietter, tasker og lign.

Så tjek dine gemmer og find stof frem, som måler mindst 30 X 30 cm. Så bytter vi os denne aften frem til nye stykker, og 
begynder måske på et projekt. 

Medbring: Diverse stof/stofrester mindst 30 x 30 cm i størrelse, alm.sygrej; herunder målebånd, saks, nål og tråd osv. 

Dato: Mandag d. 04.11.19. Kl. 19.00-21.30

Sted:Bispen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev

Deltagerbetaling: 50 kr. for medlemmer / 75 kr. for ikke medlemmer inkl. kaffe/the og kage

Deltagerantal: Ubegrænset. Ingen tilmelding

Kontaktperson: Susanne Diehl. Tlf: 29463424, mail: susandi.sd@gmail.com
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Hæklede snefnug og flettede julefugle
Juleinspirationsaften torsdag d. 28. november 2019  

Du har denne aften mulighed for at hækle dit eget snevejr. 

Man kan bruge hæklede snefnug/iskrystaller som pynt i vinduer, på juletræet eller på en forårsgren. De kan også bruges til 
kort og gavemærker. 
Der vil være mulighed for at hækle et par snefnug/snekrystaller denne aften. Vi har opskrifter og gode råd til arbejdet un-
dervejs.

Flettede julefugle
Du kan også flette en eller flere julefugle af genbrugspapir. Der vil være skabeloner, genbrugspapir og hjælp til at lave de fine 
flettede julefugle til juletræet, vinduet eller et helt andet sted.

Medbring: Bomuldsgarn, hæklenåle (nr. 3, 2½, 2 afhængig af garnets tykkelse), stramajnål, papirsaks og limstift.

Dato: Torsdag d. 28.11.19 kl. 19.00-21.30

Sted: Bispen, Bispebroen 3, Haderslev 

Deltagerbetaling: 50 kr. for medlemmer / 75 kr. for ikke-medlemmer inkl. kaffe/te og kage

Deltagerantal: Ubegrænset. Ingen tilmelding

Kontaktperson: Hanne Engholm Jensen tlf. 74 53 26 80, mail: engholm@webnetmail.dk eller 
Bente Thaarup tlf. 22 97 80 25, mail: bthaarup@gmail.com
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Hæklede kager og kaktusser  
Aftenkursus torsdag d. 16. januar med Signe Elfriede Nielsen

Det bliver en aften, hvor vi vil hækle en kage eller en kaktus efter Signes opskrift, det kræver blot, at man skal kunne hækle 
og kunne læse en hækleopskrift, dog vil der altid være hjælp tilstede, hvis det kniber.

Signe har hæklet i næsten 10 år, har ofte holdt hæklekurser for venner og medstuderende, og hendes inspiration henter hun 
mange forskellige steder. Det kan være i naturen, i sit studie som pædagogstuderende, noget fra nettet eller ideer der opstår 
i hendes fantasi. 

Hun arbejder meget frit og bygger gerne videre på opskrifter, arbejder primært med hæklede produkter til børn, derfor er 
hun også meget optaget af farver.

Signe medbringer fiberfyld, en del rester af bomuldsgarn (som deltagerne frit må bruge af) og opskrifter.

Medbring: hæklenål nr. 2,5 mm eller 3 mm, bomuldsgarn (8/4) og en lille lerpotte eller lign. med en diameter på 8-10 cm.  

Dato: Torsdag d. 16.01.20 kl. 18.00-21.30

Sted: Bispen, Bispebroen 3, Haderslev

Deltagerbetaling: 125 kr. for medlemmer/ 175 kr. for ikke medlemmer inkl. kaffe/the og kage.

Deltagerantal: Min. 8- maks. 12

Tilmeldingsfrist: 30.11.2019

Kontaktperson: Lis Pedersen tlf. 23 32 32 68, mail: minicd@hotmail.com
Efter tilmeldings- og betalingsfristens udløb udsendes deltagerliste og andre relevante oplysninger.
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Stofbeklædte æsker   
Inspirationsaften onsdag d. 5. februar 2020 v/ Ellen Qvortrup

Har du hang til fine, smukke, sjove, finurlige æsker til opbevaring af dine ting, er dette lynkursus måske noget for dig. Ellen 
har selv stor hang til kasser, æsker og beholdere i alle forskellige afskygninger, materialer og teknikker – æsker giver nemlig 
en fantastisk mulighed for på en gang at opfylde et funktionelt behov og se dekorative ud.

Denne aften vil vi have fokus på fremstilling af æsker i falseæskekarton, som beklædes med stof. Vi kan fremstille en hel enkel 
æske, som beklædes med et flot stykke stof, eller en æske der kan dekoreres med broderi, et stykke stoftrykt stof eller med 
en eller anden sjov/dekorativ effekt.

Udgangspunktet er to forskellige måder at beklæde æsker på – en hvor låget går ud over selve æsken og en hvor låg og bund 
går ud i et. Arbejdsgangene vil blive vist, og så vælger man selv hvilken type, man vil lave sin æske ud fra. Desuden vil Ellen til 
inspiration medbringe forskellige tekstile æsker/beholdere i andre teknikker.

Medbring:
Redskaber: Alm. sygrej og tegnegrej, vinkellineal, papirsaks, skæreunderlag, hobbykniv, metallineal, clips/klemmer/tøjklem-
mer, evt. falseben 

Materialer: falseæskekarton el. lign – evt. bagsidepappet på en alm. A4 blok som har ca. samme tykkelse, stof og stofrester i 
bomuld el. hør, sytråd, limstift, evt. broderigarn, evt. tekstile udtryk – selvfremstillede eller genbrug, f.eks. broderier, tekstil -
   tryk, patchwork, filt.

Dato: Onsdag d. 05.02.20 kl. 17.00-21.30

Sted: Bispen, Bispebroen 3, Haderslev

Deltagerbetaling: 100 kr. for medlemmer/ 150 kr. for ikke-medlemmer inkl. kaffe/te og kage, medbring selv service.

Deltagerantal: Min. 9-maks. 12

Tilmeldingsfrist: 03.01.20

Kontaktperson: Grethe Petersen tlf. 51 42 50 30, mail: erikpe@moltrup-sogn.dk
Efter tilmeldings- og betalingsfristens udløb udsendes deltagerliste og andre relevante oplysninger.
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Sølvsmykker 
Lørdagskursus d.22. februar 2020 v/ Sonja Nørgaard

Lær at lave dine egne sølvsmykker.

På dette kursus vil vi få vist, hvordan man fremstiller smykker af kobber eller sølv ved at vikle tråd med perler til fingerringe 
eller øresmykker.  Der kan også laves struktur på overflader, som giver en ekstra dimension til smykkerne og det vil være 
muligt at oxidere sølv.  Har du gamle smykker, kæder eller andet, som kan bruges, så tag det med, for Sonja medbringer en 
polertromle og det kan give nyt liv til gamle smykker. Hun medbringer desuden lidt værktøj og div. materialer.
Sonja har undervist i bl.a. smykkefremstilling i 25 år, arbejder hos Ravstedhus i Ravsted.

Hun fortæller: Jeg er meget kreativ, maler billeder, laver glaskunst og keramik. Smykker er i min dagligdag, da Ravstedhus 
handler med alt, hvad man skal bruge til fremstilling. Jeg står i butikken, laver undervisningsvideoer og underviser i smykke-
fremstilling.

Medbring: Perler, halvædelsten, ædelsten, “rigtige” sten, hvis du har lidt værktøj til at fremstille smykker, vil det være fint. 
Man kan købe sølv hos Sonja, der skal derfor regnes med lidt udgifter til materialer.

        

Dato: Lørdag d. 22. 02. 20 kl. 10.00-16.00

Sted: Bispen, Bispebroen 3, Haderslev.

Deltagerbetaling: 350 kr. for medlemmer/ 500 kr. for ikke medlemmer inkl. kaffe/the og kage.

Deltagerantal: Min. 6-maks 10.

Tilmeldingsfrist: 18.01.20

Kontaktperson: Lis Pedersen tlf. 23 32 32 68, mini.cd@hotmail.com 
Efter tilmeldings- og betalingsfristens udløb udsendes deltagerliste og andre relevante oplysninger.
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Generalforsamling  
Tirsdag d. 17. marts 2020 kl. 18.00-19.00  
Foredrag om ”Broderede mesterværker”  kl. 19.00-20.30

 

Dette års generalforsamling bliver afholdt en aftenstund lige som sidste år, og dette år byder vi på foredrag, når generalfor-
samlingen er slut.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende regnskabsår
6. Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg til bestyrelsen er Grethe Petersen og Hanne Engholm Jensen
7. På valg som suppleant er Lis Pedersen
8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant: På valg som revisor er Else Ebbesen og revisorsuppleant Hanni Eskildsen
9. Evt. – herunder ideer til næste sæsons program

Dato: Tirsdag d. 17.03.20 

Tid: Generalforsamling kl. 18.00-19.00, foredrag fra 19.00 – 20.30

Sted: Bispen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev

Deltagerbetaling: Generalforsamlingen er gratis, inkl. kaffe/the og kage, foredraget koster 50,-/ 75,-.

Ingen tilmelding

Kontaktperson: Grethe Petersen tlf. 51 42 50 30, mail: erikpe@moltrup-sogn.dk
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GARNA websshop/butik
Værkstedsbesøg tirsdag den 7. april 2020 kl. 19.00-21.30 
v/ Birgitte og Annette

GARNA er skabt på kærlighed til garn af den ypperste kvalitet. GARNA opfylder drømmen om at etablere en lille familie- 
virksomhed, som i dag består af Birgitte, hendes datter Sabrina og søster Annette.

GARNA er en webshop/butik med 100% naturlige produkter. Ingen kunststoffer. Og kun de allerbedste fibre: Cashmere, 
Camel, Alpaca, Mohair, Merino, Yak og silke. Ren luksus! Se mere på www.garna.dk. GARNA butik og virksomhed ligger på 
Ærø samt webshop-lager i Vejen.

Garnet er produceret i Italien og er håndplukket fra nogle af de bedste producenter, der findes på markedet. I Italien er garn 
og tekstiler af høj kvalitet, en tradition, der rækker langt tilbage i historien. Det er et vartegn både i Italiensk tøj og design. 
En undtagelse herfra er vores Alpaca garn, som vi henter i Peru – Alpacaens hjemland!

Netop traditionen og historien er en kerneværdi hos os. Navnet GARNA har vi hentet af det gamle proto-germansk udtryk for 
garn, og det står for vores kærlighed og fascination af det historiske.

Birgitte og Annette vil denne aften fortælle om etableringen af GARNA og den rejse det har været samt om garnet og mod-
ellerne. Der vil være mulighed for at købe garn samt kit til modellerne.
 
Vi finder de hyggelige sofaer frem, samt lidt kaffe og kage, så medbring gerne strikketøjet.

Dato: Tirsdag den 07.04.20 kl. 19.00-21.30

Sted: Baungård, Baungårdsvej 65, 6600 Vejen
 
Deltagerbetaling: 60 kr. for medlemmer / 85 kr. for ikke medlemmer
 
Deltagerantal: min. 10 og maks. 18 personer

Tilmeldingsfrist: 01.03.20

Tilmelding til / kontaktperson: Bente Thaarup tlf. 22 97 80 25, mail: bthaarup@gmail.com
Efter tilmeldings- og betalingsfristens udløb udsendes deltagerliste og andre relevante oplysninger.
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Maskinstrik – ”leg med teknikker”
Weekendkursus d. 25. og 26. april 2020. kl. 10-16 begge dage 
v/ Marianne Middelhede Jensen 

Endnu engang er Marianne Middelhede Jensen klar til at hjælpe os med at videreudvikle vores maskinstrikke færdigheder. 
Titlen er”Leg med teknikker“ hvor vi arbejder med Tuck, Part, L teknik og hulmønstre - på både enkelt og dobbelt apparat. En 
grundig gennemgang af hvad maskinen kan.

Tuck, Part, Lace, Hulstrik og Vævestrik – vores maskiner kan rigtig meget, og nogle gange glemmer vi de forskellige teknikker. 
På dette kursus vil vi gennemgå de mange muligheder, og hvordan de kan kombineres med hinanden og med ribapparat 
(hvis du har et). Desuden vil vi arbejde med teknikkerne som finish på en model. Der vil være prøver til inspiration og god 
mulighed for at arbejde selvstændigt med netop den/de teknikker, som du finder mest interessant.Derudover vil der være 
mulighed for at planlægge/designe egen model, hvori de forskellige teknikker kan indgå. Der bliver undervist ud fra Brother 
strikkemaskiner, men har du en anden type så husk brugsanvisningen, så finder vi nok ud af det.

Hvis I ønsker yderligere oplysninger, træffes Marianne på telefon 2328 68 65 eller på mail marianne.middelhede@gmail.com

Medbring: Strikkemaskine + alm. tilbehør.  Ribapparat med tilbehør (hvis I har en). Bord til strikkemaskine samt forlæn-
gerledningog evt. lys. Garn i både tynde og lidt tykkere kvaliteter(garn der passer til sp. 4 - 9). Plasticlommer A 4 

Marianne skriver:
Uddannet pædagog og gennemført uddannelse ”maskinstrik” på Hellerup Tekstil Seminarium. Medlem af ”Netmaskerne” 
hvor jeg har undervist på weekendkurser. Strikket på maskine i mere end 30 år. Generelt er jeg meget traditionel i mit strik,  
går op i at teknikerne og finishen er i orden. Jeg er ikke den fantasirige designer, vigtigst for mig er, at det jeg laver er funktio-
nelt og har et smukt udtryk. Underviser i dag i kreative fag på et kompetencecenter.

Dato: 25.-26. april 2020 kl.10.00-16.00 begge dage

Sted: Moltrup Skole, gymnastiksalen, Møllesvinget 38, 6100 Haderslev

Deltagerantal: min. 9 - maks.12

Deltagerbetaling: 750,- kr. for medlemmer /900,- kr. for ikke medlemmer plus evt. materialer, inkl. kaffe/ te og kage. 
Der vil på kurset blive arbejdet ud fra et kompendium som koster 75 kr.

Tilmeldingsfrist: 20.03.20

Tilmelding til: Kontaktperson Marie Didriksen tlf. 30 95 11 80, mail. Skovly.didriksen@privat.dk
Efter tilmeldingsfristen er tilmeldingen bindende og jeg udsender deltagerliste, oplysninger vedr. betaling, betalings-
frist og andre relevante oplysninger. Og jeg glæder mig til endnu en hyggelig og inspirerende strikkeweekend.
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Japansk broderi
Weekendkursus lørdag d. 16. maj og søndag d. 17. maj 2020. kl. 10-15 
v/ Tine Wessel

Vi er så heldige at kunne præsentere jer for Tine Wessel, som vil komme og lære os at sy japansk Sashiko og BORO (lap-
peteknik med sashiko sting) - på blåt stof med originale sashiko nåle og tråd. Tine vil kun være til stede om lørdagen, og om 
søndagen vil vi kunne arbejde selvstændigt og have mulighed for at hjælpe hinanden.

I februar 2018 var Tine i Tokyo for at lære sashiko broderi og fik lejlighed til at studere BORO tekstiler. Vi vil denne lørdag sy 
flotte sashikomønstre, enkeltstående motiver og sy lapper på lapper. Vi dykker også ned i den spændende kulturhistorie, der 
ligger bag, og vi skal se en lille film om Boro tekstiler. Tine medbringer bøger og prøvesyninger som inspiration.

Tine fortæller om sig selv: Jeg er uddannet Tekstilformidler i 2011 med speciale i Broderi og kulturelformidling fra Tekstilfor-
midleruddannelsen i København. Har arbejdet på Selskabet for Kirkelig Kunst´s broderiværksted. Driver egen virksomhed og 
har haft samarbejder med blandt andet Faaborg Museum, Saga Furs, ELLE, Stilleben, Maries Ideer mv.
Bestyrelsesmedlem i Foreningen Haandarbejdets Fremme siden 2015.
Er gæstelærer på Tekstilformidleruddannelsen, Skals Højskole, underviser fra egne Broderisaloner samt flere steder i ind- og 
udland heriblandt Færøerne og Japan. Jeg er optaget af at præsentere broderi i en moderne kontekst – det har jeg gjort via 
en bogudgivelse i 2015 – Korssting NU og via mine egne værker, udstillinger og undervisning.

Medbring: En lineal, broderisaks, stiftblyant, hvidt karbonpapir (det fra Burda er rigtig godt – der er et stort hvidt ark i pakken, 
der kan deles af flere), en hvid blyant til stof, evt. en kvadreret blok / millimeterpapir + tegneredskaber.
Små stofrester (max 5 x 5 cm i fast stof), broderigarn og knappenåle til BORO
Jeg medbringer kits – lige nu ved jeg ikke, om det er muligt at skaffe japanske materialer (nåle og tråde) til den tid – men det  
   gør jeg, hvis det er muligt. Kit pris kr. 150,-

Dato: Lørdag d.16.05.20. og søndag d. 17.05.20 kl. 10.00-15.00 begge dage

Sted: Moltrup Skole, Møllesvinget 38, 6100 Haderslev

Deltagerantal: min. 8 - maks.10

Deltagerbetaling: 950,- kr. for medlemmer /1100,- kr. for ikke medlemmer plus evt. materialer, inkl. kaffe/ te og kage

Tilmeldingsfrist: 02.04.20

Kontaktperson: Susanne Diehl,Tlf. 29 46 34 24, mail: Susandi.sd@gmail.com
Efter tilmeldings- og betalingsfristens udløb udsendes deltagerliste og andre relevante oplysninger.
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Udflugt til Tønder og omegn  
Udflugt lørdag d. 6. juni 2020 

Årets udflugt går til Tønder og omegn. Vi skal besøge Ravstedhus, Drøhses hus, Hanne i Højer og Højer antik og livsstil.

Vi starter med at besøge butikken Ravstedhus, her kan man finde alt, hvad man skal bruge til 
smykkefremstilling, både materialer som f.eks. sølv, guld, sten og perler, værktøj og tilbehør og an-
dre kreative materialer. Ravstedhus holder også kurser, men denne gang besøger vi kun butikken. 
Se mere og bliv fristet på https://www.ravstedhus.dk/

Vi fortsætter til Tønder og Drøhses Hus. Drøhses Hus er et af Tønders fineste gamle huse, opført i 
1672. Barokhuset fremstår imponerende velbevaret efter en stor restaurering 1981-85, som ind-
bragte den anerkendte Europa-Nostra-pris. Vi har bestilt omvisning, hvor vi blandt andet skal se og 
høre om udstillingerne med de berømte tønderkniplinger - en vigtig del af områdets erhvervshisto-
rie. Vi spiser vores frokost – medbragte madpakker i kniplingehaven, som er anlagt med inspiration 
fra et 200 år gammelt kniplingemønster. Se mere om Drøhses hus på https://msj.dk/droehses-hus/

Turen går videre til Hanne i Højer, hvor vi får et foredrag om hendes arbejde med vævning,  
strikning, pelsarbejde, brugs- og billedtekstil. Hanne er uddannet kunsthåndværker og har 35 års 
erfaring med formidling på forskellige niveauer: undervisning, foredrag m.v. 
Se mere på https://hanne-i-hojer.dk/language/da/

Sidste stop er hos Højer antik og livsstil / By Madsen.dk ved Aase-Lene Lysgaard Madsen, som 
er uddannet tekstildesigner fra Højer design Seminarium, med stoftryk som speciale. Aase-Lene  
producerer tørklæder, kjoler og rumdelere med teknikker inden for f.eks. tekstiltryk og filt.  
I galleriet kan man foruden Aase-Lenes tekstiler se malerier af Grafiker Ayoe Lise L. Pløger, keramik 
af Pottemager Jytte Lysgaard samt andre lokale kunstnere. Se mere på http://www.bymadsen.dk/

Dagens program
Kl. 9.00  Vi mødes på p-pladsen Sverigesvej 2, hvor vi arrangerer samkørsel
Kl. 10.00 – 11.00 Ravstedhus, Ravstedhovedgade 51, Byllerup-Bov
Kl. 11.30 – 13.30 Drøhses Hus, Storegade 14, Tønder
Kl. 14.00 – 16.00 Hanne i Højer, AR Kjærbysvej 8, Højer
Kl. 16.15  Højer Antik og livsstil, Storegade 6, Højer
Ca. kl. 17.30 Vi er tilbage i Haderslev efter en god dag med mange indtryk.

Dato: Lørdag d. 06.06.20 kl. 9.00 – ca. 17.30

Sted: Vi mødes på p-pladsen Sverigesvej 2 

Deltagerbetaling: 220 kr + kørsel ca. 160 km

Medbring: Madpakke til frokost

Deltagerantal: Min.10 - maks. 25  Tilmeldingsfrist: 02.05.20

Tilmelding til kontaktperson: Hanne Engholm Jensen, tlf. 74 53 26 80, mail: engholm@webnetmail.dk 
Efter tilmeldings- og betalingsfristens udløb udsendes deltagerliste og andre relevante oplysninger.

https://www.ravstedhus.dk/ 
https://msj.dk/droehses-hus/ 
https://hanne-i-hojer.dk/language/da/ 
http://www.bymadsen.dk/

