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Rundt bærestykke med mere - Kursus i uge 40/21– i Thyborøn 
Kabyssen, Vesterhavsgade 93, 7680 Thyborøn - fra lørdag 2. – fredag 8. oktober 2021 

Kabyssen ligger kun 50 meter fra Vesterhavet – så jeg håber vi kan finde tid til nogle gode gåture i løbet af 

ugen. Se flere billeder fra Kabysser her.  

https://www.visitnordvestkysten.dk/nordvestkysten/planlaeg-din-tur/kabyssen-lejrskole-og-feriehus-gdk634224 

                            Hjerm den 17. august 2021 

Kære strikke damer 

Det er med stor glæde at jeg igen inviterer til kursus. 

Som overskriften viser, kalder jeg kurset Rundt bærestykke med mere. 

MED MERE – ja, det har jeg ikke endelig besluttet men i får selvfølgelig besked 

inden.  Men jeg garanterer, at i får nyt med jer hjem og samtidig får nogle dejlige 

dage i hyggelige omgivelser sammen med andre strikke interesserede damer. 

Tilmelding via mail til bente@ausumlille.dk efter først til mølle-princippet. 

PRAKTISKE OPLYSNINGER: 

Ankomst er tidligst muligt fra fredag kl. 19.00 – men selve kurset starter først 

lørdag kl. 9.00. Der er undervisning fra kl. 9.00 - 16.00 hver dag. 

 

Når I ankommer stilles maskinerne op i salen og I får tildelt jeres værelser – der er 

enkeltværelse til alle.  Jeg bor sammen med jer hele ugen – og søde morgendame Inga 

flytter også ind. 
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Vi spiser morgenmad hver dag ca. kl. 8.00, frokost kl. 12.00 og aftensmad kl. 18.00. 

Der er også indlagt små pauser i løbet af dagen til en kop kaffe. 

I har mulighed for at arbejde alle dage efter kl. 16 og hele aftenen.  

 

Torsdag skal vi pakke maskinerne ned inden festmiddagen. Vi SKAL nemlig alle være 

ude af alle lokaler fredag den 8. okt. kl. 10.00. Vi skal IKKE selv gøre rent. 

 

Du skal selvfølgelig medbringe din egen strikkemaskine, din computer med Designaknit 

installeret og kablet der passer til netop din maskine. Det er vigtigt, at du har 

afprøvet at dit udstyr ”snakker sammen” inden kursusstart. Hvad du derudover skal 

medbringe af udstyr, bliver meddelt senere. 

Hvis du ikke kan sidde på en almindelig stol, bør du også medbringe din egen 

kontorstol. Hvis ikke der er plads i bilen til det, kan der måske presses en pude ind. 

I salen er der et stort bord og en lampe til alle. Har du et stativ/bord til din maskine, 

er det også ok at tage det med.  Nogen har glæde af at medbringe ringbind og 

plastiklommer til deres prøver. 

 

GARN: 

Jeg har et lille garnlager med til prøver – men har ikke nok med til færdige 

produkter. Det må du selv medbringe.  Glem endelig ikke hjælpegarn. 

OVERNATNING: 

Vi bor alle på værelsesgangen på 1. sal, hvor der også er 5 baderum til deling. 

I skal selv medbringe håndklæder og sengelinned.   

 

SIKKERHED: 

Jeg medbringer håndsprit til fællesrum. Der vil være håndsprit og papirhåndklæder 

på fælles toiletter og bad. Jeg vil undgå, at vi står for mange 

samlet om en enkelt maskine. Jeg anbefaler stadig, at man møder op med en negativ 

test, selv om alle er færdig vaccine. Vi skal stadig passe på hinanden. 
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MAD: 

Maden leveres af min mand Steen. Steen overholder de samme Corona regler mht. 

maden, som han arbejder efter i køkkenet på Kasernen. Han har lovet at lave noget 

lækkert mad til os som Inga vil anrette.  Jeg lover at det bliver rigtig hyggeligt!  

 

KROPSMASSAGE: 

Jeg håber Flemming stadig tilbyder massage i løbet af ugen. Mere herom ved 

tilmelding. 

 

FRITID: 

GRATIS ADGANG til Vandwærket hele ugen er incl. i kursusgebyret. 

https://www.waerket.dk/waerker/vandwaerket-vandkulturhus/ 

KURSUSGEBYR:  

NU for 6 DAGES undervisning (tidligere kun 5 dage)     Kr. 6.000,-   

Depositum kr. 500,- bedes indbetalt ved tilmelding til konto 9119 0000 426709.  

Restbeløbet bedes indbetalt til samme konto senest 15. september. Hvis du har 

spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte mig på bente@ausumlille.dk.  

Kig også forbi min hjemmeside  www.ausumlille.dk  

Mvh    

Bente Rønberg 
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