
 

Bregninge Husflidsforening 
 
Bregninge Husflid indbyder hermed til kurser for sæsonen 2016-2017. 
Kurserne afholdes på:  
Husflidsskolen 
Kirkebakken13 
Bregninge, Tåsinge, 
medmindre andet  er anført under kurserne. 
Tilmelding til kurserne kan ske til Bodil Larsen på  leskovlarsen@gmail.com 
eller tlf: 6222 3436 
Kurset skal betales kort tid efter tilmelding! 
 
 
Generalforsamling 
Generalforsamlingen afslutter denne sæson, hvor vi gennemgår årets kurser 
og eventuelt nye ideer. 
Generalforsamlingen er den 26.4.2017 kl. 19.30 på Husflidsskolen. 
 
Medlemskontingent 
Hvis du vil støtte Bregninge   Husflid med et medlemskab på 50 kr. for 
personligt medlemskab og 75 kr for et husstands medlemsskab. Kan de  
overføres til reg. nr. 0815 konto nr. 8144300751 og jeres navn. 
Medlemsperiode 1/8 til 31/7. 
 
 
 
 
 
 

Pilefletkursus med Steen Madsen 
Kurset henvender sig til alle. Der er mulighed for 
firkantede-runde-ovale-åbne kurve og låg. Der er mulighed for at 
arbejde med afbarket pil, afbarket pil skal bestilles ved tilmelding. 
Steen Madsen har skrevet flere bøger om pileflet; Flet med pil og 
firkantede kurve. 
 
Instruktør: Steen Madsen 
Tidspunkt: d. 4.-5. marts 2017 
Varighed: Lørdag og søndag, begge dage fra kl. 9.00-16.00. Ialt 16 lektioner. 
Pris: 800,00 kr.  
Tilmelding senest 14 dage før kursusstart til leskovlarsen@gmail.com 
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Tegne/malekursus med Gitte Buch 

“Naturabstraktioner i lomme lommeformat” 
Vandring - indsamling - maleri - fordybelse - fællesskab 

Dagene starter med samling og vandring ad ruter (ca. 2-3km) på 
udvalgte steder omkring Bjernemark. Vi forbinder os med forårsnaturen 
og vandrer med åbne sanser-noget af tiden i stilhed - og ser med nye øjne på det, vi 
møder. Vi undersøger vækster, farver, strukturer, sten, spor, stemninger og mønstre. I 
rygsækken puttes små indsamlede objekter, som vi bruger som inspiration, når vi hjemme 
på Drostgården finder pensler og papir frem og arbejder med at nedfælde og bearbejde 
indtrykkene. Der varmes op med farveøvelser og fremstilles en række små billednotater 
eller dagbogsblade, hvor vi i processen kommer tættere på det store i det små. 
Processen er det vigtigste. En legende tilgang til det kunstneriske udtryk. Enkelt, bærbart, 
essentielt, alvorligt og sjovt.  
Medbring passende fod- og overtøj, frokost, vandflasker og et åbent nysgerrigt sind.  
Underviser: Gitte Buch   www.gittebuch.dk 
Tidspunkt: d. 28-29. april 
Varighed: Begge dage kl. 9.30-16.00 
Sted: Drostgården i Bjernemark,  Bjernemark Byvej 29 
Pris:  
Materialeudgifter: 250 kr. 
Tilmelding til leskovlarsen@gmail.com  
 

 
 
 

Knivkursus med Leif Å. Pedersen 
I samarbejde med Langelands Husflidsforening. kurset 
afholdes i Bregninge Husflids lokaler. 
 
Lav din egen personlige kniv. Leif Å. Pedersen fra 
Bjernemarken står for undervisning og vejledning. Leif 
medbringer de nødvendige materialer til knivfremstilling, og har masser af gode ideer. Alle 
når at fremstille mindst en kniv.  
Der må påregnes en materialeudgift på mellem 100-300 kr. 
Kurset henvender sig til både nybegyndere og øvede. 
 
Instruktør: Leif Å. Pedersen 
Tidspunkt: Fredag d. 28. oktober 2016  kl. 17.00-21.35. 
                 Lørdag d. 29. oktober 2016   kl. 10.00-17.20. Ialt 13 lektioner. 
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Pris: 375,00 kr. 
Tilmelding senest d. 14. oktober til leskovlarsen@gmail.com 
Kurset gentages d. 31.marts -1.april 2017  
 
 
 

Fuglebad/beton med Leo Jespersgård 
I samarbejde med Langelands Husflidsforening. kurset afholdes i Bregninge Husflids 
lokaler. 
Har du lyst til at prøve at støbe med hurtighærdende beton? Så er det rimeligt nemt at 
lære. Du kan støbe fuglebade, eller plantekrukker m.m. Dekorere det med kakler eller 
potteskår eller andet. Der kan laves afstøbning af rabarberblade eller andre blade fra 
haven til fuglebade.  
Lørdag laves forme i træ og sand og der støbes. 
Søndag dekoreres/beklædes. i kan selv medbringe dekorationsmateriale eller det kan 
bestilles af instruktøren. 
Mere information vedr. materialer m.m. fåes hos instruktøren.  
 
Instruktør: Leo Jespersgård 
Tidspunkt: D. 8.-9. oktober 2016. Begge dage fra kl. 10.00-16.00. 
Pris: 400,00 kr incl materialer.  
Tilmelding senest d. 30. september 2016 til leskovlarsen@gmail.com 
 
 

Byg en sæbekassebil med Leo Jespersgård 
Et klassisk husflidsprojekt. 
Her kan generationer arbejde sammen, bestefar-far og barn. I løbet af 
fredag og lørdag laver vi et køretøj sammen med andre. Vi har det sjovt og 
inspirerer hinanden. 
Instruktør og deltagere taler sammen før kurset om ideer og indkøb. Vi 
lægger vægt på genbrug og fantasi så modellerne kan blive så billige og 
sjove som muligt. Materialeprisen er afhængig af hvad hver især kan skaffe 
på forhånd. Resten indkøber instruktøren efter aftale. 
 
Instruktør: Leo Jespersgård 
Tidspunkt: Lørdag d. 15. oktober 2016 kl. 9.00-14.00. 
                 Søndag d. 16. oktober 2016 kl. 9.00-14.00. 
Pris: 350,00 kr pr. hold. 
Tilmelding senest 14 dage før kursusstart til 
leskovlarsen@gmail.com 
 
 

Træsløjd formiddagshold med Henning 
Andersen 
Træ -arbejde - reparation - restaurering. 
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Medbring din gamle stol, der trænger til en kærlig hånd, eller lav en ny 
havelåge. Der er frit slag, Husflidsskolen har værktøjet og Henning er parat 
med gode råd. 
 
Instruktør: Henning Andersen 
Tidspunkt: Første gang d. 28. september 2016 kl. 9.00-11.45. Ialt 30 
lektioner 
Pris: 500,00 kr. 
Der opkræves 50,00 kr til dækning af omkostninger vedr. slibning af 
savklinger, høvlejern og filterposer pr. person pr. hold. 
 
Kurset gentages i 2017 med start d. 8. januar. 
 
Tilmelding til leskovlarsen@gmail.com 
 
 

Skærebræt i Ædeltræ med Leif Å. Pedersen 
 
Lav dit eget personlige skærebræt. Vi arbejder i ædle træsorter; f.eks. 
Mahogni, teak, ask, ahorn, purple heart m. fl. 
Hver enkelt deltager designer sit eget skærebræt/spækbræt. 
 
Instruktør: Leif Å pedersen 
Tidspunkt: D. 17.marts kl. 17.00-20.00 og 
                 D. 18. marts kl. 10.00-13.00. 
Pris: 275,00 kr. 
Materialepris ca. 100,00 kr. 
Yderligere oplysninger får du hos Leif på 62 22 66 78 
Tilmelding senest 14 dage før kursusstart til leskovlarsen@gmail.com 
 
  
 
 
 
 
  

 


