07.08.2012

Jäsentiedote 3/2012
Kerhoillat
Aloitamme kerhoillat tiistaisin taas 4.9.
klo 18.15 alkaen, jolloin voimme yhdessä
työskennellä kerhotilassa ja tarvittaessa saada
ideoita ja neuvoja töihimme kokeneemmalta
jäseneltä.
Kerhohuoneen käyttöajat
Aktia Sport Center on kesän jälkeen palaamassa
talvi-aikatauluihin, mutta varmuuden vuoksi on hyvä
Söderskär/Bgn
tarkistaa aukioloajat vaikka kotisivujemme kautta
ennenkuin lähtee kerholle työskentelemään.
Samoin on hyvä tarkistaa kotisivujen kalenterista onko haluttuun ajankohtaan varattu
muuta kerhotoimintaa, esim. kursseja, jolloin työtila voi käydä ahtaaksi.
Syyskauden Teemaillat
25.09. Ideoimme yhdessä syksyn töitä mallilehdistä jne.
30.10. Joululahjaideoita: mm. sulatuslasienkeleitä ja muita pieniä töitä
27.11. Tarjoamme glögit ja pientä purtavaa, ja halukkaat voivat esitellä
syksyn aikana valmistamiaan töitä.
Kirkkonummipäivät
Kerho esittelee toimintaansa Kirkkonummipäivien järjestötorilla Ervastintiellä (välillä
kunnantalo-kirkko) 25.8. klo 9-14. Tavataan silloin! Jäsenet voivat silloin halutessaan
myös myydä pienimuotoisia lasitöitään.
Syksyksi jo sovitut kurssit:
Tiffany/Lyijykisko 30.8. - 4.10 torstaisin klo 17.30 - 20.30 kerholla.
Minimiosallistujamäärä 4 oppilasta. Jäsenhinta on 50€. Ilmoittautumiset viimeistään
22.8. Caritalle: handix@kolumbus.fi.
Lasimosaiikki 15.9. - 6.10. lauantaisin klo 10 - 14 kerholla. Minimiosallistujamäärä 4
oppilasta. Jäsenhinta on 45€. Ilmoittautumiset viimeistään 7.9. Caritalle:
handix@kolumbus.fi.
Sulatuslasikurssi 11.10. - 25.10. torstaisin klo 18.15 - 21.00. Minimiosallistujamäärä
on 4 oppilasta. Jäsenhinta on 40€. Ilmoittautumiset viimeistään 1.10 Annelle:
anne.kallas@kolumbus.fi.
Huom: Kursseille osallistuminen edellyttää jäsenyyttä (jäsenmaksu 40€ tulee
kurssihinnan lisäksi ei-jäsenille). Kurssimaksu suoritetaan kerhon tilille Aktia 4055202168219 viitenumerolla 1245 viimeistään 7 pv ennen kurssin alkua. Jo aiemmin
halukkuutensa osallistua kursseille ilmaisseiden on vielä hyvä vahvistaa
osallistumisensa kyseiselle kurssille.

Muut mahdolliset kurssit.
Kerhon hallitus selvittää mahdollisutta järjestää vielä tänä syksynä ylimääräinen
lasinpuhalluskurssi, joka tulee olemaan suunnattu lähinnä ensikertalaisille.
Lasihelmikurssi on päätetty siirtää kevätkaudelle.
Muistakaa menovinkki
Luonnon taikaa
Helsinkiläisen lasikerhon Tiffans ry:n näyttely 14.8. - 2.9.2012 Sanomatalossa
Aschan Coffee & Delissä, Alvar Aallonkuja 2.
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