
Hygge • Striksammen • Sol & Strand • Badeture 

 

   

Hjerm den 3. maj 2020 – Corona tid 

Kære strikkevenner 

Jeg ærgrer mig stadig meget over, at det ikke kan lade sig gøre at gennemføre Master Class i År. 

Så jeg har tænkt lidt ud af boksen – og inddrager nu dig i mine planer. 

Lejemålet af Lukaf i Thyborøn er stadig tilgængelig for mig i uge 30. 

De øvrige lejemål er heldigvis blevet lejet ud til anden side.  

Men vis ikke Lukaf bliver lejet ud senest 1. juli, så er det mig der må betale udgifterne - ØV.  

Derfor kan jeg lige så godt finde noget at bruge lejemålet til.  

Det afhænger selvfølgelig af gældende Corona regler, men hvis der bliver lukket op, så vi igen må være 

sammen, vil jeg gerne invitere dig til  

Hygge • Striksammen • Sol & Strand • Badeture 

fra den 17. – 24. juli 2020 - der er max plads til 20 strikkemaskiner. 

Striksammen er, at vi alle forsøger at hjælpe hinanden. Altså INGEN planlagt undervisning.  

Jeg vil være arrangør og deltager på lige fod med jer alle ligesom Steen og jeg vil bo på Lukaf.   

Alle skal bo på enkeltværelse med eget bad. Det er stadigvæk muligt at invitere ægtefælle/ledsager 

med. Værelse pris kun kr. 2.500,-.  

Steen vil som sædvanlig stå for maden.  

Pris for mad kr. 1500,- pr. person (også ledsager). Drikkevarer kan købes til fornuftige priser.  

Mad og drikkevarer afregnes separat med Steen - han modtager også betaling via Mobil Pay.  

Jeg vil i første omgang høre, om der er interesse for min idé. Jeg vil kunne beslutte helt frem til 1. 

juli, hvis åbningen først kommer senere. Vi håber jo nok alle på en åbning efter 10 maj. 

Sandsynligheden for at Lukaf bliver booket af en anden, kan jo også forekomme.  

Men hvis der er interesse for mit forslag, kan jeg jo lige så godt beholde lejemålet selv og nyde 

dit/jeres gode selskab. 

Vi er spændte på at høre fra dig/jer 

 

Med venlig hilsen 

Bente og Steen 


