
1

BEKLÆDNINGSSYNING · BETONSTØBNING · BOGBINDING · BRODERI · BRÆND FOR DIN GUITAR · DESIGN OG LAV DIN EGEN TASKE
FABEL AGTIGE FLØDEBOLLER · FRIT M

ASKINBRODERI · FYLDTE CHOKOLADER · GARN PÅ M
ANGE M

ÅDER · GLAS- & PORCELÆ
NSM

ALING · GLASHÅNDVÆ
RK · GULD- OG SØLVSM

ED · HÅNDSTRIK · KALLIGRAFI · KERAM
IKPA

TC
HW

OR
K 

· 
PE

RG
AM

AN
O 

· 
RA

KU
 ·

 R
E-

DE
SI

GN
 ·

 S
EN

IO
RS

KO
LE

N 
· 

SP
IN

DI
NG

 ·
 S

TE
NH

UG
NI

NG
 ·

 S
TO

FÆ
SK

ER
 ·

 S
TR

ØM
PE

NI
SS

ER
 ·

 T
RÆ

AR
BE

JD
E 

· 
TR

Æ
DR

EJ
NI

NG
 ·

 V
Æ

VN
IN

G 
· 

Æ
SK

ER
 

KNIPLING · KNIVSKÆFTNING · LÆDER · LØBBINDING · MALERI · MASKINSTRIK · MODELUDVIKLING OG SYTEKNIKKER · MØBELPOLSTRING

Viborg Husflidsskole 

Industrivej 13 · 8800 Viborg · tlf. 86 62 62 31 

info@SkolenForKreativFritid.dk · www.SkolenForKreativFritid.dk

2018 –2019



2

Her bor vi:

Viborg Husflidsskole · Industrivej 13 · 8800 Viborg
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Velkommen til sæson 2018–2019

En indholdsrig skole med en farverig hverdag, hvor 
der er højt til loftet og plads til tanker, høj faglig-
hed og forskellighed.

Skolen for kreativ fritids historie bygger på stolte, 
håndværksmæssige traditioner, som i dag videre-
føres af et stort hold veluddannede instruktører, 
som også har en motiverende nysgerrighed på alt 
det nye. Sammen skaber vi rammerne for kvalitativ 
læring og kreativ udfoldelse i veludstyrede, lyse 
værksteder.

Skolen for kreativ fritid rummer Seniorskolen, med 
foredrag, udflugter og debatskabende arrange-
menter.

På Skolen for kreativ fritid er der plads til fordy-
belse og arbejdsro. Her er tid til at snakke, til at 
lytte, til gode grin og masser af fællesskab – og til 
bare at være og at gøre. 

Vi glæder os til at se dig!

– en skole vi er fælles om

Tlf. 86 62 62 31 
Telefontid: 8:30–9:30

Skoleleder Kirsten Hansen
– træffes efter aftale

På gensyn i september.
Med venlig hilsen, Kirsten Pedersen, formand
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BESTYRELSEN:
Kirsten Pedersen, formand
Jette Pedersen, næstformand
Anne Marie Laursen
Henning Stald
Keld Sørensen

Kirsten Rasmussen
Per Sepstrup, instruktørrepræsentant
Signe Tronborg, deltagerrepræsentant

Skoleleder: Kirsten Hansen

Bliv medlem af

Bemærk venligst: Hold med f.eks. *8 betyder, at  
holdet gennemføres ved min. 8 deltagere.

Betalingsfristen på indbetalingskortet skal  
overholdes.

Sidste frist for framelding er – skriftligt – 14 dage  
før kursusstart, med mindre andet er nævnt.  
Herefter er tilmeldingen bindende.

Afmeldingsgebyr 50 kr.

 Kursuspriser for sæson 2018–2019
Almen: Alle deltagere uden særligt tilskud.

P-Viborg:  Pensionister fra Viborg Kommune  
(alder + førtid).

 Kursuspriser for sæson 2018–2019
Almen: Alle deltagere uden særligt tilskud.

P-Viborg:  Pensionister fra Viborg Kommune  
(alder + førtid).
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Tilmeldingsblanket – bemærk betingelserne på side 31

Navn:   CPR-nr.:

Adresse:   Tlf. nr.:

Post nr.:  By: Kommune:

E-mail adresse:   Betaling via netbank?   Ja       Nej

Folkepensionist fra Viborg kommune          

Førtidspensionist fra Viborg kommune

ønsker at deltage på hold nr.: Fag:

ønsker at deltage på hold nr.: Fag:

ønsker at deltage på hold nr.: Fag:

Medlemsskab af skolen:  Personligt: 100 kr.           Husstand (to voksne): 150 kr.     
 
 den     /    20 

  Underskrift

Alt det med småt  – se side 31
Forbehold for trykfejl og ret til ændringer

Accessories	 		 		 		 		 		 		 	
		 	
Design og lav din egen taske             
Pauline Zhang             
pauline-cute@hotmail.com     91 97 87 88     www.paulineshandwork.com       

Lær hvordan man kan lave flotte tasker inspireret af japansk håndarbejdsmode og tilpasset et skandinavisk 
udtryk. Under kurset kombinerer vi forskellige teknikker såsom patchwork, applique, broderi og quilting til at 
lave din egen taske. Materialer kan købes af instruktøren. Både nybegyndere og øvede er velkomne.  
Medbring: symaskine, lineal, stofsaks, papirsaks, blyant, nål og tråd (hvid eller beige).

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Lørdag kl. 09:00–14:30 × 5 30,00 *8 1470,00 1290,00  186921 15-09-2018 193921 12-01-2019

Tjek datoer på hjemmesiden.             

               

	Betonstøbning	–	workshop	 		 		 		 		 		 		 		
		
Gitte Livoni Pehrson             
pehrson@mail.dk     28 71 01 38     www.galleri-livoni.dk

Kom godt i gang med beton. Her får du masser af ideer til flotte ting i beton.  
Vi bruger dagligdagsting til forme, så du straks kan gå videre derhjemme.  
Der vises fremstilling af silikone og latexforme.  
Ved tilmelding fremsendes liste over, hvad du skal medbringe.

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Mandag kl. 19:00–21:45 3,00 *5 275,00 255,00  187231 01-10-2018 191231 04-02-2019

Tirsdag kl. 19:00–21:45 3,00 *5 275,00 255,00  187232 23-10-2018 191232 26-02-2019

               

Du kan også møde

på Facebook

Besøg skolens hjemmeside www.SkolenForKreativFritid.dk – her opdateres skolens kursustilbud og aktiviteter løbende.
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Bogbinding	 		 		 		 		 		 	 		
		 	
Katharina Voetmand     
kathi@voetmand.dk     86 65 39 39

Mangler du en gæstebog eller har du en gammel bog, som trænger til en kærlig 
hånd? Vi indbinder gamle bøger på ny og laver nye bøger efter gamle teknikker. 
Du lærer at bygge en bog op, lige fra bunden af og sætter undervejs dit 
personlige præg på den.

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Onsdag kl. 09:00–11:45 24,00 *8 1185,00 1045,00  187421 19-09-2018 191421 09-01-2019

Lørdag kl. 09:00–14:55 13,00 *8  665,00  585,00  186421 06-10-2018 193421 16-02-2019

Søndag kl. 09:00–14:55                 

               

Broderi	 		 		 		 		 		 		
		
Mette Danielsen             
oenskefe.amio@gmail.com     29 80 84 74      www.oenskefe.dk

Broderi er trylleri med nål og tråd! Med udgangspunkt i traditionelle teknikker lærer 
du at omsætte stingene i dine egne projekter, der passer i et moderne formsprog. 
Grundlæggende farvelære, tekstiltryk, billedoverførsel m.m. kan indgå i undervisningen 
efter lyst og behov. Ingen forkundskaber kræves – blot lysten til at lære.

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Mandag kl. 09:00–13:35 36,00 *8 1755,00 1540,00  187579 10-09-2018 191579 07-01-2019

Tirsdag kl. 09:00–14:30 36,00 *8 1755,00 1540,00  187580 11-09-2018 191580 08-01-2019

Tirsdag kl. 17:00–21:35 25,00 *8 1235,00 1085,00  187581 04-09-2018 191581 08-01-2019

Onsdag kl. 09:00–14:30 36,00 *8 1755,00 1540,00  187582 05-09-2018 191582 09-01-2019

Torsdag kl. 09:00–13:35 25,00 *8 1235,00 1085,00  187583 13-09-2018 191583 17-01-2019

Torsdag kl. 09:00–13:35 36,00 *8 1755,00 1540,00  187585 06-09-2018 191585 10-01-2019

Fredag kl. 09:00–14:00 27,50 *8 1235,00 1085,00  187584 07-09-2018 191584 18-01-2019

Fredag kl. 15:00–20:30 13,00 *8  665,00  585,00  186581 28-09-2018 193581 25-01-2019

Lørdag kl. 09:00–15:25                

               
Maskinbroderi             
– se mere på side 16 

Skolen for kreativ fritid
Viborg Husflidsskole

Industrivej 13

8800  Viborg

HUSK
PORTO
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Forårsworkshop		 		 		 		 		 	 		 		
		 	
Kreativiteten er på skoleskemaet, når Skolen for kreativ fritid den 15. april 2019 
åbner dørene op for spændende workshops for kreative børn og deres voksne. 
Hvis du tilmelder dig forårsworkshoppens nyhedsmail, vil du fra efteråret 2018 
modtage relevante informationer om indhold, priser og tilmelding.

 

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Mandag kl. 09:00–11:45 (A) 3,00   140,00 125,00     15-04-2019

Mandag kl. 12:15–15:00 (A) 3,00   140,00 125,00      15-04-2019

 (A) Børn iflg. med voksne. Børn 7–15 år 65 kr. Unge u/ 18 år 100 kr.

 Nyhedsbrev vedr. Jule- og Forårsworkshoppen          193901

 – se mere på side 30  

     

Fyldte	chokolader	og	Fabelagtige	flødeboller	 		 	 		 		
		 		 		 		 	
Pernille Vestergaard Jensen

Lær at fremstille små lækre fyldte chokolader
Kursus for alle chokoladeelskere, der vil lære de grundlæggende teknikker med støbt chokolade. 
Alle får deres små chokolader med hjem i æske og et opskrifthæfte. Råvarer 250 kr. som afregnes på dagen 
kontant eller MobilePay. Der kan købes professionelle chokoladeforme, termometer samt god chokolade mm.

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Søndag kl. 12:15–17:15 (A) 5,50 *10 255,00 230,00  186651 18-11-2018 

Mandag kl. 12:15–17:15 (A) 5,50 *10 255,00 230,00     193651 15-04-2019

Lær hvordan man fremstiller lækre flødeboller i mange varianter
Alle får deres flødeboller med hjem i æske og en opskrift, så man kan gentage 
succesen derhjemme. Råvarer 200 kr. som afregnes på dagen kontant eller 
MobilePay. 
Børn 7–15 år kan kun tilmeldes sammen med en voksen. Barnet betaler 100 kr. 
for ekstra råvarer.

Søndag kl. 08:30–11:30 (B) 3,25 *10 170,00 150,00  186652 18-11-2018   

Mandag kl. 08:30–11:30 (B) 3,25 *10 170,00 150,00     193652 15-04-2019

 Børn 7–15 år iflg. med en voksen, ekskl. materialer! (A) 175 kr.  (B) 135 kr. 

                    

    

Anvendeligt 
broderi til alle

Kurser
Webshop
Gratis tips 
  og ideerwww.tilles.dk | Nøvlingvej 139, 9260 Gistrup

Tlf: 8165 5781 | Mail: info@tilles.dk

www.slagterstorm.dk

Hovedgaden 37 · 8831 Løgstrup
Tlf. 86 64 20 93 · info@slagterstorm.dk

  

   

  
 
    

2019 

Forårs 
workshop 
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Garn	på	mange	måder	 		 		 		 		 		 	 		
		 	
Margit Nørmølle             
hojvangen@fibermail.dk     23 33 65 88           

Mangler du hjælp til at komme i gang eller er du gået i stå i et projekt – så kom og få hjælp 
indenfor gimpning, hækling, hakning eller strikning. Der er mange muligheder med et garnnøgle 
– ikke mindst ved at kombinere de forskellige teknikker, da de hver har deres fordele.  
Dette er et kursus for alle, som hygger sig med at have noget i hænderne.

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Tirsdag kl. 19:00–21:45 (A) 18,00 *8 900,00 795,00  187531 18-09-2018 191531 08-01-2019

Lørdag kl. 09:00–15:25  7,00 *8 380,00 335,00  186531 29-09-2018 193531 02-02-2019

Lørdag kl. 09:00–15:25  7,00 *8 380,00 335,00  186532 10-11-2018 193532 30-03-2019

 (A) Kursusgebyret gælder for 6 tirsdage (antallet af datoer afhænger af deltagerantallet).

Håndstrik 
– se mere på side 20           
  
Maskinstrik             
– se mere på side 16           
  

Glas-	og	porcelænsmaling	 		 		 		 		 		 	 		
		 	
Ninna Schwarzer             
86 68 29 68              

Der undervises på vandbasis i nye og gamle teknikker på porcelæn og glas.  
Der undervises individuelt. Kurset er for begyndere og øvede. 
 

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Tirsdag kl. 09:00–11:45  24,00 *8 1185,00 1045,00  187911 18-09-2018 191911 08-01-2019

               

Glashåndværk	 		 		 		 		 		 	 	
		 	
Med afsæt i fladt glas i de mest fantastiske farver, vil du på kurset få indblik i hvordan du med 
håndværkets teknikker, forskellige brændeprocesser og din fantasi, skaber liv og bevægelse i 
det fascinerende materiale. Vi arbejder i både helt små og ret store målestoksforhold.   
          

Anne Møller Hansen             
annemoellerhansen@gmail.com     27 36 03 52

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Mandag kl. 19:00–21:45 18,00 *10 730,00 625,00  187115 17-09-2018 191115 14-01-2019

Tirsdag kl. 17:00–21:35 20,00 *10 805,00 685,00  187116 25-09-2018 191116 22-01-2019

Ulla Buus             
ulla.buus@godmail.dk     51 23 85 21           

Tirsdag kl. 09:00–13:35 25,00 *10 995,00 845,00  187751 18-09-2018 191751 08-01-2019

Fredag kl. 15:00–20:30 12,00 *10 505,00 430,00  186751 23-11-2018 193751 22-02-2019

Lørdag kl. 09:00–14:30                
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Guitar	 		 		 		 		 	 		 		
		 	
BRÆND for DIN GUITAR             
Henning Danielsen             
7840hd@gmail.com     61 28 25 99     

NY BEGYNDERMETODE. Har du et dyrt stykke opstrenget træ stående ubrugt i et hjørne? Lær hurtigt alle 
grundlæggende akkorder og spil hundredvis af sange. Enkelt og nemt  – helt uden nodelære, ømme fingre og 
langtrukne øvetimer. Alle fra 11 til 111 år kan bruge denne nye begyndermetode. Medbring: Guitar.

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Lørdag kl. 09:00–12:40 4,00 *6 300,00 275,00  186301 03-11-2018 193301 02-03-2019

               

Guld-	og	sølvsmed	 		 		 		 		 	 		 		
		 	
Rami Salman             
nugf@hotmail.com     26 71 18 19  www.salmansguldsmedie.dk

Kom ind i en spændende smykkeverden, hvor du med egen fantasi kan skabe / genskabe 
drømmesmykket i guld eller sølv. 
Mærk med egen hånd dette følsomme håndværk med ædle metaller og stenfatning i alle typer. 
Er du øvet eller nybegynder, er du hjertelig velkommen. Materialer kan købes på kurset efter behov.

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Søndag kl. 09:00–13:35 (A) 40,00 *6 2580 2340 186691 02-09-2018 193691 06-01-2019

Tirsdag kl. 19:00–21:45 30,00 *6 1945 1765 187692 04-09-2018 191692 08-01-2019

Torsdag kl. 19:00–21:45 30,00 *6 1945 1765 187693 06-09-2018 191693 10-01-2019

  (A) se aktuelle datoer på skolens hjemmeside             

      

Juleworkshop	 		 		 		 		 		 	 		
		 	
Juleworkshop er for alle. Du kan komme selv eller sammen med dine venner. 
Det kan også være en hyggelig fælles oplevelse for børn, forældre og 
bedsteforældre. 
Du/ I tilmelder jer på forhånd til én workshop om formiddagen og én om 
eftermiddagen.

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Søndag kl. 09:00–11:45 (A) 3,00   140,00 125,00  18-11-2018   

Søndag kl. 12:15–15:00 (A) 3,00   140,00 125,00  18-11-2018   

 (A) Børn u/ 15 år iflg. med voksne 65 kr. Unge u/ 18 år 100 kr. 

 Nyhedsbrev vedr. Jule- og Forårsworkshoppen        193901     

 – se mere på side 30             

               

Kalligrafi	 		 		 		 		 		 	 		
		 	
Lise Kirketerp Rubak             
lisekirketerp@gmail.com     26 85 44 50     www.kalligrafen.blogspot.dk

Lær at skrive den smukke kalligrafiskrift Cancellaresca. 
Du lærer at bruge pennen og vi arbejder med de små og store bogstaver. 
Undervejs ser du, hvorledes du anvender den praktisk til bordkort, indbydelser 
og menukort.

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Lørdag kl. 10:15–15:15 5,50 *8 310,00 275,00  186471 03-11-2018 193471 02-03-2019
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Keramik	 		 		 		 		 		 	 		
		 	
Jakob Stig Isaksen             
hello@jakobstigisaksen.dk     30 23 48 42     www.jakobstigisaksen.dk 

Jeg forsøger at nå mine elever i øjenhøjde og på den bedst mulige måde guide dem frem mod deres mål, 
igennem dialog, inspiration og praktisk introduktion til keramiske teknikker. I vil blive præsenteret for 
forskellige lertyper og deres egenskaber, forskellige formgivningsteknikker såsom drejning, pladeteknik, 
kvæstning, gipsarbejde, støbeteknik og meget mere.           
  
Keramik i dybden

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Mandag kl. 09:00–14:30  30,00 *8 1470,00 1290,00  187331 17-09-2018 191331 14-01-2019

Torsdag kl. 09:00–14:30 (A) 30,00 *8 1470,00 1290,00  187332 20-09-2018 191332 10-01-2019

(A) hver anden uge

Keramik 

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Torsdag kl. 19:00–21:45 30,00 *8 1470,00 1290,00  187333 20-09-2018 191333 17-01-2019

Drejekursus er for alle – begyndere som øvede. Der lægges vægt på selve 
formgivningen, de små detaljer samt mere avancerede drejeteknikker.  
Men vigtigst af alt vil der være mulighed for intensiv undervisning i drejning, 
kunstneriske diskussioner og hyggelige stunder.  
Tilmeld dig kurset allerede i dag og lær at dreje dine egne kopper.   
          
Weekend i hverdagen – drejekursus 

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Onsdag kl. 09:00–14:30 18,00 *6 1185,00 1080,00  187334 05-12-2018 191334 29-05-2019

Torsdag kl. 09:00–14:30             

Fredag kl. 09:00–14:30 

                
Keramik – drejekursus – weekend 

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Fredag kl. 17:00–21:35 19,00 *6 1250,00 1135,00  186331 26-10-2018 193331 05-04-2019

Lørdag kl. 09:00–16:20             

Søndag kl. 09:00–14:30 

                

Ler, glasur, værktøj, ovne og drejeskiver

Bullseye glas, system 96, pulver, værktøj

Kurser i både keramik og glas
Se mere på www.sorringler.dk eller www.cerama.dk

Sorring Lervarefabrik 
Berit og Lars Kristiansen

Hovedgaden 8, 8641 Sorring 
Tlf.: 86957300

info@sorringler.dk 
www.sorringler.dk

Sorring Lervarefabrik
Vi har hvad I skal bruge til de kreative fag.

Ny og spændende aftensmad hver aften  
kan afhentes man. - lør. kl. 17.00 - 19.30
Kun kr. 58,50 pr. kuvert

Gl. Skivevej 57 · 8800 Viborg · tlf. 86 62 31 39 · www.kokkenglskivevej.dk
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Tirsdags-keramik             
Marie Fuglsbjerg Zand             
marie.fuglsbjerg@gmail.com     51 94 23 61           

I bliver præsenteret for forskellige formgivningsteknikker såsom pladeteknik, 
drejning, kvæstning, dekorering og modellering. Jeg forsøger, gennem dialog, 
inspiration og praktisk vejledning, at hjælpe den enkelte til at nå sit eget mål. Vi 
kommer til at arbejde med det personlige og kunstneriske udtryk, hvadenten det 
er en kop eller en skulptur.

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Tirsdag kl. 17:00–20:40 32,00 *8 1565,00 1375,00     191561 15-01-2019

Raku             
Bettina Stenfeldt Thybo             
bfthybo@hotmail.com     40 38 77 59     www.facebook.com/enghavekeramik

Rakubrænding er en helt speciel gammel japansk/koreansk teknik, hvor vi har en 
unik mulighed for at følge hele den keramiske proces helt tæt på. 
For at deltage på kurset skal du blot være nysgerrig og have lysten til at prøve en 
anderledes og spændende keramisk teknik. 

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Torsdag kl. 15:15–18:00  (A)  19,00 *8 950,00 835,00  186125 20-09-2018   

Lørdag kl. 09:00–15:25                

Fredag kl. 15:15–18:00  (B)  20,00 *8 995,00 875,00     193126 11-01-2019

Lørdag kl. 09:00–14:30              

Fredag kl. 15:15–18:00             

Lørdag kl. 09:00–16:20                

Fredag kl. 15:15–18:00  (C)  20,00 *8 995,00 875,00     193127 08-03-2019

Lørdag kl. 09:00–14:30              

Fredag kl. 15:15–18:00             

Lørdag kl. 09:00–16:20              

 (A) 4 torsdage + lørdag den 13/10,  (B) 11–12/1 + 25–26/1,   (C) 8–9/3 + 22–23/3

               

- gennem ild 
og vand for dig

www.viborg-folkeblad.dk

Bemærk venligst: Hold med f.eks. *8 betyder, at  
holdet gennemføres ved min. 8 deltagere.

Betalingsfristen på indbetalingskortet skal  
overholdes.

Sidste frist for framelding er – skriftligt – 14 dage  
før kursusstart, med mindre andet er nævnt.  
Herefter er tilmeldingen bindende.

Afmeldingsgebyr 50 kr.

 Kursuspriser for sæson 2018–2019
Almen: Alle deltagere uden særligt tilskud.

P-Viborg:  Pensionister fra Viborg Kommune  
(alder + førtid).

 Kursuspriser for sæson 2018–2019
Almen: Alle deltagere uden særligt tilskud.

P-Viborg:  Pensionister fra Viborg Kommune  
(alder + førtid).
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Får du en viden om fortidens og nutidens kniplinger.

For et årligt kontingent på 300 kr.  
(for danske medlemmer)

modtager du 4 inspirerende blade om året.

Bladene indeholder artikler, sider med knipleteknik  
og mønstre. Desuden får du mulighed for deltagelse i 

foreningens arrangementer.

Foreningen Knipling i Danmark er en forening for 

knipleudøvere, på alle niveauer, der nyder glæden ved 

at udføre kniplehåndværket. Det er en forening for alle 

knipleinteresserede, der har lyst til at støtte, fremme 

og udvikle kunsthåndværket knipling.

Se mere på  
www.knipling-i-danmark.dk  

eller ring til medlemskontakten  2156 6851
medlemskontakten@knipling-i-danmark.dk

Med et medlemskab af

Knipling i Danmark

31. maj-2. juni 2019
Salgsmesse • Udstillinger

Foredrag • Workshop m.m.

Hedens Hørgarn
Smedevej 14, Vognsild
DK-9600 Aars
Tlf. 51 27 51 47
Åbent efter aftale
E-mail: hedens-hoergarn@mail.dk
www.HedensHørgarn.dk

Hedens Hørgarn har et stort udvalg i
hørgarn i mange forskellige tykkelser og
farver.

Mange forskellige materialer, garn, tråde,
metaltråde, glas, til knipling, orkis,
hækling, hakning og strik.

Vi forhandler alle Moravia-produkter
og alle mønstre designet af Gitte Pedersen,  
Aase Nilsson, Marianne Fangel, Jana Novak
og Christine Mirecki.

Se mere på webshoppen:

www.HedensHørgarn.dk

TUNE GARN  - Nørrevej 1. 4621 Gadstrup
Tlf. 46 13 99 18 - Fax.46 13 70 11 
Email: tunegarn @ tunegarn.dk
Web-butik: www.tunegarn.dk

TUNEGARN har et stort udvalg i kniplegarner, fra acryl til bomuld 
og hør i mange farver og udgaver. Også metal- og effektgarner samt 
myrtetråd kan vi levere, og vi importerer VENUS garn som et godt 
alternativ til de  kendte mærker. 

HUSK også vore gode PC-programmer - LACE knip- 
lingsprogram og Stitch R-XP broderi program - KUN 
990,00 kr. pr. styk. 
Eller det tyske kniplingsprogram: KNIPLING.DE 
også til 990,00 kr. så der er software til enhver smag.

Vi har åbent Tir kl. 9-12, Ons kl. 9-17, Tor kl. 14-17 samt efter aftale. 
ELLER besøg vores webbutik på www.tunegarn.dk hvor du kan se det 
hele og bestille i ro & mag og betale med Dankort.

Kreativ skole ann 1-2009.indd   1 14-05-2009   17:00:58
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-


(lukket i skoleferierne og ugerne 52 og 1)

 








Overnatning i naturskønne omgivelser 
Vinkelvej 36A 
8800 Viborg 
Telefon 86671781 
viborg@danhostel.dk 
www.danhostelviborg.dk 
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Knipling	 		 		 		 		 		 	 		
		 	
Kirsten Hansen             
info@SkolenForKreativFritid.dk     86 62 62 31           

Bliver du fascineret, når du ser én kniple?  Så kom og vær med!  
Knipling bygger på helt enkle teknikker, som kan varieres i det uendelige, med 
de smukkeste arbejder til følge. Kurserne er tilrettelagt, så det grundlæggende 
kommer på plads, hvorefter finesserne bygges på.

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Mandag kl. 09:00–11:45 30,00 *10 1185,00 1005,00  187411 17-09-2018 191411 07-01-2019

Tirsdag kl. 09:00–11:45 30,00 *10 1185,00 1005,00  187412 18-09-2018 191412 08-01-2019

Tirsdag kl. 19:00–21:45 30,00 *10 1185,00 1005,00  187413 18-09-2018 191413 08-01-2019

Onsdag kl. 13:45–16:30 30,00 *10 1185,00 1005,00  187414 19-09-2018 191414 09-01-2019

Torsdag kl. 09:00–11:45 30,00 *10 1185,00 1005,00  187416 20-09-2018 191416 10-01-2019

Lørdag kl. 09:00–14:30 (A) 30,00 *10 1185,00 1005,00  186411 01-09-2018 193411 05-01-2019

 (A) Kursusgebyret gælder for 5 lørdage (antallet af datoer afhænger af deltagerantallet)

               

  
 

      

  

Kniple messen  
                                        
      

 
     

 …den 18.-19. april 2021 i Viborg 
Hvis du tilmelder dig Kniplemessens nyhedsmail 

på www.skolenforkreativfritid.dk,  
eller trykker ”synes godt om” på vores  

facebook-side: ”Kniplemessen i Viborg”,  
vil du automatisk få informationer og updates, 

når vi nærmer os messen. 

PÅ GENSYN  
I 2021 

 …den 18.-19 april 2021 i Viborg 
Hvis du tilmelder dig Kniplemessens nyhedsmail på 

www.skolenforkreativfritid.dk,  
eller trykker ”synes godt om” på vores  

facebook-side: ”Kniplemessen i Viborg”,  
vil du automatisk få informationer og updates, 

når vi nærmer os messen. 

  
 

      

  

Foredrag 
- knipling 
                                        
      

 
     

Følg med 
på skolens 
hjemmeside 

Vi arbejder på en række spændende kniple-
foredrag, så hold øje med vores hjemmeside: 

www.skolenforkreativfritid.dk  
eller tryk ”synes godt om” på skolens  

facebook-side: ”Skolen for kreativ fritid” 
Begge steder lægger vi information op om 

foredragene, så snart de er programsat. 
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Linå A/S - Hanghøi Knive - Bergsøesvej 11 -  8600 Silkeborg  - Tlf. 86802666 - firma@linaa.dk 

Hos Linå A/S — Hanghøi Knive finder du et stort udvalg 
af værktøj og materialer til f.eks: 

• Knivfremstilling 

• Læderarbejde 

• Smedning 

• Trædrejning 
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Knivskæftning	 		 		 		 		 		 		
		 	
Michael West             
til@michaelwest.dk     21 67 37 41      www.michaelwest.dk     

Begyndere stifter bekendtskab med de grundlæggende begreber og teknikker. For øvede knivmagere lægges 
der større vægt på knivens design og finish samt personlige og håndværksmæssige udfordringer. Vi arbejder 
med: Design og tegning af kniven, teknikker til samling af materialer, limning, formgivningsteknikker og 
overfladebehandling. Obs: Fællesudgifter på 200 kr. pr. deltager afregnes med instruktøren.

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Lørdag kl. 09:00–17:15 18,00 *8 900,00 795,00  186871 29-09-2018   

Søndag kl. 09:00–17:15                

               

Læder	–	håndsyet	 		 		 	 		 		 		 		
		 	
Ellen Loumann Lissau             
eloumannlissau@gmail.com     www.ellingdesign.dk     www.facebook.com/ellingdesign/

På kurset vil vi arbejde med små projekter i læder; bælter, armbånd, punge, små tasker 
m.m. Du lærer lidt om materialer, værktøj og teknikker til håndsyet læder. Værktøj kan 
lånes. Materialer kan købes på kurset.  Der kræves ingen forudsætninger.

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Lørdag kl. 09:00–15:50 15,00 *8 760,00 670,00  186191 29-09-2018 193191 09-03-2019

Søndag kl. 09:00–15:50                

               

Løbbinding	 	 		 		 		 		 		 		
		 	
Anne Birgitte Beyer             
abbeyer@loebbinding.dk     25 88 52 50     www.loebbinding.dk

Løbbinding er »kurvesyning«. Et meget hyggeligt håndarbejde! Kurve, krukker, tasker og beholdere til f.eks. 
strikkepinde og kniplepinde i papir- og hørgarner og stofstrimler, bl.a. personlige og unikke ting, med eller 
uden låg. Lukket eller åbent løb: Det er forunderligt at binde løb!  Nål og saks, garn og snor. Så enkelt og så 
mange variationsmuligheder!

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Lørdag kl. 09:00–14:55 13,00 *10 540,00 465,00  186031 10-11-2018 193031 23-02-2019

Søndag kl. 09:00–14:55                

Lørdag kl. 09:00–14:55 13,00 *10 540,00 465,00  186032 20-10-2018   

Søndag kl. 09:00–14:55                

               

Maleri	–	kunst	og	håndværk	 		 		 		 		 		 	 		
		 	
Birgit Kortbæk             
kortbaekkunst@hotmail.dk     22 16 39 16     www.kortbaekkunst.dk

Har du lyst til at udfordre dig selv med pensel og maling, udfolde din egen kreativitet, fordybe dig i at male og 
udvikle dig kunstnerisk? De 10 undervisningsgange vil have fokus på at den enkelte udvikler sin kunst. Derfor 
vil der kun ved specifikke ønsker forekomme bundne opgaver.  
For nybegyndere, let øvede og øvede.

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Mandag kl. 19:00–21:45 30,00 *10 1185,00 1005,00  187121 17-09-2018 191121 07-01-2019

               

Linå A/S - Hanghøi Knive - Bergsøesvej 11 -  8600 Silkeborg  - Tlf. 86802666 - firma@linaa.dk 

Hos Linå A/S — Hanghøi Knive finder du et stort udvalg 
af værktøj og materialer til f.eks: 

• Knivfremstilling 

• Læderarbejde 

• Smedning 

• Trædrejning 
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Maskinbroderi		 		 		 		 	 		 		 		
		 	
Birthe Post             
bipost22@gmail.com     61 78 97 06           

Frit maskinbroderi. Når de første grundlæggende teknikker er lært, ligger en kreativ 
verden åben med uendelige muligheder. En broderiramme, forskellig tråd, garn og 
stof, så kan legen begynde. Dekoration på beklædning, boligtekstiler eller kunst til 
væggen. Der er ingen specielle krav til din maskine og til din forhåndsviden.

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Lørdag kl. 09:00–15:25 7,50 *8 405,00 360,00  186181 29-09-2018 193181 16-02-2019

Lørdag kl. 09:00–15:25 7,50 *8 405,00 360,00  186182 13-10-2018 193182 02-03-2019

               

Maskinstrik	 		 		 		 		 	 		 		
		 	
Margit Nørmølle             
hojvangen@fibermail.dk     23 33 65 88           

På kurset vil du lære de elementære teknikker vha. strikkeprøver. Du får indsigt 
i maskinens mange muligheder med/uden ribapparat. Der er mulighed for at få 
undervisning i modelberegning og komme i gang med dit eget strikkeprojekt. 
Efter aftale kan strikkemaskine stilles til rådighed for symbolsk beløb.

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Lørdag kl. 09:00–15:25 14,00 *7 805,00 725,00  186534 27-10-2018 193534 02-03-2019

Søndag kl. 09:00–15:25                 

               

Møbelpolstring	 	 		 		 		 		 		 		
		 	
Helle Ohnemus             
helleohnemus@gmail.com     61 54 65 81           

Her kan du lære grundteknikker ved møbelpolstring, både det traditionelle med fjeder og 
det nyere med skum. Der vil også være vejledning om beregning af forbrug af stof/læder. 
Materialer kan købes hos instruktøren. Møblerne kan opbevares på skolen. Der vil være et 
startbeløb på 100 kr. til diverse småting. Instruktøren er faguddannet møbelpolstrer.

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Mandag kl. 19:00–21:45 30 *10 1185,00 1005,00  187291 17-09-2018 191291 07-01-2019

Onsdag kl. 09:00–11:45 30 *10 1185,00 1005,00  187292 19-09-2018 191292 09-01-2019

Onsdag kl. 19:00–21:45 30 *10 1185,00 1005,00  187293 19-09-2018 191293 09-01-2019

               

KT~EL Teknik
Automatik / El-installationer

v/ Kjeld Tidemand
Nabevej 6
Vinkel
8800 Viborg

Mobil: 2023 3002
Tlf.: 8662 6002 

Mail: mail@ktelteknik.dk
CVR-nr.: 25 98 53 11

Meny Kaffe Viborg ApS    
Solbakken 3,  Mønsted · 8800 Viborg
 CVR.: 3157 5222 · Tlf: 8664 6566

Fax: 8664 6564 · www.menykaffe.dk

 Åbningstider : 
 

          Tirsdag-torsdag-fredag 
                          12.00-17.00 
          Lørdag…… 10.00-12.00 
 

    Ændrede åbningstider i juli 
måned. Ring og hør! 

Viborgmessen  2
01

8

kreativfritid-viborg.dk 
        facebook.com/kreativfritid

Viborgs kreative messe  
i 2 haller i Vibcold arena

Fred.- lørd. 7.- 8. sept. kl. 10-17. Sønd. 9. sept. 10-16
Tinghallen A/S, Tingvej 2, Viborg. Tlf. 86 62 61 00 

kreativfritid@tinghallen.dk. www.tinghallen.dk 
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Patchwork	 		 	 		 		 		 		 		
		 	
Britta Nielsen             
brittan@fiberpost.dk     86 96 61 82     40 21 61 82

Her på disse kurser, vil der blive syet lidt af hvert. Nybegyndere, der vil sy over 
pap, den øvede, som ønsker at fordybe sig i et bestemt emne samt de der søger 
ny inspiration og prøve nye teknikker – eller mangler hjælp til påbegyndte 
arbejder. Kom og vær med.

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Tirsdag kl. 09:00–11:45 30,00 *10 1185,00 1005,00  187131 18-09-2018 191131 08-01-2019

Tirsdag kl. 13:00–15:45 30,00 *10 1185,00 1005,00  187132 18-09-2018 191132 08-01-2019

Tirsdag kl. 19:00–21:45 (C) 15,00 *10  615,00  525,00  187133 18-09-2018 191133 08-01-2019

Onsdag kl. 09:00–11:45 30,00 *10 1185,00 1005,00  187134 19-09-2018 191134 09-01-2019

Onsdag kl. 13:00–15:45 30,00 *10 1185,00 1005,00  187135 19-09-2018 191135 09-01-2019

Onsdag kl. 19:00–21:45 (C) 15,00 *10  615,00  525,00  187136 26-09-2018 191136 16-01-2019

Torsdag kl. 09:00–11:45 30,00 *10 1185,00 1005,00  187137 20-09-2018 191137 10-01-2019

Fredag kl. 17:00–21:35 (A)   20,00 *10  805,00  685,00  186131 21-09-2018   

Lørdag kl. 09:00–16:20             

Søndag kl. 09:00–15:25                

Fredag kl. 17:00–21:35 (B) 20,00 *10  805,00  685,00  186132 23-11-2018   

Lørdag kl. 09:00–16:20             

Søndag kl. 09:00–15:25                

Fredag kl. 17:00–21:35 (B) 13,00 *10  540,00  465,00  186133 30-11-2018   

Lørdag kl. 09:00–16:20                

 (A) blandet   (B) jul   (C) hver anden uge             

               

Pergamano	 		 	 		 		 		 		 		
		 	
Doris Vigsø             
d.vigsoe@gmail.com     30 62 16 53           

Det specielle pergamentpapir vi skal arbejde med, kan man tegne, male, ciselere 
og perforere på, så vi kan lave f.eks. flotte kort, æsker og lampeskærme.  
Kom og vær med, både øvede og nybegyndere kan deltage. 
 

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Onsdag kl. 08:30–11:55 (A) 15,00 *8 760,00 670,00  187173 26-09-2018 191173 09-01-2019

 (A) hver anden uge             

               

DJURSLANDS STØRSTE UDVALG I HVIDT PORCELÆN

GrenåRanders

Ryomgård

K
o
lin

d

K
o
ls

tr
u
p
ve

j

Farver, pensler
guld, sølv
diverse malemidler
m.m

Eget brænderi.

SEPT.  2013

Djurslands Porcelæn 
Kolstrupvej 1- 8581 Nimtofte

Tlf. 86 39 81 20 

E- mail: dp-jonna@post.tele.dk

Besøg vor hjemmeside på www.djurslandsporcelaen.dk

Nimtofte

Her bor vi

l

l

Djurslands Porcelæn 
Kolstrupvej 1- 8581 Nimtofte

E- mail: dp-jonna@post.tele.dk

Besøg vor hjemmeside på www.djurslandsporcelaen.dk

Åbningstider
Man-Ons    kl. 10-17
Tors            kl. 13-17
Fre             kl. 10-17
Lørdag       kl.   9-12

Eller efter aftale

Middagslukket 12-14
Man-Tir-Ons-Fre



18

Seniorskolen	 		 	 		 		 		 		 		
		 	
Jytte Andersen             
jytte-andersen@outlook.com     86 64 25 35     51 43 89 60         

Seniorskolen afholder sociale, kulturelle og oplysende aktiviteter.  
Syv om efteråret og syv om foråret. Ved at deltage i aktiviteterne, får du ny og 
spændende information og inspiration – samt et større netværk blandt andre 
seniorer, fordi Seniorskolen er samvær med visioner.

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Fredag kl. 09:30–11:30 (A) 25,00   350,00 350,00  187811 07-09-2018 191811 04-01-2019

               

  

  

2018-19 

Forårs 
workshop 

Senior 
skolen 

Samvær 
med  

visioner 

  

Seniorskolens program – efteråret 2018

 7.9. Musik bag tremmer v/ Kirsten Saurus Mehlsen, Aarhus.

 21.9. Udflugt til Tirpitz – Blåvand – nærmere info følger.

 5.10. Med hest og lama til Amazonflodens udspring v/ fotograf og foredragsholder Dirch Lind, Læsten.

 26.10. Hvorfor er Hald Ege her og hvorfor er Poul Harald Christensen her? v/ lokalhistoriker Poul Harald Christensen, Hald Ege.

 9.11. Sort humor – så englene synger v/ sognepræst Henrik Oest, Aarhus.

 23.11. Hans Fugl – Argentina. En udvandrerkrønike v/ cand.mag. Marianne Hesselholt, Randers.

 7.12. Kamæleonen Jenny Holm v/ fhv. politimester og chefanklager Henrik Werner Hansen, Kolding.

Seniorskolens aktiviteter foregår altid på fredage.  
Tidspunkterne for foredragene er fra kl. 09:30 - 11:30 og foregår i skolens kantine.  
Tidspunkterne for udflugter varierer.

Læs mere om de enkelte foredrag og udflugter på skolens hjemmeside: www.skolenforkreativfritid.dk,  
hvor du også har mulighed for at tilmelde dig Seniorskolen.
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Spinding	 	 		 		 		 		 		 		
		 	
Katharina Voetmand             
kathi@voetmand.dk     86 65 39 39           

Lær at spinde unikt garn både på håndten og spinderok. Vælg mellem et utal af 
spindefibre, det fineste merinould, alpaka, silke og meget mere. 
Leg med materialerne og farverne og skab unikt designergarn som ikke kan købes 
andre steder. Lacegarn, bouclégarn, garn med perler i – næsten alt er muligt!

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Lørdag kl. 09:00–14:30 12,00 *8 615,00 545,00  186424 03-11-2018 193424 19-01-2019

Søndag kl. 09:00–14:30                

               

Stenhugning	 	 		 		 		 		 		 		
		 	
Johan W. Kallmayer             
rosenhuset@stenart.dk     20 27 33 21     www.stenart.dk

Sten – et materiale med uendelige muligheder, hårdt – men i formet stand blødt, varmt 
og indbydende – uforgængeligt. Vi lærer huggeteknik, om de forskellige stenarter, 
slibning og polering. Skolen udlåner værktøj til nye kursister. Udgifter til slibemateriale 
må påregnes. Medbring selv sten. 

Vi søger med lys og lygte efter et nyt sted til stenhugning, da det ikke mere kan foregå 
på Industrivej 13. Tilmeld dig nyhedsbrev vedr. stenhugning eller følg med på skolens 
hjemmeside.

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

 Nyhedsbrev vedr. stenhugning        191390

               

HAR DU FLERE HUSE 
- SÅ SAMLER DU MÅSKE PÅ ELREGNINGER?

Energi Viborg A/S · Industrivej 15 · 8800 Viborg   
Tlf. 8929 2923 · kundeservice@energiviborg.dk · energiviborg.dk

Med Saml-El får du dine huses forbrug samlet på én elregning.
Uanset hvor i landet de ligger. Det giver dig et godt
overblik, og samtidig skal du kun betale for ét abonnement. 
Så kan du jo i stedet spise flere softice i sommerhuset …

Slip for besværet. Slip lidt billigere. Skift til Saml-El.

Få det ordnet på:

ENERGIVIBORG.DK/SAML-EL
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Stofæsker		 		 		 		 	 		 		 		
		 	
Pauline Zhang             
pauline-cute@hotmail.com    91 97 87 88     www.paulineshandwork.com 

Vi laver flotte æsker med bomuld eller hør stof i fransk stil, kan kombineres med broderi 
og patchwork. Vi arbejder i alle størrelser- lige fra konstruktion af æsker til uundværligt 
nips, smykker, sygrej o.a. Medbring gerne eget tilbehør og værktøj. Du kommer til at bruge 
skærekniv, stållineal, papirsaks, stofsaks og stifteblyant.

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Lørdag kl. 09:00–14:55 13,00 *8 665,00 585,00  186922 03-11-2018

Søndag kl. 09:00–14:55

               

Strik		 		 		 		 	 		 		 		
		 	
Margit Nørmølle             
hojvangen@fibermail.dk     23 33 65 88
           
Håndstrik             
Kan du strikke eller vil du det gerne? Det giver mental ro og en stor 
tilfredsstillelse at strikke f.eks. en trøje – undervejs har du måske lært en ny 
teknik, sat nye farver sammen eller selv designet modellen.

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Mandag kl. 09:00–11:45  (A)  18,00 *10 730,00 625,00  187537 17-09-2018 191537 07-01-2019

 (A) hver anden uge

             
Garn på mange måder             

– se mere på side 8           
  
Maskinstrik             
– se mere på side 16              

               

Hos Redoffice Scan Office finder du
et stort udvalg i HOBBYARTIKLER og

BYENS BILLIGSTE BLÆK OG TONERE
VOGNMAGERVEJ 10

8800 VIBORG
86 62 62 11

ÅBNINGSTIDER:
MAN   TORS 8.00   16.30 

FRE 8.00   15.30

Besøg skolens hjemmeside www.SkolenForKreativFritid.dk – her opdateres skolens  
kursustilbud og aktiviteter løbende.

 
Du kan også møde  på Facebook

 Støt skolens  
annoncører
– de støtter os
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Strømpenisser	mm.	 	 		 		 		 		 		 		
		 	
Gitte Juul Quint             
gquint@live.dk     20 84 44 52           

Her kan du lave søde strømpefigurer i form af nisser, trolde, engle og hekse.  
Du lærer de grundlæggende teknikker til at sy og forme figurerne, som er lavet 
af nylonstrømper, uld, pladevat og ståltråd. Alle figurer bliver unikke og får helt 
deres egen personlighed. Både for nybegyndere og øvede.

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Mandag kl. 19:00–21:45 lige uger 18,00 *8 900,00 795,00  187321 17-09-2018  

Mandag kl. 19:00–21:45 ulige uger 18,00 *8 900,00 795,00  187322 24-09-2018 191322 14-01-2019

Lørdag kl. 09:00–16:20  16,00 *8 805,00 710,00  186321 06-10-2018   

Søndag kl. 09:00–16:20                 

Lørdag kl. 09:00–15:25   14,00 *8 710,00 630,00     193321 23-02-2019

Søndag kl. 09:00–15:25                

               

• Byens største og flotteste  
 vinafdeling

• Byens største slagterafdeling

• Eget pølsemageri

• Frisk fisk

• Delikatesse med Mad to Go 
 og mad ud af huset

FABRIKVEJ
BYENS FØDEVAREMARKED

Telefon 8727 5650
Åbningstider: 7.00-20.00 alle ugens dage

 Kursuspriser for sæson 2018–2019
Almen: Alle deltagere uden særligt tilskud.

P-Viborg:  Pensionister fra Viborg Kommune  
(alder + førtid).

Håndværk &
Fritidsinteresser

Inspiration &
Kreativ Hobby

ENTRE KR. 25

 

Kreativ   weekenD    ho ybb

Børn u/ 12 år 
GRATIS

MESSEVEJ 1 • 9600 AARS • WWW.MCVH.DK

22.-23. september kl. 10-16
Salgsudstilling med over 90 udstillere
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          Stedet 
   hvor de 
KREATIVE 
              mødes 

Løvvænget 3, Grønhøj . 7470 Karup . Tlf. 8666 1655 . info@stofgaarden.dk

Åbningstider:
Man.-fredag kl. 13-17
Lørdag kl. 9-12GRØNHØJ . 7470 KARUP . Tlf. 86 66 16 55 

E-mail:info@stofgaarden.dk . www.stofgaarden.dk

ÅBNINGSTIDER: Mandag - fredag kl. 13-17 . Lørdag kl. 9-12

GRØNHØJ . 7470 KARUP . Tlf. 86 66 16 55 
E-mail:info@stofgaarden.dk . www.stofgaarden.dk

ÅBNINGSTIDER: Mandag - fredag kl. 13-17 . Lørdag kl. 9-12

  Kom ind og få masser af inspiration i butikken

De rigtige priser
Stort udvalg i stoffer
Patchworkstof
Faglig rådgivning
Sy-artikler
Hobby-artikler
o.m.a.

Vi udfordrer 
din fantasi og 
tilbyder bl.a.:

- leverandør til syglade piger siden 1981
- altid et besøg værd

2 etager med stof-
fer og sytilbehør til 
alle formål. 
 
Kig ind og se vort 
udvalg i: 
 
Kjolestoffer 
Møbelstoffer 
Boligstoffer 
Symønstre fra de 
førende modehuse. 
Brother symaskiner 
 
Besøg vores store 
   hjemmeside. 
www.fjoelner.dk 

Sct. Mathiasgade 43, 8800 Viborg 
Tlf.: 86625414 info@fjoelner.dk 

2 etager med stof-
fer og sytilbehør til 
alle formål. 
 
Kig ind og se vort 
udvalg i: 
 
Kjolestoffer 
Møbelstoffer 
Boligstoffer 
Symønstre fra de 
førende modehuse. 
Brother symaskiner 
 
Besøg vores store 
   hjemmeside. 
www.fjoelner.dk 

Sct. Mathiasgade 43, 8800 Viborg 
Tlf.: 86625414 info@fjoelner.dk 

To etager med stoffer og  
sytilbehør til alle formål.  

Kig ind og se vort udvalg i: 

Kjolestoffer 
Møbelstoffer 
Boligstoffer 
Symønstre fra de 
førende modehuse. 
Brother-symaskiner  

Besøg vores store 
hjemmeside. 
www.fjoelner.dk

Venindeaften
Strikkeklubben
Polterabend 
Firma- 
arrangement...
 
Er I en flok, der har lyst til at lave 
noget sammen, en aften, en dag 
eller en weekend  
– så kontakt skolen med jeres  
ønske, som vi vil gøre alt for at 
opfylde.

Kontakt os på
info@SkolenForKreativFritid.dk 
for mere information.

 
trædrejning       kurvefletning

Alt til

Når håndværk og design mødes
Find inspiration og materialer hos Tempa Håndværk 

www.tempa.dk

Bestil på www.tempa.dk
Ring 97769009 · Mail info@tempa.dk

Else Marie og Tage Pedersen ∙ 
Råghøj 31 ∙ Tæbring ∙ 

7900 Nykøbing Mors ∙ Danmark

Gratis online magasin 
6 gange årligt!

Abonnér på vores nyhedsbrev på  
www.tempa.dk og få besked, når der 
kommer et nyt nummer!

Kurser i trædrejning

Kurser i kurvefletning

Besøg skolens hjemmeside www.SkolenForKreativFritid.dk  
– her opdateres skolens kursustilbud og aktiviteter løbende.
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Syning	 	 		 		 		 		 		 		
		 	
Beklædningssyning             
Marianne T. Pedersen             
marianne@skrikesvej.dk     23 34 99 93           

Til de syglade. Du kan sy det tøj du vil efter eget valg. Du vil få vejledning og hjælp til 
mønstertilretning i forhold til personlige mål, til grundlæggende syteknikker og -finesser, samt 
personlig tilretning af tøjet. Undervisningen er individuel og er for både begyndere og øvede.

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Onsdag kl. 19:00–21:45 30,00 *8 1470,00 1290,00  187553 19-09-2018 191553 09-01-2019

Torsdag kl. 09:00–14:30 42,00 *8 2040,00 1790,00  187551 27-09-2018 191551 10-01-2019

Hanne Holtzmann             
kjelleruplund@gmail.com     41 18 77 44 
 
 
 

 

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Torsdag kl. 16:30-22:00 42,00 *8 2040,00 1790,00  187271 20-09-2018 191271 10-01-2019

Fredag kl. 17:00–21:35 20,00 *8  995,00  875,00  186272 02-11-2018   

Lørdag kl. 09:00–16:20             

Søndag kl. 09:00–15:25                

 Modeludvikling og syteknikker             
Få dit eget grundmønster og sy hvad du har lyst til. Lær hvordan grundmønsteret kan 
bruges sammen med et købemønster og hvordan grundmønsteret kan udvikles til 
dit eget design. Grundlæggende færdigheder og finesser i syning indgår løbende i 
undervisningen. Individuel undervisning for begyndere og øvede. Små hold. 

  

Marianne Pedersen             

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Fredag kl. 09:00–14:30 (A) 42,00 *6 2705,00 2455,00  187552 28-09-2018 191552 11-01-2019

 
Hanne Holtzmann

Lav din egen grundform 

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Fredag kl. 17:00–21:35 20,00 *8 995,00 875,00  186271 05-10-2018   

Lørdag kl. 09:00–16:20             

Søndag kl. 09:00–15:25

                
Re-design din gamle garderobe             
På kurset inspireres du til at nytænke dine gamle tekstiler/stof/tilbehør til nye og spændende kjoler, nederdele, bluser,  
puder, beholdere, viskestykker m.m.Kun fantasien sætter grænser. Medbring gamle tekstiler, stof og tilbehør.   
         

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Fredag kl. 17:00–21:35 20,00 *8 995,00 875,00  186273 07-12-2018   

Lørdag kl. 09:00–16:20             

Søndag kl. 09:00–15:25                
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Træarbejde	og	trædrejning	 	 		 		 		 		 		 		
		 	
Magnus Ladefoged             
ladefoged1@mail.dk     40 40 71 13            

Kurset henvender sig til den kreative »Gør det selv-mand« M/K, der har lyst til at 
arbejde med træ. På værkstedet får du håndværksmæssig vejledning til netop det 
projekt, du ønsker at arbejde med. De almindeligste maskiner samt trædrejebænke og 
håndværktøjer er til rådighed. Medbring selv materialer, skolen har ikke et trælager.

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Onsdag kl. 15:30–18:15 30,00 *10 1245,00 1065,00  187511 19-09-2018 191511 09-01-2019

Torsdag kl. 15:30–18:15 30,00 *10 1245,00 1065,00  187512 20-09-2018 191512 10-01-2019

Fredag kl. 14.00–16:45 30,00 *10 1245,00 1065,00  187513 21-09-2018 191513 04-01-2019

               

Trædrejning	 	 		 		 		 		 		 		
		 	
Per Sepstrup             
att.per.tove@mail.tele.dk     64 81 15 35 / 23 93 87 74     www.kreativtraedrejning.dk     

Forskudt drejning med simpelt og mere kostbart isenkram. Udhuling af store og små emner med ringstål, 
Flexicut, Woodcut, carbide tools, Robert Sorby skrabersystem med mere. Anvendelse af farver, ebonit lak og 
gilt cream. Udnyttelse af træets struktur. Anvendelse af spritbejdser med airbrush-systemet. Ebonisering af 
træarter med garvesyreindhold. OBS! Kurset henvender sig til øvede trædrejere!  

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Lørdag kl. 09:00–16:20 16,00 *8 1025,00 920,00     193631 16-02-2019

Søndag kl. 09:00–16:20

                
Glenn Lucas             
info@glennlucas.com     +353 59 972 7070     www.glennlucaswoodturning.com

Glenn Lucas er en efterspurgt lærer og instruktør med eget drejeværksted 
i Irland. Han er meget alsidig, men er mest kendt for drejning af meget 
formfuldendte skåle og fade. Dertil kommer hans store interesse for slibning af 
værktøj. 
 
 

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Tirsdag kl. 09:00–16:20 16,00 *8 1400,00 1305,00  186635 09-10-2018   

Onsdag kl. 09:00–16:20                

Torsdag kl. 09:00–16:20 16,00 *8 1400,00 1305,00  186636 11-10-2018   

Fredag kl. 09:00–16:20

                
Martin Adomat             
info@drechslerei-adomat.de     +49 836 4690 

Martin Adomat kommer fra Bayern og har drejet siden han var 14 år gammel – født i 1960. Han 
er udlært snedker og i 1996 aflagde han sit svendestykke i trædrejning. Martin er indenfor 
trædrejning en meget alsidig drejer, der spænder vidt indenfor hans design. Mange af hans 
drejede emner kræver ofte en speciel opspændingsteknik. God forberedelse og nøjagtighed i 
drejningen er hans kendetegn.  
Siden 2008 har han undervist i drejning, hovedsagelig i eget værksted.

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Mandag kl. 09:00–16:20 16,00 *8 1400,00 1305,00  186637 15-10-2018   

Tirsdag kl. 09:00–16:20                

Onsdag kl. 09:00–16:20 16,00 *8 1400,00 1305,00  186638 17-10-2018   

Torsdag kl. 09:00–16:20                

               



25

	 	Trædrejeseminar	 	 		 		 		 		 		
		 		 	

Glenn Lucas og Martin Adomat

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Lørdag kl. 09:00–16:20 16,00   800,00 800,00  189001 13-10-2018   

Søndag kl. 09:00–16:20

Glenn Lucas og Martin Adomat kommer til  Skolen for kreativ fritid, Viborg i oktober 2018

I oktober 2018 arrangerer Skolen for Kreativ Fritid, et seminar og to todages kurser  
med Glenn Lucas fra Irland og to todages kurser med Martin Adomat fra Sydtyskland.

 
Trædrejeseminaret afholdes lørdag/søndag den 13. og 14. oktober.

Glenn Lucas er en efterspurgt lærer og instruktør med eget drejeværksted i Irland.  
Han er meget alsidig, men er mest kendt for drejning af meget formfuldendte skåle og fade.  
Dertil kommer hans store interesse for slibning af værktøj. Se mere: www.glennlucaswoodturning.com

Martin Adomat kommer fra Sydtyskland og er en meget alsidig og meget idérig trædrejemester.  
Detaljerne for kurset er endnu ikke fastlagt, men der er ingen tvivl om, at Martin kan lære os mange fif.  
Se evt. mere på hans hjemmeside: www.drechslerei-adomat.de

OBS! Seminarprisen er inkl. morgenkaffe / brød ved rullende ankomst fra kl. 8:30, en let frokost og fri kaffe. 

Aftensmad lørdag aften kan tilkøbes ved tilmeldingen.

Spørgsmål til seminaret kan rettes til skolen  
eller Erik Mikkelsen (ermi89@yahoo.dk) eller Per Sepstrup (att.per.tove@mail.tele.dk)

             

Stemningsbilleder fra 
NORDIC  WOODTURNING  SEMINAR  2018 

I februar 2018 afholdt Skolen for kreativ fritid for første gang  
Nordic Woodturning Seminar med deltagelse fra Norge, Sverige, 

Finland og Danmark. Formålet var at etablere et nordisk samarbejde om 
fremtidige seminarer. Hold dig orienteret om nye tiltag ved at ”synes 

godt om” vores facebookside: Nordic Woodturning Seminar. 

Stemningsbilleder fra 
NORDIC  WOODTURNING  SEMINAR  2018 

I februar 2018 afholdt Skolen for kreativ fritid for første gang  
Nordic Woodturning Seminar med deltagelse fra Norge, Sverige, 

Finland og Danmark. Formålet var at etablere et nordisk samarbejde om 
fremtidige seminarer. Hold dig orienteret om nye tiltag ved at ”synes 

godt om” vores facebookside: Nordic Woodturning Seminar. 

Stemningsbilleder fra 
NORDIC  WOODTURNING  SEMINAR  2018 

I februar 2018 afholdt Skolen for kreativ fritid for første gang  
Nordic Woodturning Seminar med deltagelse fra Norge, Sverige, 

Finland og Danmark. Formålet var at etablere et nordisk samarbejde om 
fremtidige seminarer. Hold dig orienteret om nye tiltag ved at ”synes 

godt om” vores facebookside: Nordic Woodturning Seminar. 
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Eli Christensens Vej 13 
7430 Ikast 
www.tm-materialer.dk 

ALT til møbelpolstring 
- også salg til private 

Bach Gruppen A/S  |  Tlf.: 87 27 09 00  |  www.bachgruppen.dk

Byens bedste lejemål

Vi har alt inden for 
bolig- og erhvervslejemål 
Lige fra et lille opmagasineringsrum på 15 kvadratmeter 
til store produktionshaller på fl ere tusinde kvadratmeter 
samt alle typer og størrelser af boliglejemål.

Se mere på
bachgruppen.dk

47896_198x270mm_XklusivMag.indd   1 4/5/11   1:14:30 PM

BYGGECENTER

TØMMERHANDEL
J.N. KJÆRSGAARDS TØMMERHANDEL

FARVERVEJ 22 · 8800 VIBORG
TLF. 86 62 65 22 · FAX 86 61 30 10

69104 Firma etiket  20/02/07  14:23  Side 1

WWW.10-4.DK

Sminge Inventar og Maskiner
ALT TIL TRÆDREJNING - ALT TIL SLØJD
Sørkelvej 76 | 8600 Silkeborg | Tlf. 86 87 73 84 | Mail: post@sminge.dk | www.sminge.dk

✓WOODCUT® TOOLS
Værktøj til trædrejere

✓TORMEK®

Slibning med præcision

✓RECORD POWER
Træbearbejdningsmaskiner  
og tilbehør

✓CHESTNUT 
Overfladebehandling

✓HAMLET
Engelsk drejeværktøj

✓KiLLiNGER
Kvalitetsdrejebænke

✓VICMARC®

Drejebænke og tilbehør

Nyhedsbrev
udsendes efter behov,  
cirka fire–fem gange om året. 

Ønsker du at holde dig orienteret om, hvad der sker på skolen,  
kan du altid tilmelde dig nyhedsbrevet ved at sende os en mail på: 

info@SkolenForKreativFritid.dk

FELDER GROUP DENMARK Brunde Vest 14C, 6230 Rødekro
Tlf. 70 203 160 | info@felder.dk | www.felder-group.dk

Hammer
Til de højeste krav 
til pris og ydeevne

STABILITET, 
FUNKTIONALITET 
OG PÅLIDELIGHED 
FRA ØSTRIG

260 mm høvlebredde, fantastisk høv-
leresultat til den krævende håndværker! 
Massivt afretterbord i støbejern, automatisk 
høvlkutter, et patenteret afretterindstillingssy-
stem og mange andre eksklusive detaljer gør 
A3 26 ´eren til sensationel afretter-tykkelses-
høvl. Den suveræne maskinkonstruktion på 
din A3 26 og en sensationel prls/ydelse – det 
er der ingen der kan hamle op med! Prøv selv 
at sammenligne!

N4400 
Båndsav

A3 26 
Afretter-tykkelseshøvl

Hammer – serien består af mere en 20 
forskellige træbearbejdningsmaskiner

STRAKS INFO TLF. 70 203 160

HA_Schule-fuer-Kreative_DK-DAN_93x134_2018.indd   1 02.05.2018   11:49:13
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Vævning	 	 		 		 		 		 		 		
		 	
Doris Bundgaard Hansen             
dobu@live.dk     42 45 38 11     www.dorisbundgaardhansen.dk 

Der undervises i ramme-, skafte- og billedvævning. Undervisningen er for såvel 
begyndere som øvede. Du lærer om opsætning af væve, udregning af opskrifter 
til både beklædning og bolig tekstiler, så du kan væve helt personlige ting.  
Leje af skaftevæv 50 kr. Vævning er både udviklende og afstressende.

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Mandag kl. 09:00–12:40 40,00 *10 1565,00 1325,00  187151 17-09-2018 191151 07-01-2019

Torsdag kl. 09:00–12:40 40,00 *10 1565,00 1325,00  187152 20-09-2018 191152 10-01-2019

               

Æskemageri	 	 		 		 		 		 		 		
		 	
Mette Danielsen             
oenskefe.amio@gmail.com     29 80 84 74     www.oenskefe.dk

Æsker til opbevaring er uundværlige! Lær at konstruere dine helt egne æsker til 
moderne anvendelse – efter traditionelle metoder. Vi arbejder i alle størrelser 
– lige fra konstruktion af æsker til uundværligt nips, værdifulde smykker til 
opbevaring af julepynt, sygrej, noder o.a.

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Onsdag kl. 09:00–13:35 (A) 20,00 *8 995,00 875,00  187589 12-09-2018 191589 16-01-2019

 (A) mødegange med mellemrum             

             
Stofæsker             
Pauline Zhang             
pauline-cute@hotmail.com    91 97 87 88     www.paulineshandwork.com 

Vi laver flotte æsker med bomuld eller hør stof i fransk stil, kan kombineres med broderi 
og patchwork. Vi arbejder i alle størrelser- lige fra konstruktion af æsker til uundværligt 
nips, smykker, sygrej o.a. Medbring gerne eget tilbehør og værktøj. Du kommer til at bruge 
skærekniv, stållineal, papirsaks, stofsaks og stifteblyant.

 Kursusgebyr Efterår 2018  Forår 2019  ___________________________ ___________________________ _____________________________

ugedag	 tidspunkt	 lektioner	 almen	 p-viborg	 	 hold-nr.	 start	 hold-nr.	 start

Lørdag kl. 09:00–14:55 13,00 *8 665,00 585,00  186922 03-11-2018

Søndag kl. 09:00–14:55

  

Gemsevej 4, 7800 Skive · T +45 96 16 52 00 
info@specialtrykkerietarco.dk · www.specialtrykkerietarco.dk 

Tine Jensen, Tue Kallestrup,
Kasper Bro & Louise Madsen
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ÅRET DER GIK 
Skoleåret 2017 - 2018 
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29.07. - 02.08.2019 
  

Højskoleinspireret 

UGEKURSUS 
i lige netop dit 

YNGLINGSFAG 
Tilmeld dig uforpligtende 

NYHEDSBREVET 
vedr. UGE 31 i Viborg på 

HJEMMESIDEN 
www.skolenforkreativfritid.dk 

 

SAMVÆR 
FORDYBELSE 

 

LÆRING 
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Tilmelding til kurser: Hurtigst muligt.
Afmelding:
• Afmelding og tilbagebetaling kan ske indtil 14 dage før kursusstart 

mod et gebyr på 50 kr. 
Derefter er tilmeldingen bindende.

• Afmelding er gældende, når du modtager en afmeldingsmail.
• Ved senere afmelding/udeblivelse fra kurset betales fuldt kursus-

gebyr. 
»Køb af kurser og lignende her og på hjemmesiden er ikke omfat-
tet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2).«

• Uge 31 i Viborg – se specielle regler – nederst på siden!
Betaling for kurser:
• Betalingsfristen på indbetalingskort skal overholdes. 

Kontoret er åbent for kontant betaling den 23/8 2018 kl. 10–14. 
Vedr. forårssæsonen er kontoret ligeledes åbent for kontant  
betaling den 13/12 2018 kl. 10–12.

• Skal kurset betales af arbejdsgiver via EAN-fakturering, skal dette 
meddeles ved tilmeldingen (via mail).

• Skolen modtager ikke Dankort. 
• Kvittering skal medbringes første mødegang.
• Administrationsgebyr ved for sen betaling 50 kr.
• Rykkergebyr 100 kr. 

Ferielukning:
• Skolen holder lukket i efterårsferien (uge 42) og  

i vinterferien (uge 7), såfremt andet ikke er oplyst.

Evt. aflysning af kurser:
• Skolen forbeholder sig ret til at aflyse kurser, hvor der er for få 

deltagere. Det er derfor vigtigt at du tilmelder dig i god tid.
• Evt. indbetalt kursusgebyr tilbagebetales, når kontonummer til 

overførsel er oplyst til skolen.
Evt. aflysning af enkelte undervisningsdage:
• Aflysning på grund af vejret meddeles via Radio Viborg,  

Radio Midt &Vest og på skolens telefonsvarer.
• Aflysning på grund af sygdom sker via mail, telefon eller opslag 

på skolen.
• Den aflyste kursusgang afvikles efterfølgende.
• Sommerskolen – se specielle regler på hjemmesiden.
Materialer, forsikringer og værkstedsudgifter:
• Skolens maskiner og lokaler kan kun benyttes i undervisnings- 

tiden.
• Du skal selv medbringe sikkerhedsdatablade på medbragte,  

faremærkede produkter.
• Evt. materialeforbrug betales af deltageren.
• Du er velkommen til selv at medbringe materialer – eller ting til 

reparation.
• Materialesalg sker kun af instruktøren.
• Evt. personskade forvoldt under kursus betales af deltagerens 

egen ulykkesforsikring.
Uge 31 i Viborg:
• Betalings- og afmeldingsfrist til ugekurserne er pga. sommer- 

ferien den 15. juni. 
Skolen er røgfri.

Alt det med småt ...

Sæt ✘ i kalenderen !
MØD OS

 30/7–3/8 2018 Uge 31 i Viborg

 24–25/8  Sct. Mathias Centret – udstilling

 7–9/9  Kreativ Fritid – Viborg-messen

 22–23/9  Kreativ Hobbymesse – Aars

 13–14/10  Trædrejeseminar

 18/11  Juleworkshop

 16–17/3 2019 Forårsudstilling

 11/4  Generalforsamling 

 15/4  Forårsworkshop   
SKOLESTART

 7/9 2018  Seniorskolen

 17/9  Efterårets kurser

 4/1 2019 Seniorskolen

 7/1  Forårets kurser

 23/4  Sommerskole

 29/7–2/8  Uge 31 i Viborg

Viborg Husflidsskole
Industrivej 13 · 8800 Viborg · tlf. 8662 6231 kl. 8:30–9:30
info@SkolenForKreativFritid.dk · www.SkolenForKreativFritid.dk
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A N D E L S K A S S E N . D K

SKIFT TIL 
ANDELSKASSEN

Gravene 1 · 8800 Viborg · Telefon 87 99 57 25 · www.andelskassen.dk · Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S · CVR-nr.: 31843219

Morten Holm Andersen
Erhvervsrådgiver 
Telefon 87 99 57 30
MHA@andelskassen.dk

Thomas Bastrup Eriksen
Erhvervsrådgiver 
Telefon 87 99 57 33 
THE@andelskassen.dk

Christina Bräuner Laier
Erhvervsrådgiver 
Telefon 87 99 57 44
CHB@andelskassen.dk

Finn Dahl Jensen
Erhvervskundechef 
Telefon 87 99 57 34 
FIN@andelskassen.dk

Kirsten Antonsen
Privatkundechef
Telefon 87 99 38 90
KAN@andelskassen.dk

Maria Kronvold Sørensen
Kunderådgiver 
Telefon 87 99 57 43 
MKS@andelskassen.dk

Finn G. Nielsen 
Kunderådgiver
Telefon 87 99 39 11
FGN@andelskassen.dk

Martin Søby Frydkær
Kunderådgiver
Telefon 87 99 57 55
MFR@andelskassen.dk

Hans Jørgen Nørgaard
Kunderådgiver 
Telefon 87 99 38 15 
HJN@andelskassen.dk

Anette Holstein
Kunderådgiver 
Telefon 87 99 30 95
HOL@andelskassen.dk

Ingrid Mackenhauer
Kundeedarbejder 
Telefon 87 99 56 48 
IMA@andelskassen.dk

Kresten S. Hundrup
Finanstrainee
Telefon 87 99 57 50 
KSH@andelskassen.dk

Tage Malling
Filialdirektør 
Telefon 87 99 57 42 
TMA@andelskassen.dk

Tina B. Christensen
Kunderådgiver 
Telefon 87 99 56 58 
TBC@andelskassen.dk

Anni H. Augustinussen
Kunderådgiver 
Telefon 87 99 57 27
AHA@andelskassen.dk 

Anita Høeg Korsgaard 
Kunderådgiver 
Telefon 87 99 39 70 
AHE@andelskassen.dk

Birgitte Bonde
Kundemedarbejder 
Telefon 87 99 57 26
BBC@andelskassen.dk

Erling Tarp
Private Banking rådgiver 

ERT@andelskassen.dk

Helle Ekholm
Kunderådgiver 
Telefon 87 99 38 16 
HEA@andelskassen.dk

Vi er 19 stærke sparringspartnere, der er klar til at hjælpe dig.

En personlig rådgiver, der kender dig og din økonomi, og som er til at få fat på, når du har brug for det. 
Det kan du forvente, uanset om du er privat- eller erhvervskunde i Andelskassen.

Vil du og din familie have rådgivning af høj kvalitet i en bank, der er stærkt engageret i sit lokalområde? 
Så er du meget velkommen til at ringe eller skrive direkte til os. Du kan selvfølgelig også kigge forbi os i 

Gravene 1 – så fortæller vi mere om, hvad du kan forvente som kunde i Andelskassen.

Vi glæder os til at møde dig!


