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Våravslutning onsdag den 30 maj
Tänk, nu är det redan dags för våravslutning!
Vi ska vara i vår vanliga lokal Örgryte församlingshem, Herrgårdsgatan
2. Som vanligt börjar vi kl. 19.00.
I stället för vårt vanliga fika blir det buffé. Den kostar 100 kr/person.
De pengarna ska finnas på Lapp-hexornas pluskonto 76 47 03-5 senast
21 maj. Glöm inte att skriva ditt namn på anmälan!
Det blir naturligtvis Visa och berätta och lapplotteri.
Temat för lapplotteriet i vår är ju flaggfärger och nu är det dags för
Norge och färgerna rött, vitt och blått. Lappen ska som vanligt vara av
bomull, tvättad och minst 20 x 20 cm.
Kaffekopp ingår i buffén, så du kan lämna din egen hemma den här
gången.
Hjärtligt välkomna!

Hattparad
Årets utmaning var ju att sy en hatt och nu ska den visas upp. Det blir
säkert en fantastisk hattparad!
Om du inte har hunnit sy någon hatt kanske du har en gammal som du
kan piffa upp så att den blir som ny.
Det är bättre med en gammal hatt än ingen alls!

Kvilta offentligtdagen
De som vill vara med och kvilta ”offentligt” den 16 juni samlas utanför
Palmhuset i Trädgårdföreningen från kl.12.00.
Ta med ett arbete att sy på, något att sitta på och (naturligtvis) fika.

Medlemsavgiften
Nu är det sista chansen för dig som har glömt att betala medlemsavgiften
och som fortfarande vill vara medlem. Avgiften är 300 kronor och
pengarna ska finnas på Lapp-hexornas pluskonto 76 47 03-5 senast den
21 maj.
Glöm inte att skriva ditt namn på talongen!

Sommarblock
Årets sommarblock ska ha mönstret Diagonaldelade trianglar ( half
square triangel). En triangel ska vara ljus och en mörk. Blocket ska vara 30 x 30
cm plus sömsmån (0,75 cm). Det är viktigt att mäta noggrant annars blir det
svårt att få ihop blocken.
Du får själv bestämma hur många och hur stora trianglar ditt block ska
ha. Man får lämna flera block och får en lott för varje.
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Prenumerationer
Föreningen prenumerar på några Quilttidningar och för ordningens skull
har styrelsen nu bestämt att man inte får låna hem det senaste numret,
utan det ska alltid finnas tillgängligt i lokalen
Vill du låna hem en tidning får du således inte ta den allra nyaste, utan
nöja dig med den näst sista.
Den nyaste får läsas i lokalen.

Studiebesök
Ingela Martinsson som quiltar på long-arm quiltmaskin tar gärna emot
studiebesök av intresserade. Hon vill helst inte ha fler än fyra besökare åt
gången.
Intresserade kan kontakta henne på ingela@ingelasquilt.se eller på mobil
0701-72 24 92.
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