Glasperletræf
3 – 4 oktober 2020
Ravstedhus, Ravsted Hovedgade 51, 6372 Byllerup Bov

Vinderperlen 2019 af Bente Clausen.

Kære medlemmer i Danske Glasperler.
Vi vil hermed rigtig gerne invitere jer til dette års glasperletræf.
Vi havde egentligt planlagt med at det skulle være en weekend i juni,
men Covid-19…… osv, osv. Ja - så bliver det altså i oktober i stedet
for. Vi håber I alle har mulighed for at deltage denne weekend. Har
du en ven/veninde som gerne vil med, så er det muligt at invitere
vedkommende med, også om lørdagen.
Vi ser frem til at se jer alle og have nogle hyggelige og lærerige dage
sammen.
Vi har i bestyrelsen stadig travlt med at lave programmet, så der er
endnu ikke ret meget som er fast, med hensyn til demoer og om fx
Otterbein dukker op.
Ravstedhus har butikken åben hele weekenden, så der er rig
mulighed for indkøb og måske Flemming vil have forskellige
demo’er i forretningen, det er heller ikke helt fastlagt endnu.
Der kan selvfølgelig også forudbestilles varer ved Ravstenhus og
spares porto.

Vi planlægger med perledemo’er både lørdag og søndag, og
passende pauser, hvor man kan handle, udveksle historier, nyde en
kop kaffe og bare ’netværke’ med andre perlemagere.
Selve programmet for træffet finder du sidst i dette dokument, indtil
videre, en ikke helt fast plan, da aftaler ikke er på plads endnu.
Programmet i en mere ajourført udgave udsendes, når vi kommer
tættere på datoen for træffet og det vil også være til at finde på
vores hjemmeside og Facebook.
Husk at sende jeres perle/monteret perle til
Gitte Bartholomæussen
Læssevej 7
6780 Skærbæk

Konkurrence perle tema: ”filigrana / latticino dekoration”.
Konkurrence monteret glasperle/glasperler. (er uden tema).
Vi håber at der er rigtig mange der har lyst til at deltage i
konkurrencerne, og perlen/monteret perle/perler skal indsendes så
den er fremme senest den 04.09.2020.
Det er medlemmer og besøgenes stemmer der afgør vinderen af
årets perle (første, anden, tredje plads) og årets monterede perle
(første, anden og tredje plads).

Priser
Fredag - let aftensmad og drikkevarer til maden – kaffe/the
Lørdag – deltagergebyr (demo’er – frokost - kaffe/the – kage drikkevarer til maden)
Lørdag – morgenmad
Lørdag – aftensmad og drikkevarer til maden – kaffe/the
Søndag – morgenmad

75,250,30,150,30,-

Søndag – frokost og drikkevarer til maden – kaffe/the – kage

75,-

Bemærk vi har valgt at inkludere drikkevarer til maden i prisen.
Tilmeldinger skal sendes til helle@fredberg-nielsen.dk – med
angivelse af hvilke dele af træffet man deltager i, senest den 5
september.
I din tilmelding skal følgende oplyses:
Hvad
Kontakt oplysning (Navn, adresse, tlf, mail)
Deltager fredag (ja/nej)
 Aftensmad fredag (kr. 75)
Deltager lørdag (ja/nej)
 Morgenmad lørdag (kr. 30)
 Demo, frokost, kaffe (kr. 250)
 Aftensmad (kr. 150)
Deltager søndag (ja/nej)
 Morgenmad søndag (kr. 30)
 Frokost, kaffe (kr. 75)
Udstillingsbord (gratis for medlemmer) (ja/nej)
Samlet beløb, som overføres til
Reg.nr. 3724 – Kontonummer 3724293050
ifm tilmelding.

Ja/nej Pris

I bedste go-more stil, vil vi gerne hjælpe vore medlemmer med
kørelejlighed / underholdning på turen.
Hvis du har en ekstra plads i din bil til træffet, og gerne vil have en
passager med fra foreningen, så meld rute – retur til Helle. Eller hvis du
gerne vil med, men mangler en køre lejlighed så meld tilbage til Helle –
så formidler hun gerne kontakt – så der kan aftales mellem de enkelte
parter… helle@fredberg-nielsen.dk

Hvis I hellere vil aftale transporten selv, kan I også bruge vore Facebook
gruppe til det.
Da der er begrænset med værelser på Ravstedhus kan vi kun tilbyde
få medlemmer mulighed for overnatning der. Værelser tildeles efter
princippet – først til mølle.
En del pladser er allerede reserveret til bestyrelsen og hjælpere.
Men der er også andre muligheder i nærheden. Priserne er yderst
fornuftige, hvis du søger på bed and breakfast Bylderup-Bov dukker
der flere muligheder op.

Foreløbig Program lørdag:
Kl. 08.00 – 09.00
Kl. 10.00

Morgenmad for de tilmeldte
Velkomst

Kl. 10.15 – 11.00
Kl. 11.00 – 12.00

Demo 1 –
Demo 2 –

Kl. 12.15 – 13.00
Kl. 13.15 – 14.30

Frokost buffet
Demo 3 –

Kl. 14.30 – 15.00

Kaffepause

Kl. 15.00 – 16.20
Kl. 16.30

Demo 4 –
Generalforsamling

Kl. 18.30

Aftensmad og hygge – værkstedet er åbent, så der er
mulighed for at give hinanden små fif.
Aftenkaffe

Kl. 21.00

Foreløbig Program søndag:
Kl. 08.00 – 09.00
Kl. 09.30 –
Kl. 11.00 –
Kl. 12.00 – 13.00

Morgenmad for de tilmeldte
Demo 5 –
Demo 6 –
Frokost

Kl. 13.00 - 14.00
Kl. 14.30 –
Kl. 15.00 – 15.30
Kl. 15.30 – 15.40
Kl. 15.40 -

Demo 7 –
Kaffe og de sidste indkøb ved Ravstedhus
Konkurrencen offentliggøres.
Fotografering af vinderne
Tak for i dag, alle må meget gerne hjælpe med at rydde op 

Hele weekenden:
Demoer i butikken
???? Hvad Flemming ellers finder på af overraskelser.

Venlig hilsen og på gensyn
Bestyrelsen i Danske Glasperler

