
 

 

 

KREATIVT VÆRKSTED 

September 2013 

Velkommen til sæsonen 

2013 / 2014 
  SÆSONEN BYDER PÅ FØLGENDE 

AKTIVITETER 

TORSDAGE FRA KL.15 TIL KL. 21 

 
 

1. Metalværksted med bilgrav 

2. Sløjdværksted 

3. Keramikværksted med drejeskiver og ovn   

4. Stenslibning 

5. Sølvsmykkefremstilling, også i ædelmetaller 

6. EDB-kursus for alle niveauer 

 

        Pris for en sæson 400,-kr. 

STARTDATO: TORSDAG DEN 5. SEPTEMBER 
 

 

Hvis du er interesseret i yderligere information, 

er du velkommen til at kontakte en fra 

bestyrelsen: 

 

Grete Tange, 5192 7386  

gtange@mail2day.dk 

Sven Aage Gam, 4636 0406  

sven-aage@gam.dk 

Birthe Jeppesen, 3024 4209 

mosekonenviby@live.dk 

Else Nielsen, 5155 3612  

wiig@email.dk 

Hanne Hammerum, 4649 8220 

h.s.hammerum@mail.dk 

Jeanne Gundberg, 4637 3868 

jeanne@gundberg.dk 

 

 

 

 

 

Adresse: 

Tjørnegårdskolen  

Hyrdehøj 3 

4000 Roskilde 

 

ARRANGEMENTER OG LUKKEDAGE I LØBET 

AF SÆSONEN: 

 
Torsdag den 5. september: 

Sæsonstart kl. 15.00 – 21.00. Åbne værksteder. 

Torsdag den 17. oktober: Efterårsferie 

Torsdage den 7., 14. og 21. november: EDB-kursus 

Torsdag den 28. november:  
Kom og lad dig inspirere til kreationer til jul. 

Forslag til materialer ophænges senere. 

Torsdag den 5. december: Juleafslutning. 

Torsdag den 26. december: Juleferie 

Februar – foredrag: Åbent for forslag. 

Torsdag den 20. februar: Vinterferie 

Torsdag den 17. april: Påskeferie 

Torsdag den 24. april:  
Kl. 17.00 Generalforsamling.  

Kl. 19.00 Spisning 

Torsdag den 1. maj: Lukket 

Torsdag den 29. maj: Lukket 

Torsdag den 5. juni: Lukket 

Sæsonen slutter den 26. juni 2014 
 

 

 

 
 

 

 

     

 

 

Vi har ikke undervisere, men hjælper hinanden med den 

erfaring, som er til stede. 

Vi brugere, som er der kl. 18, spiser vores medbragte mad 

sammen. 

Det er op til brugeren at komme og gå inden for tids-

rammen. Materialer betaler man selv. 

 

Der er mulighed for at sætte en aktivitet i gang, hvis man 

har en god idé - spørg hvis du vil høre nærmere. 

Fortæl gerne andre om alle disse muligheder, og inviter dem 

gerne med for at opleve vores hyggelige torsdage. 

 

 

Vores lokaler kan være lidt svære at finde - så benyt dig af 

tlf. kontakt eller brug vejviseren på bagsiden. 

 

 

Se kort på bagsiden..... 
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Fra Hyrdehøj kør forbi indkørslen til 

Tjørnegårdskolen og videre til Fjordskolen... 

kør rundt om hallen - ned ad bakken til 

venstre....  

der finder man en åben dør - og værkstederne! 

 

 

 


