
Underviser: Blomsterdekoratør Mia Neergaard Andreasen - Rude
mia vandt dm i skills 2019 i Blomsterdekoratør. 
Arbejder til daglig på Blomsteriet Fuglebjerg. En glæde, at Mia gerne vil undervise i KOK.

Har du et ønske om, at kunne imponerer dine
gæster med flotte dekorationer, så kom og vær
med til at lære de grundlæggende regler for deko-
rationens opbygning. Vi laver nogle forskellige
typer af dekorationer, som kan bruges til hverdag
og fest. Vi bruger lidt forskelligt fra naturen og til-
sætter nogle fine blomster.
Medbringes saks og kniv. 
Fade til dekorationerne en flad og en dyb. 
Materialeliste sendes på mail 14 dage før kursus
start. Mulighed for at bestille og købe hos Mia. 

Søndag den 29. september 2019 kl. 9.30 til kl. 16.00
Sted: Eggeslevmagle Skole - Billedkunstlokalet -
Parkering overfor Circle K
Pris: 8 undervisningslektioner kr. 350,00 
Max 10 deltger.
Husk lidt at spise og drikke.  

Tilmeldning til Skoleleder Tine Sass, Mobil 51357780 eller mail kk@events.dk

Blomster kursus 

www.koksh.dk

Underviser: Jens V. Christoffersen - Herfølge
Har du ønske om at erhverve et jagttegn, eller blot et ønske
om mere viden om dyrelivet og naturen i Danmark, er dette
kursus lige noget for dig. Fra lærebogen ”Vildt og Jagt i
Danmark” gennemgås bl.a. lovgivning, fugle, dyrekendskab,
vildtbiologi, jægerhåndværk, jagtetik og moral. Der vil være 4 -
5 gange på skydebane. Tidspunkt aftales med underviseren.
Undervisningen foregår på Flakkebjerg Skole - Klasselokale

Start: Mandag den 06. januar 2020 kl. 18.00 til kl. 20.45 
Slut:  Mandag den 11. maj  2020   kl. 18.00 til kl. 20.45 
Skydebanen dag og tidspunkt aftales med Jens Christoffersen.
Ingen undervisning i uge 7 Vinterferie og uge 15 og 16 Påskeferie 2020
Pris: Kr. 2.100,00 incl. Skydebane. Max 10 Deltager.
Udgifter til lærebog med mere kr. 600,00 - kr. 700,00, afregnes med underviseren.

Yderligere oplysninger til Jens Christoffersen Mobil 31421560
Tilmeldning til Skoleleder Tine Sass, Mobil 51357780 eller mail kk@events.dk

Jagttegn 2020 
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