Ekstra kursus i beton.
Betonstøbningskursus, tema JUL med Ege Bech den 25. og 26. september.

Da der har været overvældende interesse for det kursus, vi dligere har slået op den 2. og 3. oktober har vi
fået mulighed for at opslå endnu et kursus med samme tema.
For at få økonomien l at hænge sammen har vi set os nødsaget l at opkræve et ekstra beløb for
materialer på 75 kr. pr deltager på de e kursus. Beløbet indbetales sammen med kursusgebyr
Ege vil vise os, hvordan vi støber det neste betonpynt l haven eller indendørs, som kan genbruges år e er
år. Måske i din egen have eller som vær ndegave l julebesøgene.
Kurset a oldes ved Me e Andreasen i Sønderholm i en dejlig oplyst lade, hvor vi har mulighed for at
arbejde med teknikker og støbninger, som Ege med kyndig hånd guider os igennem.
Til kurset er der sørget for de tunge materialer i form af sand og beton. Der vil også være mulighed for at
lave egne forme og andet. Forud for kurset sender vi en materialeliste over det, som du bedes medbringe.
Kurset henvender sig både l nybegyndere og øvede. Vi vil gerne ved lmelding have oplyst om du er
nybegynder eller øvet.
Nibe Havekreds er vært ved morgenka e og morgenbrød. Medbring selv frokost og øvrige drikkevarer.
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Betaling forud på Mobilpay 195178

ti

Betaling
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200 + 75 kr. (materialer) = 275 kr. for medlemmer af Haveselskabet
325 + 75 kr. (materialer) = 400 kr. for ikke medlemmer
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Pris
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10. september.
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Senest lmelding
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Kontaktperson Ellinor Wol
Tilmelding pr mail nibe@haveselskabet.dk
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Tilmelding/kontakt
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Hedevej 9, Sønderholm, 9240 Nibe
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Sted
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25. september kl. 10-15
26. september kl. 10-14
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Tidspunkt
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Tag arbejdstøj på og en varm trøje, da der arbejdes en del ude.

