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De fleste af denne sæsons hold er nu afsluttede, eller slutter i begyndelsen af juni.
Vi har en enkelt, men helt speciel begivenhed tilbage:
Fredag d. 31. maj arrangerer Skovbo Aftenskole Forening bustransport til Kniplings-Festival i
Tønder. Der er åbent for tilmeldinger på https://skovbo.aftenskole.dk/kurser/?course=19121
Hvert 3. år afholdes der en stor international Kniplings-Festival i Tønder, kniplingernes by.
Tønder er i festivalens tegn fyldt med spændende inspiration til husflidsfolket: Aktive kniplestande, så man kan se teknikken, og få en fornemmelse af den sjæl, der lægges i håndværket. Man
kan beundre både de traditionelle gamle mønstre og arbejdsmetoder, og få en fornemmelse af
den udvikling og nytænkning der foregår indenfor husfliden i disse år. Der er planlagt workshops,
som man kan tilmelde sig på forhånd og en salgsmesse med de skønneste mønstre og materialer.
Vores formand, Charlotte Månsson, der selv i mange år har været fast deltager på Knipleholdet i
Gørslev, er med på turen, og klar til at give gode råd og svare på spørgsmål undervejs.
Læs mere om de praktiske detaljer på hjemmesiden.
Kender du nogen, som kunne være interesseret I at komme med til Tønder, så del meget gerne
informationen!
Til slut vil jeg gerne takke alle jer, som har deltaget i en eller flere af vores aktiviteter i den
forløbne sæson. Vi vil også fremover udbyde de ”sædvanlige” kurser, og forsøge os frem med lidt
spændende nyheder ind imellem. Når den kommende sæsons hold er klar til tilmelding på
hjemmesiden, sendes der en informations-mail ud.
I, der hos jeres underviser allerede har forhåndstilmeldt jer næste sæson, vil få en bekræftelse på
tilmeldingen inden sommerferien.
Glade forårshilsener fra
Skovbo Aftenskole Forening
Solveig Nyenstad
Skoleleder
Mobil: 28 91 53 85 (læg venligst besked hvis jeg ikke svarer)
www.skovbo.aftenskole.dk
Du kan afbestille nyhedsbrevet ved at sende en mail til skovbo@aftenskole.dk med teksten ”afmeld nyhedsmail”

