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Kerteminde Husflid

Kerteminde Husflid
Hyrdevej 114, 5300 Kerteminde
Telefon 2341 0417 / 6532 2672
CVR 10244609

Skoleleder Ib Solvang
kerteminde@husflid.dk

Følg med i kurser og aktiviteter på hjemmesiden: www.kerteminde.husflid.dk

DAG- OG AFTENHOLD
Patchwork
Hold 3118 F redag kl. 09.00-11.45
Begynder 14/9 21 timer
Hold 0119 Fredag kl. 09.00-11.45
Begynder 11/1 21 timer
Undervisning kun hver anden uge
Lærer:
Lone Olesen
tlf. 6615 1660
Pris:
730 kr.
Sted:
Kunst og Design,
Kulturhus Fjorden
Indhold: Patchwork er en spændende leg
med form og farver. Sammen skaber vi
drømmesengetæppet, eller tilbehør til den
moderne og personlige livsstil. Lad fantasien få frit løb. Vi syer på maskine eller i
hånd - alle kan deltage.

Knipling
Hold 3218 Tirsdag kl. 13.00-17.15
Begynder 25/9 30 timer
Hold 0219 Tirsdag kl. 14.30-17.15
Begynder 8/1 30 timer
Hold 3318 Torsdag kl. 14.30-17.15
Begynder 27/9 30 timer
Hold 0319 Torsdag kl. 14.30-17.15
Begynder 10/1 30 timer
Lærer:
Kirsten Hansen Koch
tlf. 6597 5003
Pris:
950 kr.
Sted:
Tirsdag - på
Hans Tausen Centret lokale 4
Torsdag – i Kulturhus Fjorden,
mødelokale 3
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 flamingo
plade 5 cm i tykkelsen.

Porcelænsmaling
Hold 3418 Fredag kl. 9.00-11.45
Begynder 21/9 30 timer
Hold 0419 Fredag kl. 9.00-16.45
Begynder 11/1 30 timer
Lærer:
Janet Solvang
tlf. 6532 2672
Pris:
950 kr.
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 roser eller landskaber. Kurset henvender sig både til begyndere og øvede. Der kan på kurset også
males på lærred

Malerskole
Hold 3518 Mandag kl. 19.00-21.45
Begynder 17/9 30 timer
Hold 0519 Mandag kl. 19.00-21.45
Begynder 7/1 30 timer
Hold 3618 Tirsdag kl. 9.00-11.45
Begynder 18/9 30 timer
Hold 0619 Tirsdag kl. 9.00-11.45
Begynder 8/1 30 timer
Hold 3718 Onsdag kl. 14.00-16.45
Begynder 19/9 30 timer
Hold 0719 Onsdag kl. 14.00-16.45
Begynder 9/1 30 timer
Lærer:
Janet Solvang, tlf. 6532 2672
Pris:
950 kr.
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,
så støtter vi os til det. Vi vil slutte med en
udstilling, så forbered dig på det.

Kerteminde Husflid
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Stenhuggerkursus
for begyndere og let øvede

WEEKENDHOLD
Porcelænsmaling
– Fugle

Hold 4518 Lø-sø 13-14/10 kl. 9.00-16.20
Lærer:
Ib Rasmussen
tlf. 2728 7132
Pris:
580 kr. 16 timer
Sted:
Tøndeskovrækken 17, Rynkeby

Hold 3918 F red. 26/10 kl.18-21.40,
lø-sø 27-28/10 kl. 9.00-16.20
Indhold: Vi skal male med åben olie (olie
der ikke tørrer). Der males øvelser på fliser
af fjer, næb, klør og derefter males fugle
i natur. Vi taler om farvelære i relation til
opgaven. Medtag gerne foto.

– Fantasi med lyster
Hold 4018 Fred. 16/11 kl. 18-21.40,
lø-sø 17-18/11 kl. 9.00-16.20
Indhold: Temaet er med lyster. Der tales
opdeling af flade med det gyldne snit og
farvelære. Der søges dybder i billedet som
evt. rettes til ud fra et foto. Tag selv nogle
billeder, der er interessante.

– Lyster
Hold 0919 Fred. 22/2 kl. 18-21.40,
lø-sø 23/2-24/2 kl. 9.00-16.20
Indhold: Fantasibillede med brug af lyster,
farver og pennetegning. Der må gerne
medbringes billeder af blomster eller landskaber eller insekter. Vi taler om farvelære
og opdeling af flader. Der arbejdes med
lyster, guld eller sølv, åben olie eller vandbaseret olie
Lærer:
Pris:
Sted:

Janet Solvang, tlf. 6532 2672
700 kr. é20 timer
Janets Palet, Hyrdevej 114

Olie- og akrylmaling
Hold 4118
Hold 1019
Lærer:
Pris:
Sted:

Lø-sø 24-25/11 kl. 9.00-16.20
Lø-sø 26-27/1 kl. 9.00-16.20
Janet Solvang, tlf. 6532 2672
580 kr.
16 timer
Kunst og Design,
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 4218 Lø-sø 6-7/10 kl. 9.00-16.20
16 timer
Hold 4318 Lø-sø 3-4/11 kl. 9.00-16.20
16 timer
Hold 1119 Lø-sø 9-10/3 kl. 9.00-16.20
16 timer
Lærer:
Janet Solvang
tlf. 6532 2672
Pris:
580 kr.
Max 6 deltagere – derfor forhøjet pris.
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.

Lav dine egne smykker
Hold 4418 Lø-sø 27-28/10 kl. 9.00-16.20
Hold 1219 Lø-sø 19-20/1 kl. 9.00-16.20
Lærer:
Kåre Harhorn
tlf. 6532 2844
Pris:
580 kr. 16 timer
Sted:
Kerteminde Byskole afd. byen

Indhold: På stenhuggerkurset bliver lagt
vægt på at arbejde både med håndværktøj og vinkelskærer. Vi prøver både at tilhugge, slibe og polere på sten. Der er mulighed for at låne smedejerns spidsmejsler
hos stenhuggeren - det vil være en god ide
at anskaffe sig klaphammer og bredmejsler. Der er også mulighed for at lave en
samlet bestilling til stenhuggeren, som kan
skaffe værktøjet. Stenhuggeren skal have
bestillingen senest 3 uger før kursusstart.
Kurset afholdes hos stenhugger Ib Rasmussen i Rynkeby.

Maling på sten
for børn og voksne
Hold 1319
Lærer:
Pris:
Sted:

Lørdag 6/4 kl. 9.00-12.40
Janet Solvang, tlf. 4016 2672
140 kr. 4 timer
Janets Palet, Hyrdevej 114

Indhold: Find flere glatte sten som du vil
male på. Udtænk hvad du vil male og se
formen af stenen. Stenen skal vaskes og
slibes hvorefter der påbegyndes optegning
og maling. Der males med tusch og akrylfarver. Når stenen er tør skal der sprøjtes
med lak.

Indhold: På dette weekendkursus får du
gode råd og vejledning til at komme videre
med dine egne idéer. Der arbejdes i materialerne: sølv, tin, bronze og guld.

JanetsPalet
Hyrdevej 114 - 5300 Kerteminde
tlf. 6532 2672
janet.solvang@mail.dk - www.malerskole.dk
Salg af materialer til:
Akvarelmaling - akrylmaling - Glasformning
Porcelænsmaling - Oliemaling
Salg af håndmalet porcelæn, formet glas, olie og akvarelbilleder
Brænding af porcelæn
Åbent tirsdag-fredag kl. 10-17
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Knæk koden til din Overlock
Hold 4718 Lø-sø 6-7/10 kl. 9.00-16.20
Lærer:
Annette Bonavent Hansen
tlf. 2142 8148
Pris:
580 kr. 16 timer
Sted:
Kulturhus Fjorden

Trædrejning
Hold 4618 Lø-sø 3-4/11 kl. 9-16.20
Lærer
Willy Anderskov Nielsen
tlf. 2851 4127
og Finn Ammemtorp
Pris.
580 kr.16 timer
Sted:
Kulturhus Fjorden
- træværkstedet
Indhold: Der bliver arbejdet med de
grundlæggende funktioner, med mulighed
for kreative eksperimenter. Kurset er tilrettelagt så både begyndere og øvede kan ”få
noget med hjem.” Kom og bliv inspireret af
skolens lekture – de andre kursister – læreren - eller hent ideer på nettet, der er rigtigt
mange muligheder. Materialer kan købes
hos læreren, eller tag selv noget med. Der
er mulighed for at arbejde i både tørt og
vådt træ. Medbring evt. eget værktøj, og
lær at slibe det.

Indhold: Denne weekend vil du få mulighed for at lære overlockerens mangfoldighed. Du vil få et grundigt indblik i, hvordan
overlockeren fungerer, så du lærer at forstå
de enkelte sømmes egenskaber og funktioner .... altså hvilke sømme til hvilket formål
og materiale. Du vil blive sikker på, hvordan du tråder din overlock, og let og enkelt
skifter mellem de forskellige sømme. Du
vil lære at indstille maskinen til dekorative
tråde, metaltråde, melerede tråde, tykke
og tynde tråde …. alle former for tråde du
ikke har troet, du kan bruge sammen med
din overlock.
Du vil få tid til fordybelse og sy en masser prøver samt færdige dele som vi sætter sammen til en pude, taske eller det du
ønsker...
Vi syr rullesøm og fladlock, hvor den dekorative tråd kommer til sin fulde ret. Vi vil
gennemgå hvilke symaskinenåle, der passer til de forskellige tråde. Om du syr tøj,
boligtekstiler, patchwork mm vil du få gavn
af dette kursus.
Har du en blindgriber/konverter til din
overlock, vil du også få kendskab til at sy
2-trådet rulle- og fladlocksømme.
Du kan se i maskinens brugsanvisning om
denne følger med din maskine.
Du vil opdage at mange af sømmene, kan
bruges kreativt til mange forskellige udsmykninger.

Kerteminde Husflid
T-shirt teknikker på Overlock
og evt. Coversøm
Hold 4818 Lørdag 10/11 kl. 10.00-16.25
Lærer:
Annette Bonavent Hansen
tlf. 2142 8148
Pris:
300 kr. 7 timer
Sted:
Kulturhus Fjorden
Indhold: Vi tager udgangspunkt i en T-shirt
og vil gennemgå diverse oplægningsteknikker samt afslutning af halsudskæring og
ærmegab. Vi syr dekorative rulle- og fladlocksømme. Har du coversømsfunktion på
din overlock eller har du en coversømsmaskine, kan du bruge den til oplægning.
Medbring din overlock med al værktøj og
tilbehør, og har du en coversømsmaskine
medbring også denne.
Vigtigt: For at få det fulde udbytte af
kurset, er det en fordel at have været på
grundkursus i overlockmaskine. (Kursus
4718 i år eller sidste år) Og tillige skal
du være sikker på din overlock-/coversømsmaskine fungerer. Materialeudgift:
kr 100,- for kompendie samt al materiale
inkl forskellig tråde, maskinnåle og stof til
syprøver.

Løbbinding
Hold 1419
9.00-15.00
Lærer:
Pris:
Sted:

Lørdag 16/3 og søndag 17/3 kl.
Anne Birgitte Beyer
470 kr. 13 timer
Kulturhus Fjorden

Indhold: Løbbinding er kurvesyning - et
meget hyggeligt åndarbejde! Det er forunderligt og så fascinerende, hvad man
kan skabe, blot man har nål, saks, snor
og garn! Kurve, tasker, krukker og skåle i
utallige mønstre og strukturer, former og
størrelser. Personlige og unikke ting med
eller uden låg. Løbbinding er en gammel,
tekstil ”pølseteknik”. I Danmark er teknikken bedst kendt som ”halmbinding”. Kursets tema er ”lukket og åbent løb” og der
arbejdes med ”moderne” materialer som
hør- og papirgarner, jute, sisal og stofstrimler (ikke halm).
Kurset er både for begyndere og øvede.
Materialepris fra 80,00 kr.
Deltagerbrev med medbringeliste udsendes!
Se:
http://www.loebbinding.dk/kursusgalleri/
Se mine bøger
”Løbbinding – en oldtidsteknik” og
”Løbbinding – til inspiration”.

Kerteminde Husflid
Skræl en skjorte, slagt en sweater
- få tøj til at holde længere med redesign:
Bæredygtigt samarbejde med Kerteminde
Forsyning.
Tid
Lærer:
Pris:
Sted:

Lørdag 13/10 kl. 9.30-12.30
Lotte Helle, tlf. 2426 1220
100 kr.
Undervisningslokale,
Kerteminde Genbrugsplads,
Hindsholmvej 279

Indhold: Har du nogle skjorter, der er
udtjente? Eller nogle sweatre, der har set
bedre dage?
Det bedste, vi kan gøre for miljøet, er at
undgå at smide brugbare materialer ud. Så
undgå skraldespanden og tag skjorter eller
sweatre med til en workshop, hvor vi skaber noget nyt ud af det gamle tøj, du ellers
ville have smidt ud.
Vi vil give tøjet nyt liv, og der er mange
muligheder. Skjorter kan blive til en taske,
en kjole eller et par babybukser. Sweatre
kan blive til handsker eller tasker, eller der
kan broderes på dem, så de bliver shinet
op og får nyt liv.

Kerteminde Husflid og Kerteminde Forsyning deler værdier omkring genbrug og
redesign. Derfor er det oplagt at placere
workshoppen i Kerteminde Genbrugsplads undervisningslokale. Her vil vi i løbet af nogle timer arbejde med synål og
symaskine. Du vil i løbet af workshoppen
opdage, at selv om tøj ser ”færdigt” ud, så
kan tøjet eller stoffet godt bruges – og vi
sparer på klodens ressourcer ved at genbruge i stedet for at smide væk.
Du medbringer skjorter eller sweatre, alm.
sygrej og gerne en symaskine. Underviseren sørger for inspiration og evt. ekstra
materialer til at supplere med. Kerteminde
Forsyning bidrager med rammerne, kaffe/
vand og lidt godt til ganen.
Materialeudgifter: efter forbrug af evt. ekstra materialer.
Aldersgruppe: voksne og børn fra 12 år.
Tilmelding inden 1. oktober til
Ib Solvang, på kerteminde@husflid.dk
eller tlf. 2341 0417

Kursus i Broderi
Tid:
Lærer:
Pris:
Sted:
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Onsdag 24/10 kl.19.00 -21.45
Kukulina Trnka
100 kr. – Medlemmer 70 kr.
Kulturhus Fjorden

Indhold: Lær at broderer frihåndsbroderi.
Få inspiration til hvor og hvordan du kan bruge broderiet i
hverdagen.
Om det er på beklædning eller til boligens mange tekstiler puder, viskestykker, gardiner, dækkeservietter, tehætter mm.
Hvor end på dine tekstiler du ønsker at kunne sætte dit eget
personlige præg med broderi. Her er det kun fantasien der
sætter grænser.
Med udgangspunkt i egen ide til motiv, udvælges broderi
teknikker og sting som bl.a. kontursting, bagsting, kædesting,
splitsting, franske knuder mv.
Vi arbejder også med metoder til overføring af motiv.
Kurset er for alle interesserede og du behøver ingen færdigheder på forhånd.
Medbring gerne, hvis du har, eget broderi garn (DMCgarn),
ønsket tekstil, broderi nåle m. spids, saks, broderi ramme,
inspirations billeder til motiv og evt. broderi bøger.
Der vil også være materialer på kurset til indkøb.
Tilmelding:
Ib Solvang på kerteminde@husflid.dk eller 2341 0417

Kom og oplev genbrugspladsen i
Kerteminde bag facaderne
Der vil blive vist rundt på genbrugspladsen, og vi kommer ind og ser områderne
der normalt er lukket for publikum.
Tid:
Varighed
Sted
Pris:

Lørdag 17/11 kl. 10.00
2 timer
Kerteminde Genbrugsplads,
Hindsholmvej 279
Det er gratis at deltage

Projektleder Bo Hvidkær viser rundt og
fortæller om farligt affald, den nye sortering af el-affald og hvad der sker med affald. Vi hører om hvordan affaldet behandles og hvorfor det er vigtigt at sortere. I den
forbindelse kommer vi også ind på plast
affald og sorteringen af det. Vi skal også
snakke om kompost, hvad det indeholder
og hvordan det kan bruges.
Arrangementet er lavet i samarbejde mellem Kerteminde Forsyning og Kerteminde
Husflid
Tilmelding inden 1. november til
Ib Solvang på kerteminde@husflid.dk
eller 2341 0417
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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
2 gange om året i et nyhedsblad
til medlemmerne 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.

Kniv – faggruppe
Knivguppen holder til i Kulturhuset, Troels
Alle 4, 5330 Munkebo. Fra tirsdag den 4.
sept. 2018 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 Uwe Molzen, telf. 2927 1806
eller Ulrik Skov Jensen, telf 5122 7518

Kerteminde Husflid

Konfektaften 2018
Tirsdag d. 11 december
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 chokolade, samt
kunsten at smelte chokoladen ved den rigtige temperatur.
Pris: 375.00 for medlemmer.
Pris: 400.00 for ikke medlemmer.
Prisen er inkl. 1 kg marcipan og overtrækschokolade af bedste kvalitet, samt pynt.
Der serveres en kop kaffe.
Ønskes der blød nougat, er det 35.00 kr. pr. 100 gr.
Tilmelding senest d. 18 november
til Anne Marie Pedersen, tlf. 65321488
eller kerteminde@husflid.dk

Håndarbejdscafé
I samarbejde med Kerteminde Kino indbydes der til hånd
arbejdscafé følgende mandage kl. 14.30-17.00:
Efteråret 2018:
10.9. - 24.9. - 8.10. - 22.10. - 5.11. - 19.11.
Foråret 2019:
7/1 – 21/1 – 4/2 – 18/2 – 4/3 – 18/3
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.

