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Kurser 2012/2013 
Gudum Kursus- og Foredragsforening tilbyder følgende kurser, hvis 

fornøden tilslutning opnås. 
 

Møbelpolstring                            v. Leif Vestergård 
Torsdag d. 20 september          kl.19,00 – 21,30 
30 timer inden jul                       Pris  650 kr. 
Har du en stol – sofa eller lign. som trænger til nyt betræk, kan du få 
hjælp og vejledning til at gøre det selv. 
 
Gotisk Håndskrift Gudum Historie        v. Hans Colding 
Mandag d. 24 september         kl. 19,00 – 21,30 
Derefter  hver anden mandag 
18 timer                                       Pris 500 kr. 
Hvad enten du er interesseret i slægts- eller lokalhistorie, eller lign. er 
det næsten nødvendig, at kunne læse Gotisk skrift. 
Har du selv dokumenter, kan de oversættes. 
 
Litteratur                                     v. Lise Marcussen 
Tirsdag  d. 25 september          kl. 9,00 – 10,30 
og derefter hver anden tirsdag 
24 timer                            Pris 450, kr. 
I Gudum Præstegård, 
Vi læser ca. 10 bøger ( nye og gamle ) i løbet af sæsonen. Får dem 
gennemgået, og hører om forfatterne og deres  baggrund. 
 
Afspænding for ældre               v. Jytte Nielsen 
Onsdag d. 26 september          kl. 8,50 – 9,40 
20 timer                                       Pris 400, kr. 
Det gælder om at få brugt alle sine muskler, vi øver også i balance, det øger alt 
sammen den enkeltes modstandskraft og energi. 
 



 
 
 

 
 

 
 

 
Knipling                                        v. Lisbeth Burmølle 
Torsdag d. 27 september          kl. 19,00 – 21,30 
Derefter hver anden uge 
15 timer inden jul                       Pris 300 kr. 
Alle der har lyst til at lære at kniple eller få genopfrisket et gammel 
håndværk 
Lisbeth har kniplebræt og pinde til udlån. 

 
Madlavning for kvinder             v. Karen Lis Albæk 
Torsdag d. 27 september          Kl. 18,00 – 21,00  
18 timer                                        Pris 400 kr. 
Madlavning som både er hurtigt, nemt, spændende og lidt sundt, for travle 
kvinder der er træt af, at lave det samme. 
 
Pileflet Kursus                                  v. Inge Lis Bendix 
Fredag d. 26 oktober                              kl. 17.00 – 21.00  og 
Lørdag d. 27 oktober                              kl.  9.00 – 15.00 
Weekendkursus                                       Pris 350 kr.    
Tilmelding senest d. 12 okt. da pilegrenene skal iblødsættes 14 dage før 
kurset starter, for at kunne anvendes. 

 
Smykkekursus                              v. Hasse Svendsen 
Lørdag d. 10 og 24 november og 1 december  
På Fenskær Efterskole                 kl. 8,30 – 13,00 
15 timer                                        Pris 350 kr. 
Nyt kursus efter jul d. 12 og 19 januar og 2 februar. 
På smykkekurset arbejder vi bl.a. med sølv, - slibning af rav og sten, og 
mange andre ting, som vi bearbejder til smykker. 

Madlavning  for mænd v. Karen Lis Albæk 
Torsdag d. 3 Januar kl. 18,30 – 21,30 
24 timer  Pris  500, kr. 
Mænd kan også lave god mad, og endda finere mad, og bage. 
 Der laves retter ud over det sædvanlige med forskellig tilbehør. 
 
Sløjd  v. Jesper Sund 
Mandag d. 7 Januar kl. 19,00 – 21,30 
24 timer  Pris  500, kr. 
Da Jesper er uddannet både sløjd og møbelsnedker lærer, er der mange forskellige 
muligheder, også til at reparere nogle gamle møbler, 
  -- ( og bagefter gå til møbelpolstring.) 
 
Keramik  v. Jenny  Nielsen 
Onsdag d. 16 Januar kl. 19,00 – 21,30 
30 timer  Pris  600, kr. 
Vi arbejder i ler, - laver bl.a. krukker med grov chamotte og figurer i  
mottefinere ler. 
 
- - - alle priser er excl. materialer. 
 
Hvor intet er anført, er kurset i Gudum Sognehus (tidl. Gudum Skole) 
 
Tilmelding: Gerne nu – men senest 8 dage før start til: 
 
Ester Futtrup 
Klosterhedevej 36 
7620 Lemvig 
tlf.  96 63 50 00  / 29 41 36 44   
Mail: ester@chr-futtrup.dk 
 
 

          


