Kursus i lergulve samt evt. lerklining.

Formål:

Medbring:

At give deltageren viden om lerarbejde i et historisk per- Kurset stiller materialer til rådighed. Medbring evt. basal
spektiv samt oplære deltageren i at lægge lergulv efter murerværktøj og arbejdstøj samt fodtøj, der må blive
historiske principper.
beskidt.
Indhold:

Forplejning:

På kurset giver underviser Nikolaj Hyllestad en teoretisk Prisen er inkl. frokost
og praktisk gennemgang af at etablere lergulve. Der er
rig mulighed for at deltagerne kan udveksle og diskutere
erfaringer med lerarbejde.
Målgruppe:

Overnatning:

Museumsansatte, museumshåndværkere og –frivillige.

Kommer man langvejsfra kan overnatning arrangeres
på Hjerl Hede.

Bemærkning:

Nb: medbring sengelinned og personligt udstyr.

Begge dage er inklusive i prisen. Dvs., at deltageren har
mulighed for at deltage begge dage og derved få 2 dages oplæring.

KONTAKT
Kursusleder; Nikolaj Kirk

Spørgsmål og tilmelding
så kontakt:

Dato:

Tidspunkt: kl. 09.00 - 16.00

nk@hjerlhede.dk

Onsdag d. 12 sep. ved Glud Museum
Torsdag d. 13 sep. ved Frilandsmuseet i Herning.

Tlf.: 22 12 81 98
Glud Museum

Frilandsmuseet i Herning

Pris:

Museumsvej 44

Museumsgade 32

400 kr. pr. deltager.

7130 Juelsminde

7400 Herning

Inkl. frokost.

Snitning og traditionelt tømrerhandværk.

Formål:

Målgruppe:

1. At give deltageren viden og praktisk erfaring om snitning.

Alle med lyst og interesse er velkomne.

2. At give deltageren viden og praktisk erfaring om tradiMedbring:
tionelt tømrerhåndværk.
Kurset stiller materialer til rådighed.
Indhold:
På kurset giver underviserne en teoretisk og praktisk
gennemgang af områderne. Der er rig mulighed for at
deltagerne kan udveksle og diskutere erfaringer med
hinanden.

Medbring evt. tømrerværktøj (økser, stemmejern osv.)
eller snitteværktøj, samt arbejdstøj og fodtøj, der må
blive beskidt.
Forplejning:
Prisen er inkl. frokost og aftensmad i kursusperioden.

Bemærkning:
Fokus kan lægge på ”egen interesse” eller i formidlings/ Overnatning:
aktivitets øjemed.
Foregår på egen regning. Det er mulig at bestille overAktiviteterne vil afprøves i et historisk perspektiv og der- natning på https://www.hotel-sirius.com/dk
med har deltageren mulighed for at lære håndværket
efter historiske principper.

Dato:
D. 15 og 16 september ved Glud Museum

Kursusleder; Nikolaj Kirk

Spørgsmål og tilmelding
så kontakt:
Tidspunkt:

nk@hjerlhede.dk

Lørdag kl. 0900 - 1730
Søndag kl. 0900 - 1500

Tlf.: 22 12 81 98

Glud Museum

Pris:

Museumsvej 44

1100 kr. pr. deltager.

7130 Juelsminde

KONTAKT

Lav din egen snittebænk.

Formål:

Medbring:

At lærer deltageren at lave sin egen snittebænk, som
man kan tage med hjem.

Kurset stiller materialer og værktøj til rådighed.

Indhold:
På kurset bliver er der mulighed for at lave en
”standard” snittebænk eller udvikle sin egen kreative
version sammen med instruktøren.
Målgruppe:
Alle med lyst og interesse er velkomne.

Medbring evt. dit eget snedkerværktøj (bugthøvl, planhøvl, håndsav, stemmejern osv.) og arbejdstøj samt
fodtøj, der må blive beskidt.
NB:
Har man lyst til ekstra kvalitet, er det mulig at tilkøbe
gode planker ved savværket på Hjerl Hede. (standard
planker indgår i kursuspris)

Forplejning:
Prisen er inkl. morgenmad, frokost og aftensmad under
hele forløbet.

Bemærkning:
Vælger man en avanceret løsning ift. at bygge sin snit- Overnatning:
tebænk, forventes det, at man er over begynder-niveau.
Det er mulig, at overnatte på Hjerl Hede (+ 350 kr.) NB:
medbring sengelinned og personligt udstyr.
Det er muligt at arrangere ankomst i løbet af fredag. Der
kan ligeledes arrangeres afhentning ved toget i Vinderup.
Dato:
D. 6 og 7 oktober ved Hjerl Hede
Hjerl Hede

Tidspunkt:

KONTAKT
Kursusleder; Nikolaj Kirk

Spørgsmål og tilmelding
så kontakt:
nk@hjerlhede.dk

Lørdag kl. 0900 - 1730
Søndag kl. 0900 - 1500

Tlf.: 22 12 81 98

Hjerlhedevej 14

Pris:

7830 Vinderup

1100 kr. pr. deltager.
(+350kr. ved overnatning)

Kursus i slibning af værktøj og syning i læder

Formål:

Medbring:

At give deltageren viden om at vedligeholde, slibe og
opgraderer sin værktøjskasse

Kurset stiller materialer til rådighed.
Medbring din værktøjskasse og arbejdstøj samt fodtøj,
der må blive beskidt.

Indhold:
På kurset giver underviseren en teoretisk og praktisk
gennemgang af at slibe værktøj.
Ligeledes vil der være mulighed for at lære at sy læderskeder til økser og stemmejern.
Målgruppe:
Alle med lyst og interesse er velkomne.
Bemærkning:
Man vælger selv hvor man vil lægge tyngden. Har man
lyst til at bruge tiden på læderarbejde, er det op til en
selv.

Dato:
D. 17 og 18 november ved Hjerl Hede

Forplejning:
Prisen er inkl. morgenmad, frokost og aftensmad under
hele forløbet.
Overnatning:
Det er mulig at overnatte på Hjerl Hede. (+ 350 kr.)
NB: medbring sengelinned og personligt udstyr.
Det er muligt at arrangere ankomst i løbet af fredag. Der
kan ligeledes arrangeres afhentning ved toget i Vinderup.

Kursusleder; Nikolaj Kirk

Spørgsmål og tilmelding
så kontakt:
Tidspunkt:

nk@hjerlhede.dk

Lørdag kl. 0900 - 1730
Søndag kl. 0900 - 1500

Hjerl Hede

Hjerlhedevej 14

7830 Vinderup

KONTAKT

Tlf.: 22 12 81 98
Pris:
1100 kr. pr. deltager.
(+350kr. ved overnatning)

