
FamilieweekendFamilieweekendFamilieweekendFamilieweekend    
      

påpåpåpå    
                    

Dhe, Skolebyen 11, SkjernDhe, Skolebyen 11, SkjernDhe, Skolebyen 11, SkjernDhe, Skolebyen 11, Skjern    
    

den 11. den 11. den 11. den 11. ----    13. oktober 201913. oktober 201913. oktober 201913. oktober 2019    
    
    

Arrangør:Arrangør:Arrangør:Arrangør:    
                        

Moderne Husflid af 2015Moderne Husflid af 2015Moderne Husflid af 2015Moderne Husflid af 2015    

Tilmelding:Tilmelding:Tilmelding:Tilmelding:    
 

...kan først ske fra  
fredag den 30. august kl. 8.00 
til Lissi Kjær på tlf. 23665589  

eller  lissikc@mvb.net 
 

Hurtig tilmelding tilrådes 
 

Bekræftelse på tilmelding tilsendes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har du spørgsmål, så kontakt:Har du spørgsmål, så kontakt:Har du spørgsmål, så kontakt:Har du spørgsmål, så kontakt:    
    

Lissi Kjær Christensen              Lissi Kjær Christensen              Lissi Kjær Christensen              Lissi Kjær Christensen              
23665589       23665589       23665589       23665589           

    



HusflidsweekendHusflidsweekendHusflidsweekendHusflidsweekend    
for hele familienfor hele familienfor hele familienfor hele familien    

    
Vi mødes igen, som vi plejer, og det er vigtigt, 

at børn og voksne i en familie er sammen 
om at lave husflidsaktiviteter 

og er sammen om at få en fælles oplevelse. 
Det er ikke et kursus  -  men et samvær 

med mulighed for at prøve forskellige aktiviteter: 
    

ben og hornben og hornben og hornben og horn    
bolcherbolcherbolcherbolcher    

blomster og stjerner af papirblomster og stjerner af papirblomster og stjerner af papirblomster og stjerner af papir    
broderi grafiskbroderi grafiskbroderi grafiskbroderi grafisk    
dekupørsavdekupørsavdekupørsavdekupørsav    

fluebinding /fluebinding /fluebinding /fluebinding /----smykkersmykkersmykkersmykker    
halmbukkehalmbukkehalmbukkehalmbukke    

håndlavet papirhåndlavet papirhåndlavet papirhåndlavet papir    
kort broderede/syedekort broderede/syedekort broderede/syedekort broderede/syede    

kniplingkniplingkniplingknipling    
knive knive knive knive ----    skæfter og skederskæfter og skederskæfter og skederskæfter og skeder    

løbbinding med snor + båndvævningløbbinding med snor + båndvævningløbbinding med snor + båndvævningløbbinding med snor + båndvævning    
patchworkpatchworkpatchworkpatchwork    
pilefletpilefletpilefletpileflet    

smedningsmedningsmedningsmedning    
strik og hæklingstrik og hæklingstrik og hæklingstrik og hækling    
sølvsmykkersølvsmykkersølvsmykkersølvsmykker    
trædrejningtrædrejningtrædrejningtrædrejning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der er dygtige instruktører på værkstederne 

Praktiske oplysninger:Praktiske oplysninger:Praktiske oplysninger:Praktiske oplysninger:    
 

 Sted:  Dhe, Skolebyen 11, Skjern 
 Tid:  ankomst fredag     11/10-19  kl. 20.00-20.30  
   afrejse  søndag     13/10-19  kl. 14.30 ca. 
 Pris:  ophold incl. fuld forplejning: 
   voksne             850 kr 
   børn 8-14 år  600 kr 
   børn 3-7 år   250 kr 
   Materialer afregnes med instruktørerne. 
 Medbring: Dyne, sengetøj, håndklæder og godt humør 

    
    

    
    

    
    

    
Aftenhygge i krogeneAftenhygge i krogeneAftenhygge i krogeneAftenhygge i krogene 

Vi håber, deltagerne vil bidrage med godt humør 
og være aktive, så vi får en fornøjelig aften.    


