En lille Husker

Onsdag d. 9.april Vi tegner og maler foråret
Vi har igen lånt Boserupgård Naturcenter inde midt i Boserup Skov
( >boserupgaard@roskilde.dk< ) onsdag d. 9.april fra 10-15. Det er et dejligt nyt
lokale i det gamle bindingsværkshus med fine toiletforhold, siddepladser mm.
Vi skal tegne og male alle farverne i det spæde forår. Nogle af jer vil sikkert tage
blade, blomster og andet ind fra skoven, andre vil lade sig inspirere af de udstoppede
fugle, og andre igen vil finde et sted i skoven og sidde og male. Der vil være mange
nyudsprungne blå anemoner. Jeg vil gerne have en orienterende tilmelding, så jeg
ved, hvem vi skal vente på.
Medbring egne materialer og mad og drikke. Der kan købes frokost i traktørstedet for
50 kr., kaffe for 10 kr., kage for 20 kr.
Eventuelt kan vi lave en efterfølgende udstilling i skovcafeen, der er tilknyttet
Boserup Naturcenter. Det snakker vi om.
Skulle du have lyst til af se centeret inden, så er det nok lettest at parkere ved
Boserup Sanatoriet og så gå af den store, brede grusvej ind midt i skoven. Der er små
skilte. Du kan selvfølgelig også komme ind fra de andre parkeringspladser eller
cykle.

Husk også
Generalforsamling
Onsdag d 23. april kl. 19,30 Denne gang i Biologi-lokalet på Østervangsskolen. Det
er lokalet overfor hvor vi plejer at være. Adgang lettest gennem skolens festsal.
Generalforsamling efter vedtægterne
Efter generalforsamlingen er der et farverigt ostebord ( blåskimmelost, rødkit-ost,
grøn alpeost, hvidskimmelost og en lille gul sag. Der er også frugt og druer og brød
og lidt drikkkelse)
Af hensynet til ostebranchen skal vi have en tilmelding til formanden senest 21.april
pr mail.
Regnskabet er vedhæftet denne mail.

Tilmeldingsfrister
Nye perioder i Farver Hammers Gård
er 12/9 – 25/9 2014 og 13/3 -26/3 2015. Alle interesserede er velkommen til at
fremsætte ønsker til bestyrelsen, for den første periodes vedkommende senest ved
generalforsamlingen 23/4.
Langes Magasin Frederikssund
7.-20.juli 2014 (Langes Magasin svarer lidt til Farver Hammers Gård i Roskilde)
Alle Onsdagsmalere inviteres til at vise flaget, 3 billeder pr. mand, et garanteret
ophængt! Bestyrelsen nedsætter en udstillings- og ophængningskommite. Vi låner
Langes Magasin gratis, men skal selv sørge for tilsyn, PR og andet praktisk.
Tilmelding også senest ved generalforsamlingen 23/4.

Udflugt
14. maj Årets udflugt er en en aftentur. Vi besøger billedhuggeren Jørn Hansen i
Hvalsø ( se den flotte hjemmeside www.joern.dk ) og ser hans fantastiske
naturskulpturer. Han er en meget alsidig kunstner, der arbejder frit i mange
materialer. Vi tager aftenkaffen med og nyder den i den i hans have og skulpturpark,
inden vi skal se på Skovsnepper. Sten Asbirk har i flere år lavet sneppeture i området
og ved, hvor de mystiske fugle flyver rundt og grynter. Det er de færreste mennesker,
der har hørt og set snepper. De skulle være helt sikre.
Husk at medbringe karlen/konen/kæresten/kaffen, så der er flere, der kan få
oplevelsen.Vi kører i privatbiler fra Roskilde, så vi er i Hvalsø ved 19,30-tiden og er
nok hjemme klokken 22-22,30
Tilmelding med oplysning om hvor mange ledige pladser du har til Sten Asbirk, der
også koordinerer kørslen senest 7.maj. Sten kontakter også Jørn Hansen denne dag og
meddeler ham, at vi holder fast i aftalen og kommer.
Mvh Niels Jørgen Rasmussen

