Destøtter
Dover
spillemænd
taget
fredag den 12. november kl. 19,30
på Alken mejeri.
Kom og få en svingom og hyggeligt samvær.
Der spilles op til

sjove gamle fællesdanse
for børn og voksne,
og der gives instruktion,
så alle, der har lyst, kan deltage.
Vi starter kl. 19.30 med dans og i kaffepausen,
ca. kl. 20.15 underholder spillemændene.
Derefter danses der igen til kl. ca. 22.

En dag i Alken Mejeri med

workshops
café

og
+ kagekonkurrence

Tag lidt med til kaffen. Øl og vand kan købes.
Entré 30 kr. Børn under 10 år kommer gratis ind.

lørdag
den 13. november
kl. 10 -18

Fri entré
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NYT TAG

OVER
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Kom og vær med på tag-støtte-dagen
lørdag den 13. november kl. 10
på Alken Mejeri
Der er fri entré, men det koster lidt at være med på en
workshop, og man betaler for de materialer, man bruger.

Program
lørdag den 13. november
10–
10–17

Fra kl. 10 –17 vil der vil være mulighed for prøve lidt af hvert i
de forskellige workshops.

Caféen er åben hele dagen.
Bolcheværksted v/ Lene.
Hjemmelavede Bolsjer.
Fuglekasseværksted v/ Erik.
Lift offværksted v/ Sanne.
En teknik hvor man overfører foto til maleri.
Tag foto med.
Papirfletværksted v/ Søs.

Vær med i den store

Tegne/maleværksted v/ Mogens.
Materialer kan købes. Medbring gerne egne.

kagekonkurence
Der er præmie for både
den flotteste og for
den mest velsmagende kage.

Mail Artværksted v/ Bjarne.
Gå til og fra, kun udgift til materialer.
10–13

Grafikværksted v/ Bjarne.
Grafikkursus 1:
Prøv at lave linoleums- og træsnit.
Begrænset deltagerantal, derfor tilmelding.

13–14

Kagekonkurrence.
Afstemning om den flotteste kage.

14–17

Grafikværksted v/ Bjarne.
Grafikkursus 2:
Prøv at lave linoleums- og træsnit.
Begrænset deltagerantal, derfor tilmelding.

Præmierne er leje af mejeriet en
eftermiddag/aften (mandag–torsdag).
Kagerne skal afleveres på mejeriet
senest kl. 13.
Kl. 13 –14 stemmer de
tilstedeværende på den flotteste
kage.
En dommerkomite vælger den
mest velsmagende kage.
Derefter kan alle købe og smage
lækkerierne.
Kl. 16 afsløres vinderne.

16
17–18

Kagekonkurrence.
Afsløring af vinderne.
Byd dit indre legebarn velkommen
v/ Lena og Gitte.
(balloner og trommer kan forekomme).
Kun for voksne.
Caféen er åben hele dagen.

