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Fire kreative dage hos Mississippi
Af Villy Dall
villy.dall@nordjyske.dk

HER I foråret arrangerer Mis-

sissippi i Hvidbjerg på Thyholm kreative dage på det
gamle rådhus. Det bliver med
bogfoldning, kreativ hækling
og betonstøbning af pynteting til haven, fortæller for-

mand Bruno Nordensgaard.
Tirsdag 24. april er der være bogfoldning på programmet. Her kan man give sine
gamle bøger et nyt liv - ved at
lave dem om til noget dekorativt. Bogfoldningskunst kan
bruges både til fornyelse af
interiør og som personlige
gaver:

- Det er sjovt at se, hvordan
kunstværker vokser frem af
siderne i en slidt bog og vide,
at bogen endnu en gang får
lov at vise sig frem, siger Bruno Nordensgaard, der selv er
instruktør. Der ligger en bog
klar til alle deltagere, som
selv skal medbringe en spids
blyant og en lang lineal, 30
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Skal bilen synes?
• Synsklargøring
• Egen synshal
• Gratis og uforpligtende tilbud

cm anbefales, og/eller en tegnetrekant. Der kan købes
yderligere bøger til en meget
favorabel pris. Men man kan
altså også selv tage en eller en
flere bøger med.
Dagen efter, onsdag 25.
april, og onsdag 16. maj står
der så kreativ hækling på programmet. Hæklekunst kan
f.eks. bruges til fornyelse af
interiør eller som personlige
gaver:
- En gammel håndarbejdsform er blevet til noget, hvor
man kan få udfoldet sine kreative evner ved at hækle noget, man aldrig har set før udført ved hjælp af hækling, siger Annita Folmann, der er
instruktør de to aftener. Hun
var også indehaver af hjemmesiden prikkerogstriber.dk.

Thylands Avis | Onsdag 18. april 2018

Garn og andre hjælpemidler
kan købes.
Endelig skal der så tirsdag
29. maj under kyndige vejledning af Birgit Nielsen støbes fuglebade, blomsterkummer, paddehatte, græskar og
andre pynteting til haven.
Det er godt at huske noget
gammelt og varmt, alt efter
vejret, tøj, da det foregår
udendørs. Man skal også
medbringe to spange, f.eks.
sorte murerspande, en træske eller lille skovl, engangshandsker, gamle nylonstrømper og snor til græskar, plasticurtepotter plus træ eller
jern til pinde til paddehætter.
Resten sørger Mississippi for,
lover Nordensgaard.

Det er sjovt at se, hvordan
kunstværker vokser frem af siderne i en slidt bog og vide, at
bogen endnu en gang får lov at
vise sig frem, siger instruktør
Bruno Nordensgaard.

W mississippi.dk.
{{Kreative dage hos Mississippi
24.-25. april & 16. og 29. maj på det
gamle rådhus i Hvidbjerg Thyholm

Ring og få en snak med René

Autoplus
Kappelvej 19 . 7790 Thyholm . Tlf. 97 87 87 48 . www.kvv.dk

NY BIL?
NY BIL?

Reparation
af stenslag
STORT
UDVALGSTORT
I NYERE
UDVALG
BRUGTE
I NYERE
BILER BRUGTE BILER
& rudeskift

Vi skaffer gerne
Vi den
skaffer
bil du
gerne den bil du
kendt af alle
Vi er godønsker
dig. Ring
ønsker
og fådig.
en Ring og få en
sselskaber
ing
danske forsikr
snak med Martin.
snak med Martin.

BMW 520d 2,0
Touring. aut. 5d
20,4 km/l
årgang 2012
km. 183.000

INGEN EL-OPGAVE
ER FOR STOR
ELLER FOR LILLE

Grøn ejerafgift 2310 hver halvår

RHJUL…
SOMMERHJUL…
Når vi skifter hjul tjekker
Når vi skifter
vi
hjul tjekker vi
ALTID dit styretøj og
ALTID
kontrollerer
dit styretøj og kontrollerer
bremser - uden beregning!
bremser - uden beregning!
Pris kr. 250,- incl. opbevaring
Pris kr. 250,- incl. opbevaring
af vinterhjul.
af vinterhjul.
Martin
Indehaver og salg

En gammel håndarbejdsform er blevet til noget, hvor man kan få udfoldet sine kreative evner ved at
hækle noget, man aldrig har set før - udført ved hjælp af hækling, siger instruktør Annita Folmann.
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