
 

 

Så er det vist på tide der kommer et lille nyhedsbrev. 

 

Der er været meget gang i bestyrelsens i Danske glasperler her de sidste måneder. 

 

Først rejste vi til Glasperletræf i Wertheim i en forlænget weekend, den 12-16 oktober. 

Vores formand blev desværre ramt af sygdom, så vi var i alt 10 personer der rejse afsted. 

Efter en Lang bustur i en lille bus ankom vi til Wertheim kl. ca. 22.00, hvor vi havde booket os ind på 2 hoteller. Vi blev 

fordelt og var alle så trætte at det bare hed vi ses i morgen tidlig  

 

Næste formiddag mødtes vi efter et solidt morgenmåltid, der var desværre 

sket det at på det ene 4 sengs værelse var det en opredning på en sovesofa, 

det var ikke så hensigtsmæssigt, så Helle Mark havde skyndt sig at booke et 

enkeltværelse så det var muligt at få noget søvn den kommende nat. Vi skal 

nok være mere obs. på hvad der bliver booket til næste år. Vi spadserede i 

fælles flok til Arkadesalen til årets perletræf. Og havde en dejlig dag med 

spændende demoer osv. Om aftenen besluttede vi at spise på den Græske 

restaurant på det ene hotel, hold op nogle store portioner mad de serverede. 

Men lækker mad, så her blev det besluttet at vi de efterfølgende aftener ville vi 

spise her, så var vi fri for at rende byen tynd for at finde et spisested. Vores 

chauffør Thomas valgte at spise sammen med os om aftenen, han synes nu 

nok det var en forfærdelig hønsegård med alt den kaglen  

 

Lørdag formiddag kørte Thomas de af os der havde lyst en tur til Out 

let village lige udenfor Wertheim, her kunne der lige blive spenderet 

nogle penge på mærke tøj, sko, og meget mere. Derefter kørte han 

os retur til Arkadesalen hvor resten af dagen igen gik med demoer og 

shopping. Lørdag aften efter vi havde spist aftensmad, ville Birthe på 

Afrikaner bar, så der tog vi alle med hen, hvor vi hyggede nogle timer 

inkl. vores chauffør. Drinksene var lidt stærke, så en var nok, så efter 

en lang dag med perler, shopping mm. gik turen retur til vores 

værelser for at få lidt nattesøvn. 

 

 

 

Søndag gik ligeledes i arkadesalen, hvor der blev handlet meget ind, 

de sidste euro skulle bruges 

Wertheim er en utrolig gammel smuk by, og vejret var fantastisk de 

dage vi var der, så indimellem når man havde lyst til frokost eller en 

kaffepause gik man en tur i byen, her var for øvrigt også nogle 

ganske udmærkede butikker man kunne få styret sit shoppe gen i   

 

Mandag morgen valgte vi at stå tidligt op, selv om Anette god nok 

synes det var tidligt, for at køre fra Hotellet kl. 7.30, så vi kunne 



passere den tyske grænse kl. ca. 17.00.  

 

Vi havde en rigtig dejlig tur, og fik snakket og udvekslet erfaringer og ideer med hinanden. Ligeledes efterspurgte flere 

af vore medlemmer at vi ved det årlige træf ville satse meget mere på workshops, hvor vore egne medlemmer kunne 

hjælpe knap så øvede medlemmer fra alt lige fra at lave perler til sandblæsning, montering, loddeteknikker mm. Det vil 

vi selvfølgelig tage til efterretning i bestyrelsen 

Vi takker for en fantastisk tur 

 

 

Herefter havde vi lige 14 dages pause, eller hvad man kan kalde det, der blev arbejdet på vores kommende stand til 

Kreativ Dage i Fredericia. 

 

 

Torsdag den 26.10.2017 tog Helle og Birthe til Fredericia for at 

stille vores stand op for Dansk Glasperle forening. Vi havde booket 

en arbejdende stand, hvor vi ved Flemmings hjælp fra Ravstedhus 

havde installeret 3 arbejdsstationer med brændere. Her var Helle, 

Birthe, Lisbeth og Mette med til at styre slagets gang, men der skal 

lyde en ekstra stor tak til de medlemmer, der gav en hånd med til 

at passe standen. Tusind tak for hjælpen skal der lyde til Bodil og 

Otto Zebitz, Karin Overgaard, Anette Nim, Helle’s datter Mette, 

Lone Matzen, Ladan Pirayeh, medlemmer af Danske Glasperler, 

og også en stor tak til Zimone, Liv og Katrine fra Glasholdet fra 

Ungdomsskolen Kolding, som sprang til og hjalp hele lørdagen  

Vi havde 3 rigtig gode dage, og der var massere af folk på vores 

stand for at prøve at lave glasperler, og vi fik rigtig mange gode 

snakke med kommende perlemagere, og det gav også 5 nye 

medlemmer til foreningen, og forhåbentligt lidt mere i den 

kommende tid. 

Søndag kl. 16.00 lukkede og pakkede Birthe, Helle og Mette hele 

standen ned, så i dag mandag er krafterne godt brugt op. Men vi 

synes vi havde nogle gode dage, og allermest, så siger vi 

velkommen til de nye medlemmer af foreningen.  



Vi har også lovet både nye og gamle medlemmer at vi vil gøre lidt mere for at vores hjemmeside bliver opdateret, men 

vi har lige behov for et par dages ferie inden vi går i gang igen. 

 

Derudover kan jeg oplyse at næste bestyrelse møde er planlagt til sidst i november, så er der medlemmer der har 

input i synes vi skal vide, så send hellere end gerne en mail til Mette på amer@kolding.dk 

 

De bedste perle hilsner fra  

 

Bestyrelsen i Danske Glasperler 

Mette Pedersen 

Næstformand 
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