Pressemeddelelse

Fællesskabet står klar, når vi må samles igen
Verninge Husflid har siden 1987 afholdt Kreative Dage på Lilleskov teglværk i Tommerup. Sidste år måtte
det aflyses på grund af COVID19, men i år står foreningen igen klar, og de kan næsten ikke vente.

I Verninge Husflid måtte de sidste år udsætte en masse aktiviteter på grund af coronavirus – ligesom alle
andre. Foreningen som normalt afholder mange kreative kurser, foredragsaftener, debatarrangementer og
aktiviteter for både børn, unge og voksne har haft et stille 2020. Selvom det ikke er til at vide, hvordan det
helt præcist ser ud i juli 2021, så har foreningen dog besluttet, at der skal være noget at se frem til, og
derfor offentliggør de d. 1.april 2021 deres program for familieeventet Kreative Dage i Tommerup.
Fra 1. april 2021 bliver der også åbnet for tilmeldinger til holdene
Skoleleder Bente Eriksen er glad for at kunne annoncere programmet for Kreative Dage også selvom det
som udgangspunkt ikke bliver helt som det plejer:
”Det bliver som udgangspunkt en alternativ ”Kreativ uge”, hvor man kan mødes i små fællesskaber på en
tryg måde for at dyrke sin passion for håndværket. Indtil det igen er forsvarligt og trygt, at kunne mødes i
større kreative fællesskaber, vil vi gerne give mulighed for, at mødes i mindre fællesskaber,” fortæller
Bente Eriksen.
Normalt huser ”Kreative dage” omkring 150 personer, men i år har foreningen valgt at opdele deltagerne i
mindre grupper og på flere lokationer.
”Så er vi på den sikre side. Vi kan altid åbne mere op og skabe større grupper, men som udgangspunkt
holder vi et max på ni deltagere på holdene og alle myndighedernes retningslinjer i forbindelse med
pandemien overholdes naturligvis,” forsikrer skolelederen.
Sidste år har været præget af den ene udsættelse af kurser efter den anden, så nu glæder de aktive folk i
Verninge Husflid sig til at se frem til en sommer, hvor de kan indbyde til kreativitet og se nogle glade
ansigter igen.
”Verninge Husflid er så parat til at gå i gang med kurser og aktiviteter og glæder os til at byde velkommen til
alle deltagerne igen,” slutter Bente Eriksen.
Fakta
Kreative dage afholdes d. 19. – 23. juli 2021 på forskellige lokationer.
I skrivende stund er planlagt værksteder på Lilleskov teglværk, Brylle og Hårby
På Kreative Dage vil der blandt andet være værksteder med tegning/maling, smykkeværksted, pileflet,
hækleværksted, trædrejning, stenhugning, bogbinding, knivmageri, smedning m.m. ”
Kreative dage er er for alle fra 5 – 100 år og dermed en kreativ ferie for hele familien.

