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Foredrag
Sommerfugle og biodiversitet - Del
din interesse #2.
Lør. 3. dec. 2022 kl. 11
Den første lørdag i hver måned kan alle,
der brænder for noget, dele deres
interesse med andre på biblioteket. Kig
forbi i december, hvor du kan møde
Susie, som vil fortælle om sommerfugle.
Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens
Plads 1, Vejle.
Kan man strikke en brunsviger?.
Man. 5. dec. 2022 19:00 - 21:00
Annette Danielsen vil med sit foredrag
fortælle lidt om, hvordan hun omsætter
inspiration til strik.
Pris: 150 kr.
Sted: Smedeværkstedet, Vestervold
11B, Varde.
UDSOLGT // Lærke Egefjord - Styrk
dit helbred med kunst og kreativitet.
Man. 5. dec. 2022 kl. 19
Har du nogensinde spekuleret på, om
din tur på kunstmuseet er andet end en
dejlig luksus? Måske ligefrem gavnlig for
dit helbred? Og om dit strikketøj gemmer
på mere end en ny sweater? Måske er
det netop nøglen til ro.
Pris: Unum. Siddeplads 50 kr.
Sted: Taastrup Medborgerhus, Taastrup
Hovedgade 71, Taastrup.

spidser.
Pris: 110 kr (Museumsbillet).
Sted: Nationalmuseet, Ny Vestergade
10, København K.
Efterårsudstilling og Fernisering.
Søn. 9. okt. til tor. 22. dec. 2022 kl.
11-1600
Fernisering søndag den 9 oktober kl. 14.
Gratis.
Sted: KunstBoxen, Kirkegade 3,
Mariager.
Sprudlende og mangfoldig kunst i en
mørk tid.
Fre. 11. nov. til tor. 15. dec. 2022 kl.
14-16
Mørk er november, og løvfaldet slut.
Men Nørhald Kunstforenings
medlemmer sprudler næsten forårskådt
på dette års lokaludstilling på Mellerup
Fri- og Efterskole.
Gratis.
Sted: Mellerup Efterskole, Almisbakken
19, Mellerup, Randers NØ.

Udstillinger

Fod i Hose - Hånd i Hanske.
Lør. 19. nov. til ons. 21. dec. 2022 kl.
13:00
Holbæk Kunstforening byder velkommen
til fernisering på gruppeudstillingen "Fod
i Hose - Hånd i Hanske" lørdag d. 19.
november kl. 13-15. Udstillingen, der er
kurateret af tekstilkunstner Anne
Fabricius Møller kan ses i Æglageret til
og med d. 21/12 2022.
Pris: 20 kr.
Sted: Æglageret, Lindevej 6, Holbæk.

Multihuset og Smedjen.
Søn. 1. jan. 2017 til søn. 31. dec. 2023
Alm. åbningstid
Beliggende på Faarupvej 2a, hvor
smedjen ligger ud til vejen, og hvor
Multihuset ligger forskudt inde bagved.
Begge udstillinger er arbejdende
værksteder det meste af året, åbne hver
tirsdag kl. 9-12 (NB! - kaffepause kl.
10-10:30).
Sted: Egnssamlingen, Faarupvej 3,
Saltum.

Dataspejlet.
Lør. 19. 2022 til søn. 5. nov. 2023 man:
lukket | tirs: 10-17 | ons: 10-21 | tors-søn:
10-17
Hvor privat er internettet egentlig? Når vi
søger på nettet, efterlader vi dataspor,
der tegner et billede af os. Vi tror, vi er
private, men virkeligheden er en helt
anden.
Pris: 130 kr voksen.
Sted: Trapholt, Æblehaven 23, Kolding.

Glimt fra museets samlinger - Vanter.
Fre. 1. jul. til lør. 31. dec. 2022 I museets
åbningstid tirsdag til søndag, kl. 11-16
Tekstilmuseet præsenterer fra d. 1. juli
endnu en særudstilling i
udstillingsrækken 'Glimt fra museets
samlinger'. Denne gang med de ikoniske
vanter fra Herning-egnen.
Pris: Alm. entré til museet.
Sted: Tekstilmuseet, Museum
Midtjylland, Vestergade 20, Herning.
Toulouse-Lautrec og stjernerne fra
Montmartre.
Lør. 3. sep. 2022 til søn. 15. jan. 2023 kl.
10
Med over 100 værker bringer
Kunstmuseum Brandts nogle af
historiens største art nouveau-kunstnere
til Odense og viser de forførende, men
også modsatrettede perspektiver, der
formede perioden og dens kunst.
Sted: Kunstmuseum Brandts,
Amfipladsen 7, Odense C.
Besøg borgerskabet i sidste
århundrede.
Tor. 15. sep. til søn. 18. dec. 2022
11:00-12:00, 12:30-13:30 & 14:00-15:00
Tag med på rundvisning i
Klunkehjemmet. Når du går ind i
entreen, træder du ind i slutningen af
1800-tallet hjemme hos en af byens

Særudstillingen Tøj over tøj.
Søn. 20. nov. 2022 til søn. 19. feb. 2023
Museet holder lukket uge 51-6 Forår
(uge 8-25) og efterår (uge 32-50) Tirsd.
Fred. kl. 10.00-15.30 (weekend kl.
14-17) Sommersæsonen uge 26-31
Tirsd.
En udstillingen skabt af GEM'erne
(GarnElskende Mesdames), der er fem
dedikerede og erfarne håndstrikkere.
GEM'erne går i gemmerne hos landets
kultur- og kunstinstitutioner for at lade
sig inspirere til nyt unika strik.
Pris: Børn Gratis Voksne 40 kr
Pens./stud. 30 kr.
Sted: Give-Egnens Museum,
Donneruplundvej 2, Give.
Refleks ved: Jette Shapiro, Pia
Lundfos, Margit Høll, Roma Dyrhauge
og Birthe Garner Jensen.
Tir. 22. nov. til søn. 4. dec. 2022 Tirsdag
- Søndag Kl. 11.00 - 17.00
Gratis.
Sted: Kunstbygningen Filosoffen,
Filosofgangen 30, Odense C.

Færøsk udstilling.
Tor. 24. nov. til lør. 17. dec. 2022
Torsdage og fredage 12-17.30 og lørdage
10~13
Lørdag d. 26. november kl. 10-13 er der
fernisering på en unik gruppeudstilling
med seks færøske kunstnere i ARTC i
Tønder.
Gratis.
Sted: ARTC, Tønder, Vestergade 60,
Tønder.
Smykkekunst for netop dig.
Lør. 26. nov. til fre. 23. dec. 2022 kl.
10:00
Julen er tiden for årets smykkeudstilling,
kom og find en gave til din elskede.
Gratis.
Sted: Galleri Arleth, Bregninge,
Strandhuse 9, Halskov Vænge, Horbelev.
Juleudstilling i Galleri Nøgent
Landskab.
Tor. 1. til lør. 17. dec. 2022 tors, fre og
lørdag kl 12 - 17
Hele december måned er der en samlet
kunstudstilling for alle årets gæste - og
faste udstillere i Galleri Nøgent Landskab.
Der er billedkunst, keramik, sølvkunst,
strik og skulptur repræsenteret. Der er
åbent hver tors, fre og lørdag kl 12-17.
Gratis.
Sted: Galleri Nøgent Landskab,
Havnegade 21A, Vejle.
Galleriet i december.
Tor. 1. til lør. 31. dec. 2022 -23.55
I december kan du se Lene Astrups
billeder og billedmager Jennifer Mary
Lehms syede billeder og skitsebøger i
Galleriet og Kulturhuset.
Gratis.
Sted: Solrød Bibliotek og Kulturhus,
Solrød Center 4, Solrød Strand.
Jule-Værk-Sted.
Fre. 2. til søn. 4. dec. 2022 kl.
10-18/10-16
JULE-VÆRK-STED Kom på
Væveværkstedet i Smallegade og find din
helt specielle julegave, til den du holder af
- eller til dig selv. Juleværkstedet er fuld
af unika kunsthåndværk - keramik, grafik,
strik, unika beklædning, finurlig julepynt.
Gratis.
Sted: Væveværkstedet, Smallegade 52
D, 1., Frederiksberg.
Make your own plant hanger.
Lør. 3. dec. 2022
This workshop will be held in English.
Danish text below. Come along and learn
how you can give new life to your
discarded textiles by making your very
own plant hanger, with macrame
technique.
Pris: 25 kr.
Sted: Ovenover Res-Res, Guldbergsgade
29D 1.sal, København N.
Sådan laver du håndsyet jule pynt.
Lør. 3. dec. 2022
Lidt om workshoppen. Denne workshop
kan du deltage på løbendegennem
dagen, du skal blot bestille en tidsperiode
til et bord. Tag børnene med og benyt
lejlighedeb til sammen at lære børnene at
håndsy. Kort og godt:.
Pris: 125 kr.
Sted: Ovenover Res-Res, Guldbergsgade
29D 1.sal, København N.

JULE reception i Galleri Nøgent
Landskab.
Lør. 3. dec. 2022 kl. 12-14
Vi afholder vores årlige julereception i
forbindelse med en stor fælles udstilling
af alle årets forskellige udstillere. I år har
vi keramisk brugskunst, raku-keramik,
sølvkunst, sølvskulpturer, strik samt
forskellig billedkunst: mix-media, akvarel,
acryl.
Gratis.
Sted: Galleri Nøgent Landskab,
Havnegade 21A, Vejle.
Grønne værksteder: perledesign.
Lør. 3. dec. 2022 kl. 13-15
Kom og giv dine gamle sager en
glitrende opfriskning sammen med seje
Marie. Mød Marie, som står for denne
omgang af Grønne Værksteder:.
Pris: 30 kr.
Sted: Dokk1/Aarhus Hovedbibliotek,
Hack Kampmanns Plads 2, Aarhus C.
Juleudstilling .
Lør. 3. og søn. 4. dec. 2022 10:00-16.00
Quiltepigerne Helnæs holder
juleudstilling, med salg af mange
forskellige håndarbejder bl.a. patchwork
og strik.
Gratis.
Sted: Quiltepigerne Helnæs,
Strandbakken 35, Ebberup.
Julemarked Kunst og Design.
Lør. 3. og søn. 4. dec. 2022 10:00-16:00
31 kunsthåndværkere og designere vil
personligt være til stede med deres
unikke produkter indenfor keramik,
glaskunst, smykker, tasker,
bronzeskulptur, mosaik, pileflet, broderi,
malerier, blomster, lys, tekstiler,
stenskulpturer, jernsskulptur og papir.
Gratis.
Sted: Aalborg Kloster Helligåndsklostret, Klosterjordet 1,
Aalborg.
Jul i Den gamle Gaard.
Lør. 3. og søn. 4. dec. 2022 kl. 11-16
De 3 weekender i december byder bl.a.
på: Udstilling af fhv. Museumsdirektør
Anders Rehdes klassiske julenisser,
trædrejning i gården, Snapselauget
uddeler smagsprøver, div. underholdning
inkl. musik, start på Julemandsløbet,
juletræer med pynt.
Sted: Den Gamle Gaard, Holkegade 1,
Faaborg.
Grønningens Juleværksted i butikken
Bredgade 28.
Man. 5. dec. 2022 09:00- 16:00
VELKOMMEN i Grønningens
Juleværksted i butikken Bredgade 28!
Centerrådet holder åbent alle hverdage i
perioden 24/11 - 16/12 kl. 9 - 16. Vi
strikker, hækler, knipler, maler, laver
keramik og glaskunst m.m. Salg af
kunsthåndværk og Amerikansk Lotteri.
Gratis.
Sted: Grønningens Juleværksted,
Bredgade 28, Brønderslev.
Grønningens Juleværksted i butikken
Bredgade 28.
Tir. 6. dec. 2022 09:00- 16:00
VELKOMMEN i Grønningens
Juleværksted i butikken Bredgade 28!
Centerrådet holder åbent alle hverdage i
perioden 24/11 - 16/12 kl. 9 - 16. Vi
strikker, hækler, knipler, maler, laver
keramik og glaskunst m.m. Salg af
kunsthåndværk og Amerikansk Lotteri.
Gratis.
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Sted: Grønningens Juleværksted,
Bredgade 28, Brønderslev.

Natur
Tag med på fugletur.
Lør. 24. sep. 2022 til lør. 26. aug. 2023
10 mødegange kl. 07-17
Kurset strækker sig over et år og
henvender sig til alle fugleinteresserede.
Sted: P-pladsen nord for stationen,
Rødovre Stationsvej 1B, Rødovre.

Film
Filmpakke 21 - Fra 3 år.
Lør. 3. dec. 2022 kl. 10
Fra 3 år - 39 min. Lili kender alle farver.
Instruktør: Siri Melchior. Lili kender rød,
gul, blå, hvid, faktisk kender hun alle
farver.
Sted: Park Bio, Østerbrogade 79,
København Ø.
Den perfekte chef - Strikkebio.
Man. 5. dec. 2022 kl. 18
I denne spansk komediefilm forsøger
ejeren af en industrivægtfremstillings
virksomhed at løse eventuelle problemer
fra sine arbejdere i tide før han får besøg
af en komité, der kunne give hans
virksomhed en pris for fremragende
kvalitet.
Sted: Nordisk Film Biografer Aalborg
City Syd, Vandmanden 5, Aalborg SV.

Diverse
Kantmaskerne i syd.
Man. 28. feb. til lør. 31. dec. 2022 Når
man har tid og lyst
Vi søger flere strikkere. Kan du strikke
strømper og luffer eller andet, så kan du
få garn udleveret til at strikke af, til
socialt udsatte i Haderslev /
Sønderjylland.
Gratis.
Sted: Frivilligcenter Haderslev,
Storegade 80, Haderslev.
Filtegruppen Uldrik / Frederikssund
Afdeling.
Tir. 8. mar. 2022 til søn. 31. dec. 2023
Tirsdage i lige uger 14.00-20.00
Interessegruppe for nåle- og vådfiltning.
Sted: Foreningscenteret Pedersholm,
Roskildevej 161, Frederikssund.
Kreativt håndarbejde.
Man. 15. aug. til tir. 13. dec. 2022
For dig, der ikke kan deltage på et
alment hold. Vi arbejder med
silkemaling, stofmaling, patchwork, strik
og broderi. Er du træt af at strikke efter
færdige opskrifter?.
Sted: Kolding Uddannelses Center
(KUC), Ågade 27, Kolding.
Åbent i MakerSpace 9220.
Man. 15. aug. til ons. 14. dec. 2022
16:00-21.00
Kom ned og arbejde på dine projekter i
vores MakerSpace. OBS: kun mandage
og onsdage.
Gratis.
Sted: Trekanten - bibliotek & kulturhus,
Sebbersundvej 2A, Aalborg Øst.

Strik og hækling.
Man. 15. aug. til fre. 16. dec. 2022
Er for dig, som aldrig har hæklet eller
strikket før, og. for dig, som allerede har
erfaring. Strikning og hækling kan være
næsten. meditativt at arbejde med. Vi
lærer de grundlæggende teknikker og
de.
Sted: Lille Skole for Voksne - Aalborg,
Bispensgade 5-7, 2. sal, Aalborg.
Strik og hækling.
Man. 15. aug. til man. 19. dec. 2022 18
mødegange kl. 13-14.50
Er for dig, som aldrig har hæklet eller
strikket før, og. for dig, som allerede har
erfaring. Strikning og hækling kan være
næsten. meditativt at arbejde med. Vi
lærer de grundlæggende teknikker og
de.
Sted: Lille Skole for Voksne - Aalborg,
Bispensgade 5-7, 2. sal, Aalborg.
Strik og hækling.
Ons. 17. aug. til ons. 21. dec. 2022 18
mødegange kl. 13-14.50
Er for dig, som aldrig har hæklet eller
strikket før, og. for dig, som allerede har
erfaring. Strikning og hækling kan være
næsten. meditativt at arbejde med. Vi
lærer de grundlæggende teknikker og
de.
Sted: Lille Skole for Voksne - Aalborg,
Bispensgade 5-7, 2. sal, Aalborg.
Brøndby Fællesskab Mod Ensomhed
og Faglige Seniorer Brøndby støtter
den gode sag.
Tor. 18. aug. til man. 5. dec. 2022 kl.
09:00
Klubben er stiftet d. 5. november 1982
40 år lige om lidt. Vi har åben hver
torsdag Fra 9.00 der kommer dem der
spiller billard Du er ikke alene i vores
klub hjælper vi hinanden. Vi inviterer alle
nybegyndere med til at spille Whist og
Billard og Dart.
Pris: 30 kr kontingent resten af året.
Sted: Faglige Seniorer Brøndby,
Kærdammen 1, kælderen,
selskabslokalet, Brøndby.
Strikkecafe.
Ons. 24. aug. 2022 til tir. 25. jul. 2023
13:00 - 15.00
Kom glad! med dit strikketøj eller
hækletøj. Garvet eller nybegynder. Alle
er velkomne. Vi inspirerer og hjælper
hinanden.
Gratis.
Sted: Plejehjemmet Kildegården,
Kildevej 10, Skanderborg.
FyraftensGARNcafé.
Fre. 26. aug. til fre. 16. dec. 2022 8
mødegange kl. 14-17.30
Kom og deltag i vores hyggelige
fællesskab hver anden fredag. Om du er
strikker eller hækler, nybegynder eller
rutineret, strikker pastel, retro, klassisk
eller noget helt fjerde er uden betydning.
Sted: Aftenskolernes Hus (kasernen),
Gerlachsgade 2 , Bygning E,
Sønderborg.
Sms - samvær, motion og SANG.
Første mandag i hver måned.
Man. 5. sep. til man. 5. dec. 2022 4
mødegange kl. 09.30-12
SMS er fællesskab, glæde og let motion
for alle. Vi mødes i LOF-Huset den
første mandag i hver måned kl. 0930 og
starter med kaffe, rundstykke og et par
fællessange.
Sted: LOF Huset, Lavhedevej 32,

Holstebro.
(-H) Hensyntagende yoga.
Tir. 6. sep. til tir. 20. dec. 2022 15
mødegange kl. 10-11.30
Dette yoga-hold henvender sig til
lungepatienter. Styrk din krop og
lungefunktion med yoga. Vi arbejder hele
kroppen igennem med bevægelser for
alle større led og muskelgrupper, med
fokus på vejrtrækningen.
Sted: Parkskolen, Gl. Rådhusvej 13,
Ballerup.
Gotved, Qi Gong og afspænding.
Tir. 6. sep. 2022 til tir. 24. jan. 2023 17
mødegange kl. 10.30-12
Her kombinerer vi Gotvedgymnastik og
Silke QiGong. Gotved er en
helheds-bevægelsesform, hvor hele
kroppen bliver bevæget, styrket og strakt
på mange forskellige planer.
Sted: FOF Huset, Ordrupvej 60,
Charlottenlund.
Skaftevævning.
Tir. 6. sep. 2022 til tir. 11. apr. 2023 20
mødegange kl. 19-21.35
Vævning er et fantastisk håndværk.
Kurset henvender sig til til alle, både
nybegyndere, let øvede eller dig, der vil
have håndværket genopfrisket. Der
undervises i udregning af opskrift, i
grundlæggende bindingslære og i
vævens påsætning og funktion.
Sted: Kølkær Skole, Vestermarken 3,
Herning.
Strikke hækle aften.
Ons. 7. sep. til ons. 7. dec. 2022 4
mødegange kl. 19-21.45
Har du lyst til at lære at strikke og hækle,
eller kan du i. forvejen, men har lyst til at
sidde sammen med andre med samme
interesse, til. hyggeligt samvær og blive
inspireret til nye projekter.
Sted: Søndre Skole, Svendborgvej 39,
Ullerslev.

Skaftevævning mandag dag.
Man. 12. sep. til man. 5. dec. 2022 8
mødegange kl. 14-17.30
Vævning for alle. Vævning hvor der
tages udgangspunkt i hvor du er i
vævning, det kan være begynder som
øvet. Der undervises individuelt og der
laves opskrifter og vejledes i garnvalg.
Sted: Lollands Væveforening,
Slemminge Skole, Engestoftevej 112.,
Sakskøbing.
Skaftevævning mandag aften.
Man. 12. sep. til man. 5. dec. 2022 8
mødegange kl. 18.15-21.45
Vævning for alle. Vævning hvor der
tages udgangspunkt i hvor du er i
vævning, det kan være begynder som
øvet. Der undervises individuelt og der
laves opskrifter og vejledes i garnvalg.
Sted: Lollands Væveforening,
Slemminge Skole, Engestoftevej 112.,
Sakskøbing.
Vævning på skaftevæv.
Man. 12. sep. til tir. 6. dec. 2022
Du kan blive undervist i at væve på
skaftevæve. Der undervises individuelt
og der er en væv pr. deltager. På
holdene er der både "nye" og "gamle"
elever det giver en god dynamik og
meningsudveksling.
Sted: Karen Andersens lokaler,
Vollerupvej 70, Kalundborg.
Klaver for alle - begyndere og let
øvede.
Man. 12. sep. til man. 12. dec. 2022 12
mødegange kl. 17-19.35
Hvad er det med alle de tangenter?
Hvordan får man musik ud af dem? Jeg
kunne godt tænke mig, at akkompagnere
julesalmerne, når der skal danses om
juletræet. jeg spillede engang, men kom
så fra det, og vil gerne lære det igen.
Sted: Munkekærskolen, Tjørnholmvej
10, Solrød Strand.

Håndarbejdsværksted 2.
Ons. 7. sep. 2022 til ons. 26. apr. 2023 27
mødegange kl. 16.30-18.35
Her kan du sy eget tøj, lave
korsstingsbilleder, lettere skindarbejde,
strikning. og vævning. Materialeudgift vil
være individuel. For dig, der har hovedet
fyldt med ønsker og kreative idéer, og har
brug for.
Sted: Skolen på Nyelandsvej,
Nyelandsvej 23, Frederiksberg.

Yin yoga 40+.
Man. 12. sep. 2022 til man. 16. jan. 2023
15 mødegange kl. 12-13.30
I Yin yoga arbejder vi med det
dybereliggende bindevæv. Vi fordyber os
i meditative blide stræk, hvor vi bevidst
afspænder muskulært, så vi nærer
vævet omkring muskler, organer og led,
og derved opnår større smidighed og
frihed i kroppen.
Sted: Medborgerhuset Danasvej,
Danasvej 30B, Frederiksberg C.

Håndarbejdsværksted 2.
Ons. 7. sep. 2022 til ons. 26. apr. 2023 27
mødegange kl. 18.35-20.40
Her kan du sy eget tøj, lave
korsstingsbilleder, lettere skindarbejde,
strikning. og vævning. Materialeudgift vil
være individuel. For dig, der har hovedet
fyldt med ønsker og kreative idéer, og har
brug for.
Sted: Skolen på Nyelandsvej,
Nyelandsvej 23, Frederiksberg.

Sy dit eget tø.
Man. 12. sep. 2022 til tor. 20. apr. 2023
kl. 18.00
Drømmer du om at kunne sy dit eget tøj?
Så er dette kursus lige noget for dig. Det
er et hit at kunne sy sit eget tøj. Du vil
lære at sy dit tøj, så det passer dig, din
stil og din krop.
Pris: 2576 kr.
Sted: Holbo Herreds Væverforening,
Helsingevej 64 F, Græsted.

Vævning på skaftevæv.
Man. 12. sep. til man. 5. dec. 2022 12
mødegange kl. 09-11.45
Du. kan blive undervist i at væve på
skaftevæve. Der undervises individuelt og
der. er en væv pr. deltager. På holdene er
der både "nye" og "gamle" elever det.
giver en god dynamik og
meningsudveksling. Underviser: Karen.
Sted: Karen Andersens lokaler,
Vollerupvej 70, Kalundborg.

Lær at strikke.
Tir. 13. sep. til tir. 6. dec. 2022 12
mødegange kl. 19-21.45
Har du aldrig lært at strikke, eller vil du
have det genopfrisket og blive bedre til
det? Så er dette strikkehold noget for
dig.
Sted: Royal Copenhagen Concept Store,
Søndergade 74, Aarhus C.
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Vævning.
Tir. 13. sep. til tir. 13. dec. 2022
Har du lyst til at væve, så se her. I Oure
tilbydes undervisning på rammevæv eller
skaftevæv. Holdene er for både
begyndere og vævere med mere
erfaring.
Sted: Oure Friskole, Hammesbrovej 7,
Oure.
Vævning.
Tir. 13. sep. til tir. 13. dec. 2022 13
mødegange kl. 19-20.40
Mange har lyst til at lære gamle og nye
væveteknikker, og derved blive i stand til
at sætte deres personlige præg på
beklædning, brugsting og udsmykning af
hjemmet. Efter egne ideer om farver og
mønstre kan du væve tæpper, plaider,
duge, stoffer m.m.
Sted: AOF Gildhøj, Gildhøj 188,
Brøndby.
Garn på mange måder - tirsdag kl
19-21:45.
Tir. 13. sep. til tir. 13. dec. 2022 13
mødegange kl. 19-21.45
OBS! Betalingen gælder for 6 af 13
mødegange alt efter antal. deltager. De
aktuelle mødegange aftales med
instruktøren! Mangler du hjælp til at
komme i gang eller er du gået i stå i et
projekt - så.
Sted: Skolen for Kreativ Fritid, Viborg,
Industrivej 13, Viborg.
Strikkecafé - Hvalsø.
Tir. 13. sep. 2022 til tir. 31. jan. 2023
19:00-21:45
Kom og strik med os hver 14. dag. Vi
udveksler tips & ideer og finder
inspiration hos hinanden. Kurset er for
alle, hvad enten du er nybegynder og
har brug for hjælp - eller du er øvet og
søger et fællesskab om garn og pinde.
Arrangeret af FOF i Hvalsø.
Pris: 1220 kr.
Sted: Hvalsø Skole, Skolevej 5, Hvalsø.
Yin yoga 40+.
Ons. 14. sep. 2022 til ons. 18. jan. 2023
15 mødegange kl. 13-14.30
I Yin yoga arbejder vi med det
dybereliggende bindevæv. Vi fordyber os
i meditative blide stræk, hvor vi bevidst
afspænder muskulært, så vi nærer
vævet omkring muskler, organer og led,
og derved opnår større smidighed og
frihed i kroppen.
Sted: Medborgerhuset Danasvej,
Danasvej 30B, Frederiksberg C.
Knipling / orkis / hækling mv.
Ons. 14. sep. 2022 til ons. 15. mar. 2023
20 mødegange kl. 15-17.15
Dette hold er for dig, der ikke kan
deltage på et almindeligt hold. Holdet er
primært tilrettelagt for kniplere,
begyndere og viderekomne, men du har
også mulighed for at beskæftige dig med
andre ting indenfor håndarbejde.
Sted: Byskolen, Skolegade 3B,
Nykøbing F.
Skaftevævning efterår 22.
Tor. 15. sep. til tor. 8. dec. 2022 Vælg
mellem tirsdag og torsdag aften kl 19-22
På dette kursus lærer du de
grundlæggende teknikker indenfor
håndvævning.
Pris: 1000 kr.
Sted: Hørvævsmuseet, Nårupvej 30,
Glamsbjerg.

Billedvævning - 5 lørdage kl. 9-14:30.
Lør. 17. sep. til lør. 3. dec. 2022 5
mødegange kl. 09-14.30
På dette hold er der tid til at gå i dybden
med farver og væveteknikker. Der
væves med flere tynde uld og hørtråde
sammen, det giver mange fine
farvenuancer. Fortrinsvis til
naturinspirerede motiver, eller hvad du
nu har lyst til at væve.
Sted: Skolen for Kreativ Fritid, Viborg,
Industrivej 13, Viborg.
Håndstrik - mandag i lige uger.
Man. 19. sep. til man. 12. dec. 2022 6
mødegange kl. 09-12.40
Kan du. strikke eller vil du gerne lære
det? Det giver mental ro og en stor.
tilfredsstillelses at strikke fx en trøje undervejs har du måske har lært en. ny
teknik, sat nye farver sammen eller selv
designet modellen. Der er mange.
Sted: Skolen for Kreativ Fritid, Viborg,
Industrivej 13, Viborg.
Hækling.
Man. 19. sep. til man. 12. dec. 2022 6
mødegange kl. 19-21.45
En verden af muligheder. Kurset er for
dig, der gerne vil lære at hækle eller som
er nysgerrig på, hvordan valg af
materialer kan ændre det færdige
produkt.
Sted: Tårnby Skole, Sneserevej 10,
Kastrup.
Strik på maskine.
Man. 19. sep. 2022 til man. 6. feb. 2023
9 mødegange kl. 17.30-21.10
Mandag i. lige uger 17.30-21.10. Får du
nok udbytte af. din strikkemaskine? Eller
har du kun arbejdet i hånden? Så skulle
du måske prøve. et kursus i strik på
maskine! Med en strikkemaskine.
Sted: Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50
L-M, Bolbro, Odense V.
Strik, hækling og hygge.
Man. 19. sep. 2022 til man. 15. maj 2023
8 mødegange kl. 10-12.30
Et strikke/hæklehold til hygge og
inspiration. Vi vil se, hvad vi hver især er
optaget af. Der er mulighed for
undervisning i forskellige emner og
teknikker. Holdet er både for nye og
øvede.
Sted: Smykkeværkstedet, Keramikken,
Strandvejen 17 B, Aalborg.
Strik - begyndere og let øvede.
Tir. 20. sep. til tir. 13. dec. 2022 11
mødegange kl. 18.30-21.05
Vi starter med de grundlæggende
færdigheder, og du lærer at slå masker
op, strikke ret- og vrangmasker, tage ind
og ud og lukke af. Herefter arbejder vi
med simple strukturmønstre som f.eks.
rib eller perlestrik og med enkle
hulmønstre og snoninger.
Sted: Øster Farimagsgades skole, Øster
Farimagsgade 40, København Ø.
Skaftevævning.
Tir. 20. sep. 2022 til tir. 7. mar. 2023
10:00 - 14:25
Her skal vi øge kendskabet til materialer,
komposition, farvelære og teori.
Pris: 4.640.
Sted: Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej
246B, Holte.

Skaftevævning.
Tir. 20. sep. 2022 til tir. 14. mar. 2023 22
mødegange kl. 10-14.25
Her skal vi øge kendskabet til materialer,
komposition, farvelære og teori. Du
udvikler selv dine ideer fra første fase gennem stoppeprøver og farveviklinger.
Sted: Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej
246B, Holte.
Garn på mange måder - onsdag kl
9-12:40.
Ons. 21. sep. til ons. 14. dec. 2022 6
mødegange kl. 09-12.40
Mangler du hjælp til at komme i gang eller
er. du gået i stå i et projekt - så kom og få
hjælp indenfor gimpning, hækling,.
hakning eller strikning. Der er mange
muligheder med et garnnøgle - ikke
mindst.
Sted: Skolen for Kreativ Fritid, Viborg,
Industrivej 13, Viborg.

Knipling.
Man. 26. sep. til man. 12. dec. 2022 6
mødegange kl. 14-16.35
Du lærer både traditionel og moderne
knipling i såvel fine som grove garner.
Kurset er både for begyndere og
videregående. Mødegang er hver 14.
dag - ulige uger før jul og lige uger efter
jul.(Nyt hold efter jul).
Sted: No Lokalhistoriske Arkiv, Lybækvej
12, No, Ringkøbing.
Sy og Design.
Man. 26. sep. 2022 til man. 30. jan. 2023
15 mødegange kl. 19-21.45
Sy smart tøj til dig selv og hele familien.
Undervisningen tilrettelægges efter
deltagernes ønsker og behov. Du
undervises i mønstertegning og tilretning
af disse.
Sted: Egholmskolen, Egholmvej 19,
Vallensbæk Strand.

Patchwork og Broderi.
Ons. 21. sep. 2022 til ons. 1. mar. 2023
20 mødegange kl. 16-18.30
Kurset henvender sig til. deltagere med
lyst til patchwork, applikation, quilt og
sting, hvor såvel. nybegyndere som
øvede har mulighed for oplevelser, glæde
og inspiration ved. opgaver, samvær og
dialog. Vi arbejder med håndsyede.
Sted: Aktivitetshuset, Møllevej 11, Borup.

Beklædnings-syning formiddagshold.
Man. 26. sep. 2022 til man. 20. mar.
2023 20 mødegange kl. 09-11.45
Syning for alle. Forny din garderobe ved
at sy selv. Det er dejligt at sy sit eget tøj,
som du kan sætte dit eget præg på. Der
bruges mønstre fra modeblade og
færdige mønstre.
Sted: Byskolen, Skolegade 3B,
Nykøbing F.

Get hooked - et hæklehold.
Ons. 21. sep. 2022 til ons. 31. maj 2023
15 mødegange kl. 19-21.45
På dette kursus får du styr på de
grundlæggende masker såsom
luftmasker, kædemasker, fastmasker og
stangmasker samt kombinationer af
disse.
Sted: Den Hvide By - FOF, Støberivej 1
B, Køge.

Vævning.
Tir. 27. sep. til tir. 6. dec. 2022 10
mødegange kl. 19-21.15
Har du en skaftevæv stående og har du
brug for at få genopfrisket opsætningen.
af denne eller har du bare lyst til at prøve
at væve, så er dette kursus for. dig. På
kurset undervises der individuelt, så der
er plads til både nybegyndere.
Sted: Vestervig Skole, Klostergade 11,
Vestervig.

Syworkshop.
Tor. 22. sep. til tor. 8. dec. 2022 11
mødegange kl. 17-19.35
På dette syhold skal vi arbejde med
tekstiler og skabe flotte værker, snakke
om farvesammensætning og komposition,
og arbejde med forskellige teknikker. Det
er op til dig, hvad du vil sy.
Sted: Lindevangskolen, P.G. Ramms Alle
26, Frederiksberg.
Broderiworkshop på Greve Museum Dragværk.
Lør. 24. sep. 2022 til lør. 1. apr. 2023 4
mødegange kl. 10.30-14.55
Med udgangspunkt i den populære
udstilling "Hedebosyning - en verden af
variationer" i samarbejde med Greve
Museum, giver vi os denne sæson i kast
med selv at brodere konkrete detaljer fra
hedebosyningens vidunderlige verden.
Sted: Greve Museum, Bækgårdsvej 9,
Greve.
Strikkekursus.
Man. 26. sep. til man. 5. dec. 2022 10
mødegange kl. 18.30-20.40
Lær eller genopfrisk de grundlæggende
teknikker og begreber i strikning - slå
masker op, lukke af, ret, vrang,
indtagninger, udtagninger. Vi øver os på
de forskellige teknikker, læser opskrifter
og lærer forkortelser.
Sted: Østre Skole, Skovsøgade 10,
Slagelse.

Broderi for dig.
Tir. 27. sep. 2022 til tir. 21. mar. 2023 12
mødegange kl. 19-21.45
Broderi giver dig ro og mulighed for
fordybelse. Vi skal i år arbejde med at
dekorere bøger.
Sted: Lille Næstved Skole - Afd.
Herlufsholmsvej, Herlufsholmvej 16,
Næstved.
Beklædnings-syning aftenhold (Ulige
uger).
Tir. 27. sep. 2022 til tir. 28. mar. 2023 12
mødegange kl. 19-21.45
Syning for alle. Forny din garderobe ved
at sy selv. Det er dejligt at sy sit eget tøj,
som du kan sætte dit eget præg på. Der
bruges mønstre fra modeblade og
færdige mønstre.
Sted: Byskolen, Skolegade 3B,
Nykøbing F.
Qi Gong for alle.
Ons. 28. sep. 2022 til ons. 4. jan. 2023
12 mødegange kl. 10-11.30
Qi Gong, der kan dyrkes af mænd og
kvinder i alle aldre, er et tusinde år
gammelt bevægelsessystem, som
bygger på elementer fra traditionel
kinesisk medicin, filosofi og selvforsvar.
Sted: Ringsted Musik- og Kulturskole,
Regimentet 3, Ringsted.
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Klassisk og moderne
verdenslitteratur.
Ons. 28. sep. 2022 til ons. 18. jan. 2023
kl. 12 mødegange kl. 14.15-16
Nærlæsninger. På kurset væver vi den
klassiske og den moderne
verdenslitteratur sammen. Det medfører
diskussioner om, hvori hhv. det klassiske
og det moderne består.
Sted: Foreningshuset, Højnæsvej 63,
Rødovre.
Ugentlige Sy & Design Kunsthold hver onsdag 17-19.
Ons. 28. sep. 2022 til ons. 25. jan. 2023
17:00-19.00
Slip din indre designer løs og dyk ned i
tekstilets univers sammen med andre
børn, unge, voksne og ældre - et kreativt
fællesskab og gode stunder generationer
imellem.
Pris: 1750 kr pr. semester.
Sted: Bloom Institute, Adolphsvej 59,
1.tv, Gentofte.
Sy og Design.
Ons. 28. sep. 2022 til ons. 1. feb. 2023
15 mødegange kl. 14.15-17
Sy smart tøj til dig selv og hele familien.
Undervisningen tilrettelægges efter
deltagernes ønsker og behov. Du
undervises i mønstertegning og tilretning
af disse.
Sted: Hedehuset, Hovedgaden 371B,
Hedehusene.
Patchwork og quiltning.
Ons. 28. sep. 2022 til ons. 22. mar. 2023
12 mødegange kl. 09.15-12
Der undervises i syteknikker til både
hånd og maskinsyning. Vi monterer,
quilter og dekorerer eventuelt med
broderi og applikation. Der syes tæpper,
puder, dækkeservietter, tasker, æsker
og hvad vi ellers finder på.
Sted: Royal Copenhagen Concept Store,
Søndergade 74, Aarhus C.
Vævning.
Ons. 28. sep. 2022 til lør. 25. mar. 2023
25 mødegange kl. 18-14.30
Her er der mulighed, for både begyndere
og erfarne, at nyde vævekunstens
glæder. Vi har klapvæve med fire skafter
og en stor 8-skaftvæv til rådighed.
Sted: Vor Frue Skole, Vor Frue
Hovedgade 67, Vor Frue, Roskilde.
Orkis og Knipling - Spandet.
Ons. 28. sep. 2022 til ons. 29. mar. 2023
12 mødegange kl. 14-16.45
Orkis stammer tilbage fra begyndelsen.
af 1700-tallet. Det var et meget udbredt
håndarbejde,. idet det kun krævede en
skytte, hæklenål og tråd. De første
skytter blev fremstillet i. ben, horn og
træ.
Sted: Grillhytten i Spandet v. den gamle
skole, Arnumvej 9, Ribe.
Klassisk og moderne
verdenslitteratur.
Tor. 29. sep. 2022 til tor. 19. jan. 2023 kl.
12 mødegange kl. 10-11.45
Nærlæsninger. På kurset væver vi den
klassiske og den moderne
verdenslitteratur sammen. Det medfører
diskussioner om, hvori hhv. det klassiske
og det moderne består.
Sted: Foreningshuset, Højnæsvej 63,
Rødovre.

Sy og Design.
Tor. 29. sep. 2022 til tor. 9. feb. 2023 15
mødegange kl. 15-17.45
Sy smart tøj til dig selv og hele familien.
Undervisningen tilrettelægges efter
deltagernes ønsker og behov. Du
undervises i mønstertegning og tilretning
af disse.
Sted: Herstedøster Skole,
Trippendalsvej 2, Albertslund.
Susans Strikke & Hækleskole.
Søn. 2. okt. 2022 til søn. 22. jan. 2023 7
mødegange kl. 10-12.35
Uanset om du er begynder eller øvet,
kan du på min Strikke/HækleSkole lære
at strikke eller/og hækle! Min lange
strikke/hækle erfaring har jeg lært
mange små fiduser undervejs. Dem vil
jeg gerne give videre til dig.
Sted: Forenings huset, Frødings Alle 8
A. , Søborg.
Tøj til voksne og børn.
Tir. 4. okt. til tir. 13. dec. 2022 10
mødegange kl. 14-17.40
(både begyndere og øvede). Modelvalg,
måltagning og konstruktion af mønstre,
tilskæring, syteknik og opsyning.
Sted: Kursuscenter Friheden,
Hvidovrevej 438, Hvidovre.
Vævning.
Tir. 4. okt. 2022 til tir. 28. mar. 2023 22
kursusdage kl. 19
Underviser: Stephanie Linseisen
Ahlmark. Lær at opsætte væven,
beregne garnforbrug og vælge
materialer. Start med små ting og væv
større ting når du får styr på teknikken fx stof til beklædning.
Pris: 1100 kr.
Sted: Tinderhøj Skole, Fortvej 71,
Rødovre.
Strik for begyndere og let øvede.
Ons. 5. okt. til ons. 14. dec. 2022 5
mødegange kl. 19-21.35
Et kursus, hvor erfaring ikke er
nødvendigt. Vi starter helt fra bunden.
Lærer at slå op, strikke ret og vrang,
hvordan man laver ind- og udtagninger,
og selvfølgelig også hvordan man lukker
af og afslutter arbejdet.
Sted: Skottegårdsskolen, Saltværksvej
65, Kastrup.
Tøj til voksne og børn.
Ons. 5. okt. 2022 til ons. 25. jan. 2023 6
mødegange kl. 18-21.40
(både begyndere og øvede). Modelvalg,
måltagning og konstruktion af mønstre,
tilskæring, syteknik og opsyning.
Sted: Kursuscenter Friheden,
Hvidovrevej 438, Hvidovre.
Silkemaling/Stof dekoration.
Ons. 5. okt. 2022 til ons. 29. mar. 2023
22 kursusdage kl. 19
Underviser: Henriette Rolf Larssen. Vi
går op i dekoration og taler om former og
farver. Vi maler på silke, som vi bruger til
tørklæder og små, smukke billeder.
Ligeledes stoftrykker vi på t-shirt.
Pris: 1100 kr.
Sted: Tinderhøj Skole, Fortvej 71,
Rødovre.

Strikning.
Ons. 5. okt. 2022 til ons. 29. mar. 2023 22
kursusdage kl. 19
Underviser: Anna Nørgård. Det glade
strikkehold! Kurset er for alle med lyst til
at strikke. Det er muligt at strikke efter
opskrift eller selv komponere sit
strikkearbejde - både med
farvesammensætning, mønster og facon.
Pris: 1100 kr.
Sted: Tinderhøj Skole, Fortvej 71,
Rødovre.
Broderi - frugt og grøntsager.
Lør. 8. okt. 2022 til lør. 11. mar. 2023 6
mødegange kl. 09.30-14.05
Vi skal forevige årets høst af frugt og
grønsager som broderi. Du vil blive
udfordret af flere typer broderisting og
-teknikker samt få mulighed for at lave dit
unikke broderi, gerne suppleret med
tekst.
Sted: FOF Køge Bugt, Brogade 19, 1.,
Køge.

Visible mending.
Tir. 1. nov. til tir. 13. dec. 2022 4
mødegange kl. 18.40-21.10
Har du en yndlingsbluse, som er ved at
blive slidt op? Eller vil du brodere på
dine ting, så de bliver unikke?. Vi lever i
en tid, hvor mange gerne vil leve mere
bæredygtigt.
Sted: Royal Copenhagen Concept Store,
Søndergade 74, Aarhus C.
Selling Julestue.
Lør. 5. nov. til søn. 4. dec. 2022 10:00
-17:00 (lørdag og søndag i perioden)
Jul er stemning, hygge og traditioner - alt
dette og meget mere finder du hos
"Julestuen i Selling". Her fås
julepynt/gaver for enhver pengepung,
også for børn som har lidt mønter at
købe for.
Gratis.
Sted: Ødumvej 6, Selling, Ødumvej 6,
Selling, Hadsten.

Strik på maskine - øvede - ulige uger.
Tir. 11. okt. 2022 til tir. 14. mar. 2023 12
mødegange kl. 10-13.30
For deltagere med maskinstrik-erfaring,
som gerne vil lære mere komplicerede og
tidskrævende teknikker. Der arbejdes
individuelt med mønsterdesign og
udregning af opskrifter.
Sted: Vandtårnet, Oliefabriksvej 106,
Kastrup.

Strikkecafé onsdag i ulige uger tilmelding nødvendigt.
Ons. 9. nov. til ons. 21. dec. 2022 10:00
- 12:30
Kom og mød nye eller kendte
mennesker onsdag formiddag, hvor vi
hygger, snakker, forhåbentlig griner og
ikke mindst laver håndarbejde ? .
Pris: 50 kr.
Sted: Burslund - café, garn og gaver,
Borgergade 47, st.tv., Silkeborg.

Kursus i skaftevævning.
Ons. 12. okt. 2022 til ons. 22. feb. 2023
kl. 16
Skaftevævning har mange spændende
udfordringer, både store og små. Kom og
prøv, hvor meget du kan lære på en
vinter. Der er individuel undervisning, og
det er ikke nødvendigt, at du selv har en
væv.
Sted: Holbo Herreds Væverforening,
Helsingevej 64 F, Græsted.

Fra garn til sweater - lær at strikke dit
eget projekt.
Ons. 9. nov. 2022 til ons. 11. jan. 2023 8
mødegange kl. 16.30-18
Vil du være med på strikkedillen og
kunne strikke din egen sweater? Eller er
du gået i stå med et projekt?. Så er dette
kursus for dig. Alle kan være med både
begyndere og let øvede.
Sted: Østre Skole, Skovsøgade 10,
Slagelse.

Design og sy til dine mål.
Tir. 25. okt. til tir. 13. dec. 2022 8
mødegange kl. 17-19.35
Max 10 deltager. Har du det perfekte
design i tankerne som du gerne vil lave?.
Det kan være bluse, bukser, kjole - kun
fantasien sætter grænser.
Sted: Medborgerhuset Danasvej,
Danasvej 30B, Frederiksberg C.

Fysioflow / Bindevævstræning.
Ons. 9. nov. 2022 til ons. 25. jan. 2023
10 mødegange kl. 18-19.30
Fysioflow indeholder træning af
kroppens bindevæv. Træningen starter
med en opvarmende del, hvor kroppen
varmes op via rolige bevægelser med
naturlige sving.
Sted: Kobberbakkeskolen afd. Sjølund,
Nygårdsvej 62, Næstved.

Strik for begyndere og let øvede,- et
kursus, hvor alle kan være med.
Ons. 26. okt. til ons. 14. dec. 2022 8
mødegange kl. 18.30-21
Har du lyst til at lære at strikke, men
mangler hjælp og viden til at komme i
gang, eller har du lyst til at lære nyt, blive
inspireret og/eller få dine
strikkefærdigheder genopfrisket? Så er
dette kursus noget for dig.
Sted: LOF Huset, Lavhedevej 32,
Holstebro.
Sy og Design med Diddan Larsen i
Tibigarn.
Tor. 27. okt. til tor. 8. dec. 2022 4
mødegange kl. 18.30-21.32
Har du lyst til at lære at sy, reparere dit.
og familiens tøj, tilpasse/ændre mønstre
efter eget ønske, eller mangler du bare.
rygstøtte til at give dig i kast med sværere
opgaver, så mød. op. Vi syer alt fra
børnetøj til "oversize" - du.
Sted: Tibi-garn, Algade 27 A, Nykøbing
Sj.

Vævning - Nybegynder.
Tir. 15. nov. til tir. 6. dec. 2022 3
mødegange kl. 17-19.35
Kurset henvender sig til dig, der er.
nysgerrig på vævning, til dig, der
drømmer om at sidde ved væven og lave
smukke. tekstiler. Du får din personlige
væv sat op, som du tager med hjem
efter 2. undervisnings. dag.
Sted: Medborgerhuset, Gyldensteensvej
24, Bogense.
Kreativt værksted/syning.
Tir. 15. nov. 2022 til tor. 9. mar. 2023
Til dig, der har lyst til at skabe og forme
med nål og tråd, så er muligheden her.
Sted: Lille Skole for Voksne København, Skalbakken 17, Vanløse.
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Nålebinding.
Tor. 17. nov. til tor. 8. dec. 2022 3
mødegange kl. 17-19.45
Lær at "strikke" som vikingerne. Vi
gennemgår nogle få sting, så du har
mulighed for at komme godt ind i
teknikken.
Sted: Søren Frichs Vej 36 G, Søren
Frichs Vej 36G, Åbyhøj.
Design og sy til dine mål.
Tor. 17. nov. 2022 til tor. 19. jan. 2023 8
mødegange kl. 10.30-13
Max 10 deltagere. Har du det perfekte
design i tankerne som du gerne vil lave?.
Det kan være bluse, bukser, kjole - kun
fantasien sætter grænser.
Sted: Medborgerhuset Danasvej,
Danasvej 30B, Frederiksberg C.
JUL by Jyllandsakvariet - Julebutik i
Thyborøn.
Fre. 18. nov. 2022 til fre. 6. jan. 2023 kl.
09.30-17.30
Velkommen til JUL i Thyborøn. Besøg
Thyborøns nye julebutik. Den hyggelige
butik bugner af smukt julepynt - og her er
virkelig noget for alle og enhver. I det
store udvalg findes alt til både det
klassiske og det moderne julehjem.
Sted: JUL by Jyllandsakvariet - Julebutik
i Thyborøn, Bredgade 12A, Thyborøn.
Skulpturelle eksperimenter med
porcelænsler og organiske materialer.
Lør. 19. nov. til man. 5. dec. 2022 3
mødegange kl. 09.30-21.35
Dette kursus henvender sig til alle.
Forestil dig at du bygger en grundform af
stentøjsler, og på den bygger du videre
med troldhassel og popcorn dyppet i
porcelæn. Lyder det tilpas
eksperimenterende til dig? Så læs videre
her.
Sted: Århus Kunstakademi, Vestergade
29, Aarhus C.
Jul i Tivoli.
Lør. 19. nov. til lør. 31. dec. 2022 kl.
11-22 & 11-23
Hjerternes Fest og snegaranti til Jul i
Tivoli. Jul i Tivoli er altid - også med
ekstra forbehold - en virkelig hyggelig
juleoplevelse og varer fra 19. november
til og med 2. januar 2021. Årets juletema
i Tivoli er Hjerternes Fest.
Pris: 135 kr.
Sted: Tivoli, Vesterbrogade 3,
København V.
JUL by Jyllandsakvariet - Julebutik i
Thyborøn.
Lør. 19. nov. 2022 til søn. 8. jan. 2023 kl.
09.30-17
Velkommen til JUL i Thyborøn. Besøg
Thyborøns nye julebutik. Den hyggelige
butik bugner af smukt julepynt - og her er
virkelig noget for alle og enhver. I det
store udvalg findes alt til både det
klassiske og det moderne julehjem.
Sted: JUL by Jyllandsakvariet - Julebutik
i Thyborøn, Bredgade 12A, Thyborøn.
Jul på Museet.
Søn. 20. nov. til søn. 18. dec. 2022
Tirsdag-fredag 10-15.30 Lørdag-søndag
14-17 (lukket mandag)
Julehygge for hele familien, i alle julens
adventsweekender! Se her vores
spændende program for hvad der sker i
hver weekend i løbet af julen så du kan
allerede nu kan sætte kryds i
kalenderen.
Pris: Børn Gratis Voksne 40 kr
Pens./stud. 30 kr.

Sted: Give-Egnens Museum,
Donneruplundvej 2, Give.
JUL by Jyllandsakvariet - Julebutik i
Thyborøn.
Tir. 22. nov. 2022 til tir. 3. jan. 2023 kl.
09.30-20
Velkommen til JUL i Thyborøn. Besøg
Thyborøns nye julebutik. Den hyggelige
butik bugner af smukt julepynt - og her er
virkelig noget for alle og enhver. I det
store udvalg findes alt til både det
klassiske og det moderne julehjem.
Sted: JUL by Jyllandsakvariet - Julebutik
i Thyborøn, Bredgade 12A, Thyborøn.
Meget mere Serigrafi - bliv
superbruger på 4 torsdage.
Tor. 24. nov. til tor. 15. dec. 2022 kl.
17-21
Underviser: Mai-Britt Amsler4 torsdage
24. november samt 1-8-15 december
alle dage kl 17-21. Her er kurset for dig
der:- allerede har været på
serigrafi-introkursus eller har kendskab
til serigrafi- savner inspiration til at
komme i gang med egne.
Pris: 1400 kr.
Sted: Biblioteket Rentemestervej,
Rentemestervej 76, København NV.
Julebutik på Papirmuseet.
Tir. 29. nov. til fre. 16. dec. 2022 11:00 14:00
29. november til 16. december. Tirsdag
til fredag/ 11.00 - 14.00 Besøg
Papirmuseets traditionelle julebutik og
oplev utraditionelle måder at lave
julepynt på.
Pris: Normalpris 50 kr pr. person.
Sted: Museum Silkeborg Papirmuseet,
Papirfabrikken 78, Silkeborg.
Danmark i strik og hækle.
Ons. 30. nov. 2022 til tir. 31. jan. 2023
Se det fine velgørende tæppe om
Danmark inden det bliver solgt på
auktion.
Gratis.
Sted: Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4,
Kolding.
Maskinstrik - lang weekend.
Fre. 2. til søn. 4. dec. 2022 3
mødegange kl. 17-15.25
Er du nybegynder eller let øvet. inden for
maskinstrikning - eller trænger du til at få
genopfrisket dine. færdigheder, så er
dette et kursus for dig. På kurset vil du
lære de elementære teknikker ved hjælp
af. strikkeprøver.
Sted: Skolen for Kreativ Fritid, Viborg,
Industrivej 13, Viborg.
Lær at stoppe huller med væveteknik.
Lør. 3. dec. 2022
Lidt om Workshoppen, med Lene
Fikseriet. På workshoppen lærer du at
stoppe huller i strik og strømper med
væveteknik.
Pris: 300 kr.
Sted: Ovenover Res-Res,
Guldbergsgade 29D 1.sal, København
N.
Indendørs Markedsdag i Gjerlev.
Lør. 3. dec. 2022 10:00 - 14.00
Forkæl dig selv eller en du holder af.
Genbrugsbutikken i Gjerlev inviterer til
markedsdag i samarbejde med Gjerlev
Autoservice, der flytter biludstillingen
udenfor og gør plads til en god handel
inden for.
Gratis.
Sted: Gjerlev Autoservice, Hadsundvej

555, Gjerlev J.
Julemarked i Besser.
Lør. 3. dec. 2022 10:00-16:00
Salg af hjemmelavede produkter: Filt,
strik, kunst samt af glögg og æbleskiver.
Hyggeligt julemarked. Søndag lukkes kl.
15.00.
Gratis.
Sted: Besser Forsamlingshus, Besser
Hovedgade 32, Besser, Samsø.
Julemarked .
Lør. 3. dec. 2022 12:00-16.00
Kæmpe julemarked Honninghjerter, vin,
juledekorationer, gran, juletræer,
tørklæder, strik, glaskunst, smykker,
keramik, delikatesser samt gløgg og
æbleskiver. Kort sagt alt hvad der hører til
et godt julemarked. Gl. Holte Kirke lør. 3.
dec. kl. 12-16.
Gratis.
Sted: Gl. Holte Kirke, Kohavevej 81,
Vedbæk.
Drop in workshop - julegaver.
Lør. 3. dec. 2022 13:00-16:00
Drop in workshop - sy eller hækle en
julegave. Vil du glæde en du holder af, så
kom forbi vores drop in workshop lørdag
den 3. december fra 13.00 - 16.00 i
Kunstnerfløjen i Anneberg Kulturpark og
sy de fineste julekugler eller hækle en
vase.
Pris: Flere priser.
Sted: Kunstnerfløjen i Anneberg
Kulturpark, Annebergparken 35,
Nykøbing Sj.
Strik & Hør.
Lør. 3. dec. 2022 kl. 09.30-12
Strik og Hør mødes i sognegården til
hyggeligt samvær.
Sted: Tagensbo Kirke, Landsdommervej
35, København NV.
Åben StrikkeCafé på hovedbiblioteket.
Lør. 3. dec. 2022 kl. 10-12
Kom til StrikkeCafé på hovedbiblioteket.
Gratis.
Sted: Randers Bibliotek, Stemannsgade
2, Randers C.
Kom med til en hyggelig og
inspirerende dag med nål og tråd i
julens tegn.
Lør. 3. dec. 2022 kl. 10-13
Du får mulighed for at brodere motiver
med frie sting. Medbring gerne 1
broderinål, rester af DMC-broderigarn,
stof, sytråd, karton, blyant og papir.
Sted: Risskov Bibliotek, Fortebakken 1,
Risskov.
Julehyggedag på biblioteket.
Lør. 3. dec. 2022 kl. 10-14
Julehistorier, tøjbytte, julepandekager,
klippeklistre og meget mere.
Gratis.
Sted: Esbjerg Hovedbibliotek, Nørregade
19, Esbjerg.
Lav en engel af uld.
Lør. 3. dec. 2022 kl. 10-14.30
Børneaktivitet på Torupgården.
Sted: Den Fynske Landsby, Sejerskovvej
20, Odense S.

Lær at hækle på en lørdag.
Lør. 3. dec. 2022 kl. 10-15
Sted: Espergærde Bibliotek,
Kløvermarken 12, Espergærde.
BroderiBanden.
Lør. 3. dec. 2022 kl. 10-15
Sted: Løvvangens Kirkecenter, Strubjerg
167, Nørresundby.
Børneaktivitet: Vikingens vinter.
Lør. 3. dec. 2022 kl. 10.30-13.30
Kom på besøg hos vikingen, lær at lave
vokslys og hør om hans vintersysler.
Pris: 40 kr.
Sted: Museet Ribes Vikinger, Odins
Plads 1, Ribe.
Pynt din egen mulepose - Weekend
for børn.
Lør. 3. dec. 2022 kl. 11-14
Vi dekorerer muleposer med perler, garn
og tekstiltusser.
Sted: Nørrebro Bibliotek, Nørrebrogade
208, København N.
Strik og lyt med Betty Glosted.
Lør. 3. dec. 2022 kl. 13
Tag dit strikketøj, dine hæklerier eller din
broderiramme under armen og lyt med,
når skuespiller Betty Glosted læser højt
af en god julehistorie.
Sted: Nyborg Bibliotek, Torvet 11,
Nyborg.
Strikkecafé i Dokk1.
Lør. 3. dec. 2022 kl. 13-16
Er du vild med strikke, eller vil du gerne
lære det?. Så kan Dokk1's strikkecafé
måske være noget for dig. Der er ikke en
instruktør til stede, men vi hjælper
hinanden. Det foregår den første lørdag i
hver måned kl. 13 - 16.
Sted: Dokk1/Aarhus Hovedbibliotek,
Hack Kampmanns Plads 2, Aarhus C.
Strikkeklub.
Lør. 3. dec. 2022 kl. 14-16
Er du glad for at strikke eller hækle, er
Ældre Sagens ugentlige strikkeklub
måske noget for dig. Medbring dit
håndarbejde og få en god snak og
måske en kop kaffe sammen med andre.
Alle er velkommen.
Gratis.
Sted: Kulturhuset InSide & Hammel
Bibliotek, Dalvej 1, Hammel.
Julemarked på Engestofte Gods .
Lør. 3. og søn. 4. dec. 2022 10:00 16:00
Danmarks hyggeligste julemarked på
Engestofte Gods. Lolland Falsters
største jule begivenhed, køb dine
julegaver hos de mange fantastiske
stader. Tag børnene med der er masser
af underholdning for både store og små.
Pris: Voksen 65 kr Børn under 12 år 25
kr.
Sted: Engestofte Gods, Søvej 10,
Maribo.
Alle kan lære at strikke strømper weekendkursus.
Lør. 3. og søn. 4. dec. 2022 2
mødegange kl. 10-15
I løbet af dette kursus skal vi strikke to
par strømper. Det første par bliver
strikket fra tåen, som bliver fodformet
over en timeglashæl og afsluttet med en
ribkant.
Sted: Biblioteket Rentemestervej,
Rentemestervej 76, København NV.
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Skovskolens Julemarked |
Skovnisser, træhytter og ægte
julehygge.
Lør. 3. og søn. 4. dec. 2022 kl. 10-15
Tag hele familien med når Skovskolen
sørger for at alle mand kommer i
julestemning! Mulighederne er mange
når Skovskolens studerende inviterer til
julemarked.
Sted: Skovskolen, Nødebovej 77A,
Fredensborg.
Julemarked i Slotsmøllen.
Lør. 3. og søn. 4. dec. 2022 kl. 13-16
19-20 & 26-27 Nov + 3-4 Dec: Ved
juletid udsmykkes møllen og der
arrangeres et lille julemarked.
Sted: Tranekær Slotsmølle, Lejbøllevej
3, Tranekær.
Kreativ unika julemarked.
Lør. 3. til lør. 10. dec. 2022 11:00 - 16.oo
9 kunsthåndværkere holder julemarked
med filtet, strikket, vævet og syet
tekstilkunst som sjaler, tørklædertasker,
jakker osv.
Gratis.
Sted: Ågalleriet, Hans Futtrups Sti 3,
Frederiksværk.
Julemarked i Leestrup.
Søn. 4. dec. 2022 10:00 - 16:00
Leestrup Bylaug inviterer til det
traditionsrige og stemningsfulde
julemarked i Magasinet - byens
samlingssted i den flot renoverede
forhenværende Brugs. Mød lokale
kunsthåndværkere med deres fine ting,
og nyd gløgg og æbleskiver i hyggelige
omgivelser.
Gratis.
Sted: Magasinet Leestrup, Saksholmvej
36, Tappernøje.
Lav en engel af uld.
Søn. 4. dec. 2022 kl. 10-14.30
Børneaktivitet på Torupgården.
Sted: Den Fynske Landsby,
Sejerskovvej 20, Odense S.
Julehækling - lav din egen DIY
julepynt.
Søn. 4. dec. 2022 kl. 13-17
Kreative idéer til din egen DIY julepynt.
Tag en søndag eftermiddag ud af
kalenderen og tilbring den i godt selskab
med andre hækle-interesserede. Få
hjælp og inspiration til at komme i gang
med at producere din egen unikke
julepynt.
Sted: FOF Nordvestjylland, Brogårdsvej
2, Holstebro.
Strikkecafe'.
Man. 5. dec. 2022 13.30-15.00
Hvis du er til strikning, socialt samvær og
hobby, så er dette noget for dig. Lykken
er hjemmestrikket.
Gratis.
Sted: Huset - frivillligcenter Vejen,
Østergade 2, Vejen.
T-Shirt Deconstruction Workshop Gratis Upcycling Café hos Villa Vi *.
Man. 5. dec. 2022 16:00 - 18.30
Giv din gamle T-shirt et nyt liv sammen
med Inbal fra &Me. ? På denne gratis
workshop inspirerer Inbal dig til, hvordan
du kan forvandle en gammel slidt og
måske hullet eller plettet T-shirt til din
nye og helt unikke yndlings T-shirt.
Gratis.
Sted: Villa Vi, Kongevejen 61, Kongens
Lyngby.

Strikkeklub i Hedegårdskirken.
Man. 5. dec. 2022 kl. 10
Hver tirsdag kl. 10-13:00Der er kaffe og
te - medbring selv håndarbejde.
Sted: Vestkirken, Platanbuen 6,
Ballerup.
Strikkecafé.
Man. 5. dec. 2022 kl. 10
I Vor Frue Sogn Er du glad for at strikke?
Så kom og vær med i vores nye
strikkecafé, hvor vi er gået i gang med at
strikke dåbsservietter til dåbsbørn i Vor
Frue Kirke. Servietterne gives som gave
til dåbsbørnene og deres forældre som
et minde for livet.
Sted: Skt. Nikolaigården, Vestergade 21,
Aarhus C.
Håndarbejdscafé.
Man. 5. dec. 2022 kl. 10.30-12.30
Kom forbi med dit håndarbejde og del
din interesse med andre.
Gratis.
Sted: Taastrup Bibliotek, Taastrup
Hovedgade 86, Taastrup.
Kreaklub.
Man. 5. dec. 2022 kl. 13
Kreativ klub er et mødested for folk, der
er interesseret i at bruge deres hænder
til at strikke, hækle og sy og lave
hobbyting. Vi mødes til gensidig
inspiration, udveksling af ideer og alm
hygge.
Sted: Jetsmark Sognegård, Bredgade
98, Pandrup.
Strikkecafé.
Man. 5. dec. 2022 kl. 13
Vi strikker hver mandag kl.
13.00-15.00.Undervejs får vi en kop
kaffe og et stykke kage.Det er gratis at
deltage.Kontakt evt. Ulla Stærmose på
mobil: 40113667.
Sted: Bellahøj Kirke, Frederikssundsvej
125A, Brønshøj.
Røde kors - Nørkleklub. Doris spille
julesange og salmer.
Man. 5. dec. 2022 kl. 13
Vi strikker, hækler og syr tøj til børn i
alderen 1-12 år. tøjet og tæpper mm.
bliver sendt ud til katastrofe områder og
børn i Afrika. Har du lyst til at være med
- så kontakt Jonna 29682192.
Sted: Jetsmark Sognegård, Bredgade
98, Pandrup.
Flittige hænder - strikke- og syklub.
Man. 5. dec. 2022 kl. 13-15
Strikke/sy-klub i Ladegården Kl. 13.00
den 1. mandag i hver måned mødes
gruppen "Flittige Hænder" for at strikke
og sy sammen. Der syes/strikkes tøj,
tæpper mm. både til egen brug, men
også til velgørenhed. Alle, der kan lide at
strikke, er velkomne.
Sted: Hals Kirke, Østergade 32, Hals.
Nørkleklub i Sognehuset.
Man. 5. dec. 2022 kl. 13-16
Enhver er velkommen, vi arbejder med
forskelligt håndarbejde, som strik,
hækling, tunesisk hækling og der er
mulighed for også at lære orkis.
Sted: Vinderslev Sognehus,
Vinderslevholmvej 8, Kjellerup.

Strikkeklubben.
Man. 5. dec. 2022 kl. 13.30
Har du lyst til at være med, kan du møde
op den første mandag i hver måned i
Sognegården, Storvorde kl. 13.30-16.00.
Vi hygger os med at strikke eller hækle.
Sted: Storvorde Sognegård, Tofthøjvej
37, Storvorde.
Åbent Hus.
Man. 5. dec. 2022 kl. 14
Også kaldet Strik til nødhjælp. Vi mødes
hver mandag kl. 14.00 - 16.00 (når der
ikke er Abildgårdeftermiddag) Når vi
holder Åbent Hus, er det med fokus på
hjælp til nødlidende mennesker rundt om i
verden.
Sted: Abildgård Kirke, Abildgårdsvej 56,
Frederikshavn.
Banditter fryser også - Strikkeklub
med Lena Bentsen.
Man. 5. dec. 2022 kl. 14
Sidste mandag - genoptages til efteråret:
Banditter fryser også - men mest om
hjertet Vær med, når arresthuspræst
Lena Bentsen inviterer til at strikke
julegaver til dem, der skal tilbringe julen
bag tremmer. Det luner nemlig i mere end
én forstand.
Sted: Vor Frue Kirke, Vor Frue Plads 1,
Aalborg.
Nørklecaféen.
Man. 5. dec. 2022 kl. 14
Mødes mandage kl. 14.00 - 15.30 i
Frederiksberg Hospitalskirke. I
Nørklecaféen strikker, hækler, syr eller
nørkler vi på anden vis, drikker kaffe og
har det hyggeligt sammen.
Sted: Frederiksberg Hospitalskirke,
Nyelandsvej 64D, Frederiksberg.
Hyggeklub.
Man. 5. dec. 2022 kl. 14
Der strikkes, hækles, snakkes, drikkes
kaffe m.m. Alle er velkomne.
Sted: Nørrevangskirken,
Nørrevangstorvet 1, Slagelse.
Mandagscafé.
Man. 5. dec. 2022 kl. 14-16
Vi mødes klokken 14.00 i Johanneshuset
og tilbringer et par hyggelige timer
sammen, krydret med sang og måske en
historie. Hvis man har lyst kan man
strikke/hækle f.eks. tæpper og babytøj til
Rumænien eller andre spændende ting til
at sælge.
Sted: Johanneshuset, Haraldsgade 10,
Vejle.
Strikkeklub.
Man. 5. dec. 2022 kl. 14-16
Håndarbejde i fællesskab.
Tørring-Hammer kirker ligger lokaler til,
hvor man kan mødes for at hygge,
strikke, hækle, sy og snakke sammen. I
skal medbringe egne håndarbejdes
projekter. Der vil blive serveret kaffe, te.
Sted: Kirkebakkehuset, Degnevej 1,
Tørring.
Kreaklubben på Tilst Bibliotek.
Man. 5. dec. 2022 kl. 14.30-16
Kom og lav kreative aktiviteter i vores
ugentlige værksted. Kreaklubben er et
åbent forum, hvor vi hver uge hygger og
snakker over en kreativ aktivitet.
Sted: Tilst Bibliotek, Tilst Skolevej 13 A,
Tilst.

Nørkleklub i sognehuset.
Man. 5. dec. 2022 kl. 14.30-16.30
Kom og være med til hyggeligt,
uforpligtende samvær den første
mandag hver måned, hvor vi mødes kl.
14.3016.30. Vi strikker, hækler, syr og
snakker!! Vi drikker den medbragte kaffe
undervejs.
Sted: Raklev Kirke, Raklev Skillevej 2A,
Kalundborg.
Strikkecafé.
Man. 5. dec. 2022 kl. 15-17
Er du vild med at strikke, og kan du godt
lide at gøre det sammen med andre,
mens der hygges og snakkes?. Så tag
strikketøjet med og mød andre glade
strikkere, både erfarne og nybegyndere.
Vi hjælper og inspirerer hinanden.
Sted: Skødstrup Kombi-bibliotek Komforbi, Rosenbakken 4, Skødstrup.
Strikkecafé.
Man. 5. dec. 2022 kl. 15-17
Kom til den ugentlige strikkecafé på
Billund Bibliotek.
Gratis.
Sted: Billund Bibliotek, Hans Jensens
Vej 6, Billund.
Højtlæsning for voksne.
Man. 5. dec. 2022 kl. 16.30
Højtlæsning, anbefalinger og hygge.
Sted: Gladsaxe Hovedbibliotek, Søborg
Hovedgade 220, Søborg.
Den indre biograf - højtlæsning for
voksne.
Man. 5. dec. 2022 kl. 16.30-17.30
Vi læser højt, mens du slapper af! Læn
dig tilbage og mød nogle af de bedste
tekster, biblioteket har på hylderne.
Sted: Dokk1/Aarhus Hovedbibliotek,
Hack Kampmanns Plads 2, Aarhus C.
Strikke & Hækle café i SG25.
Man. 5. dec. 2022 kl. 16:00
Ud over hjælp til strik er der nu også
mulighed for hjælp til hækling, da vi har
fået Birgitte der er kyndig hækler, med
på holdet. Vi glæder os til at se kendte
og nye nørklere.
Gratis.
Sted: SG25, Slotsgade 25, Haderslev.
Begynder-Strik.
Man. 5. dec. 2022 kl. 17
Går du og har en strikker gemt i maven så kom til vores begynderkursus! Du vil
blive guidet gennem en enkel opstart på
ret- og vrangmasker. Tilpasset dit
niveau.
Pris: 90 kr + evt. gebyr.
Sted: Kulturmaskinen, Farvergården 7,
Odense C.
Strikkeklub - kom og strik med os.
Man. 5. dec. 2022 kl. 18-20
Mød op på biblioteket med dit strikkeeller hækletøj. Vi hygger, udveksler
erfaringer og arbejder på vores
håndarbejde. Du skal ikke have billet.
Gratis.
Sted: Biblioteket i Hollænderhallen,
Halvejen 3, Dragør.
Hæklerier i Hillerød.
Man. 5. dec. 2022 kl. 18-21
Til dig, der vil mødes og nørkle med
andre.
Gratis.
Sted: Hillerød Bibliotekerne,
Christiansgade 1, Hillerød.
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Strikke cafè.
Man. 5. dec. 2022 kl. 19
Alle strikkeglade M/K'er er velkomne til
et par hyggelige timer med strik, snak og
kaffe i sideskibet i Bistrup kirke.
Sted: Bistrup Kirke, Birkebakken 1,
Birkerød.
Hæklecafe.
Man. 5. dec. 2022 kl. 19
Så er det frem med hæklenålen - er du
ny så kom gerne med bomuldsgarn og
en hæklenål, så starter vi noget simpelt.
Har du spørgsmål er du velkommen til at
kontakte Annie Christensen tlf. 30 26 62
20.
Sted: Jetsmark Sognegård, Bredgade
98, Pandrup.
Strikkeklub på Ordrup Bibliotek.
Man. 5. dec. 2022 kl. 19-21
Charlottenlund Strikkeklub er på Ordrup
Bibliotek om torsdagen og er åben for
alle - øvede som begyndere.
Gratis.
Sted: Ordrup Bibliotek, Ordrup Multihal,
Ejgårdsvej 11, Charlottenlund.
Tunesisk hækleaften.
Man. 5. dec. 2022 til man. 3. apr. 2023 5
mødegange kl. 19-21
Tunesisk hækling er en blanding af strik
og hækling.
Sted: Huset ved Brylle Skole, Tobovej
45, Tommerup.
Strikkecafé på Aagaard i Sydthy.
Tir. 6. dec. 2022 14:00
Hyggelige eftermiddage i det gamle
stuehus Medbring eget håndarbejde.
Erfarne strikkere yder hjælp, hvis det
ønskes.
Pris: 10 kr inkl. en kop kaffe.
Sted: Aagaard, Korsgårdsvej 1, Refs,
Hurup Thy.
Det Kreative Værksted.
Tir. 6. dec. 2022 14:00-17:00
Lav forskellige kreative aktiviteter fra kl.
14-17 i Frivilligcenter Albertslund.
Deltagelse og benyttelse af materialer
mm. er gratis. For mere info kontakt Jo
på 30 89 95 93 eller jo@frivilligcenter.nu.
Gratis.
Sted: Frivilligcenter Albertslund,
Bygangen 25, 1., Albertslund.
Strikkeklub.
Tir. 6. dec. 2022 kl. 09.30-11.30
En lille strikkeklub der strikker til børn på
Filippinerne af garn man får med hjem,
samtidig med at man hygger og drikker
kaffe. Kontaktperson: Birthe Petersen tlf.: 41419524.
Sted: Roholte Sognehus, Vindbyholtvej
49, Faxe.
StrikkeCafé.
Tir. 6. dec. 2022 kl. 10
Cafeén har åbent hver tirsdag fra kl.
10.00 til kl. 13.00. Vi Strikker og hygger
over en kop kaffe med brød. De færdige
varer sælges, og overskudet går til
kirkens menighedspleje. Læs mere her.
Sted: Adventskirken, Sallingvej 90,
Vanløse.
Hjælpsomme Hænder.
Tir. 6. dec. 2022 kl. 10
Der strikkes og hækles sjaler, huer,
vanter, strømper, tæpper med mere til
hjælpearbejdet i Danmark og udlandet.
Kunne du tænke dig at være med, er du
meget velkommen. Har du garn i
overskud modtager vi det med glæde

gerne.
Sted: Opstandelseskirken, Gymnasievej
2, Albertslund.
Formiddagscafé - alle er velkommen.
Tir. 6. dec. 2022 kl. 10
Vi mødes den første tirsdag i hver
måned i Anneksgården, Chr. Lehns
Vænge 2. Alle der har tid og lyst er
hjerteligt velkommen. Der er kaffe og te
og hyggeligt samvær. Medbring dit
strikketøj eller kom og spil skak med
naboen.
Sted: Anneksgården ved
Næsbyhoved-Broby Kirke, Chr. Lehns
Vænge 2, Odense N.
Strikkecafé.
Tir. 6. dec. 2022 kl. 10-12
Hver tirsdag har du mulighed for at
strikke sammen med andre.
Gratis.
Sted: Trekanten, Islev Bibliotek,
Rødovrevej 405, Rødovre.
Bamseholdet, juleafslutning.
Tir. 6. dec. 2022 kl. 10-12
Vi strikker bamser til børneafdelingen på
Kolding Sygehus og hygger med kaffe.
Sted: Simon Peters Kirke, Islandsvej 12,
Kolding.
Strikkecafe i Klostermarkskirken.
Tir. 6. dec. 2022 kl. 10-12
Strik og snak for alle der vil være med.
Sted: Klostermarkskirken, Ahorn Alle
46C, Ringsted.
Det åbne atelier.
Tir. 6. dec. 2022 kl. 13
Er du i en svær periode i dit liv, så kig
ind i Det åbne atelier i Sct. Matthæus
Kirke Her er mulighed for at tilbringe en
hyggelig eftermiddag og bruge dine
kreative evner.
Sted: Sct. Matthæus Kirke,
Matthæusgade 31, København V.
Gaveværkstedet.
Tir. 6. dec. 2022 kl. 13-15.45
Kom og lav dine julegaver eller små
overraskelser på dette. hold. Mette er
dygtig til alle små nørklerier, så som
hækling, strik, fimo ler,. broderi,
perlesmykker, male på sten og andre
spændene ting. Der er lidt.
Sted: Netværks cafeén Kimbreparken,
Kimbrerparken 60, Aars.
Nørkleklubben - sidste gang inden jul.
Tir. 6. dec. 2022 kl. 14
Nørkleklubben mødes tirsdag kl. 14-16 i
Kirkehuset for at strikke/hækle
dåbsservietter til dåbsbarn i Vor Frelsers
Kirke.
Sted: Vor Frelsers Kirke, Jernbanegade
26, Vejle.
Bibliotekets Strikke Café.
Tir. 6. dec. 2022 kl. 14
Den erfarne teststrikker og
strikkeentusiast Lone Toftegård er vært
for de strikkeglade, også nybegyndere
på Svendborg Bibliotek hver tirsdag.
Pris: Gratis billetter.
Sted: Svendborg Bibliotek, Svinget 1,
Svendborg.

Strikkecafé.
Tir. 6. dec. 2022 kl. 14-15
Sted: Hørup Kirkecenter, Kirkebakken 8,
Kjellerup.
Marthastrik.
Tir. 6. dec. 2022 kl. 14-16
Kom og strik til gode formål. Strikker du til
eget brug skal du selv have garn med.
Der vil være kaffe og the.
Sted: Vestervang Kirke, Gurrevej 66,
Helsingør.
Margretheeftermiddag adventsarrangement.
Tir. 6. dec. 2022 kl. 14.30
Velkommen til et par hyggelige timer med
kaffe, kage, sang fra Højskolesangbogen,
en god historie og samtale omkring
bordet i dagligstuen.
Sted: Margrethekirken, Revlingbakken 18,
Aalborg.
Strikkecafé i sognegården.
Tir. 6. dec. 2022 kl. 14.30-15.30
Alle er velkomne.
Sted: Dronningborg Kirke, Egholmsvej 8,
Randers NØ.
Hyggeeftermiddag.
Tir. 6. dec. 2022 kl. 14:00
Kom og vær med til hygge og socialt
samvær, med snak, spil, strik mm. Der er
kaffe på kanden.
Gratis.
Sted: Baptistkirken i Skagen,
Kappelgangen 5, Skagen.
Stof-, Tråd- og Garn-Café.
Tir. 6. dec. 2022 kl. 15
Mød op til hyggeligt samvær en tirsdag
om måneden kl. 15.00-17.30. Datoerne
meldes ud på hjemmeside, Facebook og
fællesbladet. Du kan være med uanset
om du er til strikke/hækletøj eller bare en
kop kaffe.
Sted: Ågerup Præstegård, Hvedstrupvej
46, Roskilde.
Strik, kaf' og hyg'.
Tir. 6. dec. 2022 kl. 17
Billetten sikrer dig en plads ved Strik, Kaf'
og Hyg. Med i prisen får du 1 kop valgfri
varm drik og en hjemmebagt bolle med
ost.
Pris: Standard 80 kr.
Sted: Kaffeekspressen, Algade 5,
Roskilde.
Strikkesøstre KBH.
Tir. 6. dec. 2022 kl. 17-20
Strikkesøstre KBH er for dig der er ung og
strikker eller hækler.
Sted: Vesterbro Bibliotek og Kulturhus,
Lyrskovgade 4, København V.

