Langelands
Husflidsforening

Program 2021-22
Husflidsforeningen har også et kursus for dig

Bestyrelsen
Jan Oskar Andersen
Jens Winthersvej 16, Rudkøbing
Mail: Jan-oskar@outlook.dk

Tlf 24 96 23 40

Erik Max Andersen
Møllemosevej 10, Simmerbølle
Mail chief.erik.max@gmail.com

Tlf. 40 42 31 13

Birgit Heldbo
Nordre Landevej 71, Simmerbølle
Mail: linkehoej@dlgpost.dk

Tlf. 20 55 48 28

Lise Hansen
Haverne 20, Rudkøbing
Mail: lisemhansen@live.dk

Tlf. 40 29 25 28

Hans Espensen
Stengadevej 28, Stengade
Mail: trelhoj@hotmail.dk

Tlf. 30 72 43 26

Er du ikke medlem – så bliv det.
Enlige: 50 kr. Ægtepar: 75 kr. pr.år
www.langeland.husflid.dk
Langelands Husflidsforening er medlem af Fora

Information om Persondataforordningen
Kære medlemmer og kursister.
Fra d. 25. maj 2018 vil hele Europa have en ny, fælles lovgivning om behandling af
personlige oplysninger. Dem gør vi vores bedste for at leve op til. Du afgiver personlige
oplysninger til Langelands Husflid i forbindelse med medlemskab og som kursist. For os er
det vigtigt at have jeres personlige oplysninger i forbindelse med kurser. Vi har en
privatpolitik, som er på hjemmesiden.
www.langeland.husflid.dk

Langelands Husflidsforening
Udsender hermed det nye program 2021-22
Bestyrelsen bestræber sig på at lave et så alsidigt program som muligt. Vi
har mange ideer og ønsker om nye kurser, men det er en udfordring at
skaffe lærerkræfter dertil. På de følgende sider kan i se hvilke kvalitets
kurser vi har fået programsat til denne sæson
Kurserne afholdes i borgerhuset, i frivilligcentret og i værkstedsgården i
Rudkøbing. Et enkelt dog ude i naturen, da vi igen i år har været heldige
og få Marianne Krag fra DN til at undervise i VILD MAD. Nyt i år er kurser i
akvarelmaling og Artquilt.
Unge under 18 år er ½ pris ifølge med voksen.
Ved framelding senere end 14 dage før kursusstart, kan foreningen kræve
kursus gebyr betalt.
Husflidsforeningen gør opmærksom på at den ingen forsikring har som dækker
hvis der sker noget.
Det er deltagerens egen ulykkesforsikring som skal dække.

Du behøver ikke være medlem for at gå på kursus.
Tilmelding til de enkelte kurser, se:
www.langeland.husflid.dk

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes i Borgerhuset Rudkøbing
Onsdag d. 15. september 2021 kl. 19:30

Udstilling
Udstilling afholdes i Borgerhuset Rudkøbing.
Her udstiller medlemmer og kursister vinterens arbejde

Skærtorsdag d. 14. april 2022 kl. 13:00-16:30

Kreative onsdage på Værkstedsgården
Onsdage kl. 18.30 – 21.30, start d. 6. oktober 2021 (10 gange)
Aktiviteter: Div hobby arbejder, træsløjd, trædrejning, stenslibning m.m.
På disse aftener har vi ingen instruktør, men hjælper hinanden.
Du bestemmer selv hvad du vil lave.
Der er stenslibemaskiner, drejebænke, dekupørsave, båndsav, rundsav,
høvl og diverse håndværktøj.
Vi mødes 18.30 og arbejder frem til klokken 21, hvorefter der så er fælles
oprydning og rengøring af lokalet, aftøring af borde mm.
Pris: Gratis. Disse aftener er kun for medlemmer af husflidsforeningen.
Ingen tilmelding, mød bare op. Yderligere info: på tlf. 24 96 23 40
De kreative onsdage forsætter 10 gange i 2022, med start:
start d. 5. januar 2022 (onsdage kl. 18.30 – 21.30).

Kreative torsdage på Værkstedsgården
Torsdage kl. 19.00 – 21.30, start d. 7. oktober 2021 (10 gange)
Aktivitet: Div håndarbejder
På disse aftener har vi ingen instruktør, men hjælper hinanden.
Du bestemmer selv hvad du vil lave. Syning, patchwork, hækling, strikning,
broderi
Medbring selv de materialer, nål og tråd som du har brug for til dit projekt
Pris: Gratis. Disse aftener er kun for medlemmer af husflidsforeningen.
Ingen tilmelding, mød bare op. Yderligere info: på tlf. 40 29 25 28
De kreative torsdage forsætter 10 gange i 2022, med start:
start d. 6. januar 2022 (torsdage kl. 19.00 – 21.30).

Specielt i år – julestjerne fletteaften ved Birgit Heldbo

Kursus i julestjerneflet
Torsdag d. 25. november 2021, 19.00 – 21.30 på Værkstedsgården
Gratis for medlemmer.
Medbring gerne selv de
materialer, som du ønsker at
flette af.

Akvarel maling 2021
Nyhed ... 3 små kurser af 3 lektioner med akvarel.
Akvarel – Træer i skoven. Skoven byder på mange
forskellige stemninger, som styres af vejr og årstid.
Kom og vær med til at indfange noget af magien og
male træer i skoven. Kurset er for begyndere og let
øvede.
Onsdag d. 13. oktober kl. 10 – 13 i Frivilligcentret.
Akvarel – lette landskaber De skønne udsigter med åbne vidder og højt
til himmelen er hvad vi har fokus på. Vi maler simple landskaber med
himmel og forgrund, som er oplagte motiver i akvarel.
Kurset er for
begyndere og let øvede.
Onsdag d. 20. oktober kl 15 – 18 i Frivilligcentret.
Akvarel – kort/ophæng
Julen står for døren og hvorfor ikke sende et julekort i akvarel i år? Vi
maler små lette motiver efter skabelon (gerne fri tegning) som kan
anvendes til kort og ophæng. Kurset er for alle med lyst til DIY projekter.
Lørdag d. 4. december kl 15 -18 i Frivilligcentret.
Medbring egne materialer eller kontakt underviseren for køb af startpakke
inden begyndelse
Instruktør: Nanna Takatomi (Møllergade 64, Svendborg) 29 66 34 40
Antal deltagere: Max 8 deltagere per kursus
Pris 200,- kr per kursus:
Tilmelding (senest 10 dage før kurses start): https://langeland.husflid.dk/

Moderne knipling
Denne vinter har vi igen 2 kniplekurser i Borgerhuset a 3 lørdage.
Efterårs-kursus: 2. oktober, 6. november og 27. november 2021.
Alle dage 9:00 - 14:30
Forårs-kursus: 8. januar, 5. februar og 5. marts 2022.
Alle dage 9:00 – 14:30
Vi vil lave mange spændende moderne kniplinger lige fra brocher,
spændende tørklæder og forskellige ting til beklædning og hjemmet.
Der er mulighed for at få inspiration ved hjælp af bøger, blade og nye
modeller.
Et kursus både for nybegyndere og øvede.
Materialer kan købes på kurset
Instruktør: Kirsten Kock, Munkebo, tlf. 65 97 50 03
Antal deltagere: Max 10 per hold.
Pris: 675,- kr. (18 lektioner)
Tilmelding: senest 10 dage før kursus start
www.langeland.husflid.dk/kursustilmelding

Kreative blomsterinspiration
Lørdag d. 6. novenber kl. 9:00 – 15:00 på Værkstedsgården
Lørdag d. 19.marts kl. 9:00 – 15:00 på Værkstedsgården
Som noget nyt i år har vi fået kontakt til Charlotte Tved, som 2 gange vil
komme og undervise i brug af blomster på nye og spændende måder..
Der vil blive muligheder for at lave dekorationer, kranse og alt andet med
blomster. Har man specielle ønsker, så kontakt underviseren inden kurset.
Materiale kan købes ved lærer for eksta betaling.
Instruktør: Charlotte Tved (2616 9063).
Antal deltager: Max. 8 per hold.
Pris: 325,- kr per kursus
Tilmelding: senest 10 dage før kursusstart på hjemmesiden:
www.langeland.husflid.dk/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Husk at tilmelde dig nyhedsbrevet.
Medlemsskab af Langelands husflidsforening: Enlige 50 kr Ægtepar 75 pr år.
Værkstedsgården: Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing
Borgerhuset: Ahlefeldtsgade 13, 5900 Rudkøbing
Frivilligcenter Langeland, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing

Pileflet (nybegyndere og øvede)
Weekenden d. 13-14 november 2021, kl. 9:00-16:00 begge dage
Weekenden d. 29-30 januar 2022, kl 9:00-16:00 begge dage
Weekenden d. 12-13 marts 2022, kl 9:00-16:00 begge dage
Kurserne afholdes på værkstedsgården Rudkøbing.
Undervisningen er tilrettelagt, ud fra den enkelte elev.
Som nybegynder er det en god ide at starte med rundkurv, som giver indblik i
de forskellige traditionelle fletteteknikker på flettet bund eller på fast bund.
Som øvede bevæger du dig ud i nye teknikker, ovale og firkantede kurve.
Efterhånden som du får lært at styre pilen, er det muligt selv at gå på
opdagelse og lege med pilen.
Medbring en tung sten ca. 3-5 kg, værktøj låner I, hvis I ikke har.
14 dage før kurset må I gerne skrive, hvad I har af ønsker, af hensyn til jeg
lægger pil i blød.

Materialer afregnes med instruktøren.
Instruktør: Hellemai Toft, V. Skerninge, tlf. 62 24 35 5
info@hellemaitoft.dk www.hellemaitoft.dk
Antal deltagere: max 8 per hold
Pris: 650,- kr. (15 lektioner) per weekendkursus
Tilmelding: senest 10 dage før kursusstart på hjemmesiden:
www.langeland.husflid.dk/kursustilmelding

Søde sager
Lørdag d. 20. november 2021 kl 10 – 14:30
Kurset afholdes på Værkstedsgården
På min væg hænger et lille ordsprog ”Vi to skal blive gamle sammen! Så vi
skal huske at kysse og spise meget chokolade.”
Det første må I selv klare, men det
sidste kan I lære at lave på mit
chokoladekursus, hvor vi både skal
lave hjemmelavede flødeboller og
kaste os ud i kunsten at lave flotte
fyldte chokolader.
På kurset skal I prøve håndværket og
vil få inspiration og øvelse, som gør
at I kan fortsætte med produktionen
derhjemme.
Alle vil komme hjem fra kurset med
både flødeboller og forskellige fyldte
chokolader.
Medbring: forklæde, bøtter til
chokolader og flødeboller.

Instruktør: Carsten Plagborg (40 38 06 61)
Antal deltagere: Max. 12
Pris: 420,- kr (incl. materiale udgifter, 250,-kr)
Tilmelding: senest 9. november på hjemmesiden:
www.langeland.husflid.dk/kursustilmelding

Artquilt
Endnu et nyt kursus her i husflidsforningen.
Lørdag d. 15. januar 2022 kl. 9 – 16. Kurset afholdes i Borgerhuset.
Vi skal i løbet af dagen fremstille et lille landskabsbillede.
Med udgangspunkt i egne tegninger overfører vi billedet til tekstilt udtryk.
Medbring evt. selv et billede eller lad fantasien råde.
Vi skal udelukkende sy i hånden, så medbring sygrej til det. Har du selv
stof, tråd og broderigarn i blå og grønne nuancer samt evt. brune og gule,
kan du tage dem med. Ellers kan materialer købes. Der beregnes en lille
udgift til fælles opstartmateriale.

Instruktør: Hanne Larsen (24 45 40 28)
Antal deltagere: max. 8
Pris: 400,- kr
Tilmelding: senest d. 4 januar på hjemmesiden:
www.langeland.husflid.dk/

Trædrejning – brug drejejernene rigtigt.
Lørdag d. 19. februar 2022 kl. 9.00 – 16.00
Kurset afholdes på værkstedsgården Rudkøbing
Lær dine drejejern rigtigt at kende og brug de forskellige teknikker i nogle
simple opgaver.
I det her kursus vil vi især arbejde med spinde jernet og endetræsudhulning.

Vi skal dreje æsker med klemlåg.
Instruktør: Rasmus Pedersen tlf. 29 48 66 37
Antal deltagere: Max. 8
Pris: 400,- kr
Tilmelding: senest 8. februar på hjemmesiden:
www.langeland.husflid.dk/

Årets sidste kursus er ligesom sidste kursus i foråret 2021 et madlavningskursus.
Atter tager vi ud i naturen med Marianne Krag Petersen fra Skovsgaard (DN).

VILD MAD fra skov og eng
Lørdag d. 30 april 2022 kl 10:00 – 15:00
Mødested: P-pladsen i Konabbe Skov øst for Skovsgaard, Påøvej ca. 300
meter fra Påø Strand.
Foråret er over os, og skoven bugner af friske nye urter.
Her i det tidlige forår er mange vilde planter som løgkarse, skovsyre,
skovmærker, bøgeblade, skvalderkål og brændenælder særligt lækre og
velegnede til at bruge i madlavning. Dertil er de fulde af mineraler og
vitaminer.
Vi går tur og samler ind fra naturens spisekammer, hvorefter vi ved
Skovsgaard Naturformidlings mobile udekøkken tilbereder små lækre
retter af de planter vi har samlet ind.
Instruktør: Marianne Krag Petersen
Antal deltagere: Max 12
Pris: 225,-kr
Tilmelding: senest 20.april på
www.langeland.husflid.dk/

Foto fra turen på Ristinge Hale

