Hvornår er det?
Lørdag d. 9. marts kl. 10-12.30
Hvad koster det?
Det er gratis at deltage.
Skal jeg melde mig til?
Ja, af plads- og planlægningshensyn vil vi gerne vide, hvor mange der kommer, og hvad de skal bruge af
plads, hvis nogle har ønske om at sidde sammen osv. Tilmelding fra 9. februar – 2. marts til elte@soroe.dk
Hvor foregår det?
Det er tanken at vi inddrager hele biblioteket, så nogle vil måske være på læsesalen, mens andre er i rummet med skønlitteratur eller faglitteratur. Dette afhænger naturligvis af tilslutningen, men det er tanken at
arrangementet gerne må fylde i biblioteksrummet. 
Må jeg sælge af mine ting?
Ja, hvis du selv står for salget, må du gerne sælge.
Hvad må jeg fylde?
For at vi kan få plads til så mange som muligt, håber vi at man fx kan nøjes med et halvt bord til sit udstyr.
Nogle hobbies fylder naturligvis mere end andre, dette prøver vi at tage hensyn til.
Hvad skal jeg oplyse ved tilmelding?
Vi vil gerne vide:
 Hvad du hedder (så vi kan sætte en seddel på din plads)
 Hvad du laver for en krea-aktivitet
 Hvor meget det fylder, om du fx har brug for bordplads, ekstra gulvplads, ekstra stole
 Om du har særlige ønsker til hvem du skal sidde eller stå sammen med eller i nærheden af (vi prøver så vidt muligt at tilgodese dette).
Hvornår må jeg stille op?
Du kan stille op fra kl. 9 om morgenen, hvor personalet møder ind på biblioteket og kan lukke jer ind.
Hvornår skal jeg pille ned?
Hobby-arrangementet slutter kl. 12.30, biblioteket lukker kl. 13, så der er tid til at pakke sammen osv., men vi
opfordrer til, at man først pakker sammen efter kl. 12.30, så der også er lidt at kigge på, for de biblioteksgæster, der kommer til sidst i arrangementet.
Hvad skal jeg have med?
Alle materialer, evt. mad og drikke. Vi sørger for borde og stole.

