
Kære alle

LHF`s bestyrelse og skoleleder vil gerne starte årets sidste 
nyhedsbrev med at ønske jer alle en god jul og et godt 
nytår.
Vi har set rigtig mange af jer på vores kurser i løbet af 2022 
og glæder os til at se endnu flere i 2023.

Vi glæder os til at komme i gang med år 2023, som bringer den fantastiske begivenhed, 
at vi får vores egne lokaler i en nedlagt børnehave på Engtoften 22 i Osted.
Hvis alt går efter planen, så får vi nøglerne den 1. februar og så skal vi ellers i gang med 
at istandsætte lokalerne, der er meget trætte efter mange års brug. Vi skal gøre det selv, 
så det kan godt være, at det bliver lidt trinvist. Vores 1. prioritet vil være at få det store 
lokale klar, så vi kan starte de første hold op midt i februar.
Vi har været så heldige at få en del fondsstøtte til møbler mm, så det skal nok blive rigtigt 
godt.

Allerede på nuværende tidspunkt har vi mange 2023-kurser på vores hjemmeside under 
fanen kurser - og der kommer flere til, når de sidste detaljer kommer på plads.

Hvis man vil følge med i alle nyhederne og se stemningsbilleder fra vores hold, så har vi 
en facebook-side, der hedder LHF`s Aftenskoles venner, som man kan følge.
Vores hjemmeside hedder som vanligt LHF.husflid.dk

Her kommer et udpluk af vores kurser i foråret 2023:

Akvarelmaling for begyndere 
og let øvede v/ Claus 
Knudtskov

Decoupage                          
v/ BirgitteThorsgaard

Artjournals                              
v/ Lisbeth Degn

Sommerdaghøjskolen 2023 er under planlægning, og vil finde sted i Osted Kulturhus fra 
den 12. - 14. juni. De 4 kurser bliver knipling v/ Benthe Larsen, billedvævning v/ Margrethe 
Agger, pileflet v/ Pia Mogensen og glaskunst v/ Jannice Cassandra. Det er muligt at 
reservere en plads allerede nu ved at sende os en mail - det gælder dog ikke knipleholdet. 



Bæredygtige sæbe- og 
shampo-bars v/ Niels 
Hvenegaard

Sy dine egne lædertasker 
v/ Birgitte Kaastrup

Akrylmaleri                              
v/ Claus Knudtskov

Grafik - linoleum og 
ætsning v/ Claus 
Knudtskov

Broderi og tryk                  
v/ Lisbeth Degn

Brodereret æble i petit-point 
som vores dronning gør det 
v/ Laila Glienke

Papirblomster for hhv 
begyndere og øvede       
v/ Birgitte Thorsgaard

Bæredygtige cremer og 
salver                               
v/ Niels Hvenegaard

Rulle, remse eller tekstil-
collage                              
v/ Lisbeth Degn

Byg dit eget insekthotel        
v/ Niels Hvenegaard

Filtede krukker                        
v/ Kirsten Lang

Af kurser under planlægning kan 
nævnes: påskedekorationer, 
karamelkursus, chokolade til 
påske, mosaik og så har vi 
selvfølgelig vores fyraftens-yoga, 
der starter den 17. januar.
Og så ser det endelig ud til, at vi 
kan få vores vævehold i gang igen 
efter en ufrivillig pause - mere om 
det, når vi har fået nøglerne til 
Engtoften.

Vi glæder os meget til at se jer i 
2023.

På bestyrelsens vegne
Dorte Gjelstrup
skoleleder
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