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Grønt møte ved Ørsjøens bredd 
torsdag 12/6-2014

Det er Vera Fosser, som har sin barndom og fortsatt sitt hjerte på dette stedet, som inviterer oss med på tur denne sommerkvelden. Hun sier at vi kan fylle en tekjele med det vi finner rundt oss, - blader av blåbær, bringebær, gran og bjørk. Det skal også bli servert fast føde, og alle som har med kopp og tallerken får servering. En sitteplate, varmt tøy, event. badedrakt kan også være lurt.
Regner med at det er mulig å plukke granskudd til sirupskoking og materiell til plantefarging, for de som ble tent på den aktiviteten hos Anne Merete.
Felleskjøring fra Risum vgs skole kl. 17.30
NB ! Pga forberedelse av mat og tilrigging av sitteplasser ved Ørsjøens bredd, hadde det vært fint om du sender melding til Vera på mob.nr. tlf.92645242 eller  til vera.fosser@gmail.com  hvis du vil bli med på turen, før 10/6.




























Sensommertur til Sverige
 lørdag 23/8-2014 

Programmet er klart, og vi kan nevne at bussen går fra Tistasenteret mot Høvleriet kl. 8.00. Vi kjører til Halmens Hus i Bengtsfors. Der er det omvisning og kaffe med dopp. I Billingsfors skal vi besøke en vakker privat hage og deretter omvisning i urtehagen i Dals Rostock. Vi spiser thai-mat på Håverud og ser oss omkring i området der, før retur til Halden. Hjemme ca.20.00 Også i år blir en kombinasjon av urter, kunst og mat. Vi har kalkulert dette til ca. 350-400 kr. pr medlem, og ikke medlemmer må betale 100kr ekstra. Påmelding til Solveig 95402925 eller epost evy@hoell.no innen  12/6. Plassene i bussen er forbeholdt medlemmene, men det er mulig å ha med seg noen hvis det er ledige plasser etter denne dato. Bindende påmelding er 1/8-14, dvs at man da må betale for turen, selv om man blir forhindret i å delta. 
Vi håper dere blir med på denne hyggeturen med klubben. 

		




			

