
Efterårsprogram 2021 

 
  

 
  

Det gode håndværk        også for dig 
 

http://www.lemvig.husflid.dk/


Generalforsamling 
Generalforsamlingen med et let traktement afvikles den 12. august 2021 i 

Frivilligcentrets lokaler i Vasen 14, 7620 Lemvig. Dagsorden ifølge vedtægter.  

Mere herom i Nyhedsbrev. 

 

Aktiviteter 

 

Håndarbejdscafé 
Vi mødes i det nye Frivilligcenter Lemvig, Vasen 14 7620 Lemvig 

Hver torsdag kl. 14.00 til 16.30. i perioden 26. august – 9. december 2021, dog ikke i 

uge 42. Alle er velkomne. 

Vi hjælper hinanden med de udfordringer, vi støder på i diverse strikkeopskrifter el. 

andet.   

 

Trædrejning  

Niels Erik Jensen, 3022 5413, er kontaktperson for holdene.  

Tirsdage kl. 17.00-19.30, start dato meldes ud i nyhedsbrev og på sociale 

medier(hjemmeside og Facebook)    

Torsdage kl. 19.00-21.30, med start i uge 33.  

 

Det er muligt for nye drejere at komme på venteliste.   

Kontakt Niels.  

 

Vi drejer i sløjdlokalet,  

Fenskær Efterskole 

Kollegievej 5B, Nørre Nissum 

7620 Lemvig 

 

Prisen for at deltage i efteråret 2021 er 225,00 kr. for medlemmer 

og 375,00 kr. for ikke medlemmer. 

 

 

 

 



Workshop med årstidens dekorationer v/ Ingeborg Refstrup,  

lørdag den 13. november 2021 kl. 13.00-16.00  

 

Workshoppen afvikles på Kabbel Hovedgård, hvor vi skal lave dekorationer, af 

naturmaterialer.   

Reserver allerede nu dagen.  

Yderligere oplysninger vil blive meldt ud i nyhedsbrev og på sociale medier 

(hjemmeside og Facebook).  
 

Tilmelding nødvendig sms 5093 4298. 

Deltagerbetaling: oplyses senere. 

  

    



Kurser 

    
Broderikurser v/Anne Marie Sand   

Frivilligcenter Lemvig  

Vasen 14 7620 Lemvig   

 

Alle broderiaftener afvikles i Væksthuset. 

Hold 1:Tirsdage kl. 19.00-22.00.   

21. september, 16. november 2021 

 

Hold 2:Onsdage kl. 19.00-22.00.   

22. september, 17. november 2021 

     

NYT-NYT-NYT 

Tirsdag d. 26.oktober og 30. november 2021. 

Onsdag den 27.oktober og 1. december 2021 

Broderi uden undervisning – vi hjælper og inspirerer hinanden 

 

Kursus pris: 220,00 kr. 

Materialeforbrug afregnes med underviseren.  

Tilmelding senest 1. september 2021. 



Farvekraft ad Helvede til  

”Farvekraft ad                                                                                         

Mellem de farverige malerier på Jens Søndergaards Museum vil billedkunstner Gitte 

Klokker hjælpe os med at blive klogere på vores egen farvekraft. Vi vil se på, hvordan 

Jens Søndergaard arbejdede med farverne, og selv arbejde praktisk med farver 

gennem forskellige maleøvelser.  

Kurset vil give os nogle begreber inden for farveverdenen og lære os nye måder at 

sætte farver sammen på.  

Kurset er for alle, uanset om du broderer, væver, maler, strikker el. andet.  

Glæd dig til LEG og LÆRING med og om farver.  

Praktiske informationer:  

Dato:   

Kursus/hold 1: Lørdag den 18. september 2021 kl. 11-15.  

Kursus/hold 2: Søndag den 19. september 2021 kl. 11-15.    

Sted: Jens Søndergaards Museum, Ferring  

Pris: 375 kr. inkl. materialer og et let traktement  

 

Tilmelding senest 3.september 2021 

Underviser: Billedkunstner Gitte Klokker  

Kurserne annonceres også gennem FOF Nordvestjylland  

 



Trædrejning for begyndere v/ Niels E. Jensen  

Hold 1 den: 2. - 3. oktober 2021, begge dage kl. 10.00-15.00 

Hold 2 den: 30. - 31. oktober 2021, begge dage kl. 10.00-15.00. 

Sted: Sløjdlokalet. Fenskær Efterskole Kollegievej 5b 7620Lemvig 

 

Kurset henvender sig hovedsagelig til dig, der gerne vil i gang med at dreje i træ, eller 

har prøvet at dreje i træ før og har brug for et grundlæggende kendskab til drejebænke 

og værktøj. Du vil opleve, hvor fascinerende trædrejning er og hvor nemt man får et 

godt resultat.  

Du får undervisning i hvordan man bruger drejebænken, langs drejning, drejning på 

tværs samt drejning i endetræ, hvilke værktøjer man benytter, hvordan man sliber 

dem og hvordan man minimerer risikoen for at noget går galt. 

Materialeforbruget betales på kurset – har du drejejern eller træ du gerne vil prøve, så 

tag det med. 

 
Kursus pris 695 kr. 

Materialer afregnes med underviseren. Du skal forvente en materialebetaling på 40 - 

50 kr. 

Der kan max være 7 deltagere på holdet, så hurtig tilmelding tilrådes   

Der er kaffe på kanden hele dagen, men husk madpakke.  

Tilmelding senest 3. september 2021, gælder begge hold 

Kurset annonceres også gennem FOF Nordvestjylland  



Trædrejning – øvede v/ Niels E. Jensen 
Dato: 13. - 14.november 2021, begge dage kl. 10.00-15.00. 
Sted: Sløjdlokalet. Fenskær Efterskole Kollegievej 5b 7620Lemvig 

 

Kurset henvender sig hovedsagelig til dig, der har været på begynderkursus og gerne 

vil lære mere, og har brug for yderligere kendskab til drejebænke og værktøj. 

Du vil få tips og ideer til hvordan man udnytter de mange muligheder, der er i 

trædrejning. 

Vi vil dreje skåle med naturkant eller barkkant, bore i endetræ, lave fugle og andre dyr 

og snakke om hvordan man bruger forskelligt special værktøj. Vi vil også bruge tid på 

den perfekte efterbehandling, og snakke om hvad de forskellige træsorter egner sig til. 

Du får undervisning i sikkerhed – både ved drejebænken og når du sliber/laver dit 

værktøj 

Hvis du har drejejern eller træ du gerne vil prøve, så tag det med. 

 

Materialeforbruget betales på kurset, ca. 150 kr. 

 

Kursus pris 695 kr.. Der kan max være 7 deltagere på holdet, så hurtig tilmelding 

tilrådes   

Der er kaffe på kanden hele dagen, men husk madpakke.                              

Tilmeldingsfrist 25. oktober 2021 

Kurset annonceres også gennem FOF Nordvestjylland  



Weekendkursus – Pileflet for begyndere og let øvede 

v/Erna Madsen 
Kikkenborgvej 11, 7570 Vemb                                                                       

Fredag d. 24. september kl. 16.30-21.00 og lørdag d. 25. september kl. 9.30-17.00   

 

Det er altid spændende at arbejde med naturmaterialer, men arbejde med pil er 

fantastisk.                                                                                                                                

Denne gang har du mulighed for at flette: 

• Rund kurv 

• Bakke 

• Et krukkestativ 
 

Kursuspris: 585,00 kr. max 8 deltagere. 

Tilmelding senest 6. september 2021 
 

  
 

 

 

 



Advents Pileflet  

v/Erna Madsen,   

Kikkenborgvej 11, 7570 Vemb                                                                        

Tirsdag d. 16. november 2021 kl. 17.00-21.30  

Naturmaterialer hører adventstiden til.  

Du får mulighed for at flette:                                 

• Juletræer i flere udgaver  

• Stjerner i flere udgaver  

• Fuglekugle kræmmerhus  

• Hjerter  

• Kranse  

  

Kursus pris: 250,00 kr.  + materialer, der afregnes med underviseren.   

Max 8 deltagere.  

 

  
Tilmelding senest 29.oktober 2021 

 

 



Grafik  
FOF Nordvestjylland  

Underviser: Mariane Refstrup Majgaard   

Sted: 

Christinelystskolen,billedkunstlokalet 

Lemvig   

BEMÆRK: Du er velkommen til at ringe for flere oplysninger 26211298.                                             

Tilmelding: www.fof.dk/nordvestjylland/Kursusoversigt/kreativfritid/kreativ-fritid  

 

    

  

Keramik                                                                                                 

FOF Nordvestjylland                                                          

Underviser: Mariane Refstrup Majgaard   

Sted: Christinelystskolen, Lemvig   

Du kan lave skåle, fade, vaser, skulpturer etc.                                                                  

Lær at arbejde med de forskellige teknikker pølse-, trykke-, plade teknik, modellering 

og drejning. Dekorering, glasering og brænding.  

Materialeudgifter må påregnes og afregnes med underviseren.  

Tilmelding: www.fof.dk/nordvestjylland/Kursusoversigt/kreativ-fritid/kreativ-fritid   

    

 

 

 

https://www.fof.dk/nordvestjylland/Kursusoversigt/kreativ-fritid/kreativ-fritid/grafik?id=935501#calendar-container
https://www.fof.dk/nordvestjylland/Kursusoversigt/kreativ-fritid/kreativ-fritid/grafik?id=935501#calendar-container
http://www.fof.dk/nordvestjylland/Kursusoversigt/kreativ-fritid/kreativ-fritid
http://www.fof.dk/nordvestjylland/Kursusoversigt/kreativ-fritid/kreativ-fritid
http://www.fof.dk/nordvestjylland/Kursusoversigt/kreativ-fritid/kreativ-fritid
http://www.fof.dk/nordvestjylland/Kursusoversigt/kreativ-fritid/kreativ-fritid
http://www.fof.dk/nordvestjylland/Kursusoversigt/kreativ-fritid/kreativ-fritid
https://www.fof.dk/nordvestjylland/Kursusoversigt/kreativ-fritid/kreativ-fritid/keramik-anna-mariane-dorte?id=935201#calendar-container
https://www.fof.dk/nordvestjylland/Kursusoversigt/kreativ-fritid/kreativ-fritid/keramik-anna-mariane-dorte?id=935201#calendar-container
http://www.fof.dk/nordvestjylland/Kursusoversigt/kreativ-fritid/kreativ-fritid
http://www.fof.dk/nordvestjylland/Kursusoversigt/kreativ-fritid/kreativ-fritid
http://www.fof.dk/nordvestjylland/Kursusoversigt/kreativ-fritid/kreativ-fritid
http://www.fof.dk/nordvestjylland/Kursusoversigt/kreativ-fritid/kreativ-fritid
http://www.fof.dk/nordvestjylland/Kursusoversigt/kreativ-fritid/kreativ-fritid
http://www.fof.dk/nordvestjylland/Kursusoversigt/kreativ-fritid/kreativ-fritid


Tilmelding til kurser:  

Send mail med oplysninger om kursus til: udsigten4@email.dk  og indbetal 

kursusgebyret til konto i Vestjysk Bank 7730-1199293.  

Se mere om arrangementer i nyhedsmail, hjemmeside og facebook – Lemvig Husflid  

Dansk Husflid Lemvig har forsøgsvis indgået en annonceaftale med FOF 

Nordvestjylland.   

Det betyder at FOF Nordvestjylland annoncerer med Trædrejning og 

Farvekraft ad Helvede til, og vi annoncerer FOF kurserne Keramik og Grafik  

    

Bestyrelse:   
Formand: Ingeborg Refstrup 5093 4298 

Kasserer & sekretær: Anni Skaaning 6127 8486 

Jette Jørgensen 2297 1740 

Niels Erik Jensen 3022 5413 

Suppleanter: 

Karin Høgsgaard 2346 1582 

Bodil Hjortkjær 6175 8300  

Skoleleder:  

 

Medlemskab af foreningen koster 125 kr. pr år; børn halv pris.  

 

Framelding/tilbagebetaling i forbindelse med kurser:  Se retningslinjer på 

hjemmesiden og kontakt skoleleder.   

 

Tilmeld dig nyheder pr. mail via husflid-lemvig@outlook.dk  

 

Vel mødt – til et nyt husflidsår!   

Besøg vores hjemmeside www.lemvig.husflid.dk   

Facebook:Lemvig Husflid   

   

Medlem af:   
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