Vores Ikast Vimpler - Deltag med et bidrag!
Vær med i et hyggeligt fællesskab, mens Danmark er lukket ned! Vi skal hækle, strikke, sy og
brodere for fællesskabet i Ikast - deltag og vær med til at pynte Ikast op!
Dit, Mit og Vores Ikast – Vi står sammen i en svær tid!

HVORFOR GØR VI DET?
Vi ønsker at få borgerne til at føle fællesskab. Det er det, vi arbejder for. I øjeblikket er det svært at skabe et
fællesskab, når vi ikke må være sammen. Derfor ønsker vi at samle folk hver for sig, og skabe et noget, som
kommer byen til gode, når pandemien er overstået.
HVAD SKAL I GØRE?
I bedes lave hjemmeproducerede vimpler, som senere hænges op som pynt til Strøgcentret. Alle
interesserede borgere kan deltage. Alle, der kan hækle, sy, strikke eller brodere kan være med. Det er en
god mulighed for at lære sine egne børn en af disse færdigheder.
VIND PRÆMIER
Ikke nok med at det er en fantastisk opgave, som hele familien derhjemme kan deltage i, så har man også
mulighed for at vinde fine præmier i forskellige kategorier. Præmierne er 5 gavekort til Vores Ikast
pålydende kr. 200,-. Gavekortet kan bruges i over 70 butikker i Ikast.
Du må deltage med lige så mange vimpler, du har lyst til.
HVORNÅR SKAL VIMPLER INDLEVERES?
Når pandemien er overstået, vil det blive offentliggjort, hvordan og indenfor hvilken tidsfrist vimplerne kan
afleveres. Følg med på website og på vores facebook-side. Efterfølgende vil I løbende kunne se jeres
vimpler i Strøgcentret. Vi kårer vinderne den 1. maj. Alle vindere vil efter kåringen blive kontaktet direkte
og samtidig offentliggjort i Ikast Avis og på Vores Ikasts Facebookside
Kategorierne, der dystes i er:
•
•
•
•
•

Den flotteste vimpel – produceret af person over 15 år
Den flotteste vimpel – produceret af person under 15 år
Den mest kreative vimpel – produceret af person over 15 år
Den mest kreative vimpel – produceret af person under 15 år
Der trækkes lod blandt alle der deltager med en vimpel, så alle har en chance.

Dommerpanelet består af:
•
•
•
•
•
•

Jan Birk Knudsen, Chef i Vores Ikast
Tina Lynglund, Vores Ikast
Marianne Gjørtz Boel, Vores Ikast
Anne Dalsgaard, Ikast Avis
Laila Kempel, Ikast Avis
Vivi fra Vivis Butik i Strøgcenteret

Krav til vimpler:
•
•

•
•
•

•

Vimplerne skal være trekantede.
Vimplerne skal være i størrelsen mellem et A4 ark på lang led
(30 cm) og et A3 på lang led (42 cm). Det vil sige: din vimpel
SKAL mindst måle 30 cm, og MÅ højst måle 42 cm.
Vimplerne skal være flade (max 1 cm i tykke).
Hæklede og strikkede vimpler kan indleveres, som de er.
Syede og broderede vimpler bedes indleveret med minimum 5
huller til montering på snor. Hullerne skal være i den øverste
lige kant på vimplerne, den kant, der monteres på snoren.
Vimplerne skal være egnede til det offentlige rum dvs. ingen
anstødelige tekster og billeder og ej heller reklamer.

A3

A4

Der er ingen krav til, hvordan din vimpel skal se ud – den skal bare være
flot! Du kan lave striber, prikker, stjerner, bogstaver, tal og endda dit
navn på din vimpel - eller helt ensfarvede med flotte kanter – kun
fantasien sætter grænser. Vil du strikke eller hækle en vimpel, kan du google ”strikket vimpel” eller ”hæklet
vimpel”. Der er mange fine opskrifter at finde. Du kan også prøve dig frem. Hvis du gør det, er det en god
idé at begynde arbejdet fra spidsen, således at du starter med få masker, og hele tiden øger antallet af
masker indtil din vimpel har den ønskede størrelse.
Del gerne et foto af din vimpel på sociale medier og brug #voresikastvimpler og #voresikast
Del også gerne dette fællesskab og denne konkurrence på de sociale medier – samt med alle de kreative
sjæle du kender i byen og oplandet!
God fornøjelse!

