VELKOMMEN
Kære kursist

Velkommen til AOF Hvidovre – din lokale aftenskole.
Her kan du læse om alle vores kurser og arrangementer fra januar til
august 2022. Nogle varer blot nogle få timer, andre hold mødes hver uge i
en længere periode, og atter andre varer en hel dag eller weekend.
Vi byder også på en uges sommerskole for seniorer i maj i Skødshoved på
Djursland og en uges malerikursus i august, hvor deltagerne bor hjemme,
men mødes fire dage for at male sammen.
Kig kataloget igennem og find ud af, hvad der passer dig bedst.
Vi glæder os til at se dig!

Hvordan tilmelder man sig?

Man kan tilmelde sig via vores hjemmeside hvidovre.aof.dk eller ved
henvendelse til kontoret. Vi anbefaler hurtig tilmelding. En del kurser
bliver erfaringsmæssigt hurtigt overtegnet.
Dette katalog udkommer 1. december 2021, hvor det vil være tilgængeligt
på bibliotekerne samt på kontoret Hvidovrevej 438, 1. sal.
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AOF Hvidovre

Et kursus eller en tur er en fantastisk gave. Ved tilmelding til gavebrug
skal vi bruge den rigtige deltagers navn, adresse, fødselsdag mm. Hvis
man som giver vil undgå, at modtageren får beskeder om gaven i utide,
skal giver skrive sin egen mailadresse både som deltager og som betaler.
Mailadressen kan efterfølgende rettes til modtagers af AOF Hvidovre.

Er der venteliste?

Vi opfordrer kraftigt til, at interesserede, som ønsker at deltage på et hold,
der allerede er overtegnet, melder sig til alligevel og dermed kommer på
venteliste. Vi oplever ofte, at der opstår ledige pladser. Det er naturligvis
helt uforpligtende at stå på venteliste.
Kontoret holder ferielukket 22. december – 2. januar, begge dage incl.
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Giv et kursus i gave

Dagsorden for mødet:
•
Hvad laver bestyrelsen?
•
De opstillede kandidater præsenterer sig
•
Valg
Deltagere, som ønsker at stille op, skal meddele
dette skriftligt/via mail til kontoret senest
fredag d. 18. februar 2022 kl. 10.00.
Man skal være indskrevet som kursist i foråret
2022 og have betalt for sit kursus for at være
valgbar og for at have stemmeret.
Listen med kandidater vil fremgå af hjemmesiden og af et nyhedsbrev, som sendes ud senest
fredag d. 25. februar.
Alle fremmødte har en stemme, der kan ikke
stemmes ved fuldmagt og lignende.
Valget falder i to runder: I første runde kan stemmes på alle opstillede kandidater. I anden runde
er der omvalg mellem de to kandidater, som har
opnået flest stemmer i første runde, uanset om
forskellen i stemmetal er stor eller lille
Den kandidat, som får flest stemmer, er valgt.
Den anden kandidat er suppleant.

HELDAGSTURE MED BUS
Heldagstur Agersø, Holmegaard Værk og Skovtårnet
Oplev en af Danmarks mindste beboede øer, se på ny og historisk glaskunst og
design på Holmegård Værk og gå en tur til tops i Skovtårnet, hvorfra man får nye
perspektiver på den sjællandske natur og i klar vejr kan se helt til København og
Malmø.

Med i prisen er:
•
Bus fra/til Friheden Station
•
Færge Stigsnæs-Agersø og retur
•
Formiddagskaffe med brød på færgen
•
Byvandring i Agersø By (også egnet for dårligt gående)
•
Traktorbustur rundt på Agersø
•
Frokost ”En bid af Agersø” på Agersø Kro
•
Guidet rundvisning på Holmegaard Værk og tid til at kigge videre på egen hånd
•
Entré til Skovtårnet
•
Aftensmad
Deltagere skal være selvhjulpne. Drikkevarer er for egen regning.
Der må ikke spises/drikkes i bussen (bortset fra vand).
Friheden Station, p-lommen på Gl. Køge Landevej. Mødetid l. 7.05

Hold 3922217950

Lør 27/8 2022 kl. 7.15-21.00
Pris 1150 kr./PEA 1060 kr

Oplev tranerne i Østskåne

Omkring de store vådområder syd for Kristianstad stopper tranerne og hviler sig på deres rejse
mod ynglepladserne. Vi vil bruge et par timer til
at nyde de imponerende fugle og forhåbentlig
se tranedans. Med udsigt til tranerne bor en af
Danmarks kendte fuglemalere, Carl Christian
Tofte, og vi besøger hans lille galleri.
Bagefter kører vi til Skånes højeste og smukkeste vandfald ved Degeberga, hvor vi ser efter den
sjove vandstær og bjergvipstjert.
Derefter er det tid til at besøge Drakamöllans
Naturreservat. Specielt hen over middag er der

også her gode muligheder for at se og høre trækket af trompeterende traner på vejen fra Nordtyskland, og måske er vi heldige at høre den i
Danmark sjældne hedelærke synge i de lyngklædte bakker.
Turen er arrangeret i samarbejde med Scanbird.
Husk pas, lidt varmt tøj, madpakke, vand, termokande og eventuelt en kikkert.
Friheden Station, P-lommen Gl. Køge Landevej
Hold: 3922117927
Søndag 27. marts kl. 06:25 - 18:00
665 kr./PEA 635 kr.
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Grønttorvet & Valby Maskinfabrik

I hjertet af Valby lå Grønttorvet. Nu er handlen
flyttet ud af byen, og området er forvandlet til
Københavns grønne bydel med frugtplantager
og væksthuse i gårdrum og på tage.
Et stenkast derfra ligger Valby Maskinfabrik,
som i de senere år er blevet omskabt til et spektakulært boligområde, hvor nyt og gammelt,
bolig og industri smelter sammen til en Valbyfortælling, der går på tværs af flere århundreder.
Kom med arkitekt Frederik Lindskov på byvandring og hør om alt fra handel og gammel industri til visionerne for fremtidens bæredygtige
bydel.
Mødested: Torveporten 2
Slutsted: Valby Maskinfabrik
Hold: 3922110929
Onsdag 23. marts kl. 16:00 - 18:00
145 kr./PEA 115 kr.

Jernbanebyen

Lokomotivværkstedet, Den gule by og
øko-streetfood Banegaarden
DSB’s gamle godsbaneterræn på Vesterbro skal
de kommende år forvandles til grøn bydel med
selvkørende busser, delecykler og boldbaner
på hustagene, og håndværkerånden fra DSB’s
gamle centralværksted skal genoplives i form
af atelierer, workshops og orangerier fulde af
lokale kunstnere, håndværkere og iværksættere.
I 1900-tallet var det en af byens største arbejdspladser, men efter Øresundsbroen forsvandt på
få år al aktivitet i området, og nu spiller Jernbanebyen en hovedrolle som kommende bindeled
mellem Vesterbro, Sydhavn og indre by.
Følg med arkitekten Frederik Lindskov på en
veloplagt byvandring fra Bjarke Ingels’ Kaktustårne forbi Metroens klargøringscenter og den
historiske Skydebrohal til økomarkedet Banegaarden og Den Gule By.
Mødested:
Trafiktårn Øst, Carsten Niebuhrs Gade 49, Kbh. V
Hold: 3922110933
Lørdag 11. juni kl. 10:30 - 12:30		
145 kr./PEA 115 kr.
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Københavns Lufthavn

Efter en kort introduktion går vi gennem lufthavnsbygningen via sikkerhedskontrollen ind
på lufthavnens afspærrede område. Under
busturen, som varer ca. 1½ time, kører vi langs
det 29 km lange hegn, og hører bl.a. lufthavnens
historie og om planerne for den store udbygning.
Vi stopper 2-3 gange og ser snerydningskøretøjerne og den ene af lufthavnens brandstationer.
Turen foregår primært i bus.
Alle deltagere over 15 år skal medbringe gyldigt
pas eller kørekort. Lufthavnens sikkerhedsregler er gældende for denne tur. Alle deltagere
skal ved tilmeldingen oplyse navn og cpr.nr.
Mødested: Københavns Lufthavn, Terminal 3,
balkonen ved de 2 bronzepiger
Hold: 3922110930
Torsdag 7. april kl. 17:00 - 19:30
205 kr./PEA 175 kr
Hold: 3922110931
Lørdag 23. april kl. 12:30 - 15:00
205 kr./PEA 175 kr.

Natmandstur - byvandring med spisning

Tag med på en tidsrejse flere hundrede år tilbage.
Natmændene udgjorde i 300 år den absolutte
bund af det danske samfund. De var født til at
udføre arbejde som ingen respektable borgere
eller fattigfolk ville røre ved – f.eks. at partere
henrettede forbrydere. Natmændene og deres
familier udviklede et parallelsamfund, som
fungerede efter deres egne regler og udviklede
deres eget sprog. Deres historie er en fortælling
om en befolkningsgruppes udstødelse, afmagt
og stolthed.
Efter turen vender vi tilbage til nutiden og spiser
aftensmad sammen på restaurant Dubrovnik.
Mad er incl. i prisen, drikkevarer betales separat.
Mødested: Højbro Plads, Absalon statuen.
Hold: 3922110932
Tirsdag 10. maj kl. 17:00 - 20:00		
350 kr./PEA 320 kr.

ONSDAG DIREKTE
10 foredrag og debatarrangementer på Kursuscenter Friheden,Hvidovrevej 438 Pris: 930 kr. / PEA 630 kr.
Hold nr. 3922111058 onsdage kl. 10.00-11.50 Hold nr. 3922111059 onsdage kl. 12.25-14.15
26. jan
2. feb
9. feb
23. feb
2. mar
9. mar
16. mar
23. mar
30. mar
6. apr

Det er vel en menneskeret?

Professor MSO i migration og flygtningeret ved Kbh Universitet Thomas Gammeltoft-Hansen

Kina efter corona

Journalist, foredragsholder og Kina-korrespondent Jan Larsen

Historien om Ørsted og elektromagnetismen

Teknologihistoriker Laila Zwisle

Bent Fabricius-Bjerres tre liv

Kulturjournalist Danni Travn

Muslimernes Mohammad – og alle andres

Professor ved Københavns Universitet Jakob Skovgaard-Petersen

Hvor jernkorsene gror

Prisvindende krigsfotograf Jan Grarup

Drømmen om Amerika – den danske udvandring til USA

Højskolelærer og foredragsholder Christian Friis

Fanatikerens psykologi

Speciallæge i psykiatri Henrik Day Poulsen

Oman, sultanatet i ørkenen

Foredragsholder og rejsende Camilla Kornerup

Hvordan arbejder en koralrevsforsker

Globetrotter, naturformidler og foredragsholder Michael Arvedlund
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SOMMERSKOLE SKØDSHOVED
Seks dage med foredrag, udflugter, oplevelser, god mad og hyggeligt samvær
Hold: 3922117900
Lørdag den 21. maj - torsdag den 26. maj 2022
Pris 4590 kr./PEA 4350 kr. Depositum 1000 kr. refunderes kun ved aflysning.

PROGRAMMET dag for dag

- ret til ændringer forbeholdes
Lørdag 21. maj:
Rejse til Skødshoved (morgen) med besøg på Kunstmuseet Aros i Århus på vejen.
Velkomst-arrangement
Søndag 22. maj:
Foredrag ”Djursland - Jyllands næse” v/Foredragsholder og tidl. leder af Aros Poul Marcus.
Tid på egen hånd med mulighed for gåtur til og besøg hos ”Flintsmeden” sammen med turleder.
Aftenfilm.
Mandag 23. maj:
Foredrag ”Familiekrøniken - når virkeligheden overgår fiktionen”v/ Journalist, forfatter,
foredragsholder meget mere Dagmar Brendstrup.
Tid på egen hånd med mulighed for udflugt til Ebeltoft (med offentlig bus) for egen regning
Banko for sjov + aftenfilm.
Tirsdag 24. maj:
Busudflugt til Ree Safari Park med landroversafari på den afrikanske savanne
og togtur til den amerikanske prærie.
Aftenfilm.
Onsdag 25. maj:
Foredrag: ”Himmelballade - bekendelser fra en vovehals” v/ Pilot Dieter Betz
Tid på egen hånd mulighed for gåtur i området sammen med turleder
Afslutningsfest.
Torsdag 26. maj:
Foredrag ”På cykel gennem Rajastan, Indiens ørkenstat” v/Eventyrer og foredragsholder Poul Grønne Kristensen
Efter frokost hjemrejse til Friheden Station i bus. Hjemkomst ca. kl. 18.00.
Turen gennemføres ved tilstrækkelig tilslutning pr. 23. marts. Herefter fremsendes
opkrævning på restbeløb, som skal være
betalt senest 1. april.
Deltagerantal: ca. 25.
Tillæg for enkeltværelse: 1000 kr. Det er
muligt at tilmelde sig dobbeltværelse uden på
forhånd at have en værelsesmakker.
AOF Hvidovre sammensætter i så fald værelsesmakkere af samme køn.
Eventuel booking af enkeltværelse skal ske
til direkte til AOF’s kontor i forbindelse med
tilmelding.
Ved tilmelding betales et depositum på 1000
kr. Depositum tilbagebetales ikke ved senere
afmelding uanset årsag. Indbetalte beløb ud
over 1000 kr. refunderes ved afmelding senest
23. marts. Herefter tilbagebetales intet uanset
årsag. Dog tilbagebetales alle indbetalte beløb,
såfremt sommerskolen må aflyses.
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SENIORHØJSKOLEN
Lille hyggeligt hold med god tid til kaffe/te, kage og en snak i pausen.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438 mandage kl. 9.45-12.15 samt udvalgte tirsdage.
Hold nr. 3922120057
Pris: 1530 kr. / PEA 1080 kr.
17. jan
24. jan
25. jan
31. jan
7. feb
8. feb
21. feb
28. feb
7. mar
8. mar
14. mar
21. mar
22. mar
28. mar
4. apr

I Borneos hjerte

Geograf, eventyrer, rejseleder og fotograf Lene Topp

Beskidte milliarder – da Danske Bank blev centrum i verdens største hvidvasksag

Journalist og Cavlingprismodtager Michael Lund

TUR Heerings gård incl. Bank- og sparekassemuseet
Opdagelser og opfindelser gjort ved et tilfælde

Kemiker, forfatter og foredragsholder Preben Hartmann-Petersen

Har du mødt en tidstyv?

Stresskonsulent og NLP træner Heidi Schønberg

TUR Naturmedicinsk museum
Skibet var ladet med håb – om Jutlandia

Journalist og foredragsholder Søren Flott

Hajer – verdens farligste dræber?

Havbiolog Julie Juanita Larsen

Nordboerne og klimaændringer i Arktis

Biolog Uwe Lindholdt

TUR Cityringen som kunstværk
Rigsfællesskabet, hvad er det egentlig for en størrelse

Grønlandsekspert og foredragsholder Jens Olsen

Og bruden er i sort

Kulturhistoriker og foredragsholder Lisa Elsbøll

TUR Den blå planet
Hvordan arbejder en koralrevsforsker

Globetrotter, naturformidler og foredragsholder Michael Arvedlund

Sæsonafslutning med spisning (for egen regning)
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LITTERATURDEBAT
Tre af det sidste års bedste romaner på tre eftermiddage. Det er ikke en forudsætning,
at bøgerne er læst, da foredragene også kan bruges som inspiration til at gå i gang.
Bøgerne gennemgås og placeres i forfatterskabet og i tidens litterære strømninger
- derefter diskussion om bøgerne.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438, 1. sal
Underviser: Birgitte Hamborg
Torsdag 6. januar
Vi tog op med mor
Karin Smirnoff, 2020
Hold 3922111955
3 gange

Torsdag 3. februar
Et stykke af tiden
Benn Q. Holm, 2021

Torsdag 3. marts
Klara og solen
Kazuo Ishiguru, 2021

torsdage 15.30-17.30
350 kr./PEA 260 kr.

SLÆGTSFORSKNING OG IT
Slægtsforskning - workshop for øvede

Få inspiration og hjælp til at komme videre med din slægtsforskning og
slægtens historie. Vi hjælper hinanden, deler erfaringer og skal også træne
læsning af gotisk håndskrift.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438, lokale 9
Underviser: Hans Peter Poulsen
Hold: 3922103651
Tirsdag kl. 13:00 - 15:10		
8 gange/20 lektioner		

25-01-22 - 05-04-22
956 kr./PEA 700 kr.

Hold 3922103652
Tirsdag kl. 16.00-18.10		
8 gange / 20 lek		

25-01-22 - 05-04-22
956 kr./PEA 700 kr.

Windows 11

Microsoft styresystem driver 90% af verdens pc-er, og efter seks år med
Windows 10 har firmaet nu barslet med en ny version - Windows 11. Det
er muligt gratis at opgradere til Windows 11 på nyere computere. Vi ser
nærmere på forandringerne i brugerfladen og kigger også på de vigtigste
nye funktioner, der gemmer sig under motorhjelmen.
Medbring egen bærbar pc.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438, lokale 9
Underviser: Erling Mortensen
Hold: 3922105760
Torsdag kl. 10:00 - 12:35		
2 gange ialt 6 lektioner		

Årets bedste danske og udenlandske film vist i biografformat. Hver gang starter med et kvarters introduktion
til dagens film ved filmhøjskolens filmanmelder Erling Christiansen. Efter filmen bliver de deltagere, der har
lyst, i salen og snakker med filmanmelderen og hinanden om oplevelsen.
Filmliste udleveres gerne ved henvendelse til AOF’s kontor på tlf. 3639000.
Hold 3922118951 mandage 13.20 - 16.00 31/1, 7/2, 21/2, 28/2, 14/3, 21/3, 28/3 Pris: 595 kr./PEA 385 kr.
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AOF FILMHØJSKOLEN

Syv aktuelle film mandag eftermiddage på stort lærred i Kometen, Hvidovrevej 280

27-01-22 og 03-02-22
kr. 422 kr./PEA 345 kr.

DIT LIV - DIN HVERDAG

Bliv en bedre partner
PREP par-kursus to lørdage

PREP parkursus er et kursus, ikke parterapi! Kurset foregår som holdundervisning
og suppleres af private samtaler med din partner. Ingen forventes at fortælle andre
kursusdeltagere om deres private liv.
PREP kurset bygger på forskning i, hvad der hæmmer og fremmer et godt parforhold.
I får konkrete redskaber til at kommunikere bedre med hinanden og får større forståelse for jer selv og hinandens tanker og følelser.
Kurset tager udgangspunkt i otte temaer:
• Kærlighed
• Tryghed
• Kommunikation
• Kommunikationsudfordringer
• Problemafklaring
• Sex
• Forsoning
• Vejen videre
På kurset får I:
• Viden om hvordan I kan pleje kærligheden i hverdagen
• Konkrete redskaber til at skabe konstruktive rammer for gode samtaler
• Indblik i hvordan I kan møde udfordringer i fællesskab
• Indsigt i hvordan I kan bevare og pleje jeres venskab, intimitet og fælles værdier
Kun for par, hvor begge deltager. Tilmelding skal dog ske enkeltvis. Pris er for 1 person.
Kursusmateriale er indeholdt i prisen.
Bemærk: Der kan ikke købes mad/drikke i lokalerne.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Henrik Hansen

Hold 3922103803

Lørdag 12/3 og 26/3 kl. 9.30-15.55
2 gange/14 lektioner
Pris: 960 kr./PEA 780 kr.

Gå gladere på arbejde

Vi bruger allesammen mange timer af vores liv på jobbet. Samtidig ved vi
fra forskning, at hele 60% af os ikke har det job, der matcher vores profil
og engagement bedst.
Her får du chancen for at tage et service-tjek på dig og dit job. Måske er du
på jagt efter et nyt job og ønsker sparring til, hvordan du kommer i mål.
Måske er du glad for din virksomhed og dit job, men ønsker inspiration til,
hvordan du vedvarende kan optimere din jobglæde.
På kurset kommer vi ind på:
•
Er jeg på rette hylde?
•
Hvordan leder jeg min chef?
•
Karriereafklaring og mine jobmæssige ”drivers” og ”killers”
•
Sidder jeg bag førersædet i eget jobliv, eller kører omgivelserne
afsted med mig?
•
Hvordan realiserer jeg mine ambitioner?
•
Brug af Linkedin
•
Blinde vinkler i dit syn på muligheder
•
Dine aktuelle udfordringer – og veje frem
På kurset møder du Charlotte Pontoppidan Wise, der
driver virksomheden LeaderHubs, som rådgiver om
ledelse og udvikler ledere og ledergrupper. Desuden
laver Charlotte individuelle sparringsforløb.
Charlotte har en baggrund som bl.a. direktør i
Center for Ledelse og har desuden arbejdet som
headhunter mv.

Bemærk: Ledige med bopæl i Hvidovre Kommune kan få rabat på vores
kurser ved henvendelse til kontoret forud for tilmelding og betaling.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Charlotte Pontoppidan Wise
Hold: 3922103800
Lørdag kl. 10:00 - 16:25		
05-03-22
1 gang/7 lektioner		
492 kr./PEA 403 kr.
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MUSIK
Der er 4-7 deltagere pr hold. Undervisningstiden deles op mellem holdets deltagere efter nærmere aftale med underviseren.
Klaver intensiv

Koncentreret opmærksomhed omkring dine
bevægelser ved klaveret og fingrenes kontakt
med tangenterne kan bringe dit klaverspil op
på det næste niveau og det næste igen! Øvemetoderne er udvalgt, så du kan gøre din øvning
mere legende og effektiv og derved forbedre dit
musikalske udtryk.
Alt efter dine ønsker kan vi arbejde med såvel
klassiske som rytmiske stilarter.
Underviser: Niels Lolck Madsen
Hvidovre Musikskole, lokale 13
Hold: 3922107580
Mandag kl. 09:00 - 12:30 31-01-22 - 30-05-22
15 gange/60 lektioner
2940 kr./PEA 1980 kr.
Risbjergskolen, Indg. B, 1. sal
Hold: 3922107581
Mandag kl. 17:00 - 20:30
31-01-22 - 30-05-22
15 gange/60 lektioner
2940 kr./PEA 1980 kr.

Klaver

Med udgangspunkt i kursistens niveau og
ønsker spiller vi ørehængere, evergreens og
små klassiske stykker - også 4-hændigt. Teori,
fingersætning mm indgår i undervisningen
efter behov. Alle niveauer er velkomne.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Sofie Grinderslev Jeppesen
Hold: 3922107583
Mandag kl. 14:00 - 15:40
31-01-22 - 30-05-22
15 gange/30 lektioner
1620 kr./PEA 1140 kr.
Hold: 3922107584
Tirsdag kl. 14:15 - 15:55
08-02-22 - 31-05-22
15 gange/30 lektioner
1620 kr./PEA 1140 kr.
Hold: 3922107585
Tirsdag kl. 16:05 - 17:45
08-02-22 - 31-05-22
15 gange/30 lektioner
1620 kr./PEA 1140 kr.
Hold: 3922107586
Onsdag kl. 16:00-17:40
15 gange/30 lektioner

02-02-22 - 25-05-22
1620 kr./PEA 1140 kr.

Guitar

Spansk guitar, elguitar eller western guitar.
Ud fra dit niveau arbejder vi med forskellige
genrer (pop, rock blues, klassisk, country), så du
kan få opbygget et bredt repertoire. Der bliver
taget hensyn til individuelle behov som smag
og stil, der er med til at inspirere din udvikling.
Dansborgskolen
Underviser: VAKANT
Hold: 3922107589
begyndere/ let øvede
Tirsdag kl. 17:00 - 18:40
08-02-22 - 24-05-22
14 gange/28 lektioner
1532 kr./PEA 1084 kr.
Hold: 3922107590 begyndere/ let øvede
Onsdag kl. 17:00 - 18:40
09-02-22 - 25-05-22
14 gange/28 lektioner
1532 kr./PEA 1084 kr.
Hold: 3922107591
øvede
Onsdag kl. 18:50 - 20:30
09-02-22 - 25-05-22
14 gange/28 lektioner
1532 kr./PEA 1084 kr.
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Harmonika

Harmonikaen er et helt lille orkester i sig selv.
Du kan spille solo, akkompagnere eller spille
sammen med andre. Du lærer noder, becifring,
fingersætning og musikteori. Vi tager udgangspunkt i danske viser, gårdsange, internationale
hits og lidt klassisk musik. Undervisningen
er individuel, og foregår med baggrund i din
kunnen og dine interesser. Men vi spiller også
sammen, det giver sikkerhed. Du vil opleve, at det
ikke behøver at være svært, før det lyder af noget.
Underviser: Monika Franyo
Medborgerhuset/Kometen, Musiklokale 1 kld.
Hold: 3922107596
Torsdag kl. 08:30 - 10:10
10 gange/20 lektioner

03-02-22 - 21-04-22
1180 kr./PEA 860 kr.

Hold: 3922107597
Torsdag kl. 10:10 - 11:50
03-02-22 - 21-04-22
10 gange/20 lektioner
1180 kr./PEA 860 kr.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 4389
Hold: 3922107598
Torsdag kl. 16:00 - 17:40
03-02-22 - 21-04-22
10 gange/20 lektioner
1180 kr./PEA 860 kr.

Keyboard

Risbjergsangerne

Vi spiller rytmisk musik, populære melodier og
danse- og filmmusik, og du lærer nodesystemet,
becifringsakkorder, rytmespil, instrumentallære og musikteori. Individuel undervisning.
Hyggeligt hold for alle.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Monika Franyo
Hold: 3922107595
Torsdag kl. 14:00 - 15:40
03-02-22 - 21-04-22
10 gange/20 lektioner
1180 kr./PEA 860 kr.

Har du fået lyst til at skifte ”syng sammen - hver
for sig” ud med ”syng sammen - sammen”?
Måske har du tidligere sunget i kor og har fået
lyst til at synge igen, eller måske har du altid
holdt af at synge, men bare ikke rigtigt haft tid
til gøre det så meget. Så synes vi, du skal prøve
Risbjergsangerne!
Vi synger trestemmigt, og repertoiret er salmer,
viser, danske sange fra højskolesangbogen og
lignende. Der kræves ikke nodekendskab, men
et godt gehør vil være en fordel.
Nye interesserede kan efter aftale med AOF
prøve at synge med 10. januar og/eller 17. januar
forud for tilmelding.
Risbjerg Kirke
Hold: 3922107555
Mandag kl. 16.00-17.40
31-01-22 - 30-05-22
15 gange/30 lektioner
1284 kr./PEA 900 kr.

SPROG
Sprogundervisning foregår på Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Bemærk venligst, at begynder+ holdene ikke henvender sig til nybegyndere.
Se venligst kursusbeskrivelser på hvidovre.aof.dk
Italiensk 1+

Fransk for begyndere+

Engelsk 2+

Italiensk 3+

Fransk 3+

Engelsk 4+

Underviser: Kirsten Greve
Hold: 3922106550
Mandag kl. 19:00 - 20:40
31-01-22 - 30-05-22
15 gange/30 lektioner
1284 kr. /PEA 900 kr.
Underviser: Kirsten Greve
Hold: 3922106551
Mandag kl. 17:00 - 18:40
31-01-22 - 30-05-22
15 gange/30 lektioner
1282 kr./PEA 900 kr.

Italiensk 5+

Underviser: Sergio Pulli
Hold: 3922106553
Torsdag kl. 19:00 - 20:40
14 gange / 28 lektioner

Underviser: Sergio Pulli
Hold: 3922106571
Tirsdag kl. 17:00 - 18:40
13 gange / 26 lektioner

22-02-22 - 24-05-22
1152 kr./PEA 820 kr.

Fransk lettere konversation+
03-02-22 - 19-05-22
1218 kr./PEA 860 kr.

Tysk for begyndere+

Underviser: Angelika Matzen
Hold: 3922106560
Onsdag kl. 18:20 - 20:00
23-02-22 - 01-06-22
14 gange/28 lektioner
1218 kr./PEA 860 kr.

Tysk 2+

Underviser: Angelika Matzen
Hold: 3922106561
Onsdag kl. 16:30 - 18:10
23-02-22 - 01-06-22
14 gange / 28 lektioner
1218 kr./PEA 860 kr.

Tysk 3+

Underviser: Sergio Pulli
Hold: 3922106562
Torsdag kl. 17:00 - 18:40
14 gange / 28 lektioner

Underviser: Bruno della Bartolomea
Hold: 3922106570
Torsdag kl. 14:00 - 15:40
03-02-22 - 07-04-22
9 gange / 18 lektioner
890 kr./PEA660 kr.

Underviser: Bruno della Bartolomea
Hold: 3922106572
Torsdag kl. 12:00 - 13:40
03-02-22 - 07-04-22
9 gange / 18 lektioner
890 kr./PEA 660 kr.

Fransk til rejsebrug

Planlægger du en ferie i Frankrig? Fransk til
rejsebrug er til for dig, der ønsker at kunne
klare almindelige hverdagssituationer. Med
udgangspunkt i mini-dialoger lærer du tal,
ugedage og klokkeslæt, at præsentere dig selv,
at spørge om vej, at forstå spisekortet og bestille
mad på en restaurant etc.
Kurset kræver ingen forudsætninger.
Kursuscenter Friheden
Underviser: Sergio Pulli
Hold: 3922106573
Tirsdag kl. 19:00 - 20:40
22-02-22 - 24-05-22
13 gange / 26 lektioner
1152 kr./PEA 820 kr.

Underviser: Tove Lisa Nielsen
Hold: 3922106566
Torsdag kl. 11:15 - 12:55
10-02-22 - 19-05-22
13 gange/26 lektioner
1152 kr./820 kr.
Underviser: Tove Lisa Nielsen
Hold: 3922106567
Torsdag kl. 09:00 - 10:40
10-02-22 - 19-05-22
13 gange/26 lektioner
1152 kr./820 kr.

Spansk for begyndere+
Underviser: Jane Viemoes
Hold: 3922106554
Mandag kl. 15:00 - 16:40
14 gange/28 lektioner

31-01-22 - 23-05-22
1218 kr./860 kr.

Spansk 1+

Underviser: Jane Viemoes
Hold: 3922106555
Onsdag kl. 17:10 - 18:50
15 gange/30 lektioner

02-02-22 - 25-05-22
1284 kr./900 kr.

Spansk 4+

Underviser: Jane Viemoes
Hold: 3922106558
Tirsdag kl. 12:30 - 14:10
15 gange/30 lektioner

01-02-22 - 24-05-22
1284 kr./900 kr.

03-02-22 - 19-05-22
1218 kr./PEA 860 kr.
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KORTE KURSER
Thailandsk køkken

Kom med på en helt særlig madoplevelse
sammen med Worachit, som lærer dig, hvordan ægte thaimad med de rigtige krydderier og
råvarer skal laves. Retterne er enkle og velsmagende og lige til at kopiere hjemme i dit eget
køkken.
Vi laver spændende for- og hovedretter med
ægte thai krydderier og mange forskellige råvarer fra Thailand. Vi bruger udelukkende friske råvarer.
Materialeudgifter (140 kr.) er inkluderet i prisen.
Medbring viskestykker, en god køkkenkniv samt lidt at drikke.
Sted: Dansborgskolen køkken, indgang fra Idrætsvej.
Underviser: Worachit Hansen

Det veganske køkken for begyndere

Vi laver veganske retter, der er sunde, nærende,
mætter og lever op til anbefalingerne. Kurset
er for veganere og fødevareallergikere og for
detagere, der søger inspiration til kødfrie dage
eller blot ønsker at snuse til det plantebaserede
køkken.
Råvarer (75 kr.) er inkluderet i prisen.
Sted: Dansborgskolen køkken, indgang fra Idrætsvej.
Underviser: Agna Johannesen
Hold 3922119620
Onsdag kl. 17.00-20.30		
02-03-22
1 gang/4 lektioner		
357 kr./PEA 305 kr.

Handy(wo)man - bliv dus med din bolig

Kurset henvender sig til både kvinder og mænd,
der gerne vil kunne lave mindre, praktiske opgaver i hjemmet som at skifte en termostat på radiatoren, hænge en lampe eller en hylde op eller
montere en forlængerledning - nemt at gøre selv,
når man ved hvordan! Vi starter med lidt teori og
afprøvning af værktøj og går så i gang med udfordringerne. Vi lærer at bruge boremaskine, stiksav, rystepudser mv og
kommer også ind på døre/låger, knirkende gulve mm.
Instruktøren kontakter deltagerne før kursusstart, således kurset så vidt
muligt tilpasses den enkeltes ønsker, dog tages der forbehold for meget
specifikke opgaver.
Materialeudgifter kr. 75 afregnes på første kursusdag.
Sted: Risbjergskolen, Træsløjd, Indg. B
Underviser: Henrik Deleuran
Hold: 3922102662
Lør-søn kl. 10:00 - 15:20		
05-02-22 - 06-02-22
2 gange / 12 lek		
694 kr. / PEA 540 kr.
Hold: 3922102663
Lør-søn kl. 10:00 - 15:20 		
07-05-22 - 08-05-22
2 gange / 12 lek 		
694 kr. / PEA 540 kr.

Gør din cykel forårsklar

Lær at lave mindre reparationer og justeringer på din cykel, som at lappe
en slange, afmontere hjul, justere bremser og gear, smøre kabler, mm. nemt at gøre selv, når man ved hvordan! Vi starter med lidt teori og afprøvning af værktøj og går så i gang med udfordringerne. Vi lærer at bruge
dækjern, kædeskiller, pumpe, oliespray mv. og kommer også ind på efterspænding og af cyklen mm.
Instruktøren kontakter deltagerne før kursusstart, således kurset så vidt
muligt tilpasses den enkeltes ønsker, dog tages der forbehold for meget
specifikke opgaver. Medbring egen cykel.
Sted: Risbjergskolen, Træsløjd, Indg. B
Underviser: Henrik Deleuran
Hold: 3922102664
Søndag kl. 10:00 - 15:20		
27-03-22
1 gang / 6 lek		
422 kr. / PEA 345 kr.
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Har du været med tidligere? Så vælg kursus 2 eller 3:
Thailandsk køkken 1
Hold: 3922119564
Lørdag kl. 11:00 - 15:25		
1 gang/5 lektioner		

12-03-22
492 kr./PEA 428 kr.

Thailandsk køkken 2
Hold: 3922119655
Lørdag kl. 11:00 - 15:25		
1 gang/5 lektioner		

09-04-22
492 kr./PEA 428 kr.

Thailandsk køkken 3
Hold: 3922119656
Lørdag kl. 11:00 - 15:25		
1 gang/5 lektioner		

21-05-22
492 kr./PEA 428 kr.

Blomsterbinding - forårsdesign

Foråret er til dekorationer med både friske og tørrede
materialer. Blomster på løg springer op af jorden, gæslingerne blomstrer, forårsknopperne brister, og fuglene
lægger æg. Alle disse elementer kan indgå i dekorationer.
Medbring kniv, saks og bidtang samt mad og drikke .
Billeder til inspiration for det enkelte hold kan ca. 1 uge
før ses på Facebooksiden Kabana Design. Materialeliste
vil blive udsendt 14 dage før kursusstart. Materialeudgift
ca. 200-250 kr. afregnes med underviseren.
Sted; Engstrandskolen, Lerrummet, Indg. B
Underviser: Kate Balle
Hold 3922102659
Søndag 10:00 - 15:45		
13-03-22
1 gang/6,5 lektioner
457 kr./PEA 374 kr.

Massage til husbehov for par

Helkropsmassage
Fysiurgisk massage for par, der ønsker at
lære dybdegående og muskelafspændende
massageteknikker, som kan være med til at
fjerne spændinger og ømhed i musklerne.
Der undervises i enkle teknikker, som uden
at skabe unødvendige spændinger hos den,
der giver massage, gør godt for den, der modtager massagen.
Medbring massageolie, tæpper eller håndklæder samt mad og drikke.
OBS. Kun deltagelse parvis - hver person skal dog tilmeldes for sig.
Sted: Kursuscenter Friheden, lokale 1
Underviser: Ivan Lund
Hold: 3922103753
Lørdag kl. 10:00 - 15:20		
05-02- 22
1 gang/6 lektioner		
422 kr./PEA 345 kr.

BI-PRODUKTER
Sted: Dansborgskolens køkken. Indgang fra Idrætsvej.
Underviser: Biavler Niels Hvenegaard

Koldrørt sæbe

Lav din egen sæbe, så du ved
præcis, hvad der er i den.
Sæber kan laves neutrale eller
avancerede med olier og/eller
helbredende krydderurter. Vi laver
5-6 forskellige slags sæbe, og alle
får prøver af de forskellige slags
sæber med hjem.
Materialeudgifter kr. 105,00 pr. person betales til kursusleder på dagen.
Hold 3922114684
Lørdag 12:00 - 16:25 		
19-03-22
1 gang/5 lektioner		 Pris 352 kr./PEA 288 kr.

Karamelkursus

For børn 6-12 år med en voksen.
Vi laver skønne, velsmagende karameller med forskellige slags chokolader og
honning. Alle børn skal ledsages af en
voksen, da karamelmassen varmes op på
komfuret. Efter kurset sender underviseren et kompendium med alle opskrifter til de deltagere, som ønsker det.
Medbring et forklæde samt en pose eller
æske til de karameller, I skal have med hjem.
Prisen er for en voksen og et barn. Et ekstra barn kan deltage til 106 kr.
Udgifter til råvarer 65 kr. pr. person betales til underviser på dagen.
Hold 3922119868
Lørdag 10:00 - 12:35		
12-02-22
1 gang/3 lektioner		
Pris 318 kr./PEA 280 kr.
Hold 3922119869
Lørdag 13:30 - 16:05		
12-02-22
1 gang/3 lektioner
		
Pris 318 kr./PEA 280 kr.

Lav din egen creme og salve

Lær at lave dine egne cremer og salver, der passer
til din hud, og som ikke indeholder fyldstoffer,
unødvendige tilsætningsstoffer, kemikalier eller
pesticider. Alle produkter er lavet med udgangspunkt i honningbiernes produkter og koldpressede planteolier.
Lær hvilke planter i naturen du kan bruge til
forskellige hudtyper, og hvilke planter der er
effektive mod sår, kløe, uren hud, tør eller fedtet hud osv. På kurset laves
der 5-7 forskellige cremer og salver, og alle får prøver på de fremstillede
produkter. Efter kurset fremsendes et kompendium med mange forskellige opskrifter og oversigter over de enkelte planters egenskaber.
Børn/unge fra 14 år er velkomne.
Materialeudgifter kr. 100,00 pr. person betales til kursusleder på dagen.
Hold 3922114682
Søndag 12:00 - 16:25		
06-02-22
1 gang/5 lektioner		 Pris 352 kr./PEA 288 kr.
Hold 3922114683
Lørdag 12:00 - 16:25		
07-05-22
1 gang/5 lektioner		
Pris 352 kr./PEA 288 kr.

Fyldte chokolader

Der laves 5-7 forskellige slags fyldte chokolader. Man får opskrifterne med hjem, så
der kan eksperimenteres videre bagefter.
Alt der fremstilles i løbet af dagen deles,
så alle får en god portion lækre chokolader
med hjem.
Kurset kræver ingen forkundskaber, da vi bygger hele processen op fra
bunden, 140 kr. for råvarer betales til kursusleder på dagen.
Hold 3922102681
Søndag 12:00-16:25		
03-04-22
1 gang/5 lektioner		
Pris 352 kr./PEA: 288 kr.

Bipollen i køkkenet

Underviser: Henrik Romlund Madsen
Kom og få et indblik i de muligheder, bipollen giver i køkkenet. Vi skal
smage på forskellige typer bipollen og prøve at anvende det i forskellige
retter. Det bliver både i det salte og det søde køkken. Vi skal udforske
smagen og de dekorative elementer, bipollen har. Vi slutter af med at spise
sammen.
Materialeudgifter kr. 75 er inkluderet i kursusprisen.
Medbring selv drikkevarer.
Hold 3922119651
Onsdag 17:00 - 20:00		
16-03-22
1 gang/3,5 lektioner		
Pris 322 kr./PEA 277 kr.
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KREATIV FRITID
Knipling

Blandt de mange gamle håndværk er knipling et af de fineste, der i dag er
genoplivet som en værdsat og skattet hobby. Kniplinger kan laves i et utal
af variationer og mange forskellige sværhedsgrader, så uanset om du er
begynder eller øvet, er dette kursus noget for dig.
Der kræves ingen forkundskaber udover lysten til håndarbejde og hyggeligt samvær.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Lis Andersen
Hold: 3922102667
Torsdag kl. 18:30 - 21:05		
10 gange/30 lektioner		
Hold: 3922102668
Torsdag kl. 10:00 - 12:35		
10 gange/30 lektioner		

19-01 22 - 30-03-22
1284 kr./PEA 900 kr.
20-01-22 - 31-03-22
1284 kr./PEA 900 kr.

Syning

For dig der har lyst til at sy smart og moderigtigt tøj til både børn og voksne
under kyndig vejledning af erfaren underviser. Der undervises på alle
niveauer, så både begyndere og øvede kan deltage.
Som udgangspunkt er undervisningen individuel. Du får hjælp til måltagning, mønstre, tilretning, syteknikker m.m. Skolen råder bl.a. over
moderne symaskiner og en overlocker.
OBS Du skal selv medbringe alle materialer (blyant, viskelæder, mønsterpapir, målebånd, saks, stof, knappenåle, tråd)
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Marita Irene Seres
Hold: 3922102665
Mandag kl. 19:00 - 21:35		
10-01-22 - 25-04-22
13 gange/39 lektioner		
1578 kr./PEA 1080 kr.

Mandagsmaleri

Begyndere og let øvede
For deltagere, der gerne vil lære at male og samtidig ønsker spændende
og varieret inspiration under professionel vejledning i hyggeligt samvær
med andre maleinteresserede. På kurset lærer du om farveblanding, lys/
skygge, penselstrøg og får teknisk kunnen, for at kunne male frit inden for
den type maleri og udtryk, der passer til dig.
Materialerne kan opbevares i undervisningslokalet hele kurset.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Trine Boesen
Hold: 3922102483
Mandag kl. 09:30 - 12:30		
24-01-22 - 04-04-22
10 gange/35 lektioner		
1448 kr./PEA 1000 kr.

Lær at tegne

Begyndere og let øvede
Drømmer du om at kunne tegne, og har du lyst til at fordybe dig i stregens
betydning, perspektivlære, komposition, proportioner, lys og skygge, og
forskellige stilretninger, så er dette kursus noget for dig.
Gennem forskellige øvelser bliver du introduceret for et system, der gør
det muligt at opstille, figur, portræt, natur og inspirerende billedmateriale.
Medbring tegnepapir (gerne A3), blyanter (B, 2B, 5B), blyantspidser, viskelæder, og en lineal.
Materialerne kan opbevares i undervisningslokalet hele kurset.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: David Dellagi
Hold: 3922102484
Fredag kl. 09:00 - 11:35		
28-01-22 - 29-04-2022
12 gange/36 lektioner		
1480 kr./PEA 1020 kr.
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Maleri uge 33

Kom og fordyb dig i maleriet over fire hele dage. På kurset får du inspiration, emneoplæg og introduktion til forskellige kunstnere.
Vi arbejder ud fra det overordnede tema “Farven og objektet”, som kan
fortolkes frit.
Vi ser på, hvordan lys påvirker påvirker farver, og ugen byder desuden på
billedgennemgang og et atelierbesøg i Sydhavn. Udendørs ekskursion
med blik på landskabet er en mulighed, hvis vejrguderne tillader det.
Medbring akrylmaling, pensler, lærreder på rammer, osv. Det er muligt at
opbevare materialerne i lokalet hele ugen.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: David Dellagi
Hold 3922102485
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag
15-08-22 - 19-08-22
4 gange/26 lektioner		
1152 kr./PEA 820 kr.

YOGA
Se venligst kursusbeskrivelser på hvidovre.aof.dk
Yoga for gravide

EfterfødselsYoga

Yoga Blid Hatha M/K

Yoga og afspænding øvede M/K

Yoga mod stress M/K

Yoga Vinyasa M/K

Meditativ yoga & Meditation M/K

Yoga og afspænding kvinder

Begynd tidligst efter 12. graviditetsuge, kurset
kan følges frem til termin.
Med yoga kan du forberede dig på fødslen ved at
opbygge styrke, ro og balance. Øvelserne giver
større kropsbevidsthed og velvære. Åndedrættet indgår som en naturlig del af mange øvelser.
De fleste kvinder oplever, at eventuelle graviditetsgener enten helt forsvinder eller mindskes
betydeligt. Du behøver ikke at have kendskab til
yoga på forhånd.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Arenze Fischer
Hold: 3922104208
Fredag kl. 14:45 - 16:15
14-01-22 - 04-03-22
7 gange/14 lektioner
760 kr./PEA 580 kr.
Hold: 3922104209
Fredag kl. 14:45 - 16:15
11-03-22 - 29-04-22
7 gange/14 lektioner
760 kr./PEA 580 kr.

Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Bente Ramsing
Hold: 3922104200
Onsdag kl. 17:15 - 18:55
23-02-22 - 25-05-22
13 gange/26 lektioner
1152 kr./PEA 820 kr.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Bente Ramsing
Hold: 3922104201
Onsdag kl. 19:00 - 20:40
23-02-22 - 25-05-22
13 gange/26 lektioner
1152 kr./PEA 820 kr.

Start inden for de første fem måneder efter fødslen, dog tidligst to uger efter.
Med yoga kan du genvinde smidighed og styrke
efter fødslen. Vi arbejder med stabilitet, og har
særligt fokus på ryg, mave og bækkenbund. Du vil
opleve fornyet energi og øget kropsbevidsthed.
Vi afslutter hver gang med en kort afspænding.
Nogen gange laver vi babyyoga, som understøtter babys motoriske udvikling, stimulerer fordøjelsen og er en dejlig hyggestund.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Arenze Fischer
Hold: 3922104206
Fredag kl. 13:00 - 14:30
14-01-22 - 04-03-22
7 gange/14 lektioner
760 kr./PEA 580 kr.
Hold: 3922104207
Fredag kl. 13:00 - 14:30
11-03-22 - 29-04-22
7 gange/14 lektioner
760 kr./PEA 580 kr.

Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Anna Anuttara Pihlgren
Hold: 3922104202
Tirsdag kl. 17:00 - 18:55
22-02-22 - 17-05-22
12 gange/30 lektioner
1284 kr./PEA 900 kr.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Anna Anuttara Pihlgren
Hold: 3922104203
Tirsdag kl. 19:10 - 21:05
22-02-22 - 17-05-22
12 gange/30 lektioner
1284 kr./PEA 900 kr.

Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Anna Anuttara Pihlgren
Hold: 3922104204
Torsdag kl. 19:00 - 20:55
24-02-22 - 19-05-22
12 gange/30 lektioner
1284 kr./PEA 900 kr.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Lise Brinkman Madsen
Hold: 392210420
Onsdag kl. 09:30 - 11:00
23-02-22 - 25-05-22
13 gange/26 lektioner
1152 kr./PEA 820 kr.

PILATES OG EFFEKT
Pilates for kvinder øvede

Strandmarkens Fritidscenter
Underviser: Marian Dahl
Hold: 3922104220
Torsdag kl. 09:00 - 10:30
24-02-22 - 19-05-22
12 gange/24 lektioner
1086 kr./PEA 780 kr.

Pilates senior kvinder

Strandmarkens Fritidscenter
Underviser: Marian Dahl
Hold: 3922104221
Torsdag kl. 10:45 - 11:50
24-02-22 - 19-05-22
12 gange/18 lektioner
890 kr./PEA 660 kr.

Pilates med Effekt kvinder

Strandmarkens Fritidscenter
Underviser: Marian Dahl
Hold: 3922104222
Torsdag kl. 13:15 - 14:25
24-02-22 - 19-05-22
12 gange/18 lektioner
890 kr./PEA 660 kr.

Morgen Pilates M/K

Morgen Pilates er for de morgenfriske, som
ønsker at lære pilates træningskoncept fra
bunden. Pilates er skånsom træning for hele
kroppen, som forbedrer kropsholdning, styrke,
udholdenhed og smidighed i musklerne
omkring rygsøjlen. Der arbejdes med ni principper i pilates: Koncentration, koordination,
styrke, vejrtrækning, harmoni, glidende bevægelser, centrering, udholdenhed og afspænding.
Du får ro i sindet samtidig med, at du træner din
krop og opnår større kropsbevidsthed. Vi udfordrer kroppen yderligere gennem øvelser med
redskaber. Vi afslutter med guidet afspænding
og dyb hvile.
Kurset er for begynder og let øvede.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Lise Brinkman Madsen
Hold: 3922104223
Onsdag kl. 08:00 - 09:15
23-02-22 - 25-05-22
13 gange/19,5 lektioner
940 kr./PEA 690 kr.

EFFEKT for alle M/K

Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Linda Passarge
Hold: 3922104224
Mandag kl. 17:00 - 18:40
21-02-22 - 23-05-22
12 gange/24 lektioner
1086 kr./PEA 780 kr.
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MOTION OG BEVÆGELSE
Se venligst kursusbeskrivelser på hvidovre.aof.dk
Motion kvinder

I rytmisk motionsgymnastik får du trænet
samtlige led og muskler og sat tempo og humør
i vejret til musik. Vi varmer op med blød aerobic,
som sætter gang i kredsløbet. Så går vi over til
øvelser for ryg - og mavemuskler, smidighedsog udstrækningsøvelser m.m.
Frihedens Idrætscenter
Underviser: Olga Trochina
Hold: 3922104230
Mandag kl. 09:00 - 10:15
28-02-22 - 30-05-22
12 gange/18 lektioner
890 kr./PEA 660 kr.
Frihedens Idrætscenter
Underviser: Birgit Winther
Hold: 3922104231
Tirsdag kl. 10:30 - 11:40
01-03-22 - 31-05-22
13 gange/19,5 lektioner
940 kr./PEA 690 kr.
Frihedens Idrætscenter
Underviser: Birgit Winther
Hold: 3922104232
Tirsdag kl. 11:40 - 12:50
01-03-22 - 31-05-22
13 gange/19,5 lektioner
940 kr./PEA 690 kr.
Strandmarkens Fritidscenter
Underviser: Marianne Ebert Hansen
Hold: 3922104233
Mandag kl. 10:00 - 11:10
21-02-22 - 09-05-22
10 gange/15 lektioner
792 kr./PEA600 kr.

Strandmarkens Fritidscenter
Underviser: Ingelise Bendsen
Hold: 3922104234
Torsdag kl. 09:30 - 10:15
31-03-22 - 19-05-22
7 gange/7 lektioner
492 kr./PEA 403 kr.
Hold: 3922104235
Torsdag kl. 11:20 - 12:05
31-03-22 - 19-05-22
7 gange/7 lektioner
492 kr./PEA 403 kr.
Risbjergskolen
Underviser: Susanne Bergman
Hold: 3922104236
Onsdag kl. 18:30 - 19:15
23-02-22 - 18-05-22
11 gange/11 lektioner
662 kr./PEA 520 kr.

Zumba GOLD

Risbjergskolen
Underviser: Christina Glob
Hold: 3922104225
Torsdag kl. 17:00 - 17:45
24-02-22 - 19-05-22
12 gange/12 lektioner
694 kr./PEA 540 kr.

Zumba fitness

Risbjergskolen
Underviser: Christina Glob
Hold: 3922104226
Torsdag kl. 18:00 - 18:45
24-02-22 - 19-05-22
12 gange/12 lektioner
694 kr./PEA 540 kr.

Puls og styrketræning kvinder 30+

Risbjergskolen
Underviser: Karina Agerskov Birkebæk
Hold: 3922104237
Mandag kl. 17:25 - 18:40
28-02-22 - 30-05-22
12 gange/18 lektioner
890 kr./PEA 660 kr.
Hold: 3922104238
Mandag kl. 18:45 - 20:00
28-02-22 - 30-05-22
12 gange/18 lektioner
890 kr./PEA 660 kr.

Low Impact kvinder 50+

Strandmarkens Fritidscenter
Underviser: Birgit Winther
Hold: 3922104239
Mandag kl. 14:05 - 15:15
28-02-22 - 30-05-22
12 gange/18 lektioner
890 kr./PEA 660 kr.

Low Impact kvinder

Strandmarkens Fritidscenter
Underviser: Marianne Ebert Hansen
Hold: 3922104240
Tirsdag kl. 10:00 - 11:40
22-02-22 - 03-05-22
10 gange/20 lektioner
956 kr./PEA 700 kr.

SENIORMOTION
Kom og få rørt dig på en sjov måde en time
om ugen! Øvelserne er naturligvis afpasset
din alder, og alle kan være med. Du kommer i
hyggeligt selskab med andre seniorer og træner
til god musik. Dit blodomløb stimuleres, og det
modvirker kredsløbssygdomme.

Seniormotion kvinder

Strandmarkens Fritidscenter
Underviser: Marianne Ebert Hansen
Hold: 3922104241
Mandag kl. 11:20 - 12:05
21-02-22 - 09-05-22
10 gange/10 lektioner
628 kr./PEA 500 kr.

Seniormotion mænd

Strandmarkens Fritidscenter
Underviser: Birgit Winther
Hold: 3922104242
Mandag kl. 12:15 - 13:00
28-02-22 - 30-05-22
12 gange/12 lektioner
694 kr./PEA 540 kr.

Seniormotion kvinder

Strandmarkens Fritidscenter
Underviser: Ingelise Bendsen
Hold: 3922104243
Torsdag kl. 10:25 - 11:10
31-03-22 - 19-05-22
7 gange/7 lektioner
492 kr./PEA 403 kr.

Seniormotion mænd

Strandmarkens Fritidscenter
Underviser: Ingelise Bendsen
Hold: 3922104244
Torsdag kl. 13:10 - 13:55
31-03-22 - 19-05-22
7 gange/7 lektioner
492 kr./PEA 403 kr.
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Seniormotion M/K

Strandmarkens Fritidscenter
Underviser: Ingelise Bendsen
Hold: 3922104245
Torsdag kl. 12:15 - 13:00
31-03-22 - 19-05-22
7 gange/7 lektioner
492 kr./PEA 403 kr.

Gotvedgymnastik kvinder

Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Marianne Kastrup
Hold: 3922104246
Fredag kl. 09:10 - 10:40
04-03-22 - 20-05-22
10 gange/20 lektioner
956 kr./PEA 700 kr.
Hold: 3922104247
Fredag kl. 10:45 - 12:25
10 gange/20 lektioner

04-03-22 - 20-05-22
956 kr./PEA 700 kr.

Bevægelse og afspænding kvinder

En smidig krop er en stærk krop. Vejen dertil går
gennem bevægelse og afspænding. Vi går frem i
et roligt tempo, så du får mulighed for at mærke,
hvad der sker i kroppen. Vi har fokus på kropsbevidsthed og betydningen af at spænde op og
af. Vi laver kredsløbsfremmende, styrkende og
smidiggørende øvelser og slutter med afspænding. Samtidig lægger vi stor vægt på det sociale
samvær. Medbring tæppe.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Birte Bendorff
Hold: 3922104248
Torsdag kl. 13:00 - 14:15
24-02-22 - 12-05-22
10 gange/15 lektioner
792 kr./PEA 600 kr.

Motion for Artroseramte M/K

Strandmarkens Fritidscenter
Underviser: Marian Dahl
Hold: 3922104249
Torsdag kl. 12:00 - 13:05
24-02-22 - 19-05-22
12 gange/18 lektioner
890 kr./PEA 660 kr.

SENIOR QI GONG - STYRK DIT IMMUNFORSVAR
Senior Qi Gong for begyndere

Hele kroppen styrkes - særligt lunger og immunforsvar, men også kredsløb, nervesystem, muskler, led og knogler. Samtidig øges indre ro og
koncentration, og du vil opleve mere balance og
velvære i krop og sind.
Træningen foregår stående, men flere øvelser
kan trænes siddende og tilpasses eventuelle
skavanker. Du får et kompendium med billeder
af øvelserne.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Helle Degn
Hold 3922104757
Tirsdag 10.50-12.00
25-01-22 - 26-04-22
12 gange/18 lektioner
890 kr./PEA 660 kr.

Senior Qi Gong for øvede

Vi fortsætter med at fordybe os i grundtræningen af hele kroppen i meditativ ro samt lærer
nye bevægelser fra Foryngelses Qi Gong mm.
Kroppens selvhelbredende processer stimuleres, og særligt energigivende, kort meditation fra Foryngelses Qi Gong guides nogle af
gangene.
Hver gang klapper og masserer vi energigivende
og balancerende punkter.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Helle Degn
Hold 3922104756
Tirsdag 9.30-10.40
25-01-22 - 26-04-22
12 gange/18 lektioner
890 kr./PEA 660 kr.

BEVÆGELSE I DET FRI
Motion i det fri

Konditions-, smidigheds- og styrketræning i det
fri for både mænd og kvinder.
Vi gentager successen fra sidste forår - kom og
motioner i det fri i Kystagerparken.
Undervisningen sigter mod at forbedre og øge
muskelstyrken, og vi skal træne koordination og
kondition ved hjælp af, hvad der er til rådighed i
naturen af træer, stubbe, sten, borde/bænke osv.
Der vil være sjove elementer som får pulsen til
at stige og udfordrende øvelser som giver sved
på panden.
Medbring gerne en måtte hvis du har, og husk
fornuftigt beklædning/fodtøj og noget at
drikke. Undervisningen gennemføres i Strandmarkens Fritidscenter hvis det regner.
Kystagervej ved Schradersvej
Underviser: Lise Brinkman Madsen
Hold: 3922104250
Onsdag kl. 11:30 - 13:00
30-03-22 - 29-06-22
13 gange/26 lektioner
1152 kr./PEA 820 kr.

Pilates i det fri

Pilates i det fri for både mænd og kvinder i
Strandmarkens Fritidscenter.
Vi mødes i skolegården ved gymnastiksal 1.
Undervisning undendørs i godt vejr, ved dårligt
bliver vi i gymnastiksalen.
Pilates er skånsom træning for hele kroppen,
som forbedrer kropsholdning, øger styrke,
udholdenhed og smidighed i musklerne
omkring rygsøjlen.
Vi afslutter med guidet dybdeafspænding og
hvile. Medbring egen måtte, og fornuftig beklædning. Kurset er for både begyndere og øvede.
Strandmarkens Fritidscenter
Underviser: Marian Dahl
Hold: 3922104251
Torsdag kl. 10:00 - 11:30
02-06-22 - 01-09-22
10 gange/20 lektioner
956 kr./PEA 700 kr.

Sommermotion i det fri

Kom i gang eller fortsæt med god motion i juni
og august.
Vi gentager successen fra sidste forår og tilbyder
et motionshold, som kan veksle mellem undervisning indendørs og i det fri alt efter vejret.
Holdet er lavet for dig og andre M/K`er der både
ønsker at få rørt kroppen og at se nogle nye
ansigter. Undervisningen sigter mod at forbedre
koordination og kondition og øge smidighed og
muskelstyrken ved brug af redskaber. Øvelserne er afpasset din alder, og alle kan være med.
Der vil være sjove elementer som får pulsen til
at stige og udfordrende øvelser som giver sved
på panden.
Strandmarkens Fritidscenter
Underviser: Birgit Winther
Hold: 3922104252
Mandag kl. 14:00 - 15:10
13-06-22 - 29-08-22
8 gange/12 lektioner
694 kr./PEA 540 kr.
Hold: 3922104253
Tirsdag kl. 10:30 - 11:40
14-06-22 - 30-08-22
8 gange/12 lektioner
694 kr./PEA 540 kr.
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HENSYNTAGENDE YOGA OG MOTION
Små hold for deltagere med fysiske skavanker eller kronisk sygdom i muskler, led, hjerte eller lunger. Alle deltagere skal
underskrive en tro- og loveerklæring herom første mødegang. Max 7 deltagere pr. hold. Alle hold er M/K hold.
Kontakt motionskonsulent Marian Dahl på tlf. 36390006 man-ons for mere information og tilmelding.

Yoga på små hold

Vandgymnastik i svømmehaller

Yoga roligt tempo

Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Rikke Rønneberg
Hold: 3922104260
Mandag kl. 09:00 - 10:40
11 gange/22 lektioner
Hold: 3922104261
Mandag kl. 10:50 - 12:30
11 gange/22 lektioner

07-03-22 - 30-05-22
1022 kr./PEA 740 kr.

Du lærer om dine musklers og leds formåen og udfører øvelser, der styrker
og øger bevægeligheden. Vandet reducerer din kropsvægt, og øvelserne er
derfor ikke så belastende for dine led.
Du skal være selvhjulpen for at deltage, men det er ikke nødvendigt at
kunne svømme.
Undervisningen foregår mellem kl. 11 og kl. 15

07-03-22 - 30-05-22
1022 kr./PEA 740 kr.

MediYoga, meditation og selvhelbredelse
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Anna Anuttara Pihlgren
Hold: 3922104262
Onsdag kl. 15:15 - 16:45
12 gange/24 lektioner

23-02-22 - 18-05-22
1086 kr./PEA 780 kr.

Motion med lungelidelser

Motion med KOL og andre lungelidelser

Let motion for bedre vejrtrækning for dig med KOL eller anden lidelse der
påvirker vejrtrækningen.
Har du let til åndenød og påvirker det dig i dine daglige gøremål ? På dette
hold vil du lære teknikker, der frigør muskulatur og åndedræt og skaber
ro og velvære i kroppen. Der vil være fokus på øvelser og teknikker, der
smidiggør og åbner brystkassen, løsner skuldre og nakke samt hjælper til
dybere og mere ubesværet vejrtrækning. Der tages individuelle hensyn, så
alle kan være med.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Lise Brinkman Madsen
Hold: 3922104270
Torsdag kl. 09:30 - 10:40
06-01-22 - 17-03-22
10 gange/15 lektioner
792 kr./PEA 600 kr.
Hold: 3922104271
Torsdag kl. 09:30 - 10:40
24-03-22 - 09-06-22
10 gange/15 lektioner
792 kr./PEA 600 kr.

Gymnastik lidt langsommere
Bevægelse/afspænding

Vi træner kroppens muskler og led godt igennem i et roligt tempo hvor
styrke, udholdenhed og smidighed øges gradvis gennem hele sæsonen. Til
tider arbejdes med redskaber, og timen afsluttes med god guidet afspænding.
Undervisningen foregår mest siddende og liggende.
Påklædning: Løstsiddende tøj.
Frihedens Idrætscenter
Underviser: Else Ostenfeld
Hold: 3922104263
Torsdag kl. 10:30 - 12:10
24-02-22 - 28-04-22
9 gange/18 lektioner
890 kr./PEA 660 kr.

Stolegymnastik

Strandmarkens Fritidscenter, Hvidovrevej 438
Underviser: Birgit Winther
Hold: 3922104264
Mandag kl. 13:15 - 14:00
6 gange/6 lektioner

18

28-02-22 - 04-04-22
422 kr./PEA 345 kr.

Hold på Hvidovre hospital

Du skal være selvhjulpen og kunne bevæge dig frit uden hjælp i omklædningen og baderummet og selv komme ned og op fra gulvet. Det kan
ikke forventes, at hospitalet stiller kørestol eller rollator til rådighed.
Undervisningen ledes af hospitalets fysioterapeuter og AOF`s afspændingspædagoger.
Al undervisning starter efter kl. 15:30.

Gymnastik/afspænding - for dig med leddegigt (RA) - tirsdag

Forhindrer din leddegigt dig i at gå på et almindeligt hold i gymnastik
og afspænding?
Her får du mulighed for at bruge kroppen og opleve glæden ved at bevæge dig, mens der tages hensyn til netop dine udfordringer. Du undervises i bl.a. rytmik, bevægelseslære, afspænding og hvilestillinger.

Motionsgymnastik - for tidligere hjertepatienter - torsdag

Lider du af en hjertesygdom, eller er dit blodtryk for højt? Så kan du få
glæde af dette hold. Men spørg din læge til råds, inden du starter! Du
bliver her bevidst om, hvad du kan klare fysisk, og du får vejledning i
selvtræning. Du øger dine aktiviteter og føler dig bedre tilpas.

Træning i varmtvandsbassin for bl.a. gigtpatienter - ma-to

Træning i varmtvandsbassin er skånsomt for kroppens led, når man har
gigt eller andre diagnoser. I det varme vand får du mulighed for at træne
din muskelstyrke, bevægelighed og udholdenhed. Vi træner både med
og uden redskaber, og det er ikke nødvendigt at kunne svømme.

KURSUSBETINGELSER
Tilmelding:

- på vores hjemmeside hvidovre.aof.dk
- på tlf. 36 39 00 00
- ved henvendelse på AOF’s kontor, Hvidovrevej 438, 1. sal.

Hjælp til valg af kursus

AOF hjælper gerne med valg af kursus og niveau. Spørg på kontoret.

Pris og betaling

Pris er anført ved det enkelte hold. Betaling skal ske via indbetalingskort,
med Dankort/Mastercard direkte på hjemmesiden eller på AOFs kontor.
Betalingsfrist er anført på indbetalingskortet. Fristen afhænger af, hvor
længe der er til kurset/arrangementet. Såfremt pladsen ikke betales rettidigt, har AOF Hvidovre ret til at tilbyde pladsen til anden side uden yderligere varsel. Der er særlige regler for rejser og visse ture.
Vi tager forbehold for trykfejl.

PEA

Den lave kursuspris gælder for pensionister (folke- og førtidspension),
efterløns- og SU-modtagere samt arbejdsledige, der bor i Hvidovre. Det er
Hvidovre Kommune, der giver et særligt tilskud til egne borgere.
Dokumentation vises ved tilmelding og forud for betaling. Vi refunderer
ikke differencen til den fulde betaling, hvis det efterfølgende viser sig, at
kursisten ikke har været opmærksom på muligheden for at få rabat.
Kursister, som er berettiget til PEA rabat skal oplyse cpr nummer ved
tilmelding.
Kun kursister, som i forvejen er registreret hos AOF Hvidovre som pensionist eller efterlønner kan benytte muligheden for rabat ved tilmelding
via hjemmeside.
Kursister, som uretmæssigt tilmeldinger sig som pensionister, vil blive
opkrævet for differencen + ekspeditionsgebyr på 80 kr.

Afmelding og tilbagebetaling

Kursusgebyr refunderes ved afmelding ind til 10 dage før planlagt holdstart, med mindre andet er oplyst. Der opkræves et ekspeditionsgebyr på
80 kr., dog opkræves ikke ekspeditionsgebyr, hvis AOF Hvidovre bliver
nødt til at ændre væsentligt på tidspunktet for undervisningen, det kan
f.eks. være til en anden ugedag eller en anden dato for et endagskursus/
arrangement. Ved afmelding senere end 10 dage før kursusstart refunderes intet uanset årsag.
Der er særlige regler for rejser og visse ture, se det enkelte arrangement.
Flytning til andet hold kun efter aftale med AOF.

Deltagere fra andre kommuner

Deltagere fra andre kommuner er velkomne. Kursister, der ikke bor i
Hvidovre Kommune, skal oplyse CPR nr. ved tilmelding.

Kursusstart

Hold oprettes ved tilstrækkeligt antal betalende deltagere senest en
uge før planlagt start. Der kan dog forekomme tilfælde, hvor afgørelsen
udsættes endnu nogle dage. Oplysning om mødetid og sted står på tilmeldingsbekræftelsen, som er deltagerens mødekort. Hvis kursusstart må
udsættes, får allerede tilmeldte deltagere besked via email.

Undervisningstid

En lektion består af 45 minutters undervisning plus 10 minutters pause.
En del bevægelseshold holder dog ikke pause.

Hensyntagende hold

For at deltage i undervisning på hensyntagende hold skal kursister
underskrive en erklæring om, at de er handicappede i forhold til kursets
konkrete emne, f.eks. motion for gigtramte, engelsk for læsesvage eller
Cura-hold for psykisk sårbare. Læreren har en liste, som alle kursister på
disse hold skal skrive under på.

Bøger og materialer

Undervisningsmateriale anskaffes i samråd med lærerne og betales af
deltagerne.

Aflysning og ændringer

Aktiviteter uden fornøden tilslutning aflyses eller sammenlægges.
Tilmeldte deltagere kan vælge anden aktivitet eller tilbagebetaling.
AOF forbeholder sig ret til at ændre mødetid, lokale eller lærer. Ved
udsolgte kurser, rejser, foredrag og arrangementer oprettes venteliste.

Hvis AOF må aflyse en undervisningsgang

Hvis en undervisningsgang må aflyses f.eks. på grund af sygdom hos læreren eller lokaleforhold, gives besked til kursisterne med sms. Det er derfor
vigtigt, at kontoret har mobilnummer på alle kursister.
Den tabte undervisningsgang lægges så vidt muligt til i form af forlængelse af kurset.

Ferier og fridage

Undervisning på kommunens skoler følger normalt skolernes ferieplan.
På Kursuscenter Friheden og på Hvidovre Hospital kan der være undervisning i skoleferier.

Nyhedsbrev

Vi udsender en nyhedsmail 1-3 gange om måneden. Vi opfordrer til, at
man tilmelder sig ved at sende en mail til hvidovre@aof.dk eller ved at
henvende sig på kontoret.

Persondatapolitik

AOF Hvidovres persondatapolitik kan læses på vores hjemmeside hvidovre.aof.dk under fanen persondatapolitik.
Den udleveres desuden i papirform ved henvendelse til kontoret.

Connie Wilhjelm
Skoleleder

Jeannette Hestholm
Økonomiansvarlig

Marian Dahl
Motionskonsulent

Erling Mortensen
Kursuskonsulent
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UDSYN MED INDSIGT - IRLAND

Bliv klogere på den smukke irske ø med dens stolte befolkning og spændende historie.
Fem foredrag om Irland for alle, som har været der, drømmer om at komme der eller
blot vil vide mere om landet, som har oplevet både borgerkrig og undertrykkelse og
senest har givet helt særlige udfordringer i forhandlingerne omkring brexit.

Claus Hebor

John Gyllinge

Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438 udvalgte onsdage kl. 15.00-16.50
Holdnr. 3922111057 Pris: 480 kr./PEA 330 kr.
26. januar – Claus Hebor

2. marts – Claus Hebor

Tag med på 9000 års rejse fra de første mennesker på den irske
ø, over kelternes store indflydelse på den irske identitet til den
engelske besættelse og kolonisering af Irland. Hør om irernes
forsøg på oprør og englændernes forsøg på at udrydde den irske
kultur, kartoffelhungeren og den store immigration.

Hvorfor er irerne så særprægede - på den gode måde? Det ligger i
deres historie, deres keltiske identitet og deres positive stædighed,
som udmønter sig i værdier, der både er ældgamle og helt moderne.

Irlands historie fra Newgrange til moderne republik

9. februar – John Gyllinge

The Troubles

Bliv klogere på konflikten, der gennem mere end 25 år prægede
den nord-irske hverdag, og hvis konsekvenser bredte sig både
sydpå til republikken og østpå til England.
Foredraget er ajourført med situationen omkring brexit.

Refleksioner over irsk identitet, mentalitet & samfund

16. marts – John Gyllinge

Irland – kelternes grønne ø

En spændende rejse rundt om Irland langs de imponerende kyster
med afstikkere ind i landet. Vi kommer også ind på den irske
kultur, på folkloren, maden, musikken og ikke mindst på den
åbenhed, der møder os på den grønne ø.
30. marts – Claus Hebor

Irish whiskey makes people talk

En humoristisk og lærerig indføring i whiskey´ens vidunderlige

og forunderlige verden. Få whiskey´ens historie og hør om håndværket i whiskeyfremstilling. Interesserede kan supplere foredraget med whiskey smagning for egen regning.

