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Kerteminde Husflid Efterår 2019     

Porcelænsæg malet med lyster på drejet fod af akasietræ. 
Lær at male porcelæn fredag kl. 9-11.45 fra 20/9.                             
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Kom og hør om den nye 
affaldssortering
Hold: 6119 Lø den 21. sept. kl. 10.00
Varighed 2 timer
Sted Kerteminde Genbrugsplads, Hinds-
holmvej 279
Pris: Det er gratis at deltage
 
Der vil blive gennemgået hvordan man 
skal sortere i de nye affaldsspande, hvad 
det bliver genbrugt, skelplads – stand-
plads, 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 mel-
lem Kerteminde Forsyning og Kerteminde 
Husflid
 
Tilmelding inden 15. september til Ib 
Solvang på kerteminde@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 medbringes.
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

Herunder en af de nye energispande
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Skræl en skjorte, slagt 
en sweater
- få tøj til at holde længere med redesign:
Bæredygtigt samarbejde med Kerteminde 
Forsyning. 

Hold: 6019 Lø 5. oktober kl. 9.30 til 13.30
Hold: 7020 Lø 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. 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.
På denne måde kan vi spare miljøet for 
en masse skrald og du kan få en sjovere 
og mere personlig stil.
Materialeudgifter: efter forbrug af evt. 
ekstra materialer.

Aldersgruppe: voksne og børn fra 12 år.
Tilmelding til Ib Solvang, på  
kerteminde@husflid.dk eller 2341 041

Oplev genbrugspladsen 
bag facaderne
Der vil blive vist rundt på genbrugsplad-
sen, og vi kommer ind og ser områderne 
der normalt er lukket for publikum.
Hold: 6219 Lø 9. November kl. 10.00
Varighed 2 timer
Sted Kerteminde Genbrugsplads, Hinds-
holmvej 279
Pris: Det er gratis at deltage
 
Affaldsformidler Conny Holm Andersen og 
Driftsleder Bo Hvidkær viser rundt og for-
tæller 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 plas-
taffald og sorteringen af det.
Vi skal også snakke om kompost, hvad 
det indeholder og hvordan det kan bru-
ges.
Arrangementet er lavet i samarbejde mel-
lem Kerteminde Forsyning og Kerteminde 
Husflid
 
Tilmelding inden 1. november til Ib 
Solvang på kerteminde@husflid.dk eller 
2341 0417

Fra tidligere workshop med Skræl en skjorte
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Konfektaften 2019
Hold: 6519 Onsdag d. 4. december
Hold 1 kl. 18.00 : besked ved tilmelding.
Hold 2 kl. 18.45 : 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 over-
trækschokolade 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 håndarbejdscafé 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 interes-
serede. 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.

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

Weekendkurser
Porcelænsmaling -Fugle ved Janet 
Solvang den 25-27 oktober
Olie og akrylmaling ved Janet Solvang 
den 23-24 november
Formet Glas ved Janet Solvang den 2-3 
november
Lav egne smykker ved Kåre Harhorn den 
28-29 september
Macramè ved Tina Baumgarten den 16-
17 november
Decoupage ved Lene Nielsen den 2. no-
vember + onsdag aften den 13 novb. 
 

Se hele programmet
for aktiviteter og kurser på:  
www.kerteminde.husflid.dk  

Facebook
Kerteminde Husflid er på Facebook,
hvor du har mulighed for at bliver venner
med foreningen og synes godt om den.
Det er en hurtig måde at komme ud med
nyheder til mange forskellige mennesker.
Et godt supplement til hjemmesiden.
www.kerteminde.husflid.dk  


