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Viktigst (i hvert fall for klubben): Etter at musikeren forlot oss ved nyttår 08/ 09 har
vi igjen fått en ny leiepartner. En hyggelig dame som tegner, maler, underviser og
lager mange rare ting.
Sammen med pipemakeren og i forståelse med stiftelsen er klubben igjen sikret en
forsvarlig økonomisk plattform.
Viktig: Knivutstillingen vår
17 – 18 oktober er flyttet til
Jette Meyers steinkjeller Bugården.
(Mellom SAS hotellet og Schøtstuene)
begge dager 1100- 1700.
Her blir det også smiing.
Vi trenger dine kniver til
høstutstillingen.
Vi trenger også noen lotterigevinster.
Harald Sellevold vil samme sted holde
foredrag om knivmaking og knivhistorie fredag 16 okt. kl 19.00.

Nytt utstillingssted

Møt fram i samme steinkjeller fra
midten av 1600-tallet, der vi feirer vår
Førjulsfest, 21. Nov.2009, kl 19.00!

Jette Meyers steinkjeller

Ludvika S. Regnet og stormet nesten helt
bort, iflg. Carlsen. Gjerde og Sellevold
som deltok i oljehyre.
Sistnevnte solgte dog en kniv.

Formannen var alene i Fredrikshavn DK.
Knivtreffet var noe redusert også framGamle Bergen var glad for vår tilstmøtet, men stemningen og velviljen var
edeværelse på tradisjonelt vis og her var
til gjengjell likesom maten meget velfortilstrømningen stor, selv skillingsbollene
beredt og herlig.
ble utsolgt.
Mange medlemmer kom, noen utstildte,
Lars besøkte Eidsfoss i Pinsen.
noen spikket, Lars og Per smidde.
Strålende vær og livlig aktivitet på treffet
I Elverum var det formannen og Lars
Tveit som representerte klubben.
Her var det som i DK. Noe redusert aktivitet, og det lekket i taket på boden vår.
Men humøret var på topp og Lars solgte
og solgte, Per ble av med et sølvbelte.

I Salhus var det som i fjor men utendørs,
og heldigvis hadde vi eget telt (som
revnet i et stormkast), men smien holdt
varmen og Terje solgte en kniv.

Sekretæren etterlyser flere medlemmer med E-post, og at disse
meddeler dette til styret@bergenstollekniven.net
Lars Tveit starter knivkurs 2 november kl 18.00 i klubben

