
 
 
 

KUNSTEN AT SLIBE VÆRKTØJ 
Høng og Nykøbing Falster – altså samme kursus to forskellige steder 

 

Når elever skal arbejde med knive, stemmejern, høvle og alt andet værktøj der kan skære, så er det af 
allerstørste betydning at værktøjet er skarpt. Det kan være en udfordring at slibe og vedligeholde skærende 
værktøj – at få det gjort. Værktøj der er slebet rigtigt, og anvendes rigtigt holder skæret længe. Mange lærere 
føler måske, at tiden ikke rækker til at vedligeholde det skærende værktøj, at man ikke har det rigtige 
slibegrej, eller måske har man ikke lært nok om slibeteknik. 

 

  

På dette kursus vil vi 

 Hjælpe dig med at tilrettelægge slibearbejdet så du sparer tid 
 Fortælle dig om principperne for den gode værktøjsslibning 
 Vise hvordan man bruger forskellige typer af slibemaskiner og grej til håndslibning. 

Tag endelig de slibemaskiner og slibesten du har til rådighed med (med mindre de er boltet fast). Tag 
ligeledes lidt forskelligt skærende værktøj med. Vi arbejder med slibning af knive, stemmejern, høvljern, 
økser, drejerør og mejsler af forskellig slags, måske også huljern og andet. 

Vel mødt til slibedag med gensidig inspiration. 

Oplæg ved Bent Illum, René Bak Høg og Henning Birk Andersen 

Pris: Medlemmer af H&D foreningen: Gratis, Ikke medlemmer kr: 200.-  Du skal medbringe godt humør og 
madpakke, vi sørger for kaffe/the /vand. 

Sted: Høng Skole, Rosenvænget 11, 4270 Høng. Dato:  7. September 2022 kl. 16-20 

Sted: Nordbyskolen, Nordby Allé 2, 4800 Nykøbing Falster. Dato: 10 november 2022 kl. 16-20 

Mere information og tilmelding: Bent Illum, bent.illum@gmail.com tlf: 5577 2696 eller på hjemmesiden 
www.håndværkogdesign.dk  

http://www.håndværkogdesign.dk/


 
 
 

SJÆLLANDSSTÆVNE H&D 2022 
2 dage med stor inspiration, kollegial og faglig sparring. 

Brøndby 

 

Håndværk og design - Sjællandsstævne På Brøndbyvester Skole, H&D lokalerne.  

Fredag d. 7. oktober kl. 12 til lørdag d. 8. oktober kl. 15. 

2 dage med stor inspiration, kollegial og faglig sparring. 

Sjællandsstævnet indledes med foredrag af Lars Nielsson, Læreruddannelsen på Campus Carlsberg, om de 
nyeste tiltag i faget håndværk og design i læreruddannelse samt efter- og videreuddannelse. 

Herefter arbejder vi i workshops. Ved tilmelding tilkendegiver du hvilken workshop du vil arbejde i . 

 Kurveflet v/Else Marie Petersen. 
 Læder – De grundlæggende teknikker v/Annette Bruun 
 At arbejde i metal: Støbning v/Emil Baad 
 Børstenbinding v/Ove Eskildsen 
 Broderi v/Lone Brøns-Pedersen 
 Trædrejning /Bent Illum 
 Smedning v/ Jonas Bigler 

 

 Vi mødes fredag d. 7/10 kl. 12.00. Efter indledningen arbejder vi i workshops indtil aftensmaden kl. 18.00. 
Herefter kan du arbejde i værkstederne, så længe du orker, men du kan ikke overnatte på skolen. Lørdag 
arbejdes i workshops fra kl. 9.00 til 14.00. Herefter oprydning, udstilling og afslutning.  

 Se det samlede kursusprogram med beskrivelse af de enkelte workshops mv. på hjemmesiden 
www.håndværkogdesign.dk 

 

Pris: kr.:  1300,-. Medlemspris kr.: 1100,- Medlemspris, studerende kr.: 700,- 

Prisen dækker undervisning, aftensmad fredag, frokost lørdag, kaffe og the undervejs. Basismaterialer i 
workshops er også inkluderet. Materialeforbrug herudover afregnes med instruktørerne. 

Info: Bent Illum, bent.illum@gmail.com   tlf.: 5577 2696. Tilmelding: Brug venligst formularen på 
www.håndværkogdesign.dk 

Tilmeldingsfrist: 16. september. 

  

http://www.håndværkogdesign.dk/
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METALARBEJDE TIL HUSBEHOV 
Roskilde  

Metallet er mange steder et nedprioriteret materiale- og håndværks område i H&D-faget, når design opgaver 
løses. Denne workshops fokus er derfor, med nogle få kernefaglige nedslag, at give deltagerne et 
elementært input inden for metal arbejdets materiale-, håndværks- og teknikområder. 

Vi tager afsæt i afprøvede og afgrænsede teknik-forløb, som kan lede frem til at indgå i eksemplariske 
design opgaver både på mellemtrinnet og på valghold 

 Metal i et træværksted – hvor lidt kan vi nøjes med? 
 Inspiration til arbejde i tynde metalplader, herunder: 

 Arbejde i blik/hvidblik 
 Arbejde i aluminium. 

 Buk, bøj og lod i tråd. 
 Metal fra flydende til fast form: Tinstøbning. 

Kurset vil være bygget op omkring fælles opstart og herefter individuel fordybelse efter interesseområde 
inden for de skitserede emne og håndværksområder. En svale gør ingen sommer – ingen kan alt – men godt 
begyndt, er halvt fuldendt 

 Instruktør: Henrik Petersen – Lektor Emeritus/CandPæd Sløjd. 
 Sted: Roskilde – info om skole kommer snarest. 
 Dato og tidspunkt: Lørdag d. 19. november kl. 10 – 17 
 Pris: Medlemspris kr: 400,- ; ikke medlemmer kr: 700,- . Prisen dækker undervisning og grundmaterialer på 

kurset. Der er mulighed for, i begrænset omfang, at købe ekstra materialer som afregnes med instruktøren. 

Vi sørger for morgenbrød inden kurset starter og kaffe / Te / vand i løbet af dagen. Husk madpakke. 
Yderligere info og tilmelding: Bent Illum, tlf.: 5577 2696  mail: bent.illum@gmail.com eller på hjemmesiden 
www.håndværkogdesign.dk 

Tilmelding inden 9. november. 

   

mailto:bent.illum@gmail.com


 
 
 

Næstved  Trædrejningskurser 

Endnu nogle dage hvor det hele kører rundt og der er spåner i håret!! 

Igen i 2022-23 arrangerer Håndværk og design lærerforeningen og Næstved Oplysningsforbund 

trædrejekurser sammen. De finder sted som sædvanligt i sløjdværkstedet på Kalbyrisskolen – nu hedder 

den godt nok Ellebækskolen, afd- Kalbyris – men det er, hvor det plejer at være. Find P-plads: Ved skolen 

16, 4700 Næstved 

Der bliver i den kommende sæson 6 kurser. De tre før jul og tre andre efter årsskiftet. Kurset i januar er et 

”dobbeltkursus”. Dobbeltkurset ligger over to weekender. 

Prisen i år for et weekends drejekursus bliver omtrent som sidste år, dvs. 1095 kr. + materialer 

m.v.  Dobbeltkurset dobbelt pris Medlemmer betaler ikke for materialer!  Øvrige afregner materialer efter 

forbrug  med instruktøren. Kursusgebyret opkræves af Næstved Kommune. 

Som sædvanligt gælder det, at du meget gerne må tage dit eget værktøj med. 

Alle kurserne har samme tidsforhold: 

Fredag  kl. 17.00 – 21.10 Lørdag  kl.  9.00 – 15.40  Søndag  kl.  9.00 – 15.40 

Dreje holdene ligger på følgende weekender i 2022 

 30/9-2/10  28/10-30/10  25/11-27/11  

Dreje holdene ligger på følgende weekender i 2023   

6/1-8/1 OG 20/1-22/1   3/2-5/2   3/3-5/3  

TILMELDING – gerne hurtigst muligt, da der plejer at være fyldt godt op på holdene, til Bent Illum. 

Gartnervej 10, 4700 Næstved. Tlf. 5577 2696. eller på mail bent.illum@gmail.com 
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Juletræet med sin pynt 

Dagen  ”Juletræet med sin pynt” er en aktivitetsdag. En dag hvor foreningens bestyrelsesmedlemmer hver 

især står for en lille workshop med aktiviteter der er relaterede til dagens emne. Der er således mulighed for 

at få fiduser og inspiration til den daglige undervisning på en række forskellige områder. 

Der er god mulighed for selv at afprøve de forskellige arbejdsområder, og der er også mulighed for at tage 

børn eller børnebørn med, så man kan se hvorledes de valgte juleemner falder I børnenes smag, og hvilke 

muligheder der ligger I de forskellige workshops. 

Foreningen sørger for lidt julegodt til ganen – men tag madpakken med selv. 

Tid: 6. december kl. 16 – 20. 

Pris: Medlemmer gratis, ikke medlemmer 200 kr. 

Sted. Ellebækskolen, afdeling Kalbyris. Solsikkevej 20, 4700 Næstved  
 

Instruktører: Foreningens bestyrelsesmedlemmer 

Info og tilmelding: Bent Illum, bent.illum@gmail.com tlf.: 5577 2696 eller på hjemmesiden www.håndværkogdesign.dk 

 

Vores Bestyrelse 

Formand: Bent illum, Gartnervej 10, 4700 Næstved. Tlf: 5577 2696. bent.illum@gmail.com 

Næstformand: Annette Bruun Frederiksen, Næstved. bruun.frederiksen@gmail.com 

Kasserer: Henning Birk Andersen, Vedskøllevej 166, 4230 Skælskør. Tlf: 2046 5830 

 henningbirkandersen@gmail.com 

Stina Højgaard, Stenås 11, 2670 Greve. stinahoejgaard@gmail.com 

Referent: Katrine Diduch, Skælskør Skole. katrine.dalindiduch@gmail.com 

Rene Bak Høg, Skelmosen 7, 2670 Greve. jetteogrene@privat.dk 

Læreruddannelsens repræsentant: Vakant 

Suppleant: Camilla Vadstrup Johannesen, St. Heddinge Skole. nugga.k@live.dk 

 

Ring eller skriv for yderligere information. Kontakt os også gerne hvis du har forslag til afholdelse af kurser 

og andet i dit lokalområde. Sjælland og øer er et stort område, og vi bestræber os på, om muligt, at lægge 

kurser flere steder. 

mailto:bent.illum@gmail.com
mailto:bent.illum@gmail.com
https://håndværkogdesign.dk/sjaelland/bruun.frederiksen@gmail.com
https://håndværkogdesign.dk/sjaelland/henningbirkandersen@gmail.com
mailto:stinahoejgaard@gmail.com
https://håndværkogdesign.dk/sjaelland/katrine.dalindiduch@gmail.com
mailto:jetteogrene@privat.dk
mailto:nugga.k@live.dk


 
 
 

 

Bliv medlem af Den faglige forening Håndværk&Design eller Abonnér på 
fagbladet Håndværk&Design 

Vi tilbyder fagbladet Håndværk&Design i løbende abonnement uden medlemsskab, og vi tilbyder en række medlemsformer som 
foruden medlemsfordelene alle indeholder Håndværk&Design 4 gange årligt. 

 

Abonnement uden medlemsfordele, skole eller privat, kr. 450,- (moms udgør kr: 90,-) 

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

 Medlemsskab og medlemsfordele er fravalgt. 

Medlem (personligt) Kr: 450,- momsfritaget 

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

 Medlemsfordelene følger medlemmet. 

 Medlemmer kan læse Håndværk&Design og andre publikationer online – medlemslogin 

Skolemedlem Kr: 525,- momsfritaget 

 Faktura og fagbladet H&D sendes til skolen (1 eks.) 

 Kontaktpersonen tegner medlemskabet, 

 Skolens øvrige lærere kan benytte medlemsfordele i stedet for kontaktpersonen. 

 Medlemmer kan læse Håndværk&Design og andre publikationer online – medlemslogin 

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 

 Medlemmer kan læse Håndværk&Design og andre publikationer online – medlemslogin 

Medlem Studerende. Gratis i hele studietiden 
Den særlige rabat gælder så længe du er studerende i undervisningsfaget håndværk og design. Herefter overgår du til alm. 

medlemskontingent. Ved indmeldelse oplyser du hvornår du forventer at afslutte studiet, og du skal selv meddele hvis der sker 

ændringer. 

Bemærk; at udsendelse af fagbladet i fysisk form ikke er inkluderet, men bladet læses i elektronisk form på hjemmesiden. Ønsker du at 

modtage fagbladet i postkassen 4 gange årligt er prisen kr: 140,- 
Tilbuddet om særlig lavt kontingent til studerende er til dig der ikke har erhvervsarbejde i væsentligt omfang. 

Medlem Pensionist Kr: 275,- momsfritaget 

 Som pensionist eller efterlønner kan du videreføre dit medlemskab til nedsat pris. Faktura og medlemsblad sendes til din hjemadresse. 

 Tilbuddet om nedsat kontingent er til dig der ikke længere er erhvervsaktiv. 

 


