OPNØRÅ PW-GRUPPEN ( det gamle navn for Aabenraa af ca. år 1232), har
igennem det sidste år (ca. 1 år ) beskæftiget sig med at fremstille PW
arbejder, der fremhæver det gode samliv, som vi i grænseområdet har.
I næste år fejrer vi det 100 årige jubilæum for Genforeningen /
Afstemningen, der var grundlaget for den nuværende grænsedragning
imellem Danmark og Tyskland i 1920. Da flere danske medlemmer ligeledes
er medlemmer i Dansk / Tysk PW Forum, vil det glæde os, hvis det Dansk
/Tyske PW Forum ligeledes vil deltage i dette bemærkelsesværdige års
aktiviteter.
Projekt A- Hvis du har lyst og tid, må du efter egen fantasi meget
gerne sy nogle PW blokke som er 20 X 20 cm. store, og som
udgangspunkt bør holde sig indenfor de danske og tyske farver. Da de
”gamle” Frisiske flag (gul / rød / blå ) og de Slesvig Holstenske faner ( blå /
hvid / rød )er meget brugte syd for grænsen, har vi valgt at inddrage også
disse flag i vort PW projekt. Det er vigtigt, at man er opmærksom på, at disse
farver forløber vandret, da de ellers kan forveksles med et andet lands
flagfarver.
Projekt A-, håndsyet 20 X 20 cm. over pap, eller maskinsyet. Begge bør have
en total sidelængde på 21,5 X 21,5 cm. dvs. at der også bør være plads til
sidesømmet på ca. 1,5cm.
Projekt B- Alt efter lyst, tid og fantasi kan der også gerne syes en PW
vægquilt med målene 60 X 80 cm. i de mulige ovenfor anførte farvesammensætninger. Disse Quilts må gerne have en ”tunnel” på bagsiden, der
er beregnet til ophængning.
For disse PW- Quilts gælder:
Farvesammensætningen: Som i punkt A anført.
Mønster:

Efter frit valg.

Afleveringstermin:

På vort træf i Shuby i slutningen af februar

2020, eller per post eller henvendelse til Kirsten Pioch, Mjølsvej 33, 6230
Rødekro.
Ved spørgsmål kan du henvende dig enten på e-mailen :
pioch@bbsyd.dk eller på telefonen 29 21 58 52.
Hvor og hvornår de fremstillede PW Quilts udstilles i Danmark og
Tyskland bekendtgøres senere. Der afholdes flere udstillinger året
rundt i år 2020.

