
Uge 43 d. 25/10 kl. 

15.30 – ca. 17.30 

HALLOWENTEMA:  

Fælles både hold 1 og 2:          

Vi udhuler 

græskar og 

laver 

uhyggelige 

spøgelses 

guirlander 

m.m. Børn og forældre er 

alle velkomne denne 1. 

billedskoledag, hvor også 

flere undervisere og 

hjælpere vil være tilstede. 

Instr.: Anita Nielsen mfl. 

 

Uge 44 d. 1/11 

LANDART:  

I naturen 

kreeres 

anderledes 

og over- 

raskende 

udsmyk- 

ninger til beundring og 

forundring for tilskuere 

Instr.: Anita og hjælpere 

 

Uge 45 d. 8/11  

FORMGIVNING MED LER: 

Vi skal lege / formgive med 

ler. Der formes og 

modelleres: Raslesten, får, 

høns eller fabeldyr efter 

både oplæg og fri fantasi.    

Instr.: Anita og hjælpere 

 

Uge 46 d. 15/11              

afg. galleriet kl. 15.30,       

retur kl. 18.00         

Fælles for hold 1 og 2:      

VEJEN KUNSTMUSEEUM:  

Vi får undervisning 

af billedkunstlærer 

Sophus Ejler, som 

har fået frie 

hænder til noget 

spændende for 

både hold 1 og 2.  

Chauffører: Karin, Connie 

og Anita 

 

Uge 47 lørdag d. 25/11 

kl. 10 – ca. 12.30 

RAKU-BRÆNDING: 

Fælles for hold 1 og 2: 

Vi starter med 

glasering af de          

forglødede lerting 

/dyr, som der- 

efter brændes 

udenfor i gamle 

olietønder/savsmuld, som 

giver flotte krakeleringer. 

Forældre m.fl. er igen 

meget velkomne, ikke 

mindst for at hjælpe 

/afværge uheld med de 

Hold 1: Børn i alderen 4-8 år onsdage kl. 15.30-16.45 

Hold 2: Unge i alderen 9-14 år onsdage kl. 16.45-18.00 

 



varme lerting.  

Instr.: Anita og hjælpere 

 

Uge 48 d. 29/11 

ANDERLEDES JULEPYNT 

OG GAVER: Dekorative 

ophæng og hemmelige 

gaver laves, som kan 

puttes under træet 

juleaften.  

Instr.: Anita og hjælper 

 

Uge 48 lørdag d. 2/12  

Afg. Galleriet kl. 10.00 og 
retur kl. 13.30. 

JULEMARKED TRAPHOLT:  

Fælles for hold 1 og 2: 

Vi besøger 

Trapholt 

kunst-

museum. 

Alle børn, 

frivillige hjælpere og 

bestyrelse er inviteret.  

Kørsel aftales med Anita, 

Connie på tlf.: 21493914 

 

Uge 1 + 2 d. 3/1 og 10/1 

TRÆ-HAMMER-SØM dag  

OBS.: Tømmerværkstedet, 

Vorbassevej 8, Hovborg. 

Der skal 

tømme-

reres’ efter 

bedste evne 

og med 

kyndig 

vejledning. 

Medbring gerne hammer 

og sav (evt. også far/mor 

og en værktøjskasse), så 

sørger vi for træ, plastre 

og ømme overarme.  

Instr.: Tage, Kurt og Steen 

 

Uge 3 d. 17/1 

KUNST PÅ LÆRRED:  

Vi skal klistre, overføre      

transparent, tegne og male      

på lærred med acryl og 

tusch, til der 

opstår små 

mester-

værker. 

Instr.: Anita 

og Karin 

 

Uge 4 d. 24/1               
Afg. Galleriet til Glejbjerg  
hold 1 kl. 15.30, retur 16.45 
hold 2 kl. 16.45, retur 18.00 

KOLD GLASKUNST:     

Med Lis Wehrenberg på 

Katbølgaard skal der laves 

fine ting i kold glas, 

(måske fine ophæng!?) 

som hun efterfølgende 

opvarmer/brænder for os.  

Instr.: Lis Wehrenberg 

Kørsel aftales med Anita  

 

 

 

 

 

              



Uge 5 d. 31/1. 

ECOLINE:  

Vi tegner 3- 

og 2 dimen-

sionelle dyr 

og 

farvelægger 

med ecoline 

(akvarelfarve) på 

akvarelpapir.  

Instr.: Anita og hjælper 

 

Uge 6 d. 7/2 

BLINDTEGNING:  

Vi skal tegne 

både blind- 

og 

krussedulle-

tegninger på 

tid, (uden at 

se på papiret) og udnytte 

nogle af tegningerne til 

anderledes og lidt skæve 

værker ☺ 

Forældre/bedsteforældre/ 

søskende må gerne være 

med og samtidig nyde en  

kop kaffe/te/saft og kage  

som afslutning på  

sæsonen. 

Instr.: Anita og hjælpere                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

  

 

 

 

 

 

Pris for alle 13 gange incl. 

materialer kr. 500, hvoraf 

100 kr. går til 

medlemsskab i foreningen. 

 

Vi glæder os til at se dig! 

Ved spørgsmål kontakt 

Anita på 21493914. 

 

Holmeå Kunstforening 

takker Vejen Kommune for 

et tilskud til sæsonens 

billedskole.  
 

NYT NYT NYT: Tilmelding senest d. 5. oktober. Tilmelding og 

indbetaling via vores hjemmeside: www.holmeaakunstforening.dk/kurser og 

www.holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/ 

 


