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Quilling for begyndere og let øvede

Torsdag den 4. februar 2016 kl. 14.00 – 17.00

Der arbejdes med Karen Marie klips principper og materialer.
Vi arbejder med grundprincipper og laver nogle enkle ting.
Materialer og redskaber medbringes eller kan købes i butikken. 
Pris: 100 kr. inc. kaffe og kage

Quilling for øvede og 3D

Torsdag den 18. februar 2016 kl. 19.00 – 22.00

Der arbejdes med Karen Marie Klips Principper og materialer.
På dette kursus arbejdes der frit.
Der vil blive mulighed for at arbejde med 3D quilling og andre 
teknikker i forårs- og påsketing.
Materialer og redskaber medbringes eller kan købes i butikken.
Pris: 100 kr. inc. kaffe og kage

Kort kursus for begyndere

Lørdag den 20. februar 2016  kl. 10.00 – 14.00

Kurset er for begyndere - vi starter fra bunden af, så 
alle kan være med. 
Du skal selv medbringe materialer og diverse værktøj - 
eller køb det i butikken.
Pris: 100 kr. inc. kaffe og kage

Alutape Kursus

Mandag den 29. februar 2016 kl. 19.00 – 22.00

Leg med alutape for alle.
Prøv en ny spændende hobby, hvor næsten alt er muligt.
Materialer kan medbringes eller købes i butikken.
Pris: 100 kr. inc. kaffe og kage

Pergamano

Torsdag den 10. marts 2016 kl. 14.00 – 17.00

Der arbejdes individuelt efter oplæg eller egne mønstre 
medbringes.
Materialer skal medbringes.
Pris: 100 kr. inc. kaffe og kage

Kort Inspiration

Tirsdag den 15. marts 2016 kl. 10.00 – 13.00

Bliv inspireret til at prøve nye teknikker og lave anderledes 
kort.
Materialer skal medbringes.
Pris: 100 kr. inc. kaffe og kage

Quilling let øvede

Torsdag den 7. april 2016 kl. 14.00 – 17.00

Der arbejdes med Karen Marie klips principper og materialer.
Vi arbejder med enkle projekter efter eget valg.
Materialer og redskaber medbringes eller kan købes i butikken.
Pris: 100 kr. inc. kaffe og kage

Kort Inspiration

Tirsdag den 12. april 2016 kl. 10.00 – 13.00

Bliv inspireret til at prøve nye teknikker og lave anderledes 
kort.
Materialer skal medbringes.
Pris: 100 kr. inc. kaffe og kage

Quilling for øvede

Torsdag den 28. april 2016 kl. 19.00 – 22.00

Der arbejdes med Karen Marie Klips principper og materialer.
Vi arbejder individuelt med projekter efter eget valg.
Materialer og redskaber medbringes eller kan købes i butikken.
Pris: 100 kr. inc. kaffe og kage

Tilmelding til kurserne sker i Gavl Huset,
på telefon eller på mail.
                                    Vi glæder os til at se jer.

Blomsterkursus 

Mandag den 11. april 2016 kl. 10.00 - 14.00

På kurset bliver der vist forskellige teknikker, i at farve 
og forme blomster.
Der bliver udleveret materialer til blomsterne. Diverse
sværter/farver, kan evt. lånes på kurset.
Man skal selv medbringe lim, underlag og værktøj -
quilling tool, embossing tool og en lille smykke tang.

Pris: 100,00 kr, inc. kaffe og kage.
Der er plads til 8 personer på kurset.
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Tirsdags Café

Hver tirsdag, kl. 14 - 17 - ingen tilmelding.  -   Gratis.

Vores kursuslokale er åbent for kreativ hygge - om du laver kort, quilling, syr, eller noget helt andet, er du velkommen. 
Der er ingen instruktør; men masser af mulighed for at blive inspireret af hinanden.
Der er kaffe på kanden - medbring selv brød.

Ingen tilmelding.  -   Gratis.

Kort og Scrap Lørdags-Café

Følgende lørdage, fra kl. 10 - 14  - er der hygge-café

Lørdag d. 27 februar   -   Lørdag d. 2 April  -  Lørdag d. 7 Maj   -   Lørdag d. 4 Juni

Kom på café, hvor du kan hygge, klippe og klistre, sammen med andre kort og scrap entusiaster og få masser af inspiration.  
Der er mulighed for råd og vejledning, ligesom der hver gang bliver vist et kort.    
Medbring selv diverse lim, værktøj og materialer.
Der er kaffe på kanden - medbring selv brød.

Tilmelding nødvendig  -  Gratis.

Tilmelding til kurserne sker i Gavl Huset,
på telefon eller på mail.
                                    Vi glæder os til at se jer.

Miniature klub

Første onsdag i hver måned, kl. 19 - 22  -  Gratis

Ring for nærmere oplysning på tlf.: 98 65 42 07

Kort og Scrap Mandags-café

Følgende mandage, fra kl. 10 - 14 
 
Mandag d. 21 marts   -  Mandag d. 25 April  -  Mandag d. 23 Maj  

Kom på café, hvor du kan hygge, klippe og klistre, sammen med andre kort og scrap entusiaster og få masser af inspiration.  
Der er mulighed for råd og vejledning, ligesom der hver gang bliver vist et kort.   
Medbring selv diverse lim, værktøj og materialer.
Der er kaffe på kanden - medbring selv brød.

Tilmelding nødvendig  -  Gratis.

Aktiviteter i Gavl Huset:

Udover vores kurser,  har vi andre aktiviteter at tilbyde vores kunder - vær opmærksom på, at det er
nødvendigt med tilmelding ved nogle aktiviteter, da der er begrænsede pladser. 
Ring evt. og hør nærmere. 


