Kerteminde Husflid - 2021 - 2022
Tilmelding - via www.kerteminde.husflid.dk
- på mail til kerteminde@husflid.dk
- på telefon 2310 4837
- i brev til Fynshovedvej 21, 5300 Kerteminde

Dag - og aftenhold
Knipling		

Hold 3221
Tirsdag kl. 13.00-15.45 Begynder 28/9
Hold 0222
Tirsdag kl. 13.00-15. 45 Begynder 4/1
Hold 3321
Torsdag kl. 14.30-17.15 Begynder 30/9
Hold 0322
Torsdag kl. 14.30-17.15 Begynder 6/1
Lærer: Kirsten Hansen Koch, tlf. 2440 8621
Pris:
995 kr. - 30 timer
Sted: Tirsdag - på Hans Tausen Centret
Torsdag – i Kulturhus Fjorden
Indhold: Lær at kniple, eller vedligeholde og udbygge
evner.
Der er mange spændende teknikker, som kan laves til
Smarte brocher, halstørklæder, pynt på tøjet, til hjemmet
osv. Vi værner om et gammelt, fint håndarbejde, på en ny
og spændende måde. Medbring kniplebræt eller flamingoplade 5 cm i tykkelsen.

Porcelænsmaling

Hold 3421
Fredag kl. 9.00-11.45 Begynder 24/9
Hold 0422
Fredag kl. 9.00-11.45 Begynder 7/1
Lærer: Janet Solvang, tlf. 4016 2672
Pris:
995 kr. - 30 timer		
Sted: Janets Palet, Hyrdevej 114
Indhold: I porcelænsmaling arbejdes der med ikke tørrende olier og bred pensel samt vandbaserede olier og
lyster- opgaver. Der arbejdes med et fælles emne med
åben olie. Emnet kan være pæoner eller havbilleder.
Kurset henvender sig både til begyndere og øvede.
Der kan på kurset også males på lærred.

Malerskole

Hold 3521
Mandag kl. 19.00-21.45 Begynder 20/9
Hold 0522
Mandag kl. 19.00-21.45 Begynder 3/1
Hold 3621
Tirsdag kl. 9.00-11.45 Begynder 21/9
Hold 0622
Tirsdag kl. 9.00-11.45 Begynder 4/1
Hold 3721
Onsdag kl. 14.00-16.45 Begynder 22/9
Hold 0722
Onsdag kl. 14.00-16.45 Begynder 5/1
Lærer: Janet Solvang, tlf. 4016 2672
Pris:
995 kr. - 30 timer
Sted: Janets Palet, Hyrdevej 114
Indhold: Maling med Akryl-, vandbaserede oliefarver eller
akvarelfarver.
Kurset henvender sig til både begyndere og øvede.
Der indgår farvelære og grundlæggende maleteknikker i
undervisningen både som klasseundervisning og individuel undervisning. Temaet i kurset er din hjemegn, måske
Sybergområde eller huse. Medbring billeder, som du
kunne tænke dig at male til en udstilling, så forbered dig
på det. Emnet kan også være fugle i naturen.

Skoleleder Carina Ebbesen Jessen
CVR 10244609

Weekendhold
Porcelænsmaling – Frugter

Hold 3921 - Fr. 22/10 -18-21.40, lø-sø 23-24/10 - 9-16.20
Lærer: Janet Solvang, tlf. 4016 2672
Pris:
750 kr. - 20 timer
Sted: Janets Palet, Hyrdevej 114
Indhold: Vi skal male med åben olie (olie der ikke tørrer).
Der males øvelser på fliser af frugter. Det kan være enkelt eller samlede frugter .Vi taler om farvelære i relation
til opgaven. Medtag gerne foto.

Porcelænsmaling – Lyster

Hold 0922 - Fr 25/3-18-21.40, lø-sø 26-27/3-9.00-16.20
Lærer: Janet Solvang, tlf.4016 2672
Pris:
750 kr. - 20 timer
Sted: Janets Palet, Hyrdevej 114
Indhold: Fantasibillede med brug af lyster, farver og pennetegning. Der må gerne medbringes billeder af blomster,
landskaber eller insekter. Vi taler om farvelære og opdeling af flader. Der arbejdes med lyster, guld eller sølv,
åben olie eller vandbaseret olie.

Olie- og akrylmaling

Hold 4021
Lø 27/11 og sø 28/11 kl. 9.00-16.20
Hold 1022
Lø 29/1 og sø 30/1 kl. 9.00-16.20
Lærer: Janet Solvang, tlf. 4016 2672
Pris:
610 kr. - 16 timer
Sted: Kulturhus Fjorden
Indhold: Der vil på kurset blive givet en indføring i farvelære, pensler, farver samt inddeling af flader. Der kan
males efter blomster, landskaber, portrætter eller abstrakt
inspiration, samt opstilling, men det overordnede i kurset
er teknikker, herunder spartelmaling, som vil blive vist i
forbindelse med opgaverne. For begyndere og øvede.
Der gives klasse- og individuel undervisning.

Formet glas

Hold 4121
Lø 6/11 og sø 7/11 kl. 9.00-16.20
Hold 1122
Lørdag 5/2 og søndag 6/2 kl. 9.00-16.20
Lærer: Janet Solvang, tlf. 4016 2672
Pris:
860 kr. - 16 timer - Max 6 deltagere.
Sted: Janets Palet, Hyrdevej 114
Indhold: Grundlæggende teknikker som skæring, fusing
og slumping. Brug af emaljefarver, forskellige mellemlæg
samt maling af glasset og andre spændende teknikker.
Vi kan lave billeder med emaljefarver. Der arbejdes med
Float- og Bullseyeglas. Teori om brænding. Der er mulighed for at lave glas til udendørs brug, fugle til grene, samt
smykker i Bullseyeglas. Der er individuel undervisning.

Trædrejning

Hold 4221
Lø 6/11 - sø 7/11 kl. 9.00-16.20
Lærer: Lennart Sørensen, tlf. 2349 6746
Pris:
610 kr. - 16 timer
Sted: Kulturhus Fjorden
Indhold: Kurset tilrettelægges så både øvede og begyndere får noget med sig hjem at arbejde vider med.
Du bliver instrueret i at bruge de grundlæggende drejeteknikker med værktøjerne: Røret – U jernet – mejsel –
krog og ring. Tag eventuelt dit eget værktøj med og lær at
slibe det.
Har du træmateriale du eventuelt ønsker at arbejde i er
du velkommen til at tage det med.
På kurset informeres der om materialer i form af læsestof
der informere om drejning i træ.
Som rosinen pølseenden, lidt historik om drejeværktøj og
drejebænke.

Genbrug dit textil

Hold 4321
Lørdag 30/10 kl. 9.30-13.30
Lærer: Carina Ebbesen Jessen, tlf: 23104837
Pris:150 kr.
Sted: Undervisningslokale, Kerteminde Genbrugsplads,
Hindsholmvej 279
Indhold: Sy gammelt om til nyt eller frisk det gamle op.
Har du gamle skjorter, sweatre, cowboybukser, gardiner
eller stofrester liggende, så tag det med og lav det om til
noget nyt. Skjorter kan f. eks. laves om til yndige små kjoler eller har detaljer, der kan bruges på andet tøj. Sweatre kan friskes op med broderi eller laves om til huer og
vanter. Gamle stofrester kan sys sammen tilfældigt eller i
mønstre og benyttes til puder, tasker, gardiner og meget
mere. Kun fantasien sætter grænser. Teknikkerne til at sy
det kan læres.
Du medbringer det gamle textil, almindeligt sygrej og
gerne din symaskine.

Følg med i kurser
og aktiviteter på
www.kerteminde.husflid.dk
eller på Facebook
Bliv Medlem af foreningen
Kontingent 50 kr. pr. år
Vi udsender løbende orientering
om aktiviteter på mail eller brev
til medlemmer
Kontingent indbetales på bank
Registrering 1551
Konto 958 4005

Aktiviteter
Kerteminde Husflid arrangerer en række aktiviteter ud
over kurserne. Det kan være alt lige fra aktivitetsdage
med et husflidsemne til besøg hos lokale husflidsfolk,
kunstnere og kunsthåndværkere - eller debataftener og
udflugter m.v.
Tilbud om aktiviteter udsendes løbenmde på mail elller
brev til medlemmer af Kerteminde Husflid og annonceres
kun undtagelsesvis.
Følg med i tilbud om kursus- og aktiviteter på hjemmesiden: www.kerteminde.husflid.dk
Du kan blive medlem af Kerteminde Husflid for 50 kr. om
året.

Besøg på Kertemindes rensningsanlæg

Torsdag den 23. september, kl. 17,30
Varighed: 2 timer
Sted: Kerteminde Genbrugsplads, Hindsholmvej 279
Igen i år vil man kunne få en tur rundt på Kertemindes
rensningsanlæg. Det er meget spændende, at se hvad
der sker når vi trækker op i toilettet eller har vasket hænder.
Vi starter med kaffen i undervisningslokalet på genbrugspladsen. Derefter vil miljøteknikeren Jette Dirksen vise jer
rundt på rensningsanlægget. Her vil hun fortælle, hvordan man får renset spildevandet, så det kan bruges igen.
Hvad der sker med det, der bliver sorteret fra.
Tilmeldind på ib.solvang@mail.dk - eller 2341 0417

Byg dit eget Insekthotel

Lørdag den 2. oktober kl. 9-13
I Kulturhus Fjorden, Regnar Langesvej 1, Kerteminde
Kom til et par hyggelig timer, hvor børn og voksne sammen kan bygge et insekthotel til jeres egen have, så vi
kan fremme insektlivet og biodiversiteten.
Det vil også være muligt at bygge fuglekasser eller foderhuse.
Lennart Sørensen og Ib Solvang vejleder under vejs.
Kom med hvad I har af gamle brædder (ikke trykimprægneret) til hotellets ydre ramme. Til fyld kan anvendes alt
muligt f.eks.træ fra brændestablen eller frisk afskårne
grene samt kogler og frøstande.
Få idéer bl.a. her: https://www.dn.dk/nyheder/guide-sadan-bygger-du-insekthoteller-til-din-have/
Dwer vil også være mulighed for at lave fuglehuse og
foderbrætter.
Det er gratis at deltage for medlemmer - andre 30 kr.
Tilmelding til Ib Solvang på ib.solvang@mail.dk

.

Broderitræf

Lørdag den 25. september kl. 13-16
på Borgmestergården, Slotsgade 11, 5800 Nyborg
Alle er velkomne, nybegyndere såvel som de garvede.
Medbring gerne dine broderier, både det færdige eller det
du er i gang med. Det kan være noget du broderer efter
et mønster eller frit og nyskabende ud fra egen fantasi.
Det kan også være et broderi, som en af dine slægtninge
eller venner har broderet for længe siden.
Program:
•
Velkomst ved Sara Hanghøj
•
Susanne Klose, formand for Dansk Tekstillaug,
fortæller om sit eget arbejde med broderi samt om Lauget, der i år kan fejre 75 års jubilæum.
•
Krista Rose Jensen, indehaver af garnbutikken
FynskFiberFlid, fortæller om sin vej til at starte garnbutik
og om visionerne for butikken.
•
Kaffe, te og kage – Kerteminde Husflid er vært.
Herefter vil alle efter tur få mulighed for at fortælle kort
om det broderi, de har medbragt. Fortæl fx. hvorfor du
broderer, hvad du er i gang med samt evt. lidt om historien bag dit eget eller en andens broderi.
Alle er velkomne til at brodere undervejs og mødes i samtale over broderiet til inspiration og udveksling af ideer.
(Der indgår ikke undervisning i broderi)
Deltagelse er gratis for medlemmer af Kerteminde, Nyborg og Ullerslev Husflid, mens øvrige skal betale 35 kr.
Husk at tilmelde dig til Sara Hanghøj tlf. 22 35 33 45 eller
på sarahanghoej@live.dk senest 10. september.

Fikse Fredag

Fredag den 26/11 kl. 14 - 20
I Kulturhus Fjorden, Regnar Langesvej 1, Kerteminde
Som modstykke til Black Friday inviterer vi til Fikse Fredag, hvor vi i stedet for indkøb vil genbruge ting, der har
små mangler, ved at fikse dem sammen.
Vi åbner Smedjen, Træværkstedet og et tekstilværksted.
Her kan I komme og få lavet småreparationer, som vi
klarer på stedet eller på et senere tidspunkt.
I er også velkomne til at lave tingene selv efter kyndig
vejledning.
Prisen for reparation sættes efter materialeforbrug og
brug af værkstedets faciliteter.
Ældre Sagen og Kerteminde Husflid samarbejder om
dette initiativ, der indikerer, at der skal passes på vore
ressourcer. Der skal tænkes bæredygtigt, så FNs Verdensmål kan blive til Hverdagsmål.

Håndarbejdscafé

I samarbejde med Kerteminde Kino indbydes der til håndarbejdscafé følgende mandage kl. 14.30-17.00:
Efteråret 2021: 		
Forår 2022:
13 - 27 - september
10 - 24 januar
11 - 25 oktober		
7 - 21 februar
8 - 22 november
3 - 21 marts
Håndarbejdscaféen er for alle interesserede. Tag dit
håndarbejde med og hyg dig et par timer med andre. Det
er gratis at deltage.
Der kan købes kaffe, kakao og sodavand i caféen hos
Lene Münster-Swendsen.

Konfektaften 2021

Onsdag d. 8. december 2021
Hold 1. kl. 18,00 : Giv besked ved tilmelding.
Hold 2. kl. 18.45 : giv besked ved tilmelding.
Sted : Clausens Bageri , Langegade 39, 5300 Kerteminde
Jesper fra Clausens Bageri vil hjælpe med gode råd til
hjemmelavet konfekt, Der er overtrukket med ren chokolade, Samt kunsten at smelte chokoladen ved den rigtige
temperatur.
Pris : 400,00 kr. for medlemmer.
Pris 425,00 for ikke medlemmer.
Prisen er inkl. 1 kg marcipan, overtrækschokolade af bedste kvalitet, samt pynt.
Der serveres en kop kaffe.
Ønskes der blød nougat er der 35,00 kr. pr. 100gr.
Tilmelding senest 22. november
Til Anne Marie Pedersen, Tlf. 65321488 eller 41605968
Mail : kerteminde@husflid.dk

Kniv – faggruppe

Knivguppen holder til i Kulturhuset, Troels Alle 4, 5330
Munkebo.
Fra tirsdag den 2. sept. 2020 mødes en lille gruppe kniventusiaster kl. 19-21 for at se på, snakke om og fremstille knive under hyggelige former.
Det foregår ret uformelt. Nogle har lavet knive i mange
år, andre er helt nye i knivmageriet. Foruden skolens
maskiner har vi også selv noget værktøj og maskiner,
så vi er godt udstyret. Der bliver lavet mange forskellige
slags knive, jagtknive, fiskeknive, snitteknive og andre. Vi
betaler 15 kr pr. aften vi deltager.
Det kan være relevant at nævne, at gruppen virker med
skyldig respekt for dansk lovgivning og de af Dansk Knivforening afstukne etiske regler.
Alle er velkomne.
Kontakt til Ulrik Skov Jensen, telf 5122 7518

Foredrag i bæredygtighedens tegn
Ved Asbjørn Riis-Søndergård
Bliv klogere på hvad du selv kan gøre
Torsdag den 7. oktober kl. 19.00
i Festsalen på Kerteminde Byskole
Kerteminde Husflid inviterer til en inspirerende foredragsaften i bæredygtighedens tegn, hvor vi skal blive
klogere på hvad vi hver især kan gøre for at leve et liv der bidrager til mere mental, social og planetarisk
trivsel.
Filosof og bæredygtighedsekspert Asbjørn Riis-Søndergaard (www.ars17.dk) tager os gennem filosofien og
historien bag bæredygtighed og kommer med bud på hvordan vi alle kan bidrage til at skabe en grøn fremtid med social trivsel inden for de planetariske grænser. Asbjørn er en anerkendt formidler og efterspurgt
foredragsholder som formår at inddrage lytterne, så alle kan være med.
Der vil både være plads til de store abstrakte tanker og de helt konkrete tips og tricks, som vi kan sætte i
gang allerede i morgen.
Lyt med når Asbjørn fortæller om hvordan vi som civilisation på 150 år har forårsaget en katastrofal planetarisk krise og har påvirket klimaet, miljøet og bio-diversiteten på en måde der truer fremtidigt liv på planeten.
Aldrig har vi været så pressede både eksistentielt, socialt og på det planetariske livsgrundlag. Hvor knækkede kurven og hvad kan vi gøre for at rette op på den skrævvridning som industrialiseringen har medført,
og begynde at leve gode liv i resiliente og regenerative samfund?
Det er gratis at deltage.

