
Er du kreativ og vil du dele dine 
hobbyer med andre? 

Så kom til Kreativt Værksted i Sædding 
 
Hvornår: 1. og 3. mandag i månederne september 2016 til og med april 2017 
Hvilken tid: fra kl. 9.00 til kl.12.00 
Hvor: ”Mødestedet” lokale 2 i Sædding Centret. 
Vi mødes første gang i år: mandag d.5. september 9.00. 
 
Her er et tilbud til dig, der arbejder med det kreative. Jeg har i 2015 startet Kreativt Værksted for voksne. 
Det er for alle interesserede såvel kvinder som mænd over 15 år. 
 
Værkstedet skal være for den der: 
 
syr patchwork, 
laver 3D kort, 
laver origami, 
broderer,  
strikker, 
hækler, 
laver smykker, 
maler, 
fletter, 
nålefilter 
decoupage 
eller ???? 
 
 - alle kreative sysler er velkomne. 

 
Du skal selv medbringe alt hvad du skal bruge til din egen aktivitet: 
såsom materialer, værktøj osv.  
Desuden skal du medbringe kaffe/te/kage eller andet, hvis du ønsker 
at nyde noget undervejs i dagen. 
Meningen er at vi skal inspirere hinanden til at lave nye ting eller til at 
lære noget nyt om vores egen aktivitet.  
Vi har ikke undervisere, men hjælper hinanden med den 
erfaring, som er til stede. 
 
Vi kan også lave små kurser, hvor én fortæller og viser for de andre, 

hvordan en aktivitet kan udføres.  
Det koster ikke noget at deltage og der er ikke mødepligt, men jeg håber at det bliver til glæde og 
inspiration for alle, så du får lyst til at komme igen. 
Kom og vær med til at udvikle det Kreative Værksted. 
 
Jeg ønsker at 
- alle møder med et venligt og åbent sind. 
- alle medbringer alt, hvad de skal bruge. 
- alle rydder op efter sig selv. 
- lokalet efterlades i samme stand som vi har modtaget det i. 
- alle får en god dag. 
 
Mange hilsner og på gensyn til både gamle og nye ”hobby’ister” 
Bodil Zebitz 
Tlf. 22620521 
Email: bodil.zebitz@bbsyd.dk 
Facebookside: Kreativt Værksted i Sædding 
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