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Raku ler-kursus 1, voksne – Fuldt booket 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tidspunkt: Fredage d. 24. august og 7. september 
kl. 16.00 – 21.00. 
 
Pris: 440 kr. for medlemmer / 550 kr. for ikke-
medlemmer. Derudover skal materialer købes på 
kurset. (40 kr./kg ler alt inkl.). 
 
Underviser: Billedkunstlærer Anita Nielsen  
 
Medbring: Mad og drikke, varm tøj, skurepulver 
og skuresvampe 
 
Tilmelding:  
http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/. 

      
    

       
 

 

På dette kursus arbejder vi med ler. Raku-
brænding er en gammel japansk brændings-
teknik, som består af flere processer, hvor der 
modelleres, brændes, afkøles og afvaskes.  

Ved RAKU brænding får man helt unikke 
resultater og man ved aldrig helt, hvordan 
farverne ender med at blive. Så her er et vist 
element af spænding og overraskelser. Kurset 
foregår over 2 gange.  

1. dag. Lertingene laves. Skåle, fade, figurer, osv. 
Her er der mulighed for at modellere, plade 
teknik eller udrulning.  
2. dag glaseres og dekoreres lertingene for 
derefter at blive brændt udenfor i RAKU tønder. 
Når tingene er brændt og har været i savsmuld, 
skal de skrubbes rene for sod, og det færdige 
resultat kan beundres. 
 

http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/�


Raku ler-kursus 2, voksne 
 

 
 
 
 

Tidspunkt: Lørdage d. 25. august og 8. september 
kl. 09.30 – 14.30. 
 
Pris: 440 kr. for medlemmer / 550 kr. for ikke-
medlemmer. Derudover skal materialer købes på 
kurset. (40 kr./kg ler alt inkl.). 
 
Underviser: Billedkunstlærer Anita Nielsen  
 
Medbring: Mad og drikke, varm tøj, skurepulver 
og skuresvampe 
 
Tilmelding:  
http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/. 
Senest fredag d. 17. august.  
Max 8 deltagere.  
Henvendelse vedr. dette kursus skal ske til 
anitamnielsen@gmail.com 
 
 

På dette kursus arbejder vi med ler. Raku-
brænding er en gammel japansk brændings-
teknik, som består af flere processer, hvor der 
modelleres, brændes, afkøles og afvaskes. Ved 
RAKU brænding får man helt unikke resultater og 
man ved aldrig helt, hvordan farverne ender med 
at blive. Så her er et vist element af spænding og 
overraskelser. Kurset foregår over 2 gange. 1. dag. 
Lertingene laves. Skåle, fade, figurer, osv. 

2. dag glaseres og dekoreres lertingene for 
derefter at blive brændt udenfor i RAKU tønder. 
Når tingene er brændt og har været i savsmuld, 
skal de skrubbes rene for sod, og det færdige 
resultat kan beundres. 

 

http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/�


 

PAVERPOOL 

 

 

 

Paverpol er en skulpturlim, som er utrolig 
sjov og inspirerende at arbejde med. 
Paverpol bliver hårdt, når den er tørret efter 
et par dage, så figurerne kan stå både inde 
og ude i alt slags vejr. 

Første aften laver vi “skeletterne” til 
skulpturene. Sidste aften maler vi dem. 

Dato: Torsdag d. 13. og 20. september 
 
Tidspunkt: 19.00 - 21.00 
 
Underviser: Lis Werenberg fra Katbølgaard. 
Spørgsmål kan rettes til Lis på mail: 
lis@katboelgaard.dk 
 
Pris: 300 kr. for medlemmer og 360 kr. ikke-
medlemmer. Materialet Paverpol 500 g til kr. 
120,- pr. pers. tilkøbes på kurset. 
 
Tilmelding: Senest 1. september på 
http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-
2/.  Kurset gennemføres v. min. 6 deltagere. 
Spørgsmål til tilmelding kan ske til jane-
lorenzen@jubii.dk 
 
Medbring: Maler tape, alm. staniol, 
bonzaitråd/ el. blomster tråd, styropor 
kugler og forskellige stoftyper (medbringes 
af Lis), patenering, hobbykniv, 
engangshansker, spand, store poser, røre- 
og modelleringspinde, ridsegrej, gammelt 
tøj/forklæde,(da det ikke kan gå af igen).  
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PORCELÆNSSMYKKER 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

Lav dine egne porcelænssmykker! 

På 1. kursus dag laver vi forskellige 
smykker/ophæng ud af porcelænsler. Du 
har mulighed for at designe dine helt egne 
personlige smykker eller ophæng.  

På 2. kursusdag glaseres smykkerne. 
Derefter færdigbrændes de og er klar til 
montering. 

Dato: Onsdag d. 24. og 31. oktober 

Tidspunkt: kl. 18.30 – 21.00  

Underviser: Britta Weinhöfer 

Pris: 300 kr. for medlemmer og 360 kr. 
ikke-medlemmer.  

Tilmelding: fredag d. 15. oktober på 
http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding
-2/.  

Henvendelse vedr. kursus skal ske til jane-
lorenzen@jubii.dk 
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BØRNE RAKU-LER KURSUS 

 

 

 

 

På dette ler kursus kan børnene være med. 
Kurset foregår over 2 gange, hvor der laves 
forskellige figurer, skåle, fabeldyr m.m. Kurset 
er for 1-2 børn pr. voksen (forældre eller 
bedsteforældre. Den voksne må også gerne 
lave ler, men fokus er mest på at hjælpe 
børnene. 

1. dag: Lertingene laves og stilles til tørring. 
De brændes efterfølgende. 2. dag: Tingene 
glaseres og dekoreres, hvorefter de 
brændes udenfor og lægges i savsmuld. Til 
sidst skrubbes tingene rene for sod og det 
færdige resultat kan beundres og tages med 
hjem. 

 Dato: lørdage d. 22. sep. og d. 6. oktober 

Tidspunkt: klokken 09.30 – 12.30 

Underviser: Billedkunstlærer Anita Moesgaard 
Nielsen 

Pris: Medlemmer 350 kr / ikke-medlemmer 
420 kr. (Prisen gælder for 1 voksen med 1-2 
børn). (+ 40 kr/kg ler alt inkl. som betales på 
dagen). 

Medbring: Mad og drikke, varm tøj, 
skurepulver og skuresvampe (2. dag) 
 
Tilmelding på 
http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/.  
Senest d. 18.september. Max 8 deltagere. 
 
Henvendelse vedr. dette kursus skal ske til 
anitamnielsen@gmail.com 
 

http://holmeaakunstforening.dk/boerne-raku/�
http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/�


 

Ekstra RAKU brændedag  

 

 

 
 
 
 

For erfarne RAKU deltagere tilbyder vi en 
ekstra brændedag, hvis man har lerting, som 
er lavet hjemme.  
Lertingene skal afleveres lørdag d. 22. 
september til Anita i kunstforeningen mellem 
kl. 10.00- 13.00. 
 

Dato: lørdag d. 6. oktober 

Tidspunkt: klokken 12.30 -17.30 

Underviser: Billedkunstlærer Anita 
Moesgaard Nielsen 

Pris: Medlemmer 320 kr. / ikke-medlemmer 
400 kr. + materialeforbrug på 40 kr/kg ler. 

Tilmelding på 
http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-
2/.  
Senest d. 18.september. Max 8 deltagere. 
 
Henvendelse vedr. dette kursus skal ske til 
anitamnielsen@gmail.com 
 

http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/�
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Vinterdekorationer 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinteren og julen står for døren og vi kan pynte 
op med fine dekorationer til inde og ude. Du vil 
på disse kursusdage lære at binde flotte kranse 
og dekorationer til ophæng, stuen, kirkegårde 
m.m. Blomsterbinder Tina Nielsen fra 
BLOMSTEN Skovlund vil disse dage give 
deltagerne nye ideer og fif og lære fra sig af 
hendes mange teknikker. 
Der arbejdes med naturens smukke materialer,
både fra haven og skoven kombineret med 
julens varme farver. Der vil blive vist 3 ting hver 
aften, men I kan også arbejde på frihånd.  

1.aften: Dørpynt/jul i potter/kirkegårdskranse 

2. aften: Adventskranse/kalenderlysdekoration 

3. aften: juledekoration/borddekoration m. 
friskeblomster 

Der bliver mailet materialeliste ud til 
deltagerne inden, og underviser vil også have 
nogle materialer med til salg. Der er plads til 
både begyndere og øvede.   

Dato: Tirsdage 30. oktober, 27. November, 
18. December 

Tidspunkt: klokken 18.30 – 21.30 

Underviser: Blomsterbinder Tina Nielsen 

Pris: Medlemmer 300 kr. / ikke-medlemmer 
360 kr.  

Tilmelding Senest d. 23.oktober. Max 8 
deltagere på 
 http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-
2/.  
 
Henvendelse vedr. dette kursus skal ske til 
Marianne Thomsen: 
m.holmthomsen@gmail.com  
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Maler - collage kursus 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collagekurset henvender sig til alle som har lyst 
til at udforske en anden måde at skabe sjove 
perspektiver og kompositioner på. Lade minder 
og historier fra rejser og fester blive foreviget 
eller skabe fra fantasiens vidunderlige univers. 
Collagens verden har uendelige muligheder.  

Dato: Fredage d. 9. og 23. november  

Tidspunkt: klokken 16.30 – 21.30 

Underviser: Billedkunstner Anne Mette 
Hoier Nielsen 

Pris: Medlemmer 840 kr. / ikke-medlemmer 
1050 kr.  

Tilmelding Senest d. 1. November. Max 8 
deltagere på: 
 http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-
2/.  
 
Henvendelse vedr. dette kursus skal ske til 
Anita M. Nielsen: anitamnielsen@gmail.com  
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Generelt 

Adresse: Holmeå Kunstforening, Lindevej 5, 6682 Hovborg 

 

Bestyrelsen: 

Formand: Anita Moesgaard Nielsen / Tlf.: 21 49 39 14 / Mail: anitamnielsen@gmail.com 

Næstformand: Jane Ravn Lorenzen / Tlf.: 40 51 38 83 / Mail: jane-lorenzen@jubii.dk 

Karin Gahner Holm / Tlf. 61 44 70 71 / Mail: karingahner@icloud.com 

Hanne Ernst / Tlf.: 30 22 29 15 / Mail: hanneernst1@yahoo.dk 

Tage Brøgger / Tlf.:  26 47 10 26 / Mail: fambroegger@gmail.com 

Birthe Pedersen / Tlf. 21 69 07 84 / Mail: birthe-pedersen@live.dk 

Marianne Thomsen / Mail: m.thomsen@gmail.com 

Søren Brandbyge / Tlf. 29 22 87 82 / Mail: soeren.brandbyge@lego.com 
 
 
Kassere: 
Majken Egebak / Tlf.: 23 44 33 80 / Mail: m.egebak@gmail.com 
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