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1. mødedage efter sommerferien:

1. mødedage efter juleferien:

Tirsdag den 14. august (ulige uge) klokken
18:30-22

Fredag den 4. januar 2019

Fredag den 17. august klokken 10-13
Mandag den 20. august (lige uge) klokken
18:30-22

Mandag den 7. januar 2019
Tirsdag den 15. januar 2019

2. halvår 2018 og 1. halvår 2019.

Sidste mødedage før juleferien:

Sidste mødedage før sommerferien:

Mandag den 10. december 2018

Tirsdag den 18. juni 2019

Fredag den 14. december 2018

Fredag den 21. juni 2019

Tirsdag den 18. december 2018

Mandag den 24. juni 2019

August:
September:
Lørdage d. 15.9. og
3. 11. kl. 10-15:

Vi starter i møderum 3 og 4 – se datoer på bagsiden.

Marts:
Tirsdag d. 12.3.
kl. 19-22:

Venskabsaften i Glostrup Hallens restaurant. Vi får brug for
kagebagere, så meld dig gerne, når du skriver dig på
tilmeldingslisten. Tilmelding fra 1.11.

Kursus i lange nisser v/Jytte i Præstegården. Symaskine
nødvendig – skal du låne en maskine, siger du til ved tilmeldingen.
Max. 12 deltagere. Betaling for begge gange kr. 250,- ved
tilmelding fra 14.8.

Lørdag d. 16.3.
kl. 10-16:

Kursus i kosmetikpung i foldet log cabin v/Jytte i møderum 4.
Max. 12 deltagere. Betaling kr. 150,- ved tilmelding fra 1.11.

Søndag d. 16.9.
kl. 10-16:
Oktober:
Lørdag d. 6.10.
kl. 10-16:

Fællessyning i Præstegården. Tag dit sytøj med og kom og hyg
dig. Tilmeldingsliste er i den røde mappe.

Søndag d. 17.3.
kl. 10-16:

Syning uden lærer og hygge for alle medlemmer i møderum 4.
Evt. morgenmad kl. 9. Tilmelding i den røde mappe fra 1.11.

Kursus i huse med dresdenlineal v/Lene Spangler i møderum 4.
Max. 12 deltagere. Pris kr. 150,-. Betaling ved tilmelding fra 14.8.

Søndag d. 7.10.
kl. 10-16:

Fællessyning, gerne med tema efterår i møderum 4.
Tilmeldingsliste er i den røde mappe.

April:
Lørdag den 6. og
søndag den 7.4.
klokken 9:30 – 15:

Tirsdag den 23.10.
kl. 19-22:

Aftenkursus: Lær din symaskine at kende v/Bente Haagensen i
i møderum 3. Egen symaskine medbringes. Max. 12 deltagere.
Betaling kr. 75,- ved tilmelding fra 14.8.

Lørdag d. 27.4.
kl. 11.:

Lørdag d. 27.10.
kl. 19-22:

Kulturnat i Aktivitetscenteret. Vi hyggesyr og tager lidt ting med til
en lille udstilling. Alle er velkomne, både som deltagere og som
gæster. Tilmelding fra 14.8.

Maj:
Mandag den 27.5.
kl. 19-22:

November:
Lørdag d. 3.11.
kl. 10-15:

2. del af nissekurset. Bemærk: Denne gang i møderum 4.

Juni:
Lørdag d. 15.6.
kl. 10-15:45:

Søndag d. 4.11.
kl. 10-16:

Fællessyning, gerne med tema jul i møderum 4. Tilmeldingsliste
er i den røde mappe.

December:
Lørdag d. 1.12.
kl. 10-17:

Juletur til butik Paradisets Bamser, Tøj og Brugskunst samt
julemarked på Grønnessegård med afgang fra Glostrup
Fritidscenter præcis kl. 10. Mad kan købes eller man tager
madpakke med – der spises på Grønnessegård. Pris kr. 225,- incl.
indgang på Grønnessegård. Billetter kan købes fra 1.9.

Mandag d. 10.12.
kl. 19:

Juleafslutning i møderum 4 med rejer, laks mm.
Medbring en patchworkrelateret pakke til mellem kr. 20,- og 30,-.

Fredag d. 14.12.
kl. 10:

Juleafslutning i møderum 4 med glögg, æbleskiver, pakkeleg og
hygge. Medbring en patchworkrelateret pakke til mellem kr. 20,- og
30,-.
Billetter til begge afslutninger á kr. 50,- kan købes fra 1.9.

Januar 2019:
Fredag d. 25.1. kl. 1021, lørdag d. 26.1. kl.
10-18 og søndag d.
27.1. kl. 10-17:

Fredagsholdet i Præstegården samt marathonsyning. Tilmelding
fra 1.10. Vi bestiller lækkert smørrebrød til frokost lørdag. Evt.
morgenmad kl. 9 lørdag og søndag.

Kursus i Mary-Poppins-taske v/Stine i møderum 4.
Pris kr. 300,- for begge dage.Udførligt mønster og dansk vejledning
til kr. 169,- købes på selve kurset. Max. 15 deltagere. Tilmelding
med betaling fra 4.1.2019.
Besøg af Gåsa-quilterne i Glostrup Hallens Restaurant. Mere
herom senere. Billetter á kr. 50,- kan købes fra 4.1.2019

Generalforsamling i Glostrup Hallen med lidt mad, kaffe og the.
Vis-og-fortæl – tag noget med til at vise frem. Husk også sytøjet og
evt. ufoer – se nedenfor.

Sommertur til Kreativt midsommermarked i Korsør. Billetter á kr.
225,- incl. mad, drikke og kaffe kan købes fra 1.3. Afgang fra
Glostrup Fritidscenter præcis klokken 10. Forventet hjemkomst ca.
klokken 17.

Se billeder til de forskellige kursusemner i den røde mappe.
Morgenmad ved hyggesyning arrangeres kun, hvis nogen af deltagerne vil stå for det.
Januar og februar er UFO-måneder. Har du et projekt, du gerne vil have færdigt, så vis os
det, køb et lod for kr. 20,-, sy projektet færdigt og vis det frem på generalforsamlingen og
deltag i lodtrækningen om fine præmier.
Tips og tricks: har du et godt tip eller en god idé, du vil dele med andre medlemmer, så
snak med bestyrelsen eller send os en mail, så finder vi en dato.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes. Evt. ændringer meddeles på mødedagene,
på facebooksiden og på vores hjemmeside: http://www.glostrupquilterne.dk/
Sidste frist for tilmelding til kurser og ture er 2 uger før afholdelse.
Køb-salg-og-bytte – hver mødeaften/dag. Har du noget, du vil sælge eller give væk, må
det ligge i skabet, så de andre hold kan se på det, i 2 uger. Derefter tager du det selv med
hjem igen. Skriv altid dit navn og dato på!

