
FamilieweekendFamilieweekendFamilieweekendFamilieweekend    
 

påpåpåpå    
    

DheDheDheDhe    
Skolebyen 11, SkjernSkolebyen 11, SkjernSkolebyen 11, SkjernSkolebyen 11, Skjern    

    
den 14. den 14. den 14. den 14. ----    16. oktober 201616. oktober 201616. oktober 201616. oktober 2016    

    
    

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 26. august kl. 8.00 

til Marny Rasmussen på tlf. 60151837  
eller  marny@mail.dk 

 
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:    
    

Marny Juul Rasmussen               Marny Juul Rasmussen               Marny Juul Rasmussen               Marny Juul Rasmussen               60151837601518376015183760151837    
ellerellerellereller    

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    
broderibroderibroderibroderi    

dekupørsavdekupørsavdekupørsavdekupørsav    
dragerdragerdragerdrager    
filtningfiltningfiltningfiltning    
kniplingkniplingkniplingknipling    

knive  knive  knive  knive  ----        skæfter og skederskæfter og skederskæfter og skederskæfter og skeder    
læderlæderlæderlæder    

patchworkpatchworkpatchworkpatchwork    
pilefletpilefletpilefletpileflet    
sivfletsivfletsivfletsivflet    

smedningsmedningsmedningsmedning    
stenhugningstenhugningstenhugningstenhugning    
strik (domino)strik (domino)strik (domino)strik (domino)    
sølvsmykkersølvsmykkersølvsmykkersølvsmykker    
trædrejningtrædrejningtrædrejningtrædrejning    

 
Der er en dygtig instruktør til hvert emne. 

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

 Sted:  Dhe, Skolebyen 11, Skjern 
 Tid:  ankomst fredag    14/10-16  kl. 20.00-20.30  
   afrejse    søndag  16/10-16   kl. 14.30 ca. 
 Pris:  ophold incl. fuld forplejning: 
   voksne              700 kr 
   børn 8-14 år   435 kr 
   børn 3-7 år     180 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.    


