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Kære læser, 

Jeg håber, at du nyder sommeren. Industriferien er forbi og der kommer lidt mere 
gang i arbejdslivet rundt omkring os. 

Jeg har holdt 14 dages ferie og det var skønt at kunne fordybe i egne kreative 
processer, når nu vejret var så skiftende. Der kom et enormt kreativt flow, som 
jeg bare overgav mig til. Det resulterede i 6 kollager og jeg er stadig i gang og 
har samlet ideer og materialer nok til hele vinteren. Nye metoder skal afprøves. 
I kan se mine kollager på min hjemmeside eller på Facebook. Derudover tog jeg 
på et aftenkursus i intuitiv blindtegning – det var meget spændende og giver nye 
ideer. 

Det glæder mig, at de første tilmeldinger til den kunstterapeutiske udvik-
lingsgruppe er modtaget. Jeg håber, at vi kan få en gruppe mellem 6-8 deltagere 
op at stå.  

Overvejer du at deltage, så kan du sagtens nå at tilmelde dig. Vi mødes 8 gange 
og prisen er 1.200 kr. – det er 150 kr. pr. aften, hvilken fortsat er meget billigt. 
Husk at gruppen er flyttet til om onsdagen og første gang er d. 30. august kl. 
18.30 hos Kit Kursus, Lange Løng 29, 4180 Sorø.  

Jeg glæder mig rigtig meget til at tage Kits atelier i brug og I kan også glæde jer 
til mere lys og meget mere plads til udfoldelser, både til gruppeprocesser og på 
mine workshops.  

I september afholder jeg en weekendworkshop, hvor vi arbejder kreativt med 
den feminine og maskuline energi. Det er spændende at få øje op for vores ”indre 
parforhold”. Hvordan arbejder disse 2 energier sammen eller modarbejder de 
hinanden? Du kan læse mere på min hjemmeside. 

Som noget nyt kan du nu købe gavekort hos mig. Så mangler du gaven til 
ham/hende, der ”har alt”, er et gavekort til kunst eller kunstterapi måske en sjov 
og betænksom idé. Eller du kan selv ønske dig et  

Jeg glæder mig til at komme i gang med efterårets program og til at se dig. 

Kærlig hilsen fra Karin 


