
Kerteminde Husflid - 2019 - 2020 
Tilmelding - via www.kerteminde.husflid.dk
- på mail til kerteminde@husflid.dk
- på telefon 2341 0417  eller  6532 2672                                         Skoleleder Ib Solvang
- i brev til Hyrdevej 114, 5300 Kerteminde                                     CVR 10244609

Dag - og aftenhold 
Knipling  
Hold 3219  Tirsdag kl. 13.00-15.45 Begynder 24/9      
Hold 0220 Tirsdag kl. 13.00-15. 45 Begynder 7/1              
Hold 3319  Torsdag kl. 14.30-17.15 Begynder 26/9               
Hold 0320 Torsdag kl. 14.30-17.15 Begynder 9/1 
Lærer:  Kirsten Hansen Koch, tlf. 2440 8621
Pris:  960 kr. - 30 timer
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 flamin 
goplade 5 cm i tykkelsen.

Porcelænsmaling 
Hold 3419 Fredag kl. 9.00-11.45 Begynder 20/9               
Hold 0420  Fredag kl. 9.00-11.45 Begynder 10/1                
Lærer:  Janet Solvang, tlf. 4016 2672
Pris:  960 kr. - 30 timer  
Sted:  Janets Palet, Hyrdevej 114
Indhold: I porcelænsmaling arbejdes der med ikke tør-
rende olier og bred pensel samt vandbaserede olier og 
lyster- opgaver. Der arbejdes med et fælles emne med 
åben olie. Emnet kan være pæoner eller landskaber.
Kurset henvender sig både til begyndere og øvede.
Der kan på kurset også males på lærred.

Malerskole
Hold 3519 Mandag kl. 19.00-21.45 Begynder 16/9               
Hold 0520 Mandag kl. 19.00-21.45 Begynder 6/1           
Hold 3619 Tirsdag kl. 9.00-11.45 Begynder 17/9    
Hold 0620 Tirsdag kl. 9.00-11.45 Begynder 7/1 
Hold 3719  Onsdag kl. 14.00-16.45 Begynder 18/9   
Hold 0720  Onsdag kl. 14.00-16.45 Begynder 8/1 
Lærer: Janet Solvang, tlf. 4016 2672
Pris:  960 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 indivi-
duel undervisning. Temaet i kurset er din hjemegn, måske 
Sybergområde eller huse. Medbring billeder som du 
kunne tænke di  slutte med en udstilling, så forbered dig 
på det. Emnet kan også være fugle i naturen.
        

Weekendhold
Porcelænsmaling – Fugle
Hold 3919 - Fr. 25/10 -18-21.40, lø-sø 26-27/10 - 9-16.20 
Lærer:  Janet Solvang, tlf.4016 2672
Pris:  710 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 fjer, næb, klør og  deref-
ter males fugle i natur. Vi taler om farvelære i relation til 
opgaven. Medtag gerne foto.

Porcelænsmaling – Lyster
Hold 0920 - Fr 21/2 - 8-21.40, lø-sø 22/2-23/2-9.00-16.20    
Lærer:  Janet Solvang, tlf.4016 2672
Pris:  710 kr. - 20 timer
Sted:  Janets Palet, Hyrdevej 114
Indhold: Fantasibillede med brug af lyster, farver og pen-
ne tegning. 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.
 

Olie- og akrylmaling
Hold 4019  Lø 23/11 og sø 24/11 kl. 9.00-16.20  
Hold 1020  Lø 25/1 og sø 26/1 kl. 9.00-16.20 
Lærer:  Janet Solvang, tlf. 4016 2672
Pris:  590 kr. - 16 timer        
Sted:  Kunst og Design, Kulturhus Fjorden 
Indhold: Der vil på kurset blive givet en indføring i farve-
lære, 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 4119 Lø 2/11 og sø 3/11 kl. 9.00-16.20 
Hold 1120 Lørdag 7/3 og søndag 8/3 kl. 9.00-16.20 
Lærer:  Janet Solvang, tlf. 4016 2672
Pris: 850 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 mulig-
hed for at lave glas til udendørs brug, fugle til grene, samt 
smykker i Bullseyeglas.  Der er individuel undervisning.



Følg med i kurser 
og aktiviteter på 

hjemmesiden

www.kerteminde.husflid.dk
eller på Facebook

Lav dine egne smykker
Hold 4219  Lø 28/9 og sø 29/9 kl. 9.00-16.20 
Hold 4319   Lø 26/10 og sø 27/10 kl. 9.00-16.20
Hold 1220  Lø 18/1 og sø 19/1 kl. 9.00-16.20 
Hold 1320   Lø 22/2 og sø 23/2 kl. 9.00-16.20
Lærer:  Kåre Harhorn, tlf. 6532 2844
Pris: 590 kr. - 16 timer
Sted:  Kerteminde Byskole afd. byen
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.

Løbbinding 
Hold 1520   Lø 15/2 og sø 16/2 kl. 9.00-15.00 
Lærer:  Anne Birgitte Beyer
Pris: 475 kr.  -  13 timer
Sted:  Kulturhus Fjorden
Indhold: Kurset er både for nybegyndere og øvede.
Løbbinding er kurvesyning; et meget hyggeligt håndar-
bejde! 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).
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”.

Macramé
Hold 4419  Lø 16/11og sø 17/11 kl. 9.00-16.20 
Lærer:  Tina Baumgarten, tlf. 4278 4220
Pris: 590 kr. - 16 timer
Sted:  Kulturhus Fjorden

Indhold: Macramé er en meget gammel teknik, som vi 
nok mest kender fra 80’ernes plantehængere. Teknikken 
er vendt tilbage, og man kan lave alt muligt andet end 
armbånd (knytningen fra folkeskolen) og plantehængere. 
Alt lige fra skønne beklædningsgenstande til tasker, 
kunst, vugger og gardiner. 
På dette kursus vil vi starte med at lære om Macramé og 
teknikken og dernæst kaste os ud i et lidt mere avanceret 
projekt. Måske årets julegave? 
Så kom og vær med. 
Der skal regnes med mellem 100-200 kr. til materialer. Og 
tag gerne et par smukke grene med. Ca. 10-15 cm lang 
og ca. 2 cm i diameter. Og nu vi er ved havet, er drivtøm-
mer jo oplagt hertil. 

Decoupage 
Hold 4519   Lørdag 2/11 kl. 9.00-16.20
              og onsdag 13/11 kl. 19.00-21.30 
Lærer:  Lene Nielsen
Pris: 370 kr.  -  10,5 timer
Sted:  Kulturhus Fjorden
Indhold:                       Lær at lave dine egne julekort, fød-
selsdagskort og kort til andre lejligheder, samt tilhørende 
kuverter i decoupage. 
Kurset henvender sig til både nybegyndere og lettere 
øvede. Grundprincipperne i decopage gennemgås kort, 
og teknikkerne afprøves. Du vil efter kurset kunne kreere 
din egne kort i din stil og med dit udtryk. 
Kort- og kuvertskabeloner til diverse kort udleveres og 
udarbejdes på kursusdagen. Motiver klippes og klistres 
på diverse skabeloner efter instruktion. Der er en del nød-
vendigt materiale som bedes medbragt. 
Efter ca 1½ uge mødes vi igen til færdiggørelse af kor-
tene, når I har udført det nødvendige hjemmearbejde for 
et flot resultat. 
Inden kurset fremsendes materialeliste.

Maling på sten for børn og voksne
Hold 1420  Lørdag 21/3 kl. 9.00-12.40 
Lærer:  Janet Solvang, tlf. 4016 2672
Pris: 150 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 påbegyndes optegning og 
maling. Der males med tusch og akrylfarver. Når stenen 
er tør skal der sprøjtes med lak.



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 hjemmesi-
den: www.kerteminde.husflid.dk
Du kan blive medlem af Kerteminde Husflid for 50 kr. om 
året.  

Skræl en skjorte, slagt en sweater
- få tøj til at holde længere med redesign: 
Bæredygtigt samarbejde med Kerteminde Forsyning. 
Hold: 6019 Lørdag den 5. oktober kl. 9.30 til 13.30
Hold: 7020 Lørdag den 14.marts kl. 9.30 til 13.30
Lærer:  Chastine Helle, tlf. 2963 4224
Pris: 150 kr.
Sted:  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 eller andet af dit udtjente tøj 
med til en workshop, hvor vi skaber noget nyt ud af det 
gamle, du ellers ville have smidt ud.
Vi vil give tøjet nyt liv, og der er mange muligheder. Skjor-
ter 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.
På denne måde kan vi spare miljøet for en masse skrald 
og  du kan få en sjovere og mere personlig stil. 

Kerteminde Husflid og Kerteminde Forsyning deler vær-
dier omkring genbrug og redesign. Derfor er det oplagt at 
placere workshoppen i Kerteminde Genbrugsplads un-
dervisningslokale. 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 til Ib Solvang, på kerteminde@husflid.dk eller 
tlf. 2341 0417

Oplev genbrugspladsen bag facaderne
Der vil blive vist rundt på genbrugspladsen, og vi kommer 
ind og ser områderne der normalt er lukket for publikum. 

Hold: 6219 Lørdag den 9. November kl. 10.00
Varighed  2 timer
Sted Kerteminde Genbrugsplads, Hindsholmvej 279
Pris: Det er gratis at deltage

Affaldsformidler Conny Holm Andersen og Driftsleder 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 
plastaffald 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 kertemin-
de@husflid.dk eller 2341 0417

Kom og hør om den nye affaldssortering
Hold: 6119  Lørdag den 21. september kl. 10.00
Varighed  2 timer
Sted Kerteminde Genbrugsplads, Hindsholmvej 279
Pris: Det er gratis at deltage

Der vil blive bliver gennemgået hvordan man skal sor-
tere i de nye affaldsspande, hvad det bliver genbrugt, 
skelplads – standplads, og hvad der ellers er af nye ting 
omkring de nye spande.
Affaldsformidler Conny Holm Andersen og Driftsleder Bo 
Hvidkær informere og svar derefter på spørgsmål.
Arrangementet er lavet i samarbejde mellem Kerteminde 
Forsyning og Kerteminde Husflid
Tilmelding inden 15. september til Ib Solvang på kerte-
minde@husflid.dk eller 2341 0417

Hækleaften med Karen Klarbæk
Hold: 6419 Torsdag den 26.9.19. kl. 19.00-22.00.
Kulturhus Fjorden, Regnar Langesvej 1, Kerteminde.

Karen Klarbæk, der er kendt i kreative kredse for hækling 
og eget garnbrand med bæredygtige garner, udkom i Juni 
med en ny bog om hæklede klude.
Hovedtemaet i bogen er reliefhækling og mønstrene i 
stigende sværhedsgrad bogen igennem.
Vi hækler i reliefmønstre i forskellige sværhedsgrader så 
alle får mulighed for at kunne lavet et projekt på aftenen.
Det kræver 75 g.bomuldsgarn 8/4 og en hæklenål str. 3 
eller 3,5
Vejledning udleveres eller bogen kan købes eller med-
bringes.
Garn og tilbehør kan købes på aftenen.

Pris: kr. 50,-, medlemmer kr. 30,-.
Tag kaffekurven med.
Tilmelding: l.swendsen@mail.dk eller 65 39 13 32



Vær med til at fejre Verdens Broderidagen 
Hold: 6319 Lørdag 10. August 2019 kl. 13-16
på Borgmestergården i Nyborg

Verdens Broderidagen blev fejret første gang i Sverige 
30. juli 2011 som en skabende dag for fred, lighed og 
ligeværdighed. Siden er den blevet fejret mange steder 
verden rundt – også i Danmark.
Du kan læse Manifestet for Verdens Broderidagen her:
https://tacklebony.files.wordpress.com/2013/06/broderi-
manifest_danish.pdf
Vi tillader os i år at flytte dagen til lørdag 10.  August 
2019! 
I samarbejde med Østfyns Museer inviterer Kerteminde, 
Nyborg og Ullerslev Husflidsforeninger til Broderidag på 
Borgmestergården i Nyborg lørdag 10. August 2019 kl. 
13-16
Medbring dine broderier, både de færdige og det du er i 
gang med. Det kan være noget du broderer efter et møn-
ster eller frit og nyskabende ud fra egen fantasi. 
Efter en velkomst vil nogle inviterede broderi-entusiaster 
fortælle om deres broderier, hvad de broderer og hvorfor 
de broderer. 
Derefter er alle velkomne til at brodere og mødes i sam-
tale over broderiet. 
Der indgår ikke undervisning i broderi. 
Der vil være kaffe, te, brød og kage til rimelige priser. Vi 
håber at nå ud til mange forskellige grupper af folk, der 
broderer – også folk fra andre lande og kulturer.  
 
Fri entré! Tilmelding ikke nødvendig. 
Har du spørgsmål kan du henvende dig til:
Formand for Kerteminde Husflid
Sara Hanghøj sarahanghoej@live.dk tlf. 22 35 33 45

Inspirationsdag i Plantefarvning
Hold: 7021 Lørdag 1. Februar kl. 10-15  
Sted:  Køkkenet på Kulturhus Fjorden

Planternes verden er farverig. Også når det gælder 
farvning af uld med planter. Strikker og hækler du? Eller 
arbejder du med vævning eller filtning, så er denne inspi-
rationsdag måske noget for dig! 
Efter en introduktion til dette gamle farvehåndværk sætter 
vi 3-4 gryder over med forskellige planter, garn og råuld 
og efter endt farvning deler vi det farvede. 

Instruktør Sara Hanghøj sarahanghoej@live.dk 
tlf. 22 35 33 45
Pris: 130 kr.
Materialer: 100 kr.

Håndarbejdscafé
I samarbejde med Kerteminde Kino indbydes der til hånd-
arbejdscafé følgende mandage kl. 14.30-17.00:
Efteråret 2019: 
9.9. -  23.9. -  7.10. - 21.10. -  4.11. - 18.11.
Foråret 2020:
6/1 – 20/1 – 3/2 – 17/2 – 2/3 – 16/3 – 30/3
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.

Konfektaften 2019 
Hold: 6519 Onsdag d. 4. 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 tem-
peratur.

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

Kniv – faggruppe
Knivguppen holder til i Kulturhuset, Troels Alle 4, 5330 
Munkebo. 
Fra tirsdag den 3. sept. 2019 mødes en lille gruppe kni-
ventusiaster  kl. 19-21 for at se på, snakke om og frem-
stille 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 Kniv-
forening afstukne etiske regler.
Alle er velkomne. 
Kontakt til Uwe Molzen, telf. 2927 1806 eller Ulrik Skov 
Jensen, telf 
5122 7518

Bliv Medlem af foreningen
Kontingent 50 kr. pr. år

Herved modtager du foreningsprogram 
2 gange årligt.

Kontingent indbetales på bank
Registrering 1551
Konto 958 4005

Følg med i foreningens kurser og aktiviteter på 
Hjemmesiden og Facebook

www.kerteminde.husflid.dk


