Naturoplevelser
CoBrA Junior Julegaveworkshop.
Lør. 24. nov. 2018 kl. 10.30
Til Cobra Juniors julegave-workshop går vi på opdagelse
i museets aktuelle udstilling. Bagefter laver vi kreative
julegaver i museets værksted med inspiration fra
værkerne, før vi slutter af med en lille forfriskning fra
kl. 13.15. Her er søskende, forældre, bedsteforældre og
andre interesserede meget velkomne. DAGENS
PROGRAM: Kl. 10.30 - 11.00: På opdagelse på museet.
Kl. 11.00 - 11.30: Workshop. Kl. 11.30 - 12.00:
Frokostpause - husk madpakke! Kl. 12.00 - 13.15:
Workshop. Kl. 13.15 - 13.30: Afslutning - alle er
velkomne! Tilmeld dig workshoppen ved at sende en
mail med navn og alder til. chpevent@herning.dk. Cobra
Junior er CHPEAs klub for børn i alderen 5-14 år. Fire
gange om året inviteres klubbens medlemmer til en
hyggelig workshop, hvor legen og fantasien er i
centrum. Læs mere om medlemskabet her:
https://chpeamuseum.dk/cobra-junior.aspx
Pris: Pris: 50 kr. Medlemmer af Cobra Junior deltager
gratis..
Sted: Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum,
Birk Centerpark 1, Herning.
DIY julepynt af gamle bøger.
Lør. 24. nov. 2018 kl. 13.30
Hyggelig eftermiddag, hvor gamle kasserede bøger får
nyt liv i form af julestjerner, kræmmerhuse, juletræer,
engle og meget andet fint julepynt.
Pris: 50 kr..
Sted: Lemvig Bibliotek, Skolegade 3, Lemvig.
Pynt til jul - workshop aften i Holstebro.
Tor. 29. nov. 2018 kl. 19 til 22
Havens og naturens materialer kan blive til den fineste
pynt her til jul. Vi arbejder i workshops under kyndig
vejledning. Materialer købes til rimelige priser. Husk
tilmelding. Pynt til jul med egne kreationer - workshop
aften. Haveselskabet Holstebro Kreds arrangerer igen i
år en workshop aften, hvor vi fremstiller julepynt af
haven og naturens materialer til både inde og ude.
Deltagerne cirkulerer mellem de forskellige workshops,
efter hvad man lige har lyst til at arbejde med. Nyde en
kop kaffe med kage, hygge med de øvrige deltagere og
blive inspireret til det næste projekt. Og vi ved af
erfaring, at man faktisk godt kan nå at få fremstillet en
hel del ting i løbet af aftenen. Igen i år er det lykkedes
at få fat i engagerede instruktører, både kendte fra
tidligere år og nye, som hjælper os på vej i de kreative
processer. I år fletter vi finurlige pilepynt, Peder
Christensen meget erfaren pilefletter, som også var på
plantemarkedet med sine fine arbejder, instruerer os.
Vi arbejder med kranse og dekorationer af forskellig
slags. Og som noget helt nyt, kan du i år også binde en
julebuket, Jonna Kjeldsen er fagkyndig hjælper her. Vi
pynter kugler og træer med blade og skæl, som kan
sættes sammen i de fineste opstillinger evt. med en lille
lyskæde. Det er jo jul, så hvad med at få et rensdyr
med hjem, fremstillet af grene fra skoven eller et
kogletræ. Det er så skønt at komme hjem med de fine

ting, pynte op og mærke julestemingen komme snigende.
og så giver aftenen jo også god inspiration til hjemme at
fremstille endnu flere ting. Entré 60 kr. for medlemmer og
80 kr. for øvrige incl. kaffe og kage. Materialer købes ved
de enkelte stande til rimelige priser. Alle er velkomne.
Tilmelding på hjemmesiden
www.haveselskabet.dk/holstebro eller tlf. 2498 4018
efter kl. 16. Begrænset deltager antal- så vent ikke for
længe, der er rift om pladserne. Det er i lokalet
Forsamlingshuset i Aktivitetscentret.
Pris: 60 kr. for medlemmer og 80 kr. for øvrige incl. kaffe
og kage.
Sted: Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13 A,
Holstebro.
Kassererkursus - En Vej Til Fortrolighed Med Conventus.
Tor. 6. dec. 2018 kl. 17-22
Et grundkursus i Conventus. Har du og din forening brug
for at vide mere om de regnskabsmæssige opgaver, som
foreningens kasserer sammen med bestyrelsen har
ansvaret for, så er dette kursus måske noget for dig. Hvem
henvender kurset sig til?. Et grundkursus i Conventus. Har
du og din forening brug for at vide mere om de
regnskabsmæssige opgaver, som foreningens kasserer
sammen med bestyrelsen har ansvaret for, så er dette
kursus måske noget for dig. Hvem henvender kurset sig
til?. Kurset er et grundkursus i Conventus's Finans modul.
Der kræves ingen regnskabsmæssige for-udsætninger. Til
gengæld skal du administrator adgang til Conventus's
Finans del. Er du i tvivl om hvorvidt kurset henvender sig
til dig, så kontakt Jørgen på 2080 1450. Underviser. Claus
M. Christensen har været aktiv i foreningsbestyrelser i
mere end 40 år. De seneste 20 år som kasserer i Bedsted
KFUM Volleyball og Spejderhuset i Bedsted. De sidste 6 år
har Claus væ-ret tilknyttet DGI's underviserteam, primært
i Conventus Finans. Medlem af Folkeoplysningsud-valget i
Thisted Kommune. Pris (forplejning). Medlemmer: kr. 75
Ikke medlemmer: kr. 125. Sted. Frivilligcenter Lemvig,
Havnegade 14 st.th, 7620 Lemvig
Pris: 125.00 kr.
Sted: Frivilligcenter Lemvig, Havnegade 14 st.th., Lemvig.
Workshop - flettede julestjerner og andet julepynt.
Lør. 8. dec. 2018 kl. 10
Har du lyst til at flette julestjerner og andet fint julepynt
af papirstrimler, så kig forbi biblioteket og tag en lille
pause midt i juletravlheden. Vi stiller materialer til
rådighed.
Gratis.
Sted: Lemvig Bibliotek, Skolegade 3, Lemvig.
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