Naturoplevelser
Gavepakken til den kreative sjæl.
Man. 20. aug. til fre. 12. okt. 2018 kl. 09 til 13.30 fra
fre til og med tirsdag
Lær at male med voks i kunstnerens eget atelier på Fur.
Undervisningen varer 4 timer. Vi starter kl. 9.00 med
morgenmad. Undervisningen er fra kl. 9.30 til 13.30.
Derefter lækker frokost på Café på Herrens Mark,
Blegagervej 6. Inden hjemturen kan man nå at se nogle
af øens seværdigheder som ligger lige i nærheden af
caféen. Kursuspris: DKK 995,- inkl. morgenmad, frokost
og materialer. Tilmelding via e-mail:
regina@egenaes.com. eller på mobil: 2363 2364.
Adresse: Søndergårdevej 70 - 7884 Fur
Pris: DKK. 995,-.
Sted: Reginas Staffeli, Søndergårdevej 70, Fur.
Glaswokshop.
Ons. 22. aug. 2018 kl. 12
I vores "Glasworkshop" kan børn (7år.) og voksne skabe
deres helt unikke glasfigur af små stykker farvet glas. I
vores "Glasworkshop" kan børn (7år.) og voksne skabe
deres helt unikke glasfigur af små stykker farvet glas,
som de skærer eller klipper og sætter sammen til små
figurer som de dekorere. Derefter smeltes det sammen i
en ovn. Du kan nå at lave 2 små figurer på de 2 timer
for 250kr. Der er en voksen der fremlægger forskellige
materiale, vejleder og rådgiver dig om mulighederne
Pris: 250.
Sted: Gammelgård Glas, Gammelgårdvej 12,
Bøvlingbjerg.
Glaswokshop billeder og relieffer.
Ons. 22. aug. 2018 kl. 14.30
Du kan lave dit eget relief af mange stykker glas som du
dekorere med metaller og farver, hvorefter det smeltes
sammen og sættes på en glas fod, som man stiller et lys
bagved. Du kan lave dit eget billede eller relief af
mange stykker glas, som du dekorerer med metaller og
farver,. Fra kl. 14,30-16,30. Du kan lave dit eget billed
eller relief af mange stykker glas, som du dekorerer
med metaller og farver, hvorefter det smeltes sammen
og sættes på en glasfod, som man stiller et lys bagved.
Du kan også lave et billede i stedet for. Jeg vil vise jer
teknikkerne, og du skaber dit eget unikke glaskunst.
Prisen er pr. person og inkl. materialer. Kræver
tilmelding. Afholdes med minimum 6 personer. Der
laves hold efter aftale (min. 6 pers.). Kontakt os gerne
herom. Relief. oder Bilder: Mittwoch 14:30 bis 16:30
Uhr. Sie erhalten 4 Stücke aus Glas, die Sie mit Metallen
und Farben dekorieren, und danach übereinander legen
und brennen. Sie können 1 Relief oder 2 Bilder nach
Wunsch selbst wählen und erstellen. Preis 300,- DKK mit
Materialien. Abholung am Donnerstag oder Freitag ab
13:00 Uhr
Pris: 300.
Sted: Gammelgård Glas, Gammelgårdvej 12,
Bøvlingbjerg.

Lav din egen glas smykke.
Tor. 23. aug. 2018 kl. 12
I "Glasworkshoppen" kan børn (7år) og voksne skabe deres
egne helt unikke glassmykker, Du skærer og klipper
glasset, sætter det sammen og dekorere det med små
perler og glimmer glas. Derefter smeltes det sammen i
ovnen. Du kan skabe dine egne helt unikke glassmykker.
Du skærer og klipper glasset, sætter det sammen og
dekorerer det med små perler og glimmerglas. Fra kl.
12-14. I "Glasworkshoppen" kan børn (fra 7 år) og voksne
skabe deres egne helt unikke glassmykker. Du skærer og
klipper glasset, sætter det sammen og dekorerer det med
små perler og glimmerglas. Derefter smeltes det sammen i
ovnen. Du kan lave 1 armbånd (skal selv montere det) 1
vedhæng, 1 par hængeøreringe og et par stikkers på de 2
timer workshoppen varer. En voksen vil fremlægge
forskellige materialer, vejlede og rådgive dig om
mulighederne. Prisen er pr. person og inkl. materialer.
Kræver tilmelding. Afholdes med minimum 4 personer.
Der laves hold efter aftale (min. 6 pers.). Kontakt os
gerne herom. Schmuck: Donnerstag, 12:00 bis 14:00 Uhr.
Sie können Armbänder, Anhänger, Stikkers und hängende
Ohrringe aus kleine Glasstücke selbst machen. Die kleine
Glasstücke werden miteinander verklebt und über Nacht
im Ofen brennen. Abholung am Freitag ab 13:00 Uhr. Preis
300,- DKK inkl. Materialien.
Pris: 300.
Sted: Gammelgård Glas, Gammelgårdvej 12, Bøvlingbjerg.
Dekorere og Sandblæse glas.
Fre. 24. aug. 2018 kl. 12
Du kan dekorere og sandblæse direkte på færdigformet
glas, f.eks. fade, vaser, drikkeglas, kander m.m. og
dermed skabe dit egen, helt unikke glasdesign. Du kan
dekorere og sandblæse direkte på færdigformet glas,
f.eks. fade, vaser, drikkeglas, kander m.m. og dermed
skabe dit egen, helt unikke glasdesign. Dekorere dit eget
glasting med sandblæsning. Fredag kan du komme mellem
kl. 12-15. I vores Glaswokshop kan børn (fra 4 år) og
voksne dekorere og sandblæse på færdigformet glas, for
eks. fade,vaser, drikkeglas, kander mm. og dermed skabe
deres helt eget unikke glasdesign. Ved hjælp af forskellige
afdækningsteknikker, kan man lave mønstre på glasset,
enten ved at tegne direkte på emnet, eller ved at
afdække det med skabeloner. Til sidst sandblæser du
glasset og voila- dit eget Unikke glasdesign er færdigt og
klar til at tage med hjem. Priser Fra 50-300 kr. pr. persons
og inkl. Materialer. Kræver ingen tilmelding. Hold kan
oprettes efter aftale (min. 6 pers.). Kontakt os gerne
herom. Glasbearbeitung mit Sandstrahl. : Freitags und Sie
können zwischen 12:00 -15: 00 kommen. In unserem
Workshop kønnen Kinder (ab 4 Jahren) ubd Erwachsene
lernen, wie man Glasgegenstände, z. B. Schalen, Vasen,
Trinkgläser, Kannen, mit Hilfe der Sandstrahltechnik
gestalten. Durch verschiedene Abdeckungstechniken kann
man Muster direkt auf das Glas aufbringen, entweder in
dem man freihändig zeichnet oder durch das Verwenden
von Schablonen. Zuletzt wird das Glas sandgestrahlt,
dabei bleiben die abgedeckten Flächen durchsichtig und
die übrigen Flächen erscheinen matt. und schon ist dein
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eigenes, einzigartiges Glasdesign fertig, das Du gleich
mit nach Hause nehmen kannst. Preise: 50-300 Kronen
peo Stück. Anmeldung nicht erforderlich. Termine für
Gruppen Sind nach Absprache möglich
(Mindestteilnehmerahl 6 Personen) Sie können uns gerne
kontaktieren.
Pris: 50-300 kr..
Sted: Gammelgård Glas, Gammelgårdvej 12,
Bøvlingbjerg.
Glaswokshop.
Ons. 29. aug. 2018 kl. 12
I vores "Glasworkshop" kan børn (7år.) og voksne skabe
deres helt unikke glasfigur af små stykker farvet glas. I
vores "Glasworkshop" kan børn (7år.) og voksne skabe
deres helt unikke glasfigur af små stykker farvet glas,
som de skærer eller klipper og sætter sammen til små
figurer som de dekorere. Derefter smeltes det sammen i
en ovn. Du kan nå at lave 2 små figurer på de 2 timer
for 250kr. Der er en voksen der fremlægger forskellige
materiale, vejleder og rådgiver dig om mulighederne
Pris: 250.
Sted: Gammelgård Glas, Gammelgårdvej 12,
Bøvlingbjerg.
Glaswokshop billeder og relieffer.
Ons. 29. aug. 2018 kl. 14.30
Du kan lave dit eget relief af mange stykker glas som du
dekorere med metaller og farver, hvorefter det smeltes
sammen og sættes på en glas fod, som man stiller et lys
bagved. Du kan lave dit eget billede eller relief af
mange stykker glas, som du dekorerer med metaller og
farver,. Fra kl. 14,30-16,30. Du kan lave dit eget billed
eller relief af mange stykker glas, som du dekorerer
med metaller og farver, hvorefter det smeltes sammen
og sættes på en glasfod, som man stiller et lys bagved.
Du kan også lave et billede i stedet for. Jeg vil vise jer
teknikkerne, og du skaber dit eget unikke glaskunst.
Prisen er pr. person og inkl. materialer. Kræver
tilmelding. Afholdes med minimum 6 personer. Der
laves hold efter aftale (min. 6 pers.). Kontakt os gerne
herom. Relief. oder Bilder: Mittwoch 14:30 bis 16:30
Uhr. Sie erhalten 4 Stücke aus Glas, die Sie mit Metallen
und Farben dekorieren, und danach übereinander legen
und brennen. Sie können 1 Relief oder 2 Bilder nach
Wunsch selbst wählen und erstellen. Preis 300,- DKK mit
Materialien. Abholung am Donnerstag oder Freitag ab
13:00 Uhr
Pris: 300.
Sted: Gammelgård Glas, Gammelgårdvej 12,
Bøvlingbjerg.
Lav din egen glas smykke.
Tor. 30. aug. 2018 kl. 12
I "Glasworkshoppen" kan børn (7år) og voksne skabe
deres egne helt unikke glassmykker, Du skærer og
klipper glasset, sætter det sammen og dekorere det
med små perler og glimmer glas. Derefter smeltes det
sammen i ovnen. Du kan skabe dine egne helt unikke
glassmykker. Du skærer og klipper glasset, sætter det

sammen og dekorerer det med små perler og glimmerglas.
Fra kl. 12-14. I "Glasworkshoppen" kan børn (fra 7 år) og
voksne skabe deres egne helt unikke glassmykker. Du
skærer og klipper glasset, sætter det sammen og
dekorerer det med små perler og glimmerglas. Derefter
smeltes det sammen i ovnen. Du kan lave 1 armbånd (skal
selv montere det) 1 vedhæng, 1 par hængeøreringe og et
par stikkers på de 2 timer workshoppen varer. En voksen
vil fremlægge forskellige materialer, vejlede og rådgive
dig om mulighederne. Prisen er pr. person og inkl.
materialer. Kræver tilmelding. Afholdes med minimum 4
personer. Der laves hold efter aftale (min. 6 pers.).
Kontakt os gerne herom. Schmuck: Donnerstag, 12:00 bis
14:00 Uhr. Sie können Armbänder, Anhänger, Stikkers und
hängende Ohrringe aus kleine Glasstücke selbst machen.
Die kleine Glasstücke werden miteinander verklebt und
über Nacht im Ofen brennen. Abholung am Freitag ab
13:00 Uhr. Preis 300,- DKK inkl. Materialien.
Pris: 300.
Sted: Gammelgård Glas, Gammelgårdvej 12, Bøvlingbjerg.
Dekorere og Sandblæse glas.
Fre. 31. aug. 2018 kl. 12
Du kan dekorere og sandblæse direkte på færdigformet
glas, f.eks. fade, vaser, drikkeglas, kander m.m. og
dermed skabe dit egen, helt unikke glasdesign. Du kan
dekorere og sandblæse direkte på færdigformet glas,
f.eks. fade, vaser, drikkeglas, kander m.m. og dermed
skabe dit egen, helt unikke glasdesign. Dekorere dit eget
glasting med sandblæsning. Fredag kan du komme mellem
kl. 12-15. I vores Glaswokshop kan børn (fra 4 år) og
voksne dekorere og sandblæse på færdigformet glas, for
eks. fade,vaser, drikkeglas, kander mm. og dermed skabe
deres helt eget unikke glasdesign. Ved hjælp af forskellige
afdækningsteknikker, kan man lave mønstre på glasset,
enten ved at tegne direkte på emnet, eller ved at
afdække det med skabeloner. Til sidst sandblæser du
glasset og voila- dit eget Unikke glasdesign er færdigt og
klar til at tage med hjem. Priser Fra 50-300 kr. pr. persons
og inkl. Materialer. Kræver ingen tilmelding. Hold kan
oprettes efter aftale (min. 6 pers.). Kontakt os gerne
herom. Glasbearbeitung mit Sandstrahl. : Freitags und Sie
können zwischen 12:00 -15: 00 kommen. In unserem
Workshop kønnen Kinder (ab 4 Jahren) ubd Erwachsene
lernen, wie man Glasgegenstände, z. B. Schalen, Vasen,
Trinkgläser, Kannen, mit Hilfe der Sandstrahltechnik
gestalten. Durch verschiedene Abdeckungstechniken kann
man Muster direkt auf das Glas aufbringen, entweder in
dem man freihändig zeichnet oder durch das Verwenden
von Schablonen. Zuletzt wird das Glas sandgestrahlt,
dabei bleiben die abgedeckten Flächen durchsichtig und
die übrigen Flächen erscheinen matt. und schon ist dein
eigenes, einzigartiges Glasdesign fertig, das Du gleich mit
nach Hause nehmen kannst. Preise: 50-300 Kronen peo
Stück. Anmeldung nicht erforderlich. Termine für Gruppen
Sind nach Absprache möglich (Mindestteilnehmerahl 6
Personen) Sie können uns gerne kontaktieren.
Pris: 50-300 kr..
Sted: Gammelgård Glas, Gammelgårdvej 12, Bøvlingbjerg.
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Følg dit hjerte Intensive | 2018 Herning.
Lør. 1. og søn. 2. sep. 2018 kl. 09-18
En weekend, der vil ændre dit liv! Mange mennesker
ved godt, at de skal følge deres hjerte, men de gør det
ikke. De lader fornuften tage over, nedprioriterer sig
selv, eller også føler de sig begrænset af deres egne
regler og overbevisninger. På denne livstransformerende
weekend kommer du på en rejse, som vil åbne op for
dine sanser, så du er mere tro mod dig selv og dit
hjerte. Over to dage får du åbnet dine øjne op for de
begrænsninger, der (måske) holder dig fast - og du
lærer, hvordan du ændrer dem ved at ændre dine
energier, tanker og handlinger, så du begynder at
mærke efter, hvad der er rigtigt for dig at gøre. Dine
energier kommer til at flyde frit, du vil få ryddet op i
din rygsæk, samtidig med at du får nogle nye ting at
putte i den, så det bliver nemmere og hurtigere at
sætte handling bag ordene: Jeg følger mit hjerte
Sted: Østergaards Hotel, Silkeborgvej 94, Herning.
Lav dit eget ravsmykke.
Tir. 4. sep. 2018 kl. 14-16
Det kan være flotte øreringe eller seje halskæder.
Materialer kan købes.
Pris: Materialer kan købes.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Forretningsudvikling - Oplevelsesøkonomi.
Tir. 4. sep. 2018 kl. 16-20
Workshop 1 - Fælles start for alle virksomheder. I
forbindelse med projektet "En Skive mere af kagen",
inviteres alle deltagende virksomheder, etablerede og
iværksættere, til en fælles opstartsworkshop. Workshop
1 - Fælles start for alle virksomheder. I forbindelse med
projektet "En Skive mere af kagen", inviteres alle
deltagende virksomheder, etablerede og iværksættere,
til en fælles opstartsworkshop. Hvordan udvikler man
sin virksomhed i den retning man ønsker?. Hvordan
finder man tid til det?. Og hvordan finder man ud af, om
det virkelig er den ønskede retning?. Kan man
samarbejde med andre undervejs? Eller vil de stjæle
ideen?. Program. 16.00 Velkomst v. Marlene
Rasmussen/SET. 16.10 Præsentation af projektet og af
konsulent Margrete Bak. 16.25 Præsentation af
virksomhederne - læs mere om din forbedredelse.
længere nede. 17.15 Forretningsudvikling - hvordan
udvikler man sin virksomhed?. 18.00 Sandwich. 18.30
Samarbejde som "redskab". 19.00 Store forandringer i
mange små skridt. 19.30 Hvad sker der nu i projektet
(workshops, sparring, videndeling osv.)?19.45 Nu er vi i
gang - på gensyn. Forberedelse. Vi vil bede dig om at
præsentere din virksomhed, og du kan f.eks. svare på
disse spørgsmålNavn på din virksomhed og på dig Ejer(e)
Startår Hvad sælger du? Hvem er dine kunder nu - privat
eller erhverv, danske/udenlandske, alder, køn etc.)
Hvor markedsfører du dine ydelser? Hvad vil du gerne
udvikle - hvis du allerede ved det?. Vi glæder os til at se
dig til en spændende og inspirende dag. Du må gerne
bruge PowerPoint, fotos og modeller, men ikke for
meget tekst. Projeketet er støttet af Landdistrikspuljen

og Skive Kommunes Vækstpulje
Pris: 0.00 kr.
Sted: Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, Østerbro 7,
Skive.
Håndarbejdsklub.
Ons. 5. sep. 2018 kl. 19
Kom og vær med til en hyggelig og inspirerende aften med
din hobby, strik og andet håndarbejde. Der er kaffe og te
på kanden og lidt brød til. Kontaktperson: Hanne Madsen
2070 4832. Entre: 50 kr. pr. gang. Ingen tilmelding
Pris: 50,00.
Sted: Kulturhuset Den Gl. Biograf, Ågade 2, Engesvang.
Lav dit eget ravsmykke.
Tir. 11. sep. 2018 kl. 14-16
Det kan være flotte øreringe eller seje halskæder.
Materialer kan købes.
Pris: Materialer kan købes.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Workshop - Mindful hækling.
Lør. 15. sep. 2018 kl. 13.30
Hækling bringer dig i en tilstand af fokus i sindet (du
bliver mindful). Ved mindful hækling behøver du ikke at
skulle forstå, lære og deltage i en længere, svær
indlæringsperiode for meditation eller mindfulness - du
skal blot hækle.
Pris: 75 kr..
Sted: Lemvig Bibliotek, Skolegade 3, Lemvig.
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