
Vores 3-dages kreative sommerdaghøjskole i Osted Kulturhus blev endnu en gang en stor succes. Vi
var over 30 glade, kreative og dygtige kvinder samlet i 3 skønne sommerdage. 
Vi har allerede planlagt næste års sommerdaghøjskole, som vil foregå i dagene 14.-16. juni i Osted 
Kulturhus. Det bliver de samme 3 spor som i år. Hvis du allerede nu gerne vil skrives op til næste 
års sommerdaghøjskole - så skriv en mail til: lhf@husflid.dk, og vi vil reservere en plads til dig.

Knipling v/underviser Benthe Larsen:

Akvarelmaling v/underviser Line Prytz Hansen:

Billedvævning v/underviser Margrethe Agger:

Lidt "midt på dagen" gymnastik v/underviser Lise Sørensen:

Der var også plads til frokost, hygge, afslapning og skønne jordbærtærter

Vi holdt afstand, sprittede af, passede godt på hinanden og os selv. Herligt at være sammen.



Vi er ved at lægge sidste hånd på vores sæson 2020/2021. Mange af vore kurser er allerede nu åbent
for tilmelding på hjemmesiden: www.LHF.husflid.dk

Bevægelse - som er klar på hjemmesiden
Stille og roligt gymnastik - kaldet EFFEKT onsdage kl. 14:15-15:15 i Lejrehallen - start den 2. 
september
Gotvedgymnastik m/afspænding onsdage kl. 15:30-17:00 i Lejrehallen - start den 2. september
Gotvedgymnastik m/afspænding onsdage kl. 17:15-18:45 i Lejrehallen - start den 2. september
Yoga for alle tirsdage kl. 16:45-18:00 i Pavilionen ved Osted Skole - start den 15. september
Bevægelse - som ikke er helt på plads
Callanetics m/afspænding - bliver formentlig mandage i Lejrehallen

2-dages kurser - som er klar på hjemmesiden
Filte krukker med sjove detaljer den 7.+8. september kl. 17:30-21:35 i Kunstnerværkstedet Roskilde
Løbbinding den 19.+20. september kl. 9:00-14:55 i Gevninge Beboerhus
Raku Keramik den 4/10 kl. 10:00-15:00 og den 25/10 kl. 9:00-16.20 i Kunstnerværkstedet Roskilde
Pileflet for begyndere og øvede den 30/10 kl. 16:00-21:00 og den 31/10 kl. 9:00-15:50 i Holbæk
2-dages kurser - som ikke er helt på plads.
Vi har forskellige tiltag i støbeskeen - bl.a. kurser med Mosaik, Glas og Smykker

Sæson kurser - som er klar på hjemmesiden
Patchwork for begyndere/let øvede ca. hver 2. mandag i Osted Kulturhus - start den 14. september
Vævning tirsdage kl. 9:00-12:10 i Pavilionen ved Osted Skole - start den 15. september
Vævning tirsdage kl. 13:00-16:10 i Pavilionen ved Osted Skole - start den 15. september
Knipling hver 2. søndag kl. 10:00-15:00 i Osted Kulturhus - start den 20. september
Knipling hver 2. søndag kl. 10:00-15:00 i Osted Kulturhus - start den 27. september
Akrylmaling onsdage kl. 10:00-14:05 i Osted Kulturhus - start den 30. september
Patchwork for øvede - en lørdag om måneden kl. 9:00-15:25 i Gevninge Beboerhus
Sæsonkurser - som ikke er helt på plads.
Grafik og kobbertryk - formentlig 1 gang hver 14. dag på Trællerupskolen
Madlavning - formentlig hver 2. onsdag på Kirke Hyllinge Skole - hvis der kan opnås tilslutning
Vi arbejder også med andre emner - f.eks. Akvarelmaling 

Vi sender løbende nyhedsbreve ud, hvor der bliver informeret om kommende kurser. Husk at du kan
svare på denne mail, såfremt du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve.

Man kan også med fordel følge os på Facebook-siden: LHF's Aftenskole, hvor der ofte bliver lagt 
informationer og billeder ud.

Vi er meget åbne overfor ønsker om kurser. Skriv meget gerne en mail til: lhf@husflid.dk, hvis du 
har en god idé eller et ønske, så vil vi gøre alt for at indfri det.

Vi ønsker hermed alle en rigtig dejlig sommer.

De bedste hilsener fra

bestyrelsen i LHF's Aftenskole og 
skoleleder Dorte Gjelstrup


