
Kære Medlemmer                                                            12.8.2021 

Vi er nu klar til at sætte efterårssæsonen i gang, I kan se programmet neden for.  

Siden sidst, på trods af Corona har vi da lavet lidt. Den 30. maj var vi på besøg hos 
Susanne Jensen, hvor vi lavede beton i lange baner. Den 6 juni var vi en lille flok 
afsted i Hobro mini zoo, hvor vi kunne tegne fugle, lidt tegning fik vi vist lavet, vi fik i 
hvert fald vendt verdenssituationen. Den 13. juli skulle vi have tegnet ude hos Birte 
Tromborg, desværre kunne vi ikke samle ret mange og måtte desværre aflyse.  

Nu må vi igen samles og derfor har vi lavet et spændende program til jer. Det er som 
altid sådan, at man kan tage lige hvad man vil med, til at sidde og lave. Vi har 
forberedt lidt forskelligt til aftnerne, som vi håber I har lyst til at deltage i. 

Vi mangler stadigvæk at få kontingent fra nogle af jer. Kontingentet for 
2021, 125 kr. pr. person eller husstand 200 kr. kan indbetales på konto nr. 
9336 6612406071 

Program for efteråret: 

30.08.2021 Klisterpapir V Dorte, pris 30 kr. 

13.09.2021 Keramik v. Birte Ambrosius 1kg ler 50kr.  

20.09.2021 Besøg hos Garn Pusheren i Ørum, vi giver kaffe og kage der ude. Der 
er tilmelding, og mulighed for at køre sammen.  

27.09.2021 Bygge æsker v. Dorte, tilmelding 

11.10.2021 Keramik v. Birte 

25.10.2021 Æsker v. Dorte 

08.11.2021 Strik ved Bitten, Bohnstedt-Pedersen 

22.11.2021 Limteknik v. Dorte pris 40 kr. 

28.11.2021 juleudstilling 

29.11.2021 juleafslutning m. gløgg og æbleskiver 

Som info er der udstilling på Fussingø den 6 og 7 november , med Garn og Strik.  

Limteknik  Ler 

                                                                          
Æsker                                  Strik                                Klisterpapir 



 

• Limteknik er hvor man limer haveaffald, grene, tørrede stauder, kogle        
o.lign sammen til smukke dekorationer. Pris til materialer 40 kr. 

• Ler, vi får besøg af keramiker Birthe Ambrosius, hun kommer to gange og lære 
os om ler og ellers er der fri leg med leret, det skal gennem nogle faser inden vi 
kan tage det med hjem, det hjælper Birte os med. Pris 50kr. her får du 1 kg ler 
samt brænding og glasering. 

• Æsker, vi lære at samle en æske helt fra bunden og beklæde den. Vi kan bruge 
det papir, som vi laver første møde aften, eller hvis man har noget flot papir 
eller stof hjemme tager man det med. Der kommer en pris på materialer 
senere. 

• Bitten kommer og viser os sjove og hyggelige ting med strik. 
• Klisterpapir er papir man dekorerer med en melblanding og akrylmaling, når 

det er tørret har man smukt gavepapir eller man kan bruge det til kort, billeder 
kun fantasien sætter grænser. Prisen bliver 30 kr. 
 

Kærlig hilsen 

Kunst I Klejtrup 

Susanne Jensen, Susanne Mechlenborg, Lissi Jensen, Anne Mette Thoft Andersen og 
Dorte Fogh Pedersen  


