
SKABENDE HÅNDVÆRK
- i samvaer med andre

Lørdag d. 9. november: kl. 10:00 - 17:00
Søndag d. 10. november: kl. 9:00 - 15:00

Weekendens arrangement er et 
samarbejde mellem Espe Husflid, 

Midtfyns Husflid og 
Ringe Fri- & Efterskole

FILT PÅ MANGE MÅDER                        
RINGE FRI- & EFTERSKOLE
Instruktør: Johanne Krabek
Vi skal arbejde med uld (karteflor) 
og sæbespåner i lange baner.  
Der er mulighed for at filte jule-
gaver eller ting til dig selv. Sutsko, krukker, tasker, vanter, 
tørklæder, tehætter, stempelkandevarmer... - alt er mu-
ligt, der er kun fantasien, der sætter grænser.  
Materialeudgift efter forbrug.

PARKOUR                                     
RINGE FRI- & EFTERSKOLE
Instruktør: Simon Helstrup
På parkour skal vi udnytte vores krops 
potentiale og udfordre vores mentale 
styrke. Vi skal have det vildt sjovt og sam-
tidig få sved på panden.  
Træningen vil forgå udendørs på forskel-
lige baner i Ringe, men også ude i byen, hvor diciplinen 
oprindeligt er opstået. Alle kan være med, selv om man 
har prøvet det før, skal man nok blive udfordret!

BILLEDVÆRKSTED
- billeder med bogstaver                        
RINGE FRI- & EFTERSKOLE
Instruktør: Iben Warburg
Vi bruger typografien som 
udgangspunkt for billeder af 
forskellig slags. Plakatdesign, doodlerier, illustrationer 
til eller på tekst eller noget helt andet. Medbring gerne 
PC med et opsætningprogram f.eks. Publisher og evt. 
forskellige tekstark eller andet, du kunne tænke dig at 
bruge. Materialeudgift efter forbrug.

REDESIGN JEANS TIL TASKER                        
RINGE FRI- & EFTERSKOLE
Instruktør: Annette Bonavent
Vi splitter gamle jeans ad og samler dem 
igen til alle mulige former for tasker.  
I tråd med et bæredygtigt koncept, ud-
nytter vi det lækre materiale, som denim 
er... også at udsmykke på. 
Enkle nyttesømme og andre dekorationer, giver 
taskerne et meget personligt præg. Medbring symaskine, 
knapper, bånd og hvad du ellers tror, der kan bruges. 
Materialekit inkl. et par vaskede gamle jeans kan købes 
for 50,-

KURSERNE AFHOLDES  
PÅ FØLGENDE ADRESSER:

RINGE FRI- & EFTERSKOLE 
Rolighedsvej 25, 5750 Ringe
PRIS KR. 400,-
inkl. frokost og kaffe begge dage

ESPE HUSFLID 
Graabjergvej 6. 5856 Ryslinge 
Trædrejning afholdes her. PRIS KR. 340,-
Medbring selv mad og drikkelse!

FRA YT TIL NYT                          
RINGE FRI- & EFTERSKOLE
Instruktør: Ole Lambertsen
Vi bygger skulpturer, collager og instal-
lationer. Billedkasser og kikkasser. Og vi 
gemmer fortællinger ind i alle de ting vi 
skaber... Genbrug og yt-ting sat sammen 
på overraskende måder! Alle deltagere 
medbringer en bærepose fyldt med: småting, emballage, 
garnrester, små æsker, dimser og dippedutter, blade med 
billeder, flot papir eller taperrester, smykker eller andet 
fint: Ryd skuffen!

9. & 10. november 2019

AKTIV
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SIDSTE TILMELDINGSFRIST
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tilmelding skal ske via hjemmesiden

En weekend med fokus på en kreativ 
og faglig oplevelse af det gode hånd-
værk samt det oplevelsesrige miljø, 

 der opstår, når man samler alle aldre

OBS! NOGLE HOLD VIL BLIVE SENDT PÅ NORD-
AGERSKOLEN EFTER FÆLLES INTRODUKTION PÅ 
EFTERSKOLEN LØRDAG MORGEN



BAG DIT EGET BRØD                                        
RINGE FRI- & EFTERSKOLE
Instruktør: Jan Illum
Vi skal i gang med at bage vort eget 
brød. Vi skal have teori og praktik om 
dejlægning, lave vores egen opskrift 
og arbejde med surdej og koldhævede deje. Vi skal lave 
kager og desserter. Og pynte kager bl.a. med chokolade!
Medbring gerne en køkkenmaskine, forklæde og godt 
humør! Materialeudgift efter forbrug.

SAMEARMBÅND - TINTRÅDSBRODERI                          
RINGE FRI- & EFTERSKOLE
Instruktør: Dorte Edur
Traditionelt tintrådsbroderi, lavet 
med spundet tintråd...Tråden der 
bruges til tintrådsbroderi indeholder 
4% sølv og er nikkelfri. Du lærer:  At 
flette tintrådsmøndtre, hvotrdan du laver samearmbånd 
i skind og hvordan du kan lave tekstilarmbånd i samestil. 
Medbring selv alm. sygrej, fingerbøl, broderigarn m.m. 
Materialeudgift: ca. 75 til 150 kr. pr. armbånd.

FLET I MANGE MATERIALER              
RINGE FRI- & EFTERSKOLE
Instruktør: Else Marie Scherning
Du bliver præsenteret for de grundlæg-
gende teknikker til at flette kurve og tasker 
i alverdens materialer - gavepapir og stof, 
genbrugsmaterialer som f.eks. gummi-
slanger eller pallebånd. Materialeudgift 
efter forbrug.

SMYKKEVÆRKSTED                                      
RINGE FRI- & EFTERSKOLE
Instruktør: Jesper Sell
På weekendens smykkeværksted 
kan du lave din egen fingerring eller 
ørestik. Du kan også lave vedhæng og andre smykker. Der 
bliver kun brugt ægte sølv til ringe og ørestikker og evt. 
kobber og smelteemalje som udsmykning. Har du selv ma-
terialer som du gerne vil bruge, kan du godt tage det med. 
Materialeudgift efter forbrug.

KOSMETIKPUNGE, PUDER & TASKER                       
RINGE FRI- & EFTERSKOLE
Instruktør: Gitte Elbæk
Vi syr puder, kosmetikpunge, 
toilettasker, penalhuse og andre 
småopgaver af bl.a. voksdug og 
bomuldsstof. Lær at sy en lynlås 
i på en nem måde! Vi printer dine egne 
billeder på stof, som kan bruges til at personliggøre din 
pude eller taske. Medbring personlige billeder eller andre 
dekorationsmatr. Materialeudgift efter forbrug.

BLIV DIN EGEN 
BRYGMESTER                         
RINGE FRI- & EFTERSKOLE
Instruktør: Kristian Jakobsen
Fra bygmalt, vand, humle og gær til 
færdigbrygget mørkt øl. I weeken-
den når vi at fremstille en urt, der efter 2 ugers gæring, 
skal fyldes på flaske. Vi skal skabe og fremstille etiketter, 
gennemgå og smage på malt- og humle sorter. Over-
holde streng hygiejne og naturligvis selv være med i hele 
processen, der giver ca. 8 liter øl. Man må afse 2 timer 
14 dage efter kurset til påfyldning og kapsling. Med-
bring forklæde, viskestykke og gerne bærbar pc. Materi-
aleudgift til malt, humle og gær:  
ca. 120 kr.

SMEDNING                              
RINGE FRI- & EFTERSKOLE
Instruktør: Peter Schaeffer
Smedning er et flere tusindårigt 
gammelt håndværk. Ved hjælp af 
kun ild, en hammer og en armbolt forarbejdes metallet. 
På kurset vil vi arbejde med at smede knive, brevåbnere, 
kroge, dragtnåle og ildstål. Medbring udendørspåklædn-
ing, der kan tåle at blive snavset. Materialeudgift efter 
forbrug.

KONFEKT OG JULEGUF                                        
RINGE FRI- & EFTERSKOLE
Instruktør: Bent Jakobsen
Nu er der ikke så længe til jul, så vi 
kan godt begynd at tænke på guf!  
- og øve os... Her kæles for detaljen med den hjemmela-
vede konfekt, flødeboller og kransekage.  
Idéer og inspiration til en indbydende konfektskål på 
julebordet. Materialeudgift efter forbrug.

LAV DIN EGEN KNIV                
RINGE FRI- & EFTERSKOLE
Instruktør: Jørn Mathiesen
Vi limer skæftemateriale - træ. 
metal, horn, ben m.m. på en 
færdiglavet klinge, (som du selv medbringer 
eller køber på kurset) og udformer skæftet efter nordisk 
tradition. Til sidst bygges en passende læderskede som 
formgives. Materialeudgift. 
NB: Dette kursus starter fredag aften kl. 19:00 - 
21:30 

SNIT I TRÆ                         
RINGE FRI- & EFTERSKOLE
Instruktør: Sandi Haar
2 dage hvor du kan prøve kræfter 
med snittekniv og træ. Det kræver 
ingen forudsætninger ud over lyst 
til at snitte og der kan skabes brugskunst som smøre-
knive/skeer eller små mesterværker i form af skulpturer. 
Mulighederne er mange med en lille kniv. Medbring 
gerne et par tætsidende havehandsker i læder.Der vil 
være snitteknive til låns, men har du selv, er du velkom-
men til at tage den med. 
Materialeudgift efter forbrug. 

TRÆDREJNING                        
ESPE HUSFLID, RySLINGE
Instruktør: Rasmus Pedersen
Undervisnigen tager udgangs- 
punkt i kursistens ønsker. Der kan 
drejes forskellige former for skåle, 
lysestager m.m. Materialer kan købes eller medbringes.

STYLING                                                       
RINGE FRI- & EFTERSKOLE
Instruktør: Louise Hartmann
Sammen men Louise fra ByHart-
mann leger vi med stil og farver... 
Vi kikker på makeup-tricks, vilde 
farvekombinationer og modige 
stylingtips! Materialeudgift efter forbrug.


