
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.
Vi vil i dette nyhedsbrev sætte focus på ledige kurser hos LHF's Aftenskole, som vil finde 
sted de næste par måneder.

Mosaik magi
Mosaik kan forvandle skrottede skåle og revnede tallerkner til nye unikke og farverige 
kunstværker.
Det er lige årstiden til at lave noget fint til haven eller altanen.
Vi har et weekend kursus i dette populære håndværk. Det kommer at foregå i Brønshøj til 
kr. 715. den 14.+15. maj. Underviser er Birthe Hyldborg.

Kreativ sommerdaghøjskole i Osted Kulturhus 13.-15. juni 2022

For 4. år i træk tilbyder vi kurser på vores Sommerdaghøjskole. I år har vi 4 forskellige 
kursustilbud. Der er stadig ledige pladser på 3 af dem.



Pris for at deltage på Sommerdaghøjskolen er kr. 1500 for de 3 dage. Dette er incl. 
morgenbrød, eftermiddagskage, kaffe&the hele dagen samt en halv times skuldergymastik
midt på dagen.

Vi vil være over 30 glade og kreative kursister i de 3 dage. Det er virkelig en stor oplevelse
at deltage i.

1. Knipling:
Her er der desværre ikke flere ledige pladser.

2. Læder:
Her er der kun én ledig plads tilbage.
Sy dine egen kernelæder taske, strikkeetui, kniv-skede eller andre ting i kernelæder. 
Underviser er Birgitte Kastrup

3. Billedvævning:
Her er en del ledige pladser.
På dette hold skal vi billedvæve på opretstående væve med uldgarn. Motiverne placeres 
bag ved væven og det er en fordybelsesproces, der er svær at slippe, når man først er 
gået i gang.
Underviser er Margrethe Agger.



4. Maleri-Grafik-Collage-Papmaché
Her er en del ledige pladser.
Find dit kreative udtryk under kyndig vejledning af underviser Claus Knudtskov. Vi starter 
med hvad du gerne vil opnå på desse 3 spændende intensive dage. Når du har valgt dit 
udtryk, er det kun fantasien der sætter grænser. Kom og udfold din fantasi.

Du kan tilmelde dig på: www.LFH.husflid.dk, hvor du skal trykke på fanebladet "Kurser".
Du kan også vælge at skrive en mail til os på: LHF@husflid.dk.


