Glaskursus 2

Nr. 16.04

Få en fantastisk oplevelse ved at arbejde med glas. Der undervises i grundlæggende
teknikker, så kurserne er for alle, uanset niveau.
I værkstedet findes alt, hvad der er brug for inden for dekorationsmaterialer. Der er mulighed
for at lave fade, figurer, vaser, pynteting, etc. - kun fantasien sætter grænser.
Der er hele tiden hjælp og inspiration at hente fra underviseren - så tilbring kreative
hyggetimer sammen med dem du holder af og kom hjem med smukke kreationer fra kurset.
Der kan max være 8 på holdet – så det er først til mølle!!
Sted: Glasgården, Bejsnapvej 24, 6870 Ølgod
Tid: d. 3. marts 2016 fra kl. 18.00 til 22.00
Instruktør: Helle Jacobsen
Pris: 295kr + materialer, som afregnes med instruktør. Ingen rabat
Tilmelding senest d. 25. februar 2016 - mobil 2061 3042

Hvad har vi egentlig gang i? – noget om Grundtvig

Nr. 16.03

Morten Thaysen har haft orlov fra sit præsteembede for at studere Grundtvig. Så hans
foredrag vil helt naturligt tage udgangspunkt i dette studie.

For ikke længe siden var der en leder i Jyllandsposten, der opfordrede os til at
genopdage Grundtvig i den påtrængende virkelighed, som vi lever i.
Den påtrængende virkelighed viste sig, da strømme af flygtningen pludselig begyndte
at gå ad de sønderjyske motorveje.
Vi var alle rådvilde.
Nogle ville åbne grænserne endnu mere.
Andre ville lukke dem.
Den påtrængende virkelig tvinger os til at spørge os selv om, hvem vi er og hvad vi
har gang i.
Grundtvig kæmpede med det spørgsmål hele sit liv.
Hans tanker er højaktuelle.
Tinghøj forsamlingshus
Tid: d. 10. marts 2016 fra kl. 19.30
Foredragsholder: Morten Thaysen
Pris: 90 kr. incl. kaffe
Tilmelding senest d. 1. marts 2016 - mobil 2061 3042

Se mere på www.familiefritid.dk

Kreativ udstilling
Kreativ udstilling byder på aktiviteter i form af udstillinger, evt. arbejdende stande og
demonstration af teknikker og materialer fra nogle af de mange kreative personer vi har
i lokalområdet.
Kom og besøg udstillingen som giver både udstillere og de forhåbentlig mange
besøgende inspiration og sjove oplevelser.
Som udstiller har du mulighed for at få tildelt et areal til brug for en arbejdende stand.
Besøgene kan, foruden at se udstilling og evt. arbejdende stande, nyde en kop kaffe.
Samme aften afholdes generalforsamling i Familie & Fritid.
MOT Junior- og Ungdomsklub udstiller sæsonens malerier – der afholdes
auktion over disse til fordel for Mot Junior- og Ungdomsklub.
Auktionarius er Anne Christensen. Auktionen begynder kl. 18.30
Sted: Tinghøj Forsamlingshus
Dato: onsdag d. 16. marts 2016
Åbningstid:kl.17.30-21.30
Meld dig som udstiller hurtigst muligt

