Medlemsinformation september 2019

Hej alla!
Som ni kanske redan vet så kan vi inte hålla vår Julmarknad på Lödöse Museum som vi
brukar. Vi har hittat ett bra alternativ på Tingbergsskolan, där vi fått ja från rektorn att
använda hela skolområdet samt mindre utrymmen inomhus. Med tanke på allt extra roligt
som planeras i byn lördagen den 7 december är vi i styrelsen glada att vi kunnat hitta ett
alternativ som fungerar.
Det vi kan erbjuda denna lördag är att man kan stå i foajén på Tingbergsskolan eller i Gula
Villan, men som ni förstår är platserna begränsade i år. Man kan också stå på utsidan för en
billigare peng men då får man ordna med bord samt eventuellt tält själv.
Som medlem betalar man 200 kr för bord inomhus eller 100 kr ute med eget bord/tält. En
liten gåva till lotteriet är välkommet.
Som icke medlem betalar man 300 kr för bord inomhus eller 200 kr ute med eget bord/tält.
En liten gåva till lotteriet är välkommet.
Som ni förstår är det begränsat med platser inomhus, så först till kvarn… Utomhus finns det
däremot gott om plats.
Café skall vi ha i Gula Villan och all hjälp och kaffebröd tas emot med stor glädje.
Anmälan skall vara hos oss tillhanda senast 31 oktober.
Betalning skall vara hos oss tillhanda senast 30 november. Bankgiro 5473-0585.
Är tacksam om ni också uppger vad ni vill sälja - allt för att få en bra planering.
Anmälan görs antingen till vår e-mejl: slojdokonst@hotmail.se eller till Marie-Louise
Hansson, ordförande, telefon 0707-48 07 58.
Ber om er förståelse om ändringarna i år men detta är tyvärr inget vi kan påverka alls.
Hoppas ändå att detta blir en bra lösning och en trevlig Jul i Lödöse.

Med vänlig hälsning

Styrelsen
genom ordföranden Marie-Louise Hansson

OBS! Påminnelse om mejladresser! För att kunna spara på porto tänker
vi även göra utskick via mejl framöver. Alla som vill ha mejl från oss är välkomna att skicka ett mejl till slojdokonst@hotmail.se så att vi kan uppdatera
vårt register. Skicka oavsett om ni lämnat er mejladress tidigare då många kan ha bytt och
inte meddelat detta. Tack på förhand!

