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KURSER

Velkommen

Kurser

Så står en ny sæson for døren og vi håber at
de valgte emner er noget for dig.
I denne sæson er der i skrivende stund ikke
planlagt noget foredrag, men hold løbende øje
med vores hjemmeside, måske dukker der noget
op. Har du hørt om et foredrag, du mener kunne
være aktuelt for os, er du meget velkommen til
at kontakte en fra bestyrelsen.
I år vil Gina Hedegaard Nielsen lære os mere om
billedvævning og collage, ligesom hun vil lære
os at væve gulvtæpper. Jonna Rasmussen vil lære
os den japanske foldeteknik Origami.
Læs mere om kurserne på de næste sider.
Som sædvanlig gælder det om at melde sig hurtigt enten på mail, telefon eller tilmeldingsblanket, efter først til mølle osv.
Din tilmelding er bindende og kursusafgiften
skal være indbetalt senest 6 uger før kususstart.
Kursusafgiften skal indbetales på:
Reg.nr. 1551 konto 0006752446 med angivelse af
navn og hvilket kursus der betales for.

På gensyn
Hanne Doile
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COLLAGE OG BILLEDVÆV
Sted
Periode

Osted Skole, Vævelokalet
Fredag og lørdag
den 5 + 6 oktober,
26. + 27. oktober og
16. + 17. november 2012
Fredage kl. 17.30 - 21.10
lørdage kl. 10 - 15.30
I alt 30 lektioner

Underviser

Gina Hedegaard Nielsen

Pris

960 kr.

Tilmeldingsfrist

Snarest muligt og senest
10. august 2012

Tilmelding

på hajo@doile.dk eller
tlf. 29806716 efter kl. 17
eller tilmeldingsblanket

I den første weekend fokuserer vi på at fremstille en skitse (collage) til en billedvæving.
Man behøver ikke at have et tegnetalent for at
kunne lave en brugbar skitse, da man nemt kan
lave en smuk og brugbar collage, som kan bruges
som skitse.
Forskellige arbejdsmetoder til at lave collager
bliver gennemgået i den første weekend.
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Når collagen er klar, planlægges det videre
forløb med selve billedvævningen mht. opsætning
af trend,væveteknik og garnkvaliteter. Den 2.
og 3. weekend skal der væves efter skitsen.

GULVTÆPPEKURSUS
Sted
Periode

Osted Skole, Vævelokalet
3.-6. januar til vævning og
11. januar 2013 til
nedklipning og montering.
Alle dage kl. 10-15.30
I alt 30 lektioner.

Underviser

Gina Hedegaard Nielsen

Tilmeldingsfrist

Snarest muligt og senest
31. oktober 2012

Tilmelding

på hajo@doile.dk eller
tlf. 29806716 efter kl. 17
eller tilmeldingsblanket

Alle kan deltage - begyndere som øvede, og et
bonus - man kan på dette kursus få brugt alle
sine garnrester på en sjov måde.

På dette korte og intensive kursus kommer vi
til at arbejde med forskellige gulvtæppeteknikker i kvaliteter som uld, papir, sisal og
bomuld.
Vævningerne skal foregå på fælles opsætninger
på hør og bomuldstrende, der er opsat på vævene
inden kursusstart. I kommer til at arbejde
intensivt i 4 dage, men da der er mulighed for
at arbejde selvstændigt på vævene uden for
undervisningstiden, behøver man ikke at arbejde
under pres eller stress for at blive færdig.
Der kan væves efter endt undervisning og i ugen
efterfølgende. Den sidste undervisningsdag skal
prøverne klippes ned af vævene og monteres med
diverse kantafslutninger.
Alt afsluttes med snak om efterbehandling af
tæpperne.
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ORIGAMI

FOREDRAG

Sted
Periode

Osted Skole, Vævelokalet
16. marts 2013
fra kl. 10-16.00

Underviser

Jonna Rasmussen

Tilmeldingsfrist

Snarest muligt og senest
10.januar 2013

Tilmelding

på hajo@doile.dk eller
tlf. 29806716 efter kl. 17
eller tilmeldingsblanket

P.t. intet planlagt, men hold øje med vores
hjemmeside

Vi vil starte med små lette former, som
"trylles" frem kun ved at folde papiret.
Der bruges ikke saks eller lim.
Efter de første meget lette figurer fortsætter
vi med noget, som er lidt sværere.
En trane skal vi helt sikkert folde, også en
lille skjorte og mange andre ting, som kan
bruges til lidt af hvert.
Papiret vi kommer til at bruge er japansk
foldepapir i en lækker stærk kvalitet.
Materialepris for foldemønstre og papir er 30
kr. pr. stk.
Jeg vil også ha' noget med til salg.
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BINDENDE TILMELDING

BINDENDE TILMELDING

Origamikursus

Collage og billedvæv
Navn:

Tlf.:

Navn:

Tlf.:

Adresse;

Adresse;
CPR.nr.:

Kommune:

Underskrift

Pris: 960 kr.

Betaling senest - du får besked - på
Reg.nr. 1551 konto 0006752446

CPR.nr.:

Kommune:

Underskrift

Pris: 140 kr.

Betaling senest - du får besked - på
Reg.nr. 1551 konto 0006752446

-----------------------------------------------

BINDENDE TILMELDING
Gulvtæppekursus
Navn:

Tlf.:

Adresse;
CPR.nr.:

Kommune:

Underskrift

Pris: 920 kr.

Betaling senest - du får besked - på
Reg.nr. 1551 konto 0006752446
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Bestyrelsesmedlemmer
Formand

jytte Jensen
Birkevej 7, 4180 Sorø
jytte-jensen@stofanet.dk

Tel. 57 83 20 33

Og så var der sider tilovers, så undskyld
Kursusleder Hanne Doile,
men her kommer opskriften på en SKØN sommerlagkage,
jeg har den fra Designskolen i København.
Den står på bagsiden lige til at klippe ud.

Næstformand
Presse

Lis Løschenkohl
Lammestrupvej 48, 4140 Borup
E-mail: sorenlis@sorenlis.dk

Tel. 46 49 60 36
Mob. 29 61 49 36

Kasserer

Karin Tobiasen
Elmevej 5, 4140 Borup
E-mail: arka@post.tele.dk

Tel. 57 52 67 83
Mob. 30 23 67 83

Referant
Hjemmeside

Karin Rasmussen
Sønderlundsvej 71, 4000 Roskilde
kmr@tdcadsl.dk

Mob. 21 65 84 65

Bestyrelsen ønsker alle medlemmerne i
Midtsjællands Vævekreds

Medlem

Hanne Kold
Gl. Byvej 22, 4320 Lejre
E-mail: rishedesus@hotmail.com

Mob. 24 81 47 13

GOD SOMMER

Medlem

Lisbeth Degn Jensen
Dragevej 8, 4040 Jyllinge
E-mail: lisbeth.degn@jensen.mail.dk

Redaktion
1. Suppleant

Susanne Rishede
Gl. Byvej 22, 4320 Lejre
E-mail: rishedesus@hotmail.com

Sæbeindkøber
2. Suppleant

Jette Hamborg
Klostervej 1
4171 Glumsø

Tel. 26 45 60 48

Skoleleder

Hanne Doile
Neergaardsparken 14, 4140 Borup
hajo@doile.dk

Tel. 29 80 67 16

Revisor

Eva Kirkø
Møllevang 54, 4140 Borup
E-mail: kirk@mollevangborup.dk

Tel. 57 56 04 54

Tel. 46 73 27 30

Tel. 46 48 10 12
Mob. 20 66 15 20

Vævekredsens Hjemmeside:

www.midtvaev.dk

Vævekredsens Konto:

reg. nr. 1551, konto 6752446

Grundet manglende korrekturlæsning kan der være fejl i det
skrevne, hvis - så undskyld - Susanne Rishede
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Skolens lækre lagkage
Ovnen tændes på 175 º
4 æggehvider
175 gr. sukker
100 gr. nødder el. friske valnødder
100 gr. mørk chokolade
1 -2 spiskefuld kaffepulver
1/4 piskefløde
De 4 æggehvider piskes,
lidt salt hjælper til at få dem stivere
175 gr. sukker piskes derefter i hviderne, følsomt
100 gr. nødder el. smuttede mandler knuses, lidt bid
må der gerne være tilbage.
100 gr. mørk chokolade knuses, lidt bid må der gerne
være tilbage.
På bagepapir tegnes 2 omrids af en springform på ca.
22 cm.
Vend papiret og fyld massen i ringene.
Skal bages ca. 35 min. ved 175 º.
Kan bliver ret brun på grund af chokoladen.
Fyld til de 2 bunde:
1/4 piskefløde piskes og blandes med kaffepulver
(opløst i lidt kogt vand ).
Er bundene lavet med smuttede mandler, så er hindbær & flødeskum også godt.
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