Svejsekursus fortsat

Mandag den 13. marts kl. 17.30

Vi byder på kaffe/te + rundstykke, som start på dagen. Her vil du få
orientering om dagens forløb, og snakke om de muligheder, vi har
at byde på.

Foredrag om græsser og stauder

Husk varmt og praktisk tøj/ fodtøj/arbejdshandsker (skind).
Medbring selv din frokost/drikke.
Pris : kr. 250,- / 400,- ekskl. materialer, som afregnes på dagen.
Der er begrænset antal deltagere - så her gælder først til mølle.
Tilmelding til Ulla på tlf. 28 38 99 49 senest den 15. okt.

Onsdag den 15. november kl. 19

Juledemonstration og generalforsamling
Sted : Aulaen, Vorbasse skole, Østergade
Traditionen tro får vi også i år besøg af en fantastisk blomsterdekoratør. I år er det Annette Tobiasen, som har Blomsterværkstedet
i Ågård. Hendes hjemmeside er www.blomsterværkstedet-ågård.dk
Vi vil efterfølgende afholde vores generalforsamling. Evt. forslag
bedes være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.
Vi serverer gløgg og æbleskiver, og der er amerikansk lotteri med
fine præmier.
Pris : kr. 0/70

Sted : Mødestedet, Nygade 29, Grindsted
Vi starter med fællesspisning og hyggeligt samvær.
Efterfølgende viser og fortæller Poul H. H. Pedersen fra Overdam Planteskole i
Hørsholm om spændende græsser til haven. Deres speciale er græsser – havens
skulpturelle og graciøse ”balletdansere” - som de producerer over 65.000 af om
året fordelt på godt 150 sorter. Dermed er de den største planteskole i Danmark
af græsser.
Poul fortæller, hvordan vi bruger
græsser i samspil med stauder.
Han medbringer spændende græsser til
salg til special priser.
Tilmelding senest den 1. marts til
Margit på tlf. 75 33 37 30.
Pris : kr. 30/60

Lørdag den 29. april fra kl. 9.30 til 12.30
Plantemarked i Vorbasse
Sted : Busholdepladsen, Vestergade 10, Vorbasse
Kom til vores hyggelige plantemarked. Her kan
du måske finde de planter, du mangler til
rimelige priser. Der vil være salg af sunde pottede planter og haverelaterede ting.
Vi serverer gratis kaffe og kage.
Ønsker du en stand, så ring til :
Bente på tlf. 61 33 35 20

