
Kursus-weekend 2016 

Af udstillingsudvalget - Aase Nielsen og Kirsten Lang 

Dato:  26-28 august 2016 

Sted:  Osted skole, Langetoften 25, 4320 Lejre (ved Roskilde) 

Kontakt omkring skolen: Birgit Bylov – 30251407 / Kirsten Lang – 61335478 

Pris:  Kr 1800 - ankomst fredag fra kl 17 – afrejse søndag efter frokost 

Selv om du ikke er medlem af GRIMA, er du velkommen – pris Kr 2150, hvis du melder dig ind i løbet af 
week-enden, får du kr 300 refunderet. Medlemmer har dog fortrinsret indtil dead-line. Beløbet dækker 15 
timers undervisning, forplejning fra lørdag morgen til og med søndag frokost samt overnatning på skolen – 
medbring selv alt udstyr. Drikkevarer kan købes. 

Husk at medbringe din egen mad til fredag aften – og gerne frugt eller kage til fælles bedste. 

Vi glæder os til at se mange nye og gamle medlemmer til en hyggelig og lærerig filte-weekend. Kontakt-
person for week-enden Aase Nielsen 21406003 og Kirsten Lang 61335478 

Program: Fredag fra kl 17 - ankomst 

  kl 18.00-19.00 spiser vi vores medbragte mad 

  Kl 19.00-22.00 kursus 

 Lørdag kl 07.30-08.30 morgenmad 

  kl 09.00-13.00 kursus 

  kl 13.00-14.00 frokost 

  kl 14.00-18.00 kursus 

  kl 19.00 middag, aftenhygge, arbejde i værkstederne, som er åbne – 

   men husk instruktørerne har fri! 

 Søndag kl 07.30-08.30 morgenmad 

  kl 09.00-13.00 kursus 

  kl 13.00 frokost, udstilling, fælles oprydning – og tak for denne gang! 

Tilmelding: Tidligst fredag 20. maj via hjemmesiden www.grima.dk. Tilmeldingsskemaet bliver først lagt 
 ind på siden denne dag  – (undtagelsesvis på mail til aase.grima@mail.dk) .  

Husk mindst 2, og gerne 3 ønsker i prioriteret rækkefølge.  

Husk voksdug til bordet samt masser af håndklæder. Grima har centrifuge med. 

Seneste tilmelding er mandag 13. juni. Tilmelding er bindende, men: 

… ved framelding før 1. juli tilbagebetales hele beløbet minus kr 50 i ekspeditionsgebyr. 



 … ved framelding mellem 1. juli og 1. august tilbagebetales 50% af det indbetalte. Herefter er 
 der ingen tilbagebetaling. 

 Tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet. Det vil sige, at du først er sikret en plads på 
 holdet, når du indenfor 5 dage efter din tilmelding har indbetalt deltagerbeløbet på konto 
 1551 3445250384. Hvis kurserne ikke oprettes, får du pengene retur. 

Hold øje med www.grima.dk – der vil vi lægge informationer om kursus week-enden, som ikke er med i maj 
bladet. 

   

  

 

 

 

 

 


