
 

Vesterport Blomster er Vejles ældste og største 
blomsterforretning med et stort udvalg af buketter, 
dekorationer, kistepynt og kranse. Alt sammen 
skabt af vores dygtige, faguddannet medarbejdere, 
der står klar til at tage imod dig på et af vores 
mange kursuser. 

 
I et blomstrende univers i vores dejlige kursuslokale på 1. 
salen får du inspiration, tips og tricks. Du lærer forskellige 
binde teknikker, arbejder med tidens trends og prøver 
kræfter med nye, spændende materialer i årstidens smukke 
farvenuancer. På kurserne arbejder alle deltagerne med de 
samme ting. 

 
Vi har alle materialer klar, så du skal blot møde op med godt 
humør og lysten til at udfolde din kreativitet. Vi har 
naturligvis altid kaffe på kanden og lidt til ganen. 

 
Tilmelding 
Du tilmelder dig og betaler i butikken, eller ved at indbetale 
kursusgebyret på Mobile Pay til 65035. Materialerne betales 
undervejs. 

 
Se alle kurser på www.vpb.dk 

75 82 26 65 

 
BLOMSTERKURSER 2022 

VESTERPORT BLOMSTER 

VEJLE 

http://www.vpb.dk/


I sensommeren og julen tilbyder vi 
forskellige kurser 
Sensommerens varme farver og julens glød, er som skabt til at lave 
kreative og fortryllende blomsterarbejde. Uanset hvilket kursus du 
vælger, lærer du forskellige teknikker, til at skabe smukke 
blomsterkreationer. 

 
Hver kursusdag byder på en ny, spændende og kreativ opgave. 
Undervejs i kurset fortæller og viser vores faguddannede medarbejdere 
dig fremgangsmåden, ligesom vi giver dig tips og trick til at 
sammensætte flotte farvekombinationer med den helt rigtige teknik. 

Skræddersyede kurser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ønsker du et kursus for dig, dine kollegaer, venner eller 
veninder, og kan du samle minimum 10 deltagere, laver vi gerne 
et skræddersyede kursus specielt til jer. 

 
Spørg efter skræddersyede kurser i butikken, skriv til: 

4207@butiksmail.dk eller ring til os på 75 82 26 65 

mailto:4207@butiksmail.dk


Onsdags og torsdags hold 
 

På onsdags og torsdagsholdene, kommer vi blandt andet til at 
fordybe os, i buket, adventskrans og juledekoration. 

 
Pris : 785 kr. for 5 gange undervisning 
Materialeforbrug : Ca. 190 – 285 kr. pr. gang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Onsdagsholdet 
Dato : 
Onsdag d. 14. september (uge 37) 
Onsdag d. 5. oktober (uge 40) 
Onsdag d. 2. november (uge 44) 
Onsdag d. 23. november (uge 47) 
Onsdag d. 14. december (uge 50) 

 
Tidspunkt : 
Formiddagshold kl 10.00 - 12.45 
Atenhold kl 17.30 – 20.15 

Torsdagsholdet 
Dato : 
Torsdag d. 15. september (uge 37) 
Torsdag d. 6. oktober (uge 40) 
Torsdag d. 3. november (uge 44) 
Torsdag d. 24. november (uge 47) 
Torsdag d. 15. december (uge 50) 

 
Tidspunkt : 
Formiddagshold kl 10.00 – 12.45 
Eftermiddagshold kl 13.30 – 16.15 
Aftenhold kl 18.00 – 20.45 



Kursus i limteknik 
Et spændende kursus med mange muligheder. 

 
Kurset foregår over 2 lørdage. 

 
Dato og tidspunkt : 
Lørdag d. 10. september (uge 36) 09:30 – 13:30 
Lørdag d. 24. september (uge 38) 09:30 – 13:30 

 
Pris : 695 kr .for de to kursus dage 
Materialeforbrugsprisen er individuel. 

 
På 1. kursus dag arbejder vi med den fantastiske limteknik, hvor der 
bruges naturens visne, og tørrede materialer. 
Der vises trin for trin, hvordan vi får skabt nogle helt 
fantastiske unikke underlag af naturens vidunderlige materialer, som 
mange overser. Så som skåle, vægpynt, bordløbere, kranse, ophæng 
mm. Da limen har brug for tørrer tid, tages underlagende med 
hjem på første kursusdag. De medbringes igen på anden 
kursus dag, hvor de færdige tørrede underlag pyntes og arrangeres 
færdige, så man kan se hvad de skønne kreationer i har skabt kan 
bruges til. 

Jule kursus 
Du vil møde op til et stort udvalg, af juledekorationer, adventskranse, 
bordarrangementer, træer m.m. som du frit kan vælge imellem at lave. 

 
Der ville være en kort gennemgang af fremgangsmåden til alle kreationer, 
inden i selv går i gang. 

 
Dato og tidspunkt : 

Lørdag d. 19. november. 
Søndag d. 20. november 

Lørdag d. 3. december 
Søndag d. 4. december 

 
Kl 09:30 – 16:00 

 
 
 

Pris : 

485 kr. for kurset 
Materialeforbrugsprisen er 
individuel. 
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