
Kære alle

For alle nedenstående kurser gælder, at der kan læses mere om dem på
vores hjemmeside: www.LHF.husflid.dk, hvor man også kan tilmelde sig.

Mosaik magi: Mosaik kan forvandle skrottede skåle og revnede tallerkner til nye unikke
og farverige kunstværker.

Vi har planlagt 2 weekend kurser i dette populære håndværk. Det kommer at foregå i 
Brønshøj til kr. 715. Den 19.+20. marts og den 14.+15. maj. Underviser er Birthe Hyldborg.

Punch Needle - Lav garnrester om til puder og meget andet. 
Interessen for Punch needle er ret ny. Ikke så mange kender til dette sjove og enkle 
håndværk. Men vi kan kun anbefale at give det en chance, for du har så mange gode timer
foran dig. Du kan skabe et helt unikt billedunivers eller det kan være et håndværk, du tager
frem sammen med veninder eller store børn/ børnebørn. 
Dette kursus foregår tirsdag aften 3 gange i Osted Kulturhus med start den 8. marts. 
Underviser er Birgitte Kastrup. Pris kr. 450.

Broderi og Akvarel - På dette kursus skal vi arbejde med
broderi på papir malet med akvarelfarver. Det kræver slet ikke 
at du er vandt til at arbejde med akvarelmaleri. 
Du skal blot have lysten til at arbejde med farver, pensler, papir 
og siden brodere på dine malede papirer.
Du vi lære forskellige teknikker til, hvordan du kan arbejde med
broderiet på tynde eller tykkere papirer. 
Kurset foregår onsdag aften 4 gange i Osted Kulturhus med start
den 9. marts. Pris kr. 560. Underviser er Lisbeth Degn.



Lær at sy dine egne tasker i læder - At arbejde med læder er fra start til slut en 
fornøjelse. Fornemmelsen når du står med det rå læder i hænderne til det færdige produkt,
er en super god oplevelse. Læder bliver jo bare bedre og smukkere jo mere, det bliver 
brugt. 
Det kræver ingen erfaringer at deltage på dette kursus. Eller ikke mange kræfter, da vi ikke
arbejder i meget kraftigt læder. 
Dette kursus foregår i weekenden 19.+20. marts i Læderværkstedet Sorø.
Pris kr. 575. Underviser er Birgitte Kastrup.

Løbbinding - er kurvesyning.

Det er en meget gammel og international kendt kurveteknik. 
Løbbinding er et meget hyggeligt håndarbejde - og
vanedannende. Kurset henvender sig både til begyndere og
øvede. 
Kurset foregår i weekenden 26.+27. marts i Osted Kulturhus.
Vi har også planlagt et kursus i weekenden 12.+13. november.
Pris kr. 695. Underviser er Anne Birgitte Beyer.

Dogmebroderi - Dogmebroderiets lyksaligheder.
Opgaverne i workshoppen tager udgangspunkt i nogle af de
dogmeregler der er brugt på de udstillede værker fra udstillingen.
Hvem sagde broderi på Greve Museum. 
På denne workshop udsættes I for 5 forskellige opgaver. Der
arbejdes kun i sort og hvidt. 
Dette kursus foregår i weekenden 26.+27. marts i Osted
Kulturhus.
Pris kr. 560. Underviser er Lisbeth Degn.

Grundlæggende sølvarbejde - De grundlæggende 
guldsmede-teknikker som savning, filning, smergling, 
lodning og polering bliver gennemgået. Der tages udgangs-
punkt i sølvtråd og -plade. 
Kursisterne kommer til at lave 2-3 smykker i løbet af de to
dage.
Pris kr. 1.200 - og der vil være max. 6 kursister på holdet, 
så der bliver tid til alle. 
Kurset foregår i Smykkeværkstedet i Roskilde den 8.+9. 
februar kl. 9-16. Underviser er Jens Pedersen.



Sølvarbejde 2 - Kursister - der har arbejdet med faget - vil blive udfordret med opgaver,
hvor låsetøj indgår en en naturlig del af smykket. Værkstedet er veletableret med 
håndværktøj og maskiner til sølvarbejde. Kursisterne kommer til at lave 2-3 smykker i 
løbet af de to dage. Underviser er Jens Pedersen.
Pris. kr. 1.200 - og der vil være max. 6 kursister på holdet, så der bliver tid til alle.
Kurset foregår i Smykkeværkstedet i Roskilde den 8.+9. marts kl. 9-16. 

Akrylmaleri - Har du lyst til at komme i gang
med at male med akryl? - Eller er du i gang,
men har lyst til inspiration, vejledning og nogen
at dele det med?
Dette kursus foregår i Domus Felix i Lejre - 
10 onsdage kl. 10-14 med start den 12/1. 
Pris kr. 1.625.
Underviser er Claus Knudtskov.

Pileflet for begyndere
Dette hold henvender sig primært til nybegyndere, men har du flettet lidt tidligere,  så er du
naturligves velkommen.
Kurset foregår i Osted Kulturhus i weekenden den 5.+6.marts ialt 13 timer. Pris kr. 580.
OBS: Dette kursus er fyldt op, du kan komme på venteliste.
I starten af det nye år bliver planlagt et nyt kursus i løbet af foråret 2022.



Grafik - Linoleum og ætsning
Her vil du bl.a. lære at skære i linoleum og trykke det færdige
resultat. Vi kommer også til at arbejde med kobbertryk og
ætsning.
Alt materiale er på skolen - og du bliver hjulpet igennem de
spændende teknikker.
Alle kan være med.
Dette kursus foregår på Trællerupskolen i Gevninge 5 mandage
kl. 17:30-21:00 
Underviser er multikunstner Claus Knudtskov. Ring gerne til
Claus på 23 43 56 28 for yderligere oplysninger.

Vævning 

Har du lyst til at lære at væve dine egne tekstiler, 
er dette lige noget for dig. 
Vi gennemgår væven, dens funktioner og alt, 
hvad der hører med til at kunne sætte en væv op. 
Du kan f.eks. væve tørklæder, stof til en jakke,
viskestykker eller måske nye puder. 
Det er muligt at leje en væv hos os.
Vi har 2 hold i vævning på tirsdage - det ene kl. 9:00-
12:10 og det andet hold kl. 13:00-16:10. 
Disse hold er igangværende, men man kan sagtens
begynde alligevel. Pris for 22 tirsdage  er kr. 2770.
Man betaler selvfølgelig kun for de gange, som
resterer i sæsonen.
Undervisningssted er Pavillionen v/Osted Skole.
Underviser er Hanne Blanchfield.

Knipling
Knipling er et dejligt håndarbejde - både udfordrende og
afstressende. 
Vi arbejder med gamle fine mønstre, eller du kan
eksperimentere med farver, form og teknikker. Fælles for 
det hele er de grundlæggende slag i knipling, som man 
først skal lære, og det er ikke så svært.
Her har vi også 2 hold, som foregår i Osted Kulturhus på
søndage kl. 10:00-15:00 hver anden uge.
Disse hold er ligeledes igangværende, men man kan
sagtens begynde alligevel. Pris for
7 søndage er kr. 1320. Man betaler selvfølgelig kun for de
gange, som resterer i sæsonen.
Underviser er Benthe Larsen.

Patchwork
Vi har kursus i Patchwork én lørdag om måneden i Gevninge
Beboerhus.
Dette kursus er fyldt helt op.



Det var de kreative kurser - derudover har vi lidt bevægelse.

Yoga
Yogaen starter med en kort afspænding efterfulgt af
åndedrætsøvelser. Den fysiske del af yogaen består af
blide, rolige og langsomme øvelser, som både styrker 
og smidiggør kroppen. Yogaen bliver afsluttet med en
dybdeafspænding.
Der vil blive taget hensyn til individuelle behov, så alle
kan være med. Yogaens indhold og niveau vil blive
justeret efter ønsker og behov.
Vi har 2 yoga hold. Det ene er om tirsdagen og det
andet om torsdagen. For begge dage foregår det 
kl. 16:45-18:00 i Osted Kulturhus. 
Pris for 15 gange er kr. 975.
Underviser er Tine Gudmandsen.

Callanetics m/afspænding
Dette er et igangværende kursus,
men man kan sagtens hoppe ind
på holdet.
Vi kombinerer forskellige øvelser,
som styrker kroppen.
Vi arbejder med øvelser for at
forlænge væv og muskler, som er
for korte og/eller for stramme. Øvelser som afspænder og udspænder muskler og 
bindevæv, holdningskorrigerende øvelser og venepumpeøvelser - alt i et roligt tempo.
Pris for 23 gange er kr. 1710. Man betaler selvfølgelig kun for de gange, som resterer i 
sæsonen. Kurset foregår om mandagen kl. 10:20-12:00 i Lejrehallens Multisal.
Underviser er Birgitte Cleveland Rørstrøm.

Vi vil hermed benytte lejligheden til at ønske dig og din familie en rigitg glædelig Jul og et 
godt Nytår.

De bedste julehilsner fra

LHF's  Aftenskole


