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Udflugt til Clay Keramik-
museum og Lyng Kirke
Se inde i programmet
Øverst Clay Keramikmuseum
Foto Thomas Mølvig
Her ved siden Lyng Kirke

Kerteminde Husflid Forår 2019   
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Skræl en skjorte, 
slagt en sweater
- få tøj til at holde længere med rede-
sign:
Bæredygtigt samarbejde med Kerte-
minde Forsyning.
 
Tid Lørdag 9/2 kl. 9.30-14.00
Lærer: Lotte Helle, tlf. 2426 1220
Pris: 130 kr.
Sted: Undervisningslokale,
Kerteminde Genbrugsplads,
Hindsholmvej 279 

Indhold: En dag med redesign og 
genanvendelse
- tøj der er for godt til at smide ud kan 
sagtens få nyt liv.
Vær med til en dag, hvor vi skaber 
noget nyt ud af det tøj, som du måske 
ellers ville smide ud eller sende til 
genbrug.
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, taske eller der kan brode-
res på dem, så de bliver shinet op og 
får nyt liv.
At arbejde med genbrug og redesign 
er oplagt i Genbrugspladsens under-
visningslokaler. Her vil vi i løbet af da-
gen arbejde med synål og symaskine. 

Du vil opdage, at selv om tøj ser 
”færdigt” ud, så kan tøjet eller stoffet 
godt bruges - og vi sparer naturen for 
en del, ved ikke at smide det væk.

Du medbringer tøj som du ikke har 
lyst til at smide ud, alm. sygrej og en 
symaskine. Underviseren sørger for 
inspiration og evt. ekstra materialer til 
at supplere med.

Kerteminde Forsynign sørger lidt 
frokost.

Materialeudgifter: efter forbrug af evt. 
ekstra materialer.
For voksne og børn fra 12 år. 

Tilmelding på kerteminde@husflid.dk
eller tlf. 2341 0417

Generalforsamling
Onsdag den 27. februar kl. 19.30
i Kulturhus Fjorden - lokale 3

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretninger
3. Aflæggelse af regnskaber
4. Program for næste år.
5. Indkomne forslag
Bestyrrelsen foreslår tilpasning af  
lovene til faktiske forhold.
6. Valg af bestyrelse & suppleant
På valg er: Lene Münster-Swendsen, 
Kirsten Hansen Koch og Ulla Due
Forslag til supplenat er: Kukulina 
Trnka
7. Valg af revisor
På valg er: Inge Bay
8. Eventuelt
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Udflugt til 
Clay Keramikmuseum
 
Tid: Lørdag 30/3 

08.30 Afgang med Bus fra Fjord og 
Bælt i Kerteminde

10-13 Clay Keramikmuseum
10-11 Rundvisning i den akktuelle ud-
stilling med Jais Nielsen - Epos i Ler 
og Royal Copenhagen Samlingen.

Frokost kan nydes i Café Clay

Pris: 400 kr
Prisen omfatter entre, rundvisning og 
kørsel i bus.

Tilmelding
Ib Solvang på kerteminde@husflid.dk 
eller 2341 0417

Clay Samlingen
Siden museets grundlæggelse i 1994 
har CLAY Keramikmuseum opbyg-
get en fantastisk samling af dansk og 
international keramisk kunst – den 
eneste af sin art i Norden.

Royal Copenhagen Samlingen
Hvem kender ikke Musselmalet fra 
Den Kongelige Porcelainsfabrik, 
Mågestellet fra Bing & Grøndahl eller 
Blåkant fra Aluminia? I Skatkammeret 
kan du både se kendte stel, fantasti-
ske figurer og vidunderlige værker fra 
de tre hæderkronede, danske fabrik-
ker.

Jais Nielsen - Epos i ler
Aktuel udstilling af krukker og fade 
i lertøj dekoreret med hurtige pen-

selstrøg, monumentale skulpturer i 
stentøj og fine smykker i porcelæn. 
Udstillingen præsenterer kunstneren 
Jais Nielsens (1885-1961) alsidige 
arbejde med keramikken, fra det 
legende lette lertøj til det alvorstunge 
stentøj.

Udførlig beskrivelse af Museets 
samlinger og udstillinger kan ses på: 
www.claymuseum.dk

12.30 Lyng Kirke
Vi kører over Lillebæltsbroen for at se 
en moderne kirke.

Lyng Kirke blev indviet i1994. Arki-
tekterne er Inger og Johannes Exner, 
Århus.  
Lyng kirke er bygget som et center. 
Det vil sige, at konfirmandlokalet, mø-
derum, kontor og køkken er bygget 
ind under samme tag som kirkerum-
met. 
Når man træder ind i kirkerummet, 
kommer man ind under et træs 
beskyttende krone. Limtræet, som 
Exners fik en international pris for i 
1994, strækker sine grene ud over 
menigheden og videre ud i rummet. 
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Maling på sten
for børn og voksne 
Hold 1319 Lørdag 6/4 kl. 9.00-12.40
Lærer: Janet Solvang, tlf. 4016 2672
Pris: 140 kr. 4 timer
Sted: 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 på-
begyndes optegning og maling. Der 
males med tusch og akrylfarver.
Når stenen er tør skal der sprøjtes
med lak.

Weekendkurser
22-24/2 Porcelænsmaling-Lyster 
ved Janet Solvang 
9-10/3 Formning i Glas 
ved Janet Solvang
16-17/3 Løbbinding ved Anne Birgitte 
Bayer

Kreativ Familieuge
for børn og voksen sammen i første 
uge i sommerferien (uge 27)
Der er 6 forskellige fag:
Maling på lærred, papri og sten
Genbrug og re-design
Hækling
Trædrejning og snitning
Tekstiler-tryk, farve og syning
Se programmet på 
www.kerteminde.husflid.dk 

Tråde i Naturen
Foredrag/debat af Inge Bjørn i 
forbildelse med udstillingen Tråde i 
Naturen på Johannes Larsen Museet 
9/3 - 9/6 - annonceres senere.

Bliv Medlem 
og støt foreningen

Medlemskabet koster 50 kr. om 
året, hvorved du modtager et 

foreningsbrev i lighed med dette 
to gange årligt.

Kontingentet indbetales på girokonto
Registreringsnummer 1551 - konto-

nummer 958 4005

Følg med i foreningens kurser og 
aktiviteter på hjemmesiden 

og Facebook
www.kerteminde.husflid.dk

Håndarbejdscafé
I samarbejde mellem Kerteminde 
Husflid og Kerteminde Kino indbydes 
der til ”Håndarbejdscafé” følgende 
mandage fra kl. 14.30-17:
 4 + 18 februar
 4 + 18. marts
Håndarbejdscafeen er for alle - ko-
ner og mænd. Tag dit strikketøj eller 
andet håndarbejde med og hyg dig et 
par timer med andre.
Der er strikkecaféer i mange byer i 
disse år. Der kan også strikkes her, 
men vi vil gerne give mulighed for 
at lave håndarbejder af enhver art i 
caféen her i byen.
Kaffe, kakao og sodavand kan købes 
i caféen hos Lene Munster-Swend-
sen.
Deltagelse er gratis.

 


