
 
¤Sankt Annæ Skole 
Til undervisere i Håndværk og Design
Otto Ruds Vej 7 
2300  København S 

 

Den faglige forening Håndværk&Design, lokalforeningen Stor
skolens H/D lærere om vores aktiviteter i efteråret. Derfor har vi sendt dette brev.
Lokalforeningen Stor-København dækker områderne Nordsjælland, Bornholm og 
Storkøbenhavn.  Vi byder velkommen til kursussæsonen 2019

Hold øje med hjemmesiden www.håndværkogdesign.dk
i hele landet, og det er her du finder nyt om vores fag og pædagogiske håndsrækninger til 
dagligdagen.  
 

Til undervisere i Håndværk og Design 

Håndværk&Design, lokalforeningen Stor-København vil gerne informere 
skolens H/D lærere om vores aktiviteter i efteråret. Derfor har vi sendt dette brev.  

København dækker områderne Nordsjælland, Bornholm og 
Storkøbenhavn.  Vi byder velkommen til kursussæsonen 2019-2020.  

www.håndværkogdesign.dk Det er her du finder oversigt over kurser 
i hele landet, og det er her du finder nyt om vores fag og pædagogiske håndsrækninger til 
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Medlemsfordele 
Er du eller skolen registreret som medlem af Den faglige forening Håndværk og Design får du 
medlemsfordele. Det gælder også hvis du betaler reduceret kontingent ( Pensionister og 
studerende) 

Medlemstilbud på hjemmesiden 

· I løbet af 2019 kan vil du få adgang til at læse tidligere eksemplarer af 
Håndværk&Design, SLØJD og Håndarbejde NU  on line 

Medlemsrabat på kurser og andre aktiviteter 

· Medlemmer deltager ofte på foreningens kurser og konferencer til en lavere pris. 
· Det gælder også arrangementer i de lokale foreninger. 

Medlemsrabat på udgivelser 

· Medlemmer får 15 % rabat på alle foreningens udgivelser   

Håndværk og Design foreningen i dit lokale område 

· Inviteres til at deltage i den årlige generalforsamling 
· Inviteres til at deltage i faglige og sociale arrangementer i dit område 
· Du har indflydelse på aktiviteter og tilbud der arrangeres lokalt. 
· Der er altid en kollega i nærheden der er parat til at give en hjælpende hånd eller gode råd. 
· Gennem den lokale forening har du indflydelse på foreningens drift. 
· Du er velkommen til at tage initiativ til, eller deltage i interessegrupper. 

 

 

Hvis du / din skole har valgt Abonnent u/ medlemsfordele på fagbladet Håndværk&Design  

Hvis abonnement er valgt i stedet for et af vore medlemskaber modtager man alene fagbladet.  

Har du / skolen den rigtige medlemsform ? Kontakt kassereren hvis du er i tvivl. Vi ændrer gerne, 
også i løbet af året. 

Medlemsnummer og adresse er trykt bag på blad/kuvert. Vi beder om at få en opdatering hvis 
adressen ikke er helt rigtig. 
 
Send oplysningerne til kassereren på hdkasserer@stofanet.dk 
Eller ring / SMS til 2046 5830  

mailto:hdkasserer@stofanet.dk


Bliv medlem af Den faglige forening Håndværk og design og modtag 
fagbladet Håndværk&Design 4 gange årligt 

Vi tilbyder forskellige medlemsformer med medlemsfordele samt abonnement uden 
medlemsfordele. Her er nogle af dem 

Abonnement  (skole 
eller privat) uden 
medlemsfordele  

(Kun i Danmark) 

kr.  450,- incl. moms  

Kan tegnes med flere abonnementer til samme adresse. Prisen bliver 
så antal x 450 incl moms. 

Medlem (personligt)  

Kr:  450,- momsfritaget 

Medlemmet vælger selv om medlemsbladet H&D  + faktura sendes til 
skolen eller hjemadresse. Medlemsfordelene følger medlemmet. 

Skolemedlem 

Kr: 525,- momsfritaget 

Faktura og fagbladet H&D sendes til skolen (1 eks.) Kontaktpersonen 
tegner medlemskabet, men skolens øvrige lærere kan benytte 
medlemsfordele i stedet for kontaktpersonen. 

Skoleteam medlem  

Kr: 900,- momsfritaget 

Faktura og 3 stk. H&D sendes til skolen.  Hele skolens H&D team er i 
princippet medlem, men højst 2 medlemmer kan opnå deltagerrabat 
ved samme arrangement ligesom højst 2 medlemmer har stemmeret 
ved generalforsamling. 

Yderligere eksemplarer til samme skole kan tilkøbes for kr: 125,- pr. 
år. Så er der H&D fagblade til hele teamet + ledelsen til billig pris. 

Skoleteam medlem sælges kun direkte til skoler og kan ikke deles 
over flere afdelinger / matrikler 

Priserne ovenfor gælder for et år. Når du melder dig ind i løbet af året betaler du alene for den del 
af året der er tilbage indtil nytår. 

Medlemsskab og abonnement fornyes automatisk ved årsskiftet. Udmeldelse sker normalt til årets 
udløb. Du hæfter for betalingen indtil du selv melder dig ud. Man kan altid skifte til anden 
medlemsform, også i løbet af året.. 

Ved indmeldelse sender vi nyere H&D blade til dig som velkomsthilsen og til inspiration 

Indmeldelse og mere info om andre medlemsformer på www.håndværkogdesign.dk 



 

Storkøbenhavn, Nordsjælland og Bornholm 

Børstenbinding og Generalforsamling i Den faglige forening for Håndværk og 
Design 

Tid: Lørdag d. 23. november 2019 kl. 9.00  

Sted: Skolen på Islands Brygge, Artillerivej 57, 2300 S 

Indhold: Vi mødes kl 9, hvor børstenbinder Birgit Brodersen vil lære os den svære kunst, og 
fortælle lidt om håndværkets historie. Vi skal lave håndkoste, og materiale prisen bliver 50 kr. 

Kl. 13 serverer vi frokost og herefter er der generalforsamling (for medlemmer). 
Dagsorden: Endelig dagsorden på www.håndværkogdesign.dk Vi håber at se mange medlemmer. 
Alle kan opstille til bestyrelsen. 

Tilmelding: methabertelsen@gmail.com eller tlf. 29929034 senest 23/10 af hensyn til indkøb. 
Ved tilmelding skal I gøre opmærksom på, om I deltager i hele arrangementet, eller kun én af 
delene. 

OBS mht parkering  Parkeringselskaberne er alle steder. Parkér foran skolen på den lille plads 
foran cedertræsbygningen, hvor kurset også foregår. Vi udleverer parkeringsbillet, når I kommer. 

 

Håndsyet læder 

På dette kursus vil du have mulighed for at lære grundlæggende teknikker indenfor læderarbejde, 
mønsterkonstruktion og ideer til flotte detaljer og en lækker finish. Desuden vil du efter ønske 
kunne prøve vådformning af etuier og ”beholdere”, æsker og krukker, vådformning af dyr. 

Tid: Lørdag d. 1. februar kl. 9-17 2020 og søndag d. 2. februar kl. 9-15 

Sted: Uglegårdsskolen i Solrød, HD-værkstedet, Tingsryds Allé 3, 2680 Solrød Strand 

Instruktører:  

· Ester K. Kristensen (uddannet tekstildesigner med erfaring indenfor læder, skind og pels) 
· Henning Andersen, Skanderborg. (erfaren underviser i læderarbejde) 

Materialer: Der vil være materialer og værktøj til lån/salg, men du kan også medbringe egne 
materialer. 

Pris: 400kr. for medlemmer, 700 kr. for ikke medlemmer. Derudover individuelle 
materialeudgifter. Foreningen giver kaffe, men husk madpakken. 

Tilmelding: til Shamirra: tingfinder@hotmail.com, senest 15.december 2019. 

mailto:methabertelsen@gmail.com
mailto:tingfinder@hotmail.com


 
Arbejde med svøb og formgivning. 

Vi kommer til at arbejde med forskellige former for tejner (svøb æsker og kar). Sveipning 
(bøjning) er en gammel nordisk, traditionsrig håndværksteknik/teknikker, der er blevet brugt til at 
lave opbevaringskar af forskellige slags. Vi kommer til at arbejde med birkerødder til samlinger 
og dekorationer. De forme der bruges i arbejdet, bliver der også mulighed for at fremstille. 

Titel: Tejner og svøbæsker 

Tid: Fredag d. 27. marts kl.17–21og lørdag d.28.marts kl. 9–15 2020 

Sted: Brøndbyvester skole (tidligere Tjørnehøjskolen), Tornehøj 3, 2605 Brøndby. 

Instruktør: Claus Eriksen 

Pris: 150 kr. for medlemmer. Foreningen betaler materialeudgifter. Ikke-medlemmer 350 kr. plus 
materialeudgifter. Foreningen giver kaffe, men tag selv madpakke med. 

Tilmelding: Metha på methabertelsen@gmail.com senest 28.februar 2020. 

 

Vel mødt 

Metha Bertelsen 

 

 

www.håndværkogdesign.dk  

· Se den opdaterede kursuskalender for hele landet 
· Tilmelding, alle kurser,  
· Indmeldelse  
· Adgang til medlemssider 
· Info om din lokale forening. 

 

 

Afsender 
Den faglige forening Håndværk og Design 
v/ Henning Birk Andersen 
Figenvej 113, 4700 Næstved 
www.håndværkogdesign.dk 

mailto:methabertelsen@gmail.com

