
Julesmåkage-bagning søndag den 8. december kl. 13-16 på Kirke Hyllinge Skole, 
Bygaden 51, 4070 Kirke Hyllinge

Konditor Trine Kjær fra det lokale konditori "Kjærs Kager" kommer med 3 opskrifter
og hjælper til med småkage-bagningen. Vi skal alle bage karamel-, lakrids- og 
harlekin småkager.

Vores underviser i madlavning Martin Midgley kommer også forbi og hjælper os med
praktiske gøremål. Martin vil også spille hyggelig julemusik for os på sin guitar.

LHF's Aftenskole køber alle råvarer ind. Prisen for dette arrangement incl. råvarer er 
blot kr. 50,00 pr. person (som dækker råvarer til de 3 slags småkager). Børn er 
selvfølgelig velkomne sammen med deres voksne.

Vi skal filte krukker med sjove detaljer et 2-dages kursus den 20. og 21. januar 
2020 kl. 17:20-21:35 på Kunstnerværkstedet, Sdr. Ringvej 9, 4000 Roskilde.

En krukke er en hul form, som filtes over en "malle". Mallen hindrer uldlagene i at 
filtre sammen, så der i stedet opstår et hulrum. Vi skal filte krukker med sjove detaljer
f.eks. med sjove kanter, broderi-sting, knapper, perler, sjove små dimser m.m.

Alle  kan være med - også selv om du aldrig har filtet før.

Underviser er "filt-krukkemager" Kirsten Lang, som medbringer uld og fibre, 
bobleplast, malle-materiale (foam) som kan købes, samt diverse redskaber som du 
kan låne. Uldforbrug til en lille krukke er ca. 50 gr og til en stor ca. 200g. 

Prisen for dette kursus er kr. 550,00.



Ovenstående billeder er hentet fra gratis billeder på google.

GRAFIK med linoleum kursus på Trællerupskolen, Herslevvej 23A, Gevninge, 
4000 Roskilde 5 mandage kl. 17:30-21:10 med start den 10. februar 2020.

Kom ind i sortekunsten med de lyse tanker. Lær at lave egne grafiske værker med 
linoleum. Motiver snittes i linoliumsplader, tryksværte valses på og der laves aftryk 
på papir. Du vil lære materialet og værktøjet at kende, så du kan udfolde dig frit. De 
teknikker der gennemgåes, kan du arbejde videre med derhjemme.

Underviser er Claus Knudtskov, som er uddannet lithografisk tegner og typografisk 
trykker, har gået på Kunstakademiet i København.

Prisen for dette kursus er kr. 1.290,00.

Du kan læse mere om kurserne på vores hjemmeside: www.LHF.husflid.dk, hvor du 
også kan tilmelde dig. 

Vores tilmeldingssystem fungerer ikke altid optimalt, det kan være svært at tilmelde 
sig fra et smart-phone. Vores oplysningsforbund arbejder på at få løst dette problem. 
Hvis I har problemer med tilmelding, så ring endelig til Dorte 26240780 eller Helga 
24261499.


