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Kære grønne Quiltere. 

Kom og vær med til at nyde en fantastisk week-end den 10.-11. 

september 2016, med sjæl og atmosfære i skønne omgivelser, så tilmeld 

dig sammen med andre patchwork entusiaster, denne spændende tur til 

Tisvilde Højskole, med sy-oplevelser og god forplejning. 

Vi har været så heldige at få en aftale i stand med Charlotte Yde, som 

vil komme og undervise os lørdag fra kl. 10 til ???  

Charlotte kommer senere med et oplæg til hvad vi skal sy. Men en ting er 

sikkert, det bliver spændende og du kan allerede nu glæde dig til en 

weekend med masser af ny inspiration.  

Kursus med Charlotte betales af klubben. 

 

På Tisvilde Højskole findes fine lokaler til vores undervisning og hygge, og 

dejlige værelser til overnatning. 

 



   

 og ikke mindst, lækker mad! 

Forplejning skal ligne forkælelse - siger de på Højskolen i Tisvilde. Det vil  

et engageret personale sørger for.  

 

   

 Nyd de smukke omgivelser til alle sider. 

 

På Højskolen findes der 16 dobbeltværelser og 22 enkeltværelser. 

 

Pris: 1.590,- for forplejning, sengelinned og håndklæder i 

dobbeltværelse. 

Pris: 1745,- for forplejning, sengelinned og håndklæder i enkeltværelse.  



Drikkevarer er for egen regning, dvs. øl, vin og vand. Det er ikke tilladt at 

medbringe egne drikkevarer.  

 

Ankomst lørdag formiddag kl. 9.00-9.30 og hjemrejse søndag 

eftermiddag ca. kl. 15.00. 

 

Ved din tilmelding er det vigtigt at du angiver om du ønsker enkelt, eller 

dobbeltværelse. Først til mølle princip. 

 

Det vil være muligt at deltage i arrangementet uden overnatning. Prisen 

har vi ikke endnu, men sig det til Annie Smith at du er interesseret i 

prisen, så vil du få besked. 

 

Depositum kr. 500,- betales ved tilmelding, senest 15. marts 2016, 

restbeløb: kr. 1090,- for dobbeltværelse og kr. 1245,- for enkeltværelse 

betales senest 1. august 2016. 

Ved afbud refunderes depositum ikke. 

 

Depositum kan betales til vores Kasserer Bente, på mødet den 1. marts 

2016 

Eller på de grønne quilteres konto. 5507 54 92 39 61 78  

Restbeløbet indbetales til klubbens konto. 

 

Mange hilsner bestyrelsen 

 

 
 


