Arrangementer i Flittiglise, Torvegade 54, 6700 Esbjerg
FORELØBIGT PROGRAM!!

Tirs 4/9

kl. 18.30-21.30

Nørklecafe – præsentation af nyheder

Lør 15/9

kl. 13.30-16.30

Strikkelørdag

Ons 10/10

kl. 18.30-21.30

Nørklecafe – Gepard Garn

Lør 13/10

kl. 13.30-16.00

Farvekursus (375kr)

Lør 27/10

kl. 13.30-16.30

Strikkelørdag

Tors 8/11

kl. 18.30-21.30

Nørklecafe

Tirs 13/11

kl. 18.30-21.00

Farvekursus (375kr)

Lør 24/11

kl. 13.30-16.30

Strikkelørdag

Som det ses på ovennævnte liste, har vi lavet lidt om på arrangementerne i Flittiglise. Der er
nu Nørklecafe 1 gang om måneden – derudover indbyder vi til Strikkelørdage. Der er endnu
ikke sat emner på til Nørklecafeerne! I denne sæson bliver det ikke så meget specifikke
strikketeknikker, vi koncentrerer os om men derimod de enkelte garn-firmaer. Det bliver
aftenerne ikke mindre spændende af, og jeg kan love så meget, så der af og til vil blive budt
på små goodie-bags med spændende garner osv. Prisen vil stadig være 30kr for deltagelse
medmindre andet bliver angivet. Vi byder som vanligt på kaffe/the samt lidt sødt dertil.
Medbring gerne dit eget håndarbejde – vi hjælper dig naturligvis, hvis du er stødt på
problemer eller har spørgsmål af forskellig art! Butikken er naturligvis også åben for handel i
forbindelse med alle arrangementer. Hold endelig øje med hjemmesiden – der vil vi skrive,
hvad du evt kan få brug for på de enkelte aftener.
Tilmelding foregår således: send en mail på mailadressen flittiglise.tilmeld@gmail.com for at
høre om der er ledige pladser – der er begrænset deltagerantal, så det gælder om at være
hurtig. Du modtager en mail med bekræftigelse på plads til arrangementet og bedes samtidig
indbetale gebyr 30kr for deltagelse på mobilepay på tlf 37 288. Ved afmelding eller
udeblivelse tilbagebetales gebyret ikke.
Du kan naturligvis også tilmelde dig i butikken. Eller du kan ringe til os på tlf 30 73 93 70 for
at høre, om der er ledige pladser.
Vel mødt i Flittiglises Nørklecafe. Kærlig hilsen Anne, Marianne, Emma og Karin.

