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Program 2020-21 
 

Husflidsforeningen har også et kursus for dig 



Bestyrelsen 

 
 
Jan Oskar Andersen 
Jens Winthers vej 16, Rudkøbing    Tlf 24 96 23 40 
Mail: Jan-oskar@outlook.dk 
                                                                                  
Erik Max Andersen 
Møllemosevej 10, Simmerbølle              Tlf. 40 42 31 13 
Mail chief.erik.max@gmail.com 
 
Birgit Heldbo 
Nordre Landevej 71, Simmerbølle             Tlf. 20 55 48 28 
Mail: linkehoej@dlgpost.dk 
 
Lise Hansen 
Haverne 20, Rudkøbing                  Tlf. 40 29 25 28 
Mail: lisemhansen@live.dk 
 
Hans Espensen 
Stengadevej 28, Stengade              Tlf. 30 72 43 26 
Mail: trelhoj@hotmail.dk 
 
 
  

Er du ikke medlem – så bliv det. 
 

Enlige: 50 kr. Ægtepar: 75 kr. pr.år 

www.langeland.husflid.dk 
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 

mailto:chief.erik.max@gmail.com
mailto:linkehoej@dlgpost.dk
mailto:lisemhansen@live.dk
mailto:trelhoj@hotmail.dk
../../www.langeland.husflid.dk
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Langelands Husflidsforening 
  

Udsender hermed det nye program 2020-2021 

Bestyrelsen bestræber sig på at lave et så alsidigt program som 
muligt. Vi har mange ideer og ønsker om nye kurser, men det er et 
problem 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 og i værkstedsgården i Rudkøbing. 
Et enkelt dog ude i naturen, da vi som noget nyt har fået Marianne 
Krag fra DN til at undervise i ”VILD MAD”. 
      
Kurserne afholdes ved min. 8 deltagere. 
Unge under 18 år ½ pris ifølge med voksen. 
 
Ved framelding senere end 14 dage før kursusstart, kræves kursus 
gebyr betalt.  
Ved afmelding inden 14 dage, opkræves et gebyr på 50 Kr. 
 
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/kurser/ 

 

        

Generalforsamling 

Ord. Generalforsamling afholdes i Borgerhuset Rudkøbing 
Onsdag d. 24. februar 2021 kl. 19:30 

 

Udstilling 

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

Skærtorsdag d. 1. april 2021 kl. 13:00-16:30 



Kreative onsdage på Værkstedsgården 

 
Onsdage kl. 18.30 – 21.30,  start d. 7. oktober 2020  (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, aftørring af borde mm. (ny aftale med værkstedsgården). 
 
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 2021, med start: 
start d. 6. januar 2021 (onsdage kl. 18.30 – 21.30). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Kreative torsdage på Værkstedsgården 

 
Torsdage kl. 19.00 – 21.30,  start d. 8. oktober 2020  (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 2021, med start: 
start d. 7. januar 2021 (torsdage kl. 18.30 – 21.30). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Moderne knipling 
 
Lørdag d. 3. oktober 2020 kl. 9.00 - 14.30 
Lørdag d. 31. oktober 2020 kl. 9.00 – 14.30 
Lørdag d. 28. november 2019 kl. 9.00 – 14.30 
Kurset afholdes i Borgerhuset Rudkøbing 
      
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 
Pris: 600 kr. (18 lektioner) 
 
Tilmelding: senest d. 18.september på hjemmesiden: 
www.langeland.husflid.dk/kurser/ 

 
 
 
 
 
 

 



Pileflet 2020 (nybegyndere og øvede) 

Weekenden, d. 3 – 4 oktober, kl. 9:00-16:00 begge dage 

Kurset 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 51 

info@hellemaitoft.dk   www.hellemaitoft.dk 

Pris: 525,- kr. (15 lektioner) 

Tilmelding: senest d. 18.september på hjemmesiden: 

www.langeland.husflid.dk/kurser/ 
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Trædrejning – mejseldrejning (øvede) 

 
Lørdag d. 17.oktober    kl. 9.00 – 16.00 

Kurset afholdes på værkstedsgården Rudkøbing 

 
Mejslet er for mange drejere et frygteligt svært stykke værktøj. 

Kurset her handler om at vise hvor simpelt mejslet faktisk er at benytte, samt vise at 

det giver uovertrufne overflader. Desuden er mejslet et godt udgangspunkt for 

skæreteknikken til alle andre drejeværktøjer. Vi laver simple små øvelser med 

mejsel, som giver kursisten en god base at bygge videre på. 

Medbring gerne egne mejsler, samt simpelt langsdrejningstræ. 
 
Instruktør: Rasmus Pedersen, www.woodturning.dk  tlf. 29 48 66 37 
Pris: 325,- kr 
Tilmelding: senest 2.oktober på hjemmesiden: 
 
www.langeland.husflid.dk/kurser/ 
 
 
 
 
 

 

http://woodturning.dk/


Filtekursus – begyndere 
Lørdag d. 24.oktober 2020 kl. 9:00-16:00 
Kurset afholdes på Værkstedsgården 
 
Kunne du tænke dig at stifte bekendtskab med filtning så er det nu - 
Vi taler lidt om uldtyper og hvad det kan bruges til. 
Vi filter over malle kaldt hule former glæd jer. 
Der skal medbringes :En lille balje 3-4 håndklæder 
Der beregnes en mindre fællesudgift til diverse brugsting 
Der bliver også udgift til uld. 
Hvis du har spørgsmål eller ønsker så ring til mig 14 dage før kurset, håber vi ses. 
Hilsen Helle 
 
Instruktør: Helle Find Andersen tlf: 30 66 36 26 
 
Pris: 300,- kr 
Tilmelding: senest 9.oktober på hjemmesiden: 
www.langeland.husflid.dk/kurser/ 
 
 
 
 
 
 
 

Pileflet      (nybegyndere og øvede) 
Weekenden, d. 7.- 8. november 2020 kl. 9:00-16:00 begge dage 
Kurset afholdes på værkstedsgården Rudkøbing 
 
Undervisningen er tilrettelagt, ud fra den enkelte elev.                                                                                                      
 
Se mere om kurset side 7 her i hæftet.    
 
 
Medbring en tung sten ca. 3-5 kg, værktøj låner I, hvis I ikke har.                                                                                                       
14 dage før kurset må I gerne skriv, 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 51, 
info@hellemaitoft.dk       www.hellemaitoft.dk 
 
Pris: 525,- kr. (15 lektioner) 
Tilmelding: senest d. 23.oktober på hjemmesiden: 
www.langeland.husflid.dk/kurser/ 
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Moderne knipling 2021 
 
Kursus over 3 lørdage i Borgerhuset 
16.januar 9.00 – 14.30 
 6.februar 9.00 – 14.30 
 6.marts   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 
 
Pris: 600 kr. (18 lektioner) 
Tilmelding: senest d. 29 december 2020 på hjemmesiden: 
 
www.langeland.husflid.dk/kurser/  
 
 
 

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

 

Ved alle vores kurser er der kaffe / te og et rundstykke ved start 
Kaffe/te til medbragt frokost 

kaffe/te med hjemmebagt kage om eftermiddagen            
Pris: 40 kr pr. Dag 

 
 

(ovenstående gælder selvsagt ikke til mad i det fri kurset) 
 
 
 

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 



Filtekursus – let øvede og øvede 
 
Weekenden 30 – 31 januar fra 9.00 – 16.00 (begge dage) 
Kurset afholdes på Værkstedsgården 

 
Har du fået lyst til at filte mere så er det nu. 
Vi starter ud med en mindre filteopgave alle, derefter filter i selv. 
Husk i har 2 dage. 
Medbring lille balje 3-4 håndklæder resten har jeg med 
Der må påregne en lille fællesudgift. 
Jeg har uld med som I kan købe. 
Hvis I har spørgsmål eller ønsker så ring til mig 14 dage før kursus 30663626 håber 
vi ses 
 
Instruktør: Helle   tlf: 30 66 36 26 
Pris: 525,- kr 
Tilmelding: senest 15.jaunar på hjemmesiden: 
 
www.langeland.husflid.dk/kurser/ 
 
 



Trædrejning 2021 – Skåldrejning  (Begyndere og øvede) 

 
Lørdag d. 13. februar 2021  kl 9.00 – 16.00 
Søndag d. 14.februar 2021  kl 9.00 – 16.00 
Kurset afholdes på Værkstedsgården Rudkøbing 

 
Rasmus Pedersen har siden 2008 levet af sin passion for trædrejning. Han laver 
primært regulært produktions arbejde, så som balustre, bordben, lampedele, 
designdyr osv. 
Materialer medbringes, men instruktøren har også materialer med som kan købes. 
 
På weekendens kursus skal vi arbejde med teknikken omkring skåldrejning, 
hvordan gør vi processen så simpel og let som muligt. Vi arbejde med forskellige 
slibninger, og opspændingsteknikker. Vi ser på design og formgivning, og hvordan 
form og simplicitet i formgivning gør drejeprocessen nemmere. Vi arbejder med 
slibning og overfladebehandling. 
 
Instruktør: Rasmus Pedersen tlf. 29 48 66 37 
Pris: 525,00 kr. (15 lektioner) 
Tilmelding: senest 29. januar på hjemmesiden:  
www.langeland.husflid.dk/kurser/ 

 

 

 

 

 



Pileflet 2020 (nybegyndere og øvede) 

Weekenden, d. 13. - 14. marts.  kl. 9:00-16:00 begge dage 

Kurset 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 51 

info@hellemaitoft.dk   www.hellemaitoft.dk 

Pris: 525,- kr. (15 lektioner) 

Tilmelding: senest d. 26. februar på hjemmesiden: 

www.langeland.husflid.dk/kurser/ 
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Årets sidste kursus er også årets store sats. Vi prøver noget helt nyt og tager ud i 
naturen med Marianne Krag Petersen fra Skovsgaard (DN). 
 
 

VILD strand MAD 

Lørdag d. 8.maj.  Kl 10.00 - (?) 15.00 

Mødested p-pladsen Ristinge Hale 

Langs stranden vokser en overdådighed af lækre spiselige vilde urter. 

Vi går en tur langs stranden og samler ind fra naturens store køkkenhave, mens vi 

får en snak om, hvordan de forskellige planter kan bruges i madlavning. 

Herefter sætter vi gryderne over bål og trangia og laver små lækre retter af de 

planter, vi har samlet ind. 

 

Pris: 100,- kr. 

Tilmelding: senest 20.april på vores hjemmeside:   

www.langeland.husflid.dk/kurser/ 

Kurses for 8 og max 15 deltagere 
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