
Kursusplan Efterår 2016

Industriparken 1 -  Haverslev
9610 Nøragertlf.: 98 65 42 07

mail: gavlhuset@mail.dk

Tirsdags Café
Hver tirsdag, kl. 14 - 17
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. 24 september   -   Lørdag d. 29 0ktober  -  Lørdag d. 26 november  

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

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. 

Onsdags-Demo i Butikken 
Den 1. og 3. onsdag i hver måned, kl. 13.00 - 17.00 er der Demo i butikken. Der bliver vist forskellige teknikker- og/eller materialer.
Det kan fx. være nyheder, farver/sværter, stencils, dies, standsemaskiner, kortfoldninger... etc. Kom og se, hvad vi finder på..... 
Følgende onsdage: 7/9- 5/9 - 21/9 - 5/10 - 19/10 - 2/11 - 16/11 - 7/12 - 14/11. 
Gratis

Den 2. tirsdag i måneden.
Følgende tirsdage, fra kl 13.00 - 17.00:   11. Oktober - 8. November - 6. December
Der vil blive demonstreret nyheder, men også kendte teknikker.
Gratis

 

Quilling-Demo

Scrap-Café
Tirsdag, d. 18/10 - 15/11 - 13/12, kl. 13.00 - 16.00 - har vi Scrap-Café for dig der har
lyst til at lave scrap-album eller layout. Der er ingen instruktør, men vi hygger og får
inspiration af hinanden. Alle er velkommen, og der er kaffe på kanden.....
Ingen tilmelding.     
Gratis.

Vintage Paint Kalkmaling Demo

Gavlhuset har fået Vintage Paint på hylderne, og derfor har vi Demo i butikken 
Lørdag, d. 19. November kl. 10.00 - 14.00 
hvor vi viser hvad du kan bruge denne skønne kalkmaling til. Vi har masser af ideer både til dig, som 
er nybegynder, men også til dig, der har prøvet det før. 
Arrangementet er gratis. 


