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Velkommen...
Efter et år præget af nedlukning og corona-begrænsninger, glæder både jeg og mine mange dygtige
undervisere os til at komme i gang med undervisning, foredrag og arrangementer igen. Vi holder
naturligvis øje med myndighedernes anbefalinger
og tilretter undervisningen, så vores deltagere kan
føle sig trygge ved at møde op.

SENIOR-UNIVERSITETET I RINGSTED
– Ny viden og livslang læring
Bente Jeppesen
Skoleleder

Samtidig med håber vi på, at vaccinationerne fortsætter
i gang, så vi på sigt kan få en mere normal hverdag igen.
Alle skal være trygge så Tak fordi du viser hensyn i og omkring din undervisning.

AOF arbejder hele tiden på at forny kursusudbuddet og jeg modtager spændende idéer fra vores kursister og undervisere, men glemmer ikke, at programmet også skal indeholde en bred vifte af de velkendte kurser indenfor krop
og sind, oplevelser, sprog, mad og vin, kreativitet, musik og sang, friluftsliv
samt meget andet.
Jeg er meget glad for at have gode samarbejdspartnere i Slagelse, Sorø og
Ringsted og er altid åben overfor nye muligheder.
Sammen med en stor stab af engagerede og yderst velkvalificerede undervisere,
har jeg hermed fornøjelsen at præsentere det nye program for efteråret 2021.
Hver den 1. onsdag i måneden fra kl. 9-12 vil vi være at finde på Slagelse
Centralbibliotek, Stenstuegade 3 i Slagelse,(dog ikke i januar, juni, juli og
august måned) hvor det vil være muligt både at tilmelde sig og betale. (Jeg
kan findes ved mødesalene).

Vel mødt

Indhold:
Far-Mor-Barn

18

Foredrag og debat

6-7

Friluftsliv

14

Krop og sind

19-23

Musik og sang

16-17

Praktiske oplysninger
Senior-Universitetet
Sprog

24
2-5
13

Ture, rejser og oplevelser 9-13

Pris: Kr. 440 / 4 foredrag

22. SEPTEMBER – Renæssancens kvinder
– Gitte Konradsen, cand.mag.
Hvad var kvindens rolle i renæssancen, hvordan kom den til udtryk og hvad var
deres opgave? Renæssancen var en tid med store opdagelser, guddommelig
kunst, stenrige købmand, nyskabende arkitekter og utrolige videnskabsmænd.
Men hvad med kvinderne bag disse mænd?
Sandheden er, at der bag disse store mænd befandt sig en række højt begavede
og meget interessante kvindeskikkelser som med dyd, begavelse og kvindelist
viser sig at have en overordentlig stor rolle i historien. Kom bag om renæssancens store mænd og hør om de endnu større kvindeskikkelser som fortjener en
plads i historien.
6. OKTOBER – De andre
– Mikael Josephsen, forfatter
Her kommer du tæt på livet som hjemløs og det sårbare sind. Du tænker måske
ikke så meget på dem, men du kan ikke undgå at støde på dem, når de står
foran supermarkederne med deres Hus Forbi-tasker og faldbyder deres aviser.
Mkael Josephsen rører sine lyttere, når han fortæller og læser op af sine bøger
fra sit forfatterskab. Det får dig til at tænke på dine egne handlinger og oplevelser med de andre. Med dette foredrag kommer du helt tæt på, både de andre
og på forfatteren bag bøgerne.
27. OKTOBER – Døden i mosen. fortidens danskere ofrede mennesker
– Klaus Ebbesen, arkæolog, samfundsdebattør
Gravbalalemanden, Tollundmanden, søstrene fra Sigersdag og de andre moselig. Mosevandets kemike sammensætnin gjorde dem til mumier. Vi kommer
tæt ind på livet af oldtidens mennesker. Vi ved, hvad de spiste, hvordan de gik
klædt, hvordan deres dagligdag var - og ikke mindst, hvordan de blev slået ihjel.
Beretningerne om, hvordan moseligerne blev fundet er mere spændende end
en kriminalroman.
10. NOVEMBER – Medier, magt og manipulationer
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Kreativ Fritid

Prisen er inkl kaffe og småkager

Hold 6921220009

AOF Sydvest Sjælland åbner mulighed for at skabe forandring og udvikling
gennem fællesskab, viden, humor og respekt for hinanden. Dette fundament
giver os alle mod og vilje til at deltage i et demokratisk samfund uden skelen
til køn, alder eller etnisk baggrund.

Læs mere og
tilmeld dig via
QR koden …

Alle foredrag afholdes på onsdage kl. 14.00–16.00
OBS NYT STED: Danhostel Ringsted Vandrehjem, Sct Bendtsgade 18

Gavekort til ny viden
og oplevelser

– Steen Ole Hedelund Jørgensen, forfatter, samfundsdebbatør
”Alle, der i stort og småt følger med i mediernes dækning bliver manipuleret”.
Foredragsholderens grundlæggende synspunkt er, at didens medier, spindoktorer og meningsdannere manipulerer med folk ud fra en tese om, at vi ikke
kan danne vores meninger selv. Det er en forkeret tese, som foredragsholderen
både afdækker og angriber og han har stor erfaring, hvad angår medier, magt
og manipulationer. Steen Ole Hedelund Jørgensen er uddannet journalist og har
bl.a. arbejdet mangå år på TV-Avisen som tv-reporter. I foredraget vises flere videoer med eksempler på mediemanipulation og drager linjerne til didens falske
nyheder, der i stigende grad påvirker demokratiet og demokratiske valg.

Et gavekort til AOF er en glæde uanset anledning, årstid og alder.
Gavekortet giver mulighed for ny
viden og oplevelser for enhver smag
indenfor kurser, ture, rejser, foredrag
m.m.
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Alle foredrag afholdes på onsdage kl. 10.00–12.00
på Slagelse Bibliotek.
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26. JANUAR 2022 – Man tager hvad man haver.
Jeg skærer-Gud heler

Månedstræf
Hold: 7721120001

Pris: Kr. 770

1. SEPTEMBER – Seksualiteten i Middelalderen
– Kåre Johannesen, historiker, forfatter
Med udgangspunkt i min bog “Hor Saa Vide” kigger vi nærmere på vore fjerne
forfædre dér, hvor de er allermest ubeskyttede: under lagnerne! Det vil vise sig,
at ting ikke altid bliver bedre og mere frigjort med tiden; vi synes i dag, at vi er
så åbne og rummelige… men et nærmere eftersyn viser, at man for 600 år siden
så sandelig også forstod at more sig! Foredraget holdes i en nogenlunde sober
tone, men kildeteksterne må selvfølgelig læses op som de er – og der er ingen
garanti mod røde øre
29. SEPTEMBER – Angreb på staten indefra
– Steen Ole Hedelund Jørgensen
Støjberg sagen, Trump og Minkene.
Til Efteråret starter rigsretssagen mod den tidligere venstreminister Inger Støjberg. Foredraget rummer en guide til at
forstå Støjberg-sagen. Derudover inddrages også andre sager
der er udtryk for det samme: Angreb på staten indefra, f.eks.
angrebet på Kongreessen i Washington 6 januar, nationalitetsbevægelser flere
steder i Europa bla.a. i Catalonien og udhulingen af demokratiet og retsstaten i
Polen og Ungarn. Eksemplerne viser, at den politiske polarisering er voldsom. Det
samme er polariseringen i befolkningen. Det skader sammenhængskraften i vores
demokrati og det udvisker grænserne mellem politik og jura. Konklusionen vil
være at et demokrati baseret på følelser, vil blive et retsløst samfund.
3. NOVEMBER – Arktisk, fredens hav
– Kristian Mouritzen, sikkerhedspolitisk korrespondent på
Berlingske
Stormagterne er langsomt ved at optrappe den sikkerhedspolitiske situation i området. Atrktisk Råd er stadig det sted, hvor
de arktiske magter diskuterer spørgsmål af fælles interesse
som sø-redning, miljø og samarbejde om handel og økonomi
men ikke sikkerhedspolitik. Alt er ved at ændre sig nu og det har USA, Rusland
og Kina (sidstnævnte er ikke en arktik stat) indset. Kampen om Arkti er gået
ind og Danmark befinder sig i centrum for magtkampen. Kan rigsfællesskabet
holde sammen?Hvorfor sagde Trump at han ville købe Grønland?, Hvorfor overdrog Statsminister Mette Frederiksen Danmarks plads i Arktisk Råd til Grønland?
Hvordan er den militære udvikling i det kolde nord? Disse og andre spørgsmål vil
blive forsøgt besvaret.

– Erik Erichsen, rebelkirurg
Dr. Erik Erichsen, lkendt som ”Rebelkirurgen” efter dokumentarfilmen (som du kan finde på www.rebelkirurgen.dk) fortæller og viser billeder fra sit spændende liv som kirurg i en
landsby i Etiopien. Mangel på udrustning tvang ham til at
anvende meget utraditionelle behandlingsmetoder som cykeleger og slangeklemmer til benbrud.
2. MARTS 2022 – Gråzoner
– René Dahl Andersen, forfatter og tidligere efterforsker
Han var en af Poitiets Wonder Boys! Dygtig, anerkendt og respekteret og specielt udvalgt til uddannelse hos FBI. Alt var
godt indtil en forkert beslutning ændrede alt. Mere end 12 år i
tjeneste som narkobetjent hos arvtagerne til politiets berømte
og berygtede uropatrulje samt mere end seks år som undeercover agent i ind- og udland for PET og andre landes efterretningstjenester satte
deres spor og førte en talentfuld ung politimand ud i et moralsk ingenmandsland,
hvor intet er sort og hvidt men i stedet en stor grå zone, hvor ingen længere kan
finde ud af, hvad der er rigtigt eller forkert.. Udover et spændende kig ind i en fascinerende underverden stiller foredraget også det fundamentale spørgsmål. Kan
et samfund med dets politi tillade at bryde loven - for at opretholde selvsamme
bedst muligt? Helliger målet midlet?
6. APRIL 2022 – Sådan en dag er det svært at holde
humøret nede
– Michael Vesterskov - musiker, komponist, forfatter
Musikalsk foredrag. Nyere forskning viser, at hjertet faktisk kan
fornemme stemninger og træffe egne beslutninger uden at
hjernen er involveret. For Mikchael Vesterskov har det betydet,
at han nu også har videnskaben med sig, når han gør deet, han
er bedst itl og altid har stået for: at turde stole på hjertets dømmekraft. Med sin
egen særlige Vesterskov-stil, som han er landskendt og rost for, er vi med på passagersædet i fortællinger og sange, som viser både skrøbelighed og styrke. Der
er en duft af savsmuld og øjnene ler, mens fortællingen om ”Når cirkus kommer
til byen” udfolder sig, og vi bliver ført tilbage til barndommens magi og mindet
om betydningen af mangfoldighed. Et poetisk, finurligt og hamrende musikalsk
foredrag og meget mere.

1. DECEMBER – Vores unges fremtid
– Steen Hildebrandt, professor, ph.d.
Verden er i krise. Klima, biodiversitet, affald, ulighed, forurening etc. Nogle vil ikke tale om kriserne og kalder det dommedagssnak. Andre, hvortil Steen Hildebrandt hører - mener, at
vi skal tale om kriserne og tale om, hvad vi, der lever nu, kan
gøre - sådan at de unge kan få en ordentlig fremtid og verden
at leve i. Foredraget handler om kloden og klodens fremtid, hverunder om FN´s 17
bæredygtigsmål og den betydning, disse mål har for verdens lande, virksomheder, kommuner og foreninger etc.
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Verden, Naturen og Klimaet

27. OKTOBER – Italiensk Barok

Hold: 7721220002

Tine Kragh taler om barokken i Italien, mest Rom som jo pr
definition kaldes barokkens by. Vi skal se på barokkunstneren
Berninis mange skulpturer og arkitekten Borrominis arkitektur.
Inden for malerkunsten vil vi se mange af de dramatiske billeder af kunstneren Michelangelo Merisi da Caravaggio og se
på en af de få kvindelige kunstnere i perioden: Artemisia Gentileschis værker.
Derudover vil vi belyse den helt specielle type barok der findes på Sicilien. Der
vil blive vist mange fotos af barokarkitektur, malerkunstens dramatiske værker
og meget mere.

- Tine Kragh, kunsthistoriker

Pris: Kr. 330

8. SEPTEMBER – Klimaændringer
- Uwe Lindholdt, biolog, kemiker,
Klimaændringer er uden tvivl et af de største natur- og miljøproblemer vi har i dag. Hvorfor er der så meget uenighed
herom blandt forskere, politikere og befolkning, for som nogle
siger, så har klimaet jo altid ændret sig? Hvordan og hvorfor har
jordens klima ændret sig gennem tiderne? Hvordan undersøger
man det? Hvad er årsagerne til den nuværende globale opvarmning, og hvilke
konsekvenser kan den få for vores planet? Hvordan vil den globale opvarmning
påvirke flora og fauna bl.a. i Danmark og i Arktis? Hvad kan vi som enkeltpersoner
og samfund gøre for undgå uønskede klimaændringer?

Musik
Hold: 7721220004

Pris: Kr. 330

15. SEPTEMBER – Blomsterbørn og landkollektiver

10. NOVEMBER – Livet bag trombonen

- Bernt Stubbe Østergaard, cand.scient.pol

- Carsten Svanberg, professor, musiker

Bæredygtighed – Hvordan inspirerer vi de unge født ind i det
nye årtusinde? Klimadebatten tog sin begyndelse i 1970’erne
med protester mod atomkraft, miljøsvineri og krav om renere
madvarer. Foredragsholderen var med dengang og i bogen
Blomsterbørn – livet i landkollektiverne, kommer han med det
utopiske bud på en bæredygtig vej frem i 2020’erne. Efter 1970’erne fulgte årtiers
besparelsespolitik på de offentlige budgetter, og frie tøjler i finansverdenen, der
blot uddybede krisen. Nu oplever vi at klimakrisen virkelig kradser og Coronavirussen vender op og ned på vores hverdag. Hvilken relevans har kollektiverfaringerne fra 1970’erne i dagens Danmark? Kan det afhjælpe ulighed og styrke
bærdygtigheden i det skæve Danmark?

Vi får indblik i Carsten Svanbergs opvækst i arbejderkvarteret i København og den
musikalske vej der startede i skoleorkestret og hans første job som musiker. En
verden fyldt med musik og mange celebriteter. Carsten afholdt mesterklasser og
solistkoncerter i mange lande hvor USA har indbudt Carsten 34 gange. Hør en musikers beretning fra bagest i orkestret til forrest som solist. Under foredraget bliver
der også mulighed for at høre Carsten spille på sin trombone.

22. SEPTEMBER – Verdensmålene anno 2021
— hvem skal bringe os i mål?
- Mads Ejsing, kandidat i statskundskab,
phd studerende i Politisk Teori
Foredraget giver en introduktion til FN’s 17 verdensmål, der
blev indgået i 2015 og forpligter FN’s 193 medlemslande på at
skabe en mere lige og bæredygtig verden inden udgangen af
2030. Hvad var baggrunden for indgåelsen af verdensmålene, og hvor står vi dag?
Foredraget tager afsæt i oplægsholderens bidrag til bogen “Globale Mål: Visionen om bæredygtig udvikling”, der udkom sidste år. Her sættes der særligt fokus
på den rolle verdensmålene spiller som styringsredskab i kampen mod globale
klimaforandringer. Tesen er, at der er behov for at udvikle et mere demokratisk
globalt lederskab, hvis vi skal nå de fastsatte mål, inden det er for sent.

Kunst
Hold: 7721120003

17. NOVEMBER – Benny Andersens sange og tekster
- Stig Thorup Rasmussen, musiker
Et par timer om Benny Andersens forunderlige verden som
digter, lyriker, forfatter, komponist og pianist. Benny Andersen
mestrede det danske sprog på en underfundig måde, hvor han
bragte ordspil og anden leg med ord ind i lyrikken i kombination med humor, skæve synsvinkler og små puf til danskernes
dobbeltmoral. Stig har udvalgt 12 digte, som bliver læst op og blandet med en
del af Benny Andersens sangtekster, hvor alle kan få mulighed for at synge med.
24. NOVEMBER – Erik Gribs toner, tradition og nærvær
- Erik Grib
Engagementet for sangen og de gode tekster har altid været et
kendemærke for Erik Grip, som vil føre os ind i hans magiske
verden, hvor musik og teksterne har ført til mange hæderspriser ud udmærkelser. En åbenhjertig Erik Grip fortæller og
synger om sin begejstring for de danske sange, digte og om
forfatterne. Et smittende og ganske morsomt engagement - især når der fortælles
om Erik Grips egen slægt.

Pris: Kr. 330

6. OKTOBER – Dansk Keramik fra 1870 og til nu
- Birgitte Sværke Pedersen, kunsthistoriker
Dansk keramik fra 1870 til i dag
Med udgangspunkt i kunstnerkeramikken fra slutningen af 1800-tallet ser vi på,
hvordan keramikken går fra at bestå af kunstnerisk dekorerede brugsgenstande
til i dag at være selvstændige værker, hvor brugsgenstandens former og teknikker
fortolkes og udvides
13. OKTOBER – Bjørn Nørgaards gobeliner
- Helene Lykke Evers, kunsthistoriker
Bliv klogere på Danmarks historie og kunstens udvikling fra
Vikingetiden til i dag med dette billedrige kursus, der tager udgangspunkt i Bjørn Nørgaards gobeliner, der til dagligt hænger
på væggene i Riddersalen på Christiansborg Slot. I et moderne
og farvestrålende billedsprog fortæller gobelinerne om de danske kongers og dronningers historie, deres bedrifter, sejre og nederlag. Men de
viser også kunstens udvikling, fordi Bjørn Nørgaard i hver gobelin både i udtryk og
i indhold refererer til kendte kunstværker fra den pågældende periode. En enkelt
gobelin vil hver gang være i fokus, når vi kortlægger nogle af de historiske begivenheder og kunstcitater, der gemmer sig i det pågældende billedtæppe
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Debat
Pris: Kr. 330

Hold: 7721220006

5. JANUAR 2022 – Weimarrepublikken

Pris: Kr. 330

2. FEBRUAR 2022 – Æresdrab og tvangsægteskab blandt nydanskere

- Kaare Johannesen, historiker, forfatter
Perioden mellem de to store verdenskrige,
fra 1918 til 1939, bliver ofte lidt glemt, og
affejes som en ligegyldig ventetid mellem to store, afgørende begivenheder.Men
i virkeligheden var det en tid, der bød på enorme omvæltninger, både politisk,
socialt og kunstnerisk; i Tyskland var Weimarrepublikken et eksperiment med demokrati, i USA skabte krise og spritforbud gangstervælde – og i Danmark opfandt
vi velfærdsstaten.Foredraget tager tilhøreren med på en slentretur gennem en
overset tid, hvor vi hører om fanatiske nationalister, fjantede jazz-piger, sultende
arbejdsløse, banebrydende filmkunstnere… og en masse andet godt!.

- Deniz Serinci, journalist, forfatter
Undersøgelser har påvist at der er massiv social
kontrol blandt nydanskere. Eksempelvis føleer hver
tredje indvandrerpige, at hun ikke må få en kæreste.
Deniz Serinci holder foredrag om årsager, konsekvenser og løsninger på social
kontrol, tvangsægteskaber og æresdrab. Deniz Serinci er barn af et fætter/kusine
tvangsægteskab hvor genetiske problemstillinger har medført livsvarige skader
for ham. Selv har Deniz tidligere udøvet social kontrol indtil han selv blev ramt
af samme.
9. FEBRUAR 2022
– Livet som hofjægermester, godsejer,
teaterdirektør og far

12. JANUAR 2022 – D-dag med danske øjne
- Jakob Tøtrup Kjærsgaard, cand.mag.
i historie og kulturarvsformidling

- Joachim Castenschiold

Krigssejlere og øvrige danskere i allieret tjeneste før,
under og efter D-dag og
invasionen i Normandiet 1944.

Kom og hør et spændende foredrag om livet som hofjægermester, godsejer, teaterdirektør og far.

31 danskbemandede skibe – hovedparten under
Dannebrog – var en del af invasionen og med i månederne der fulgte. Af de over 6.300 søfolk, som
under krigen gik i allieret tjeneste, deltog mere end
800 i Operation Overlord. Som det havde været tilfældet siden besættelsen af
Danmark, ydede søfolkene også her den uden sammenligning største danske indsats til den allierede krigsførelse. Derudover deltog en større mængde danskere
også i andre allierede værn, lige fra flåde til luftvåben og hær. Fra Spitfire-piloter
til marineinspektører og endda faldskærmssoldater. Hør om deres rolle før, under
og efter invasionen i dette visuelt spækkede foredrag.
19. JANUAR 2022 – Illegal kommunistisk virke i
Danmark i mellemkrigstiden
- Henning Frandsen, foredragsholder
Efter Hitlers magtovertagelse i Tyskland i 1933 flyttede Kommunistisk Internationale-en medlemsorganisation for kommunistiske partier over den ganske verden sit Vestbureau fra Tyskland sammen med ISH-en revolution fra sømandsbevægelsen.
Du vil også høre om Moskvas mand i Danmark, om våbentransport, skibssabotage
og meget mere.

23. FEBRUAR 2022 – Den store frigørelse.
Hvem er vi efter Gud?
- Henrik Jensen, forfatter, debattør
Med det 20 århundredes store katastrofer med verdenskrigene
svækkedes kristendommens sandheder afgørende i befolkningen og vi skulle i vesten for første gang i historien til at lære,
at leve i en verden uden Gud - kulturelt forstået. De forskellige
generationer, mellemkrigstidens ideologiske generation, efterkrigstidens ”kætterske” og 68-generationen tacklede dette med at finde meningen meget forskelligt. Også i dag har især unge generalt problemer med meningen, eller med andet
ord identiteten: Hvem er jeg og hvad laver jeg her?. Hvor man tidligere mest var
som omgivelserne så én, nærmest identisk med et ”ydre selv”, vil dette i dagofte
blive set som en krænkelse. Man vil definere sig selv og det skal være indefra hvem er jeg dybest set. Det kan være en svøbe, for ddet er ikke altid man finder
noget godt eller anderkendelsesværdigt. Det ender ofte med en offeridentitet. Vil
en stadig mere egoistisk rettighedskultur i kølvandet på ungdoms- og kulturoprøret fra 1968 ende med at tage livet af den traditionelle europæiske pligtkultur?

Litteratur
Hold: 7721220007

16. MARTS 2022 – De andre

Pris: Kr. 330

- Mikael Josephsen, forfatter
9 MARTS 2022 – Jorden under mig
- Helle Vincentz, journalist og forfatter
Jorden under mig - om at leve med fortidens skygger er en erindringsroman om
en kvindes konfrontation med sin dystre
familiehistorie. Opvæksten på en gård i
Sydsjælland, Bøgelunde med sin far der
er landmand, sin søster og sin mor der er
skolelærer. Helles far fortæller hende at
statsministeren er ond og han er årsagen
til landmændenes svære kår. Forældrene
skændtes tit og faderen opfører sig mere
og mere mærkeligt indtil han en dag begår
selvmord. Helles mor diagnostiseres med
cancer og dør kort efter. Som voksen begynder Helle at konfrontere sin dystre barndom og udforske de mærke kapitler af
hendes historie somm hun aldrig forstod.

Her kommer du tæt på livet som hjemløs og det sårbare sind.
Du tænker måske ikke så meget på dem, men du kan ikke
undgå at støde på dem, når de står foran supermarkederne
med deres Hus Forbi-tasker og faldbyder deres aviser. Mkael Josephsen rører sine
lyttere, når han fortæller og læser op af sine bøger fra sit forfatterskab. Det får
dig til at tænke på dine egne handlinger og oplevelser med de andre. Med dette
foredrag kommer du helt tæt på, både de andre og på forfatteren bag bøgerne.
23. MARTS 2022 – Kom tæt på Anna Grue
- Anna Grue, krimi- og børnebogsforfatter
Forfatteren Anna Grue er nok mest kendt for sin krimiserie om
privatdetektiven Dan Sommerdahl samt romanernes ”Italiensvej” og ”De voksnes rækker” men fokuserer i øjeblikket på en
helt ny serie om efterlønneren Anne-Maj Mortensen som tuller
rundt i Odsherred og blander sig i politiets arbejde. Foreløbig
er ”Mysteriet i Genbrugsen” og ”Døden i kurbadet” udkommet og i foråret 2022
er bind tre på gaden. Med udgangspunkt i serien om Fru Mortensen vil Anna Grue
fortælle om sit forfatterskab og baggrunden for det.

Nørretorv 30,1, 4100 Ringsted, tlf. 2113 0102
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Foredrag og debat
Nytårskoncert i Sct. Bendts Kirke
Wienerkoncert
v/ kapelmester-Jens Peter Hansen
Københavns Wienertrio har siden 1996
spillet talrige koncerter med et bredt
repertoire. Ensemblet er båret af vores
venskab og kærlighed til musikken. Glæd
dig til en nytårskoncert fyldt med fejende
wienervalse, små intime melodier, fyrige
czardaz og virtuoserier.
AOF er vært ved et glas bobler i pausen

Coronaforbrug og Kriseadfærd

Jan Rohard, violin. Koncertmester DR symfoniorkestret.
Søren Friis, solocellist.
Peter Hovgaard, piano. Promenade orkestret.
Ringsted

- foredrag og debat
Foredragsholder: Anne Glad, livsstilsekspert
Anne Glad kigger på danskernes forbrug under coronakrisen og sammenligner
det med sidste gang, vi trak i forbrugshåndbremsen. Hvad fortæller det om danskerne, at der pludselig ikke er salg i klimaprodukterne længere eller at sommerhusene for en gang skyld går som varmt brød midt i en krisetid? Anne Glad er en
skarp observatør af forbrug, typer, trends og tendenser - bedst kendt som den
knivskarpe livsstilsekspert på DR-programmet ”Kender du typen?”. Glæd dig til en
interessant og tankevækkende aften med debat om vores forbrug og adfærd i en
coronatid. Foredraget giver også et forsigtigt bud på det kommende forbrug og en
vældig positiv ting vi tager med os ud af krisen.
Foredraget arrangeres i samarbejde med FOF Syd- og Vestsjælland

Sct. Bendts Kirke

Hold

Dato

Pris

6921218050

Lørdag 29. januar kl. 15.00-17.00

Kr. 100

KOM OG FÅ ET
UDBYTTERIGT
INDLÆG PÅ ET
FAGLIGT HØJT
NIVEAU

Ringsted

Anlægspavillonen, Tværalle 5, salen

Hold

Dato

Pris

6921211051

Tirsdag 26. oktober kl. 19.00-21.00

Kr. 200

Flip dit perspektiv og gør hjernen til en medspiller

Foredragsholder: Heidi Maria Schønberg, cand.phil

- foredrag og debat

Spot en psykopat
Du har sikkert hørt om psykopatiske chefer. Måske har du haft en, eller en kæreste/ægtefælle der havde psykopatiske træk. Psykopaten kan optræde i mange
forskellige varianter. Men hvad vil det egentlig sige at være psykopat og hvad vil
du gøre, hvis du er så uheldig at møde en af slagsen? Du vil få svar på spørgsmål
som: Hvordan genkender man en psykopat? Hvad er psykopatens karaktertræk?
Hvad kommer psykopati af? Kan man ændre psykopatens adfærd? Hvilke konsekvenser kan det have at være tæt på en psykopat?
Slagelse

Slagelse Bibliotek, Stenstuegade 3, mødesalen

Hold

Dato

Dobbeltforedrag

7721211058

Tirsdag 21. september kl. 18.30-21.30 Kr. 200

Foredragsholder: Anette Prehn,
sociolog og forfatter
Føles svigerfamiliebesøgende som en sur pligt? Eller
dit barns opførsel som en bevidst provokation? Kan din
kollega eller chef irritere dig grænseløst? eller føler du
dig fastlåst og drænet i andre situationer? Hjerneforskningen viser, hvor svært det kan være at se hverdagnes
udfordringer fra nye vinkler. Men at kunne tage nye ”billeder” med hjernen er
vigtig for vores trivsel og samspil med hinanden, og det er heldigvis til at lære.
Anette Prehn har udviklet en enkel metode, hvor du bliver klogere på hjernens
spilleregler og hjælper dig med at se flere nuancer og regulere dine følelser - til
glæde for både dig selv og dem, du er i samspil med.
Foredraget arrangeres i samarbejde med FOF Syd- og Vestsjælland
Ringsted

Du bliver syg af at være sur!
- Hør hvordan du bliver glad i låget.
Forskning viser, at negativitet avler negativitet. Hvis vi hver dag udsættes for
mere end 30 minutters brok, kan vi tage skade af det. Negativitet findes overalt,
og den smitter umærkeligt – vi ser fejl, problemer og hindringer i stedet for chancer og muligheder. Den sænker vores mentale udvikling, hæmmer kreativiteten
og tapper os for energi. Du får tips til, hvordan du kan undgå at blive suget ind
af omgivelsernes negativitet og i stedet komme ind i en positiv livsbane med
overskud og glæde.
Slagelse

Slagelse Bibliotek, Stenstuegade 3, mødesalen

Hold

Dato

Pris

7721211059

Onsdag 6. oktober kl. 19.00-21.00

Kr. 150

Hold

Dato

6921211052

Tirsdag 28. september kl. 19.00-21.00 Kr. 175

Pris

Rusland
– magten, pengene og oligarkerne
Foredragsholder: Rikke Helms,
tidl. institutleder Skt.Petersborg
Rikke har tilbragt 29 år i Østblokken og har, som kulturformidler for Danmark,
oplevet de store omvæltninger på første hånd. Hun vil fortælle om Ruslands to
største byer, hovedstaden Moskva, Magtens, pengenes og oligarkernes centrum
og Sankt Petersborg, Ruslands kulturhovedstad, kulturens og intelligentsia’ens
centrum. Derudover fortælles om generationskløften mellem den ældre generation, opvokset i USSR og den unge generation, opvokset i et nyt Rusland under
Putin. Hvordan ser byerne ud for os turister, og hvordan er livet i Rusland for
russerne i dag?
Slagelse
Hold
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Kulturhuset, Søgade 3, salen
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Slagelse Bibliotek, Stenstuegade 3, mødesalen
Dato

Pris

»

Alle foredrag er med debat og dialog

«

Foredrag og debat
Jorden under mig
Foredragsholder: Helle Vincentz

7721211056

Tirsdag 2. november kl. 19.00-21.00

Kr. 130

Skælskør

Et liv med kunst
- foredrag og debat
Foredragsholder: Thomas Kluge, kunstner
Thomas Kluge skiller sig ud fra mængden med sin kunst, man alligevel (og måske
netop derfor) har han formået at markere sig på den danske kunstneriske scene
- og er nået til tops. Hans kunst foregår ikke kun på lærredet - i en Caravaggio
men den opstår allerede i mødet med de portrætterede. Derfor er det en gribende
fortælling, når Thomas beretter om inspirationene i sin kunst, for ud over andre
kunstnere, tager den stort set altid udgangspunkt i det ærlige møde med et andet
menneske. Gå ikke glip af en aften med Thomas Kluge i dette spændende, debatskabende, humoristiske foredrag om kunst, inspiration, modstand og mennesker.
Foredraget arrangeres i samarbejde med FOF Syd- og Vestsjælland
Sorø

Værkerne, Frederiksvej 27, salen

Hold

Dato

Pris

7921211053

Onsdag 13. oktober kl. 19.00-21.00

Kr. 175

Rige børn leger bedst
- debatarrangement
”Rige børn leger bedst” af bl.a Lars Olsen, er et afslørende
og tankevækkende portræt af det danske klassesamfund.
Arbejderklassen udgår overraskende nok for mange stadig den største del
af Danmark. 41 % af Danmarks befolkning udgøres af faglærte og ufaglærte, 21
% i den erhvervsaktive alder er uden for arbejdsmarkedet, og kun 1,6 % kan betegnes som overklassen med indkomster over 1,2 millioner kroner. Alligevel har
det fåtal af topledere og direktører en massiv magt og indflydelse på samfundet.
En magt, som langt overstiger deres antal. I ”Rige børn leger bedst” viser bogens
fem forfattere Lars Olsen, Sune Caspersen, Jørgen Goul Andersen, Lars Andersen
og Niels Ploug, hvordan Danmark i høj grad stadig er et klassedelt samfund, som
er dybt opdelt i socioøkonomiske, geografiske, kulturelle, politiske og sundhedsmæssige forskelle.
Debat aften med oplæg fra:
En af bogens forfatter Lars Olsen, som har faktuelle tal med for Slagelse
Kommune (max 20 min)
Kaare Dybvad Bek MF Indenrigs- og boligminister og forfatter til bl.a.
Udkants myten (max 20 min)
Henrik Tonnesen, formand for NNF Fødevareforbundet Hovedstaden (max 10 min)
Aftenens ordstyrer: Sjællandske redaktør Carsten Lysdal.
Du har denne aften mulighed for, at blive klogere på hvordan ”landet ligger”, og
især på Vestsjælland. Der vil være to videns personer, der vil stille spørgsmål til
panelet, udover naturligvis tilhørere fra salen. Den ene er; Skoleleder Nanna Kessel, fra Marievangsskolen, Slagelse. Den anden er; Boligsocial leder Anja Nielsen,
Skælskør Boligselskab.
Skælskør

Forfatter Helle Vincentz fortæller om at leve med fortidens skygger. I erindringsromanen ”Jorden under mig”
skildrer hun på gribende vis sin opvækst på landet på
Vestsjælland i fattigfirserne og faderens selvmord da hun
selv var 8 år. Hun fortæller om sit forsøg på som voksen at forstå, hvad der gik galt
dengang - og om at skrive om sin egen familie. Helle Vincentz er uddannet journalist, cand public i international politik og Master of Human Rights, er forfatter til
fem spændingsromaner med efterforskeren og antropologen Sofie Munk. Helle vil
i samtale med sin barndomsveninde Anette Petersen fortælle om sin bog og om
sin barndom i Bøgelunde. Bøgelunde forsamlingshus vil forkæle dig med dejlig
hjemmebag og kaffe/te og du har mulighed for tilkøb af øl eller vand og der vil
være salg af bøger fra Steenfeldts Boghandel.

Det Røde Pakhus, Havnevej 10

Hold

Dato

Pris

7721211050

Tirsdag 23. november kl. 19.00-21.00

Kr. 50

Bøgelunde Forsamlingshus, Snedinge Møllevej 22

Hold

Dato

Pris

7721211055

Torsdag 18. november kl. 19.00-21.00 Kr. 145 /
inkl. kaffe, te og kage

Livet som feltpræst
Foredragsholder: Ulla Thorbjørn Hansen, provst
Hvad laver en feltpræst? Ulla Thorbjørn Hansen har
været feltpræst i 18 år indtil hun i 2017 blev provst
og derfor skulle stoppe som feltpræst. Ulla Thorbjørn
vil denne aften fortælle om livet som feltpræst både
hjemme og i Afghanistan. Ulla Thorbjørn har bl.a. været udsendt i 2012 for de danske soldater i Camp Price i Helmandprovinsen.
Fortællingen vil blive ledsaget af fotos fra de mange år som feltpræst og glimt
fra en noget anderledes hverdag i Afghanistan, hvor præstekjolen var udskiftet med uniform, og de ugentlige gudstjenester blev holdt under åben himmel
eller i et telt med aircondition. Som feltpræst herhjemme har Ulla Thorbjørn
Hansen stået til rådighed for Forsvaret i tilfælde af, at en dansk soldat blev såret eller døde. Hun har haft til opgave at tage imod kister i lufthavnen og har
også haft til opgave at tage med ud til familier, når det sørgelige budskab om
et dødsfald skulle overbringes. Dette har været medvirkende årsag til at Ulla
Thorbjørn har skrevet bogen ”dødsbud – om underretninger ved pludselig dødsfald”, som udkom i april 2018. Ulla vil fortælle lidt om bogen og dens tilblivelse og indhold, og det vil være muligt at stille spørgsmål..
Slagelse

Slagelse Bibliotek, Stenstuegade 3, mødesalen

Hold

Dato

Pris

7721211054

Onsdag 3. november kl. 19.00-21.00

Kr. 130

Superbenzin og Kærlighed			
Foredragsholder: Søren Kragh-Jacobsen
Sangeren, sangskriveren og filminstruktøren Søren KraghJacobsen er aktuel med selvbiografien ”Superbenzin og kærlighed” og ikke mindst filmen ”Lille Sommerfugl” og denne aften i samtale med Rita
Relster. Denne aften kan du opleve de to i samtale i Bøgelunde Forsamlingshus,
som har en særlig plads hos Søren Kragh Jacobsen og om hans lange liv med
musik og film. Der er en særlig hverdagspoetisk tone i Sørens sangskrivning, den
udgør en del af mange menneskers soundtrack. I det kulturhistoriske perspektiv
må Søren betragtes som en af vores mest markante og kulturelle profiler i Danmark i de sidste 50 år - har GAFFA skribent Espen Strunk udtalt. Hvem kender ikke
Mona sangen som er fra debutalbummet ”Hinkeruder på motorvejen” og med
andre fine sange som ”Udenfor”, ”Isblomster” og mange flere. Der vil i løbet af
aftenen blive talt om Sørens bagkatalog af film, bøger, musik og der vises klip,
som har en særlig betydning for Søren Kragh-Jacobsen. Det bliver en helt særlig
aften i Bøgelunde Forsamlingshus med Sørens liv og om hans forhold til denne
egn. Bøgelunde forsamlingshus vil forkæle dig med dejlig hjemmebag og kaffe/
te og du har mulighed for tilkøb af øl eller vand og der vil være salag af bøger fra
Steenfeldts Boghandel.
Skælskør

Bøgelunde Forsamlingshus, Snedinge Møllevej 22

Hold

Dato

Pris

7721211057

Onsdag 27. oktober kl. 19.00-21.00

Kr. 145 /
inkl. kaffe, te og kage
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Friluftsliv
Hundetræning – lydighed og agility

Har du lyst til at lave noget sjovt med din hund og samtidig få lidt motion. Din
hund vil lære lydighedstræning (sit, dæk, indkald osv) samt agility hvor du lærer
at guide din hund over små forhindringer eller igennem en tunnel. Hundene synes
det er sjovt og indlæringen foregår væsentligt nemmere når lydighed og agility
forenes.
Der undervises ikke i agility på hvalpeholdene
Tilmeld enten en hvalp (fra 8 uger), en unghund (8-18 mdr.) eller en voksen hund
(18 mdr.+)
Små racer (*sm), Store racer (*st)
Angiv race ved tilmelding.
Max. 9 hunde pr. hold.
Der oprettes løbende nye hold så hold øje med hjemmesiden
www.aof-sydvest-sj.dk

Rose-Studiekreds

NYHED

Der vil bive gennemgået rosensorter, gødning, beskæring, historie, anlægning af
rosenhave, gode stauder sammen med roser og roser i mad. Helene Dreyer har
netop afsluttet sin havebog ”Mine 3 eventyrlige haver”, er med i kredsledelsen
for Det danske Rosenselskab, og har dyrket roser i 40 år. Helene Dreyer har stor
erfaring med sine omkring 300 roser og passion for rosernes trivsel, bl. a. historiske roser, renaissanceroser, austin roser og nyere roser som slyngroser, buskroser
og bedroser. I løbet af kurset vil der blive udleveret materiale, så du kan samle
et lille rosenkompendium.
Undervisningsgange: 12. oktober, 9. november, 18.januar 2022, 15. februar 2022,
21. juni 2022
(sidste dag er i Helenes have i Rosengården, Næstved Landevej 6621)
Alle dage fra kl. 18.30-20.30
Underviser: Helene Dreyer, forfatter, rosen-ekspert
Skælskør Skole 		
Hold

Start

Pris

7721201401

Tirsdag 12. oktober kl. 18.30-20.30

Kr. 440 / 5 gange

Underviser: Birgit Crone, exam. dyreadfærdsterapeut , tlf. 2374 0156
Slagelse 	

AOF´s Hundetræningsbane, Langøre 3

Hold

- hvalpe (*st)

Pris

7721201403

Tirsdag 17. august kl. 16.15-17.00

Kr. 340 / 7 gange

Hold

- voksen (*sm)

Pris

7721201404

Tirsdag 17. august kl. 17.00-18.30

Kr. 675 / 7 gange

Hold

- voksen (*st)

Pris

7721201405

Tirsdag 17. august kl. 18.30-20.00

Kr. 675 / 7 gange

Hold

- voksen (*st)

Pris

7721201406

Onsdag 11. august kl. 14.00-15.00

Kr. 420 / 7 gange

Hold

- voksen (* sm)

Pris

7721201407

Onsdag 11. august kl. 15.00-16.00

Kr. 420 / 7 gange

Hold

- hvalpe (*sm.)

Pris

7721201408

Onsdag 11. august kl. 16.00-16.45

Kr. 340 / 7 gange

AOF’s hunde-træningsbane

Hold

- voksen

Pris

Undervisningen foregår på vores indhegnede træningsbane på Langøre 3. Hvis
du kører ud af Sorøvej og tager motorvejstilkørslen mod Odense og kør ca. 100
m. Drej til venstre af Oksebrovej – Følg vejen mod golfbanen. Drej til højre af
Langøre ved skiltet. Fortsæt ligeud af vejen til du kommer til AOF´s indhegnede
træningsplads (der er p-plads lige inden)
Vi glæder os til at se alle – nye som gamle kursister og hunde!

7721201409

Lørdag 21. august kl. 9.00-10.30

Kr. 770 / 8 gange

Hold

- voksen (sm*)

Pris

7721201410

Lørdag 21. august kl. 10.30-12.00

Kr. 770 / 8 gange

Hold

- voksen (sm*)

Pris

7721201411

Lørdag 21. august kl. 12.00.13.30

Kr. 770 / 8 gange

Sportræning af hund
Sportræning for store og små hunde fra 10 uger og
opefter. Kurset er for både begyndere og øvede.
Du vil lære at bruge hundens naturlige instinkter
for at opsøge forskellige ting og dufte. Kom og
vær med til en udfordrende sport for dig og din
hund. Vi afslutter kurset med en lille sporprøve. Første gang mødes vi på AOFs
Hundetræningsbane på Langøre 3
Underviser: Søren Veng Christensen, tlf. 3035 8971
Slagelse 	

AOF´s Hundetræningsbane, Langøre 3

Hold

Start

Pris 20 lektioner

7721201402

Søndag 29. august 10.00-11.30

Kr. 960 / 10 gange
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Ture, rejser og oplevelser

NYT NY

Kunstvandringer med Erik Rønholt
		
Spændende kunstvandringer. Erik Rønholt har sammensat en helt unik rejse rundt
i 7 forskellige byer på Sjælland hvor vi skal se på kunst . Vi mødes onsdage og en
fredag - og melder du dig til samtlige kunstvandringer vil du få Erik Rønholts nye
bog uden beregning (pris kr. 250,-)

T NYT

Hold 7721217040
Pris for alle 7 kunstvandringer
kr. 1250,- (inkl. bog)
(Se busafgange under hver kunstvandring)
Prisen dækker bus, kaffe/ kage og sandwich
Ringsted
På turen i Ringsted kommer vi til at se et bredt udvalg af skulpturer og monumenter lidt væk fra centrum og naturligvis ved Torvet og i anlægget ved den
imponerende Sct. Bendts Kirke. Vi støder på både Valdemar den Store, Dronning
Dagmar og Borgmester Hækkerup.
Bindende tilmelding.
Hold

Dato

Pris

7721217041

Onsdag 1. september

Kr. 200

Bus: Kl. 13.00 Korsør, Casper Brands Plads, kl. 13.25 Slagelse Busterminal,
kl. 13.50 Sorø Hallen, kl. 14.10 Ringsted F24, Nørretorv.
Hjemkomst Korsør, kl. ca. 17.40
Sorø
l Sorø vrimler det med kunst i det offentlige rum, og på turen kommer vi til at se
meget forskellig kunst fra Bissens klassiske statuer i den smukke akademihave til
spændende moderne kunst i den charmerende by.

Næstved
På turen kommer vi til at se alt fra billedskærerarbejder fra middelalderen til helt
ny skulpturer. Næstved er blandt andet kendt for sine mange gavlmalerier, som
vi også vil se nogle af.

Bindende tilmelding.

Bindende tilmelding.

Hold

Dato

Pris

Hold

Dato

Pris

7721217042

Onsdag 8. september

Kr. 200

7721217045

Onsdag 6. oktober

Kr. 200

Bus: Kl. 13.00 Korsør, Casper Brands Plads, kl. 13.25 Slagelse Busterminal,
kl. 13.55 Ringsted F24, Nørretorv, kl. 14.15 Sorø Hallen
Hjemkomst Korsør, kl. ca. 17.40
Korsør
Korsør bærer præg af. at havnen har haft en stor betydning for byen. Vi kommer
forbi mange kunstværker på turen ved havnen, rundt i byen, ud til flådestationen
og rundt om Korsør Fæstning

Bus: Kl. 13.00 Korsør Casper Brandts Plads, kl. 13.25 Slagelse Busterminal,
kl. 13.50 Sorø Hallen, kl. 14,10 Ringsted F24, Nørretorv, kl. 14.40 ank. Næstved.
Hjemkomst kl 18.40 Korsør Caspar Brandts plads
Slagelse
l Slagelse er der et væld af kunst at se på: en rytterstatue af Christian IX, finurlig
vandkunst, monumentale skulpturer, glaskunst og gavlmalerier og meget andet.
Bindende tilmelding.

Bindende tilmelding.
Hold

Dato

Pris

7721217043

Onsdag 22. september

Kr. 200

Bus: Kl. 13.00 Ringsted F24, Nørretorv, kl. 13.20 Sorø Hallen, kl. 13.45 Slagelse
Busterminal, kl. 14.10 Korsør Casper Brandts Plads
Hjemkomst Ringsted kl. 18.15
Skælskør
Skælskør er i nyere tid blevet kendt som Keramikbyen. Det vrimler med keramikere i byen, og siden 2015 har man afholdt en årlig keramikfestival, som er et
vældigt tilløbsstykke. På turen kommer vi blandt andet til Internationalt Keramikcenter Guldagergaard med mange moderne skulpturer i parken. Men selv om
Skælskør er en keramikby, er der også meget andet dejlig kunst at se på.
Bindende tilmelding.
Hold

Dato

Pris

7721217044

Onsdag 29. september

Kr. 200

Bus: Kl. 13.00 Ringsted F24, Nørretorv, kl. 13.20 Sorø Hallen, kl. 13.45 Slagelse
Busterminal, kl. 14.10 Korsør Casper Brandts Plads, 14.30 ank. Skælskør.
Hjemkomst Ringsted kl. 17.40

Hold

Dato

Pris

7721217046

Onsdag 13. oktober

Kr. 200

Bus: Kl. 13.00 Ringsted F24, Nørretorv, kl. 13.20 Sorø Hallen, kl. 13.50 Korsør
Caspar Brandt plads, ank. Slagelse Busterminal 14.15
Hjemkomst kl 17.45 Ringsted
Præstø og Vordingborg
2 busture slået sammen til en heldagstur
Præstø er jo ikke så stor, så der er naturligvis ikke så meget kunst i denne hyggelige by. Til gengæld er der nogle markante kunstværker, og så er der er en
meget smuk tur langs fjorden og op i Frederiksminde anlæg. Turen i Vordingborg
er en meget smuk tur både ved havnen, kirken og Borgcentret, og kunstværkerne
spænder fra Guldgåsen på Gåsetårnet til gavlmalerier og helt moderne
betonkunst.
Denne dag serveres der udover kaffe og kage også en sandwich
Bindende tilmelding.
Hold

Dato

7721217047

Fredag 15. oktober

Pris
HELDAGSTUR

Kr. 400

Bus: Kl. 10.00 Korsør Caspar Brandts plads, kl. 10.25 Slagelse Busterminal, kl.
10.50 Sorø Hallen, kl. 11.10 Ringsted F24, Nørretorv
Hjemkomst kl. 18.10 Korsør Caspar Brandt plads

Den Kreative Matrikel, Garnisonen 38, 4100 Ringsted, tlf. 2113 0102
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Ture, rejser og oplevelser

Husk: der er bindende
tilmeldning til alle ture

«

Jammerbugt, Svinklev og blokhus

ARoS og AARHUS

		
Aarhus er Danmarks næststørste by og byen kalder sig selv for ”verdens mindste
storby” – og ikke uden grund. Byen har nemlig noget for alle. Efter opsamling sættes kursen mod Jylland, hvor vores besøg starter på ARoS Kunstmuseum. Museet
er særligt kendt for ”Your Rainbow Panorama”, det cirkelformede kunstværk på
taget af bygningen, men rummer også en stor samling af værker fra andre nationale og internationale kunstnere. Vi får en guidet tur på museet inden vi spiser
frokost og har tid til at gå rundt på egen hånd.Turen fortsætter ud i Aarhus by, hvor
vi skal se byens højdepunkter på en guidet rundtur.
Pris inkluderer: Transport, morgenrundstykke i bussen, entré til ARoS, rundvisning
på ARoS, frokost (ekskl. drikkevarer), byrundtur Aarhus, kaffe/te i bussen
Bindende tilmelding.
Hold

Dato

Pris

7721217039

Lørdag den 11. september 2021

Kr. 895

Prisen inkluderer: bus, hotelovernatning, entre, guide, alle måltider, kaffe & the.
(undtagen drikkevarer til aftensmaden på hotellet).
Bindende tilmelding.
Hold

Dato

Pris

7721217026

Fredag 24 - Søndag 26 september

Kr. 2.995 i delt
dobb.vær. Tillæg for
enk.vær kr. 250,-

Bus: afgang kl. 8.35 fra Ringsted Station, 9.00 Sorø Hallen, 9.20 Slagelse Busterminal, 9.50 Skælskørhallen, 10.20 Korsør Q8 tanken(afk 43). Hjemkomst ca. kl.
21.25 på Ringsted Station

Bus: kl. 7.30 Ringsted, F24, Nørretorv, kl. 8.00 Slagelse Busterminal
Hjemkomst ca. kl. 19.30 i Ringsted

1 dages tur til ”Sort Sol”

3-dages tur til Sønderjylland og Sydslesvig

		
- 101 år efter genforeningen
Turen i efteråret 2020 blev aflyst grundet
Covid 19 så denne tur vil være identisk
med den udbudte. Vi skal se den gamle
grænseovergang fra 1864 i Frederikshøj,
besøge ”Folkehjem” i Aabenraa, se den
nye ”Genforeningsudstilling” i Sønderborg
og dagen sluttes på Christianslyst hvor
vi indkvarteres og starter vores berømte sangaftener med højskolesangbogen.
Lørdag kører vi til Kappeln hvor vi skal sejle gennem ”Slien”- Slesvig fjord. Slesvig
Domkirke med det berømte Bordesholmer alter besøges. Dagen afsluttes med sejltur tilbage til Kappeln. Søndag skal vi til gudstjeneste i en dansk
kirke hvorefter vi kører til den årlige spændende frokost med alle ritualerne sammen med brødre fra st. Knudsgildet på St. Knudsborg i Flensborg.
På hjemvejen vil der være mulighed for besøg i grænsebutik.
Prisen dækker: bus, broafgift, overnatning, kaffe, morgenbuffet, frokost, middag,
aftenkaffe, foredrag, entréer og sejltur. (drikkevarer for egen regning)
Det forventes at alle er selvhjulpne eller har hjælper med.
Bindende tilmelding.

		
Sort Sol er Danmarks vildeste og mest
kendte naturfænomen, når landets største stæreflokke hvert forår og efterår
”danser” over marsken omkring Nationalpark Vadehavet i grænseområdet
mellem Danmark og Tyskland. Stærene
kommer til marsken for at æde insektlarver, så de er klar til videretrækket og
så de bliver i stand til at gennemføre den krævende yngleperiode. For stærene
er marsken verdens vigtigste og bedste restaurant. ”Dansen” er ikke for sjov. De
hurtigt skiftende, fantastiske former på himlen opstår, når stærene forsøger at
undgå de angribende rovfugle. En drabelig kamp på liv og død, som ikke kan
beskrives, men som deltagerne kommer til at opleve helt tæt på. På vejen mod
Sort Sol lægges vejen forbi Fleggaard, hvor der er mulighed for at handle. Turen
går herefter til Møgeltønder, hvor vi mødes af en lokal naturvejleder, der følger os
for at opnå den bedste oplevelse. Bemærk dog at der ikke er garanti for ”Sort Sol”,
da stærene selv bestemmer! Efter Sort Sol nydes aftensmaden på Schackenborg
Slotskro (drikkevarer for egen regning).
Husk pas, da der køres i grænseområdet for at følge stærene.
Inkluderet: Transport, guide, aftensmad ekskl. drikkevare, kaffe/te i bussen
Bindende tilmelding.

Hold

Dato

Pris

6921117025

Fredag 10 – Søndag 12. september 2021

Kr. 3.200 i delt
dobb.vær. Tillæg for
enk.vær kr. 200,-

Bus: afgang kl. 7.00 fra Ringsted Station. Hjemkomst ca. kl. 19.30 på Ringsted
Station
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- 3 dage i det skønne Nordjylland
Oplev Vesterhavets brede sandstrande og naturskønne omgivelser. Vi skal til
Svinkløv Badehotel/strand og klitplantage og opleve det dramatiske landskab.
Vi skal bo på Rønnes Hotel 10 min. gang fra vandkanten på Slettestrand hvor der
mulighed for at opleve, kystfisker kultur og magisk solnedgang. Bussen tager os til
Thorup Strand hvor vi oplever den autentiske fiskerkultur ved kysterne. Måske har
du set Gutterne fra Kutterne, det er her de arbejder og har deres liv. Vi kommer
også til Blokhus, hvor der bliver mulighed for at gå til stranden eller opleve kulturen i byen. Vi besøger Nordisk Brænderi, som vil fortælle og give smagsprøver
på deres eventyr med gin mm.. TV2’s Badehotellet er optaget, på disse kanter
fordi naturen er så enestående, så måske kan du genkende nogle af stederne, vi
kommer til. På turen tilbage til Sjælland, skal vi opleve El-museet i Bjerringbro,
hvor vi med guide kommer rundt og, om du er en pilfinger, nysgerrig, nørdet eller
nostalgisk, så byder Energimuseet på et væld af oplevelser med energi i centrum.

Hold

Dato

Pris

7721217027

Lørdag 25. september

Kr. 895

Bus: kl. 12.10 Slagelse Busterminal, kl.12.30 Korsør Station
Hjemkomst Slagelse Busterminal kl. ca. 00.35

www.aof-sydvest-sj.dk

Ture, rejser og oplevelser

Fuglsang og ål

		
- og ål på Damme Kro
Fuglsang Kunstmuseum er et af landets ældste kunstmuseer og rummer en fin
samling af dansk kunst fra slutningen af 1700-tallet og frem til i dag; malerier,
skulpturer og kunst på papir. Der skiftes løbende særudstilling, så der er altid
noget at komme efter! Efter opsamling køres direkte til Fuglsang, hvor vi skal
have en spændende omvisning på museet. Efter omvisningen er der tid til at gå
rundt på egen hånd, ligesom der er mulighed for at gå en tur i parken eller få en
kop kaffe i museumscafeen (for egen regning). Ved lukketid forlader vi museet
og kører til Damme Kro på det vestlige Møn, hvor vi skal have stegt ål ad libitum.
Når den værste sult er stillet serveres pandekager med is, inden turen igen går
retur til opsamlingssteder.
Prisen inkluderer: Transport, entré, omvisning, aftensmad (2 retter), inkl. 1 drikkevare
Bindende tilmelding.
Hold

Dato

Pris

7721217028

Lørdag 30. oktober

Kr. 795

Bus: kl. 11.45 Slagelse Busterminal, kl.7.00 Sorø Hallen, kl. 7.30 Ringsted Station. Hjemkomst Slagelse Busterminal kl. ca. 21.35

Samsø – 1 dags smag på øen

		
Efter endt opsamling køres til Kalundborg
hvor vi skal med færgen til Ballen på Samsø.
På Samsø mødes vi af vores guide, som skal følge os hele dagen på øen. Vi får en spændende
fortælling om mange af øens 22 små byer med
deres unikke historier, passerer de gamle middelalderkirker, øens eneste fyrtårn Vesborg og
godset Brattingsborg. På de gamle små husmandssteder hører vi om tidligere tiders landbrug på Samsø - og samtidig en nutidig fortælling om, hvordan små lokale virksomheder
efterhånden skyder op i de gamle bygninger.
Vi oplever også øens flotte natur og aflægger den
idylliske by Nordby et besøg, hvor der kan opleves gadekær, klokketårn og bindingsværkshuse. Undervejs gøres holdt i gårdbutik, hvor der præsenteres en række
lokale produkter, som vi helt sikkert får en smagsprøve på.

Arbejdermuseet, Torvehallerne og rundtur i København

		
Arbejdermuseet er et kulturhistorisk museum i København. Museet formidler
udviklingen i arbejdernes hverdagsliv og arbejdsvilkår og arbejderbevægelsens
historie fra 1870 og frem til i dag. Vi kommer rundt i en tidslomme af arbejderhistorien med vores egen guide, som er med til at give et indblik i hverdagen og vilkårene på den tid. Der bliver også tid til et besøg i museets butik.
Besøget sluttes af med frokost i Café og Øl-Halle, i kælderen. I de historiske
lokaler vil vi få hjemmelavet smørrebrødsbuffet og en genstand. Restauranten
sætter en ære i at lave mad som i de gode gamle dage. Brødet er nybagt. Stjernesilden er marineret i øl etc.. Alt bliver tilberedt fra bunden og der er garanti
for du går mæt derfra. Når vi er dejlig mætte, er der mulighed for at besøge
Torvehallerne inden vi sammen med vores guide, står på bussen og kommer
ud og rundt på Holmen, hvor vi vil hører om dens historie og de mange planer der er for området. Turen afsluttes med kaffe/the og dejlig kage i Broens
Gade Køkken, hvor du samtidigt har mulighed for at kikke ind på København.
Bindende tilmelding.
Hold

Dato

Pris

7721217030

Lørdag 2. oktober

Kr. 895

Bus: afgang Kl.8.15 Slagelse Busterminal, Kl. 8.35 Sorø Hallen, Kl. 8.55 Ringsted
Station. Hjemkomst ca. Kl. 18.15 Slagelse Busterminal

Pris inkluderer: Transport, færge, guide, foredrag, frokost ekskl. drikkevarer, kaffe/
te i bussen
Bindende tilmelding.
Hold

Dato

Pris

7721217029

Lørdag 14. august

Kr. 995

Bus: Kl. 7.45 Slagelse Busterminal
Hjemkomst Slagelse Station kl. ca. 19.50

AOF bruger altid Fladså Turist og deres fantastiske chauffører.
Kom og vær med!

Nørretorv 30,1, 4100 Ringsted, tlf. 2113 0102
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Lübeck

		
Lübeck er en historisk by, hvor den hyggelige gamle bydel er omgivet af vand.
Den gamle bydel i Lübeck er på UNESCOs liste over verdenskulturarv og rummer
mange smukke bygninger både fra gotikken, renæssancen, barokken og klassicismen. Efter opsamling bussen sættes kursen mod Rødby Færgehavn, hvor vi
skal med Scandlines til Puttgarden. Fra Puttgarden kører vi direkte til spisested i
Lübeck, hvor vi får frokost på hyggelig restaurant. Herefter er der guidet sejltur,
hvor vi kan se Lübeck fra vandsiden. Efter sejlturen er der tid på egen hånd i den
gamle by. Besøg eksempelvis det berømte Niederegger Marcipan. Kl. 17:00 køres
retur mod Puttgarden. Undervejs gør vi holdt i Fleggaard, hvor der kan handles
inden vi sejler med retur til Danmark efter en hyggelig dag.
Pris inkluderer: Transport, færge, frokost, sejltur, kaffe/te i bussen

Bindende tilmelding.

Bindende tilmelding.
Hold

Dato

Pris

7721217031

Lørdag 28. august

Kr. 995

Sprogø med rundvisning og spisning

		
Tag med på en enestående tur til Sprogø, der normalt er lukket for offentligheden. Efter endt opsamling køres
til Korsør, hvor dagens første guide
Flemming står på bussen. Flemming
og Lene åbnede i 2003 Storebælt
Camping efter selv at have bygget
hele pladsen op fra bunden i det tidligere svajebassin for Storebæltsfærgerne. Der fortælles om byggeriet af
broen og campingpladsen. Efter turen venter der på Café Bæltstedet en dejlig
frokostbuffet.Efter at have passeret betalingsanlægget, kører vi ad Europas længste hængebro ud til Sprogø, hvor vi på denn tur har speciel adgangstilladelse. Vi
starter med en tur til fods på Gammel sprogø, hvor både det tidligere pigehjem og
fyrtårnet ligger. Vi besøger ikke bygningerne, men får til gengæld fortalt de gode
og grumme historier, der går tilbage til længe før pigehjemmet blev oprettet. Derefter kører vi rundt på Ny Sprogø, som byder på et fantastisk dyreliv og der bliver
mulighed for at komme helt tæt på - og ind under – Storebæltsbroen
Prisen inkluderer: Bustransport, frokost, 2 x guide, Kaffe i bussen (Alle andre drikkevarer for egen regning).

7721217032

Lørdag 9. oktober

Bus: kl. 11.10 Slagelse Busterminal.
Hjemkomst Slagelse Busterminal kl. ca. 17.35
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Dato

Pris

7721217033

Lørdag 13. november

Kr. 525

Bustur til Folketinget og frokost i Snapsetinget

		
Christiansborg
Kom rundt på Christiansborg – Folketinget med, Kultur - & kirkeminister Joy Mogensen og Borgmester
John Dyrby Paulsen fra Slagelse. Vi får mulighed for
et besøg inden for murene på Christiansborg, her skal
vi se og ikke mindst høre om hvordan en så historisk
bygning på samme tid kan være folkelig, samle et
rigsfællesskab og understøtte demokratiske værdier.
Christiansborg er arbejdsplads for Folketingets medlemmer. Og fungerer som centrum for folkestyret
og lovgivningen i Danmark. På vores tur rundt på
Borgen, vil vi få et unikt indblik i stedes spændende
historie. Du ser bl.a. Vandrehallen. Grundlovene og
Folketingssalen. Joy Mogensen og John Dyrby vil kunne berige os med mange kulørte anekdoter, fra livet
på Borgen.Grundet der er trapper og niveauforskelle
undervejs, så er turen knap så velegnet for gangbesværet & kørestols brugere..
Prisen dækker; bus, guide, frokost platte/
1 genstand, samt kaffe/the og kage.
Bindende tilmelding.

Bindende tilmelding.
Dato

Hold

Bus: kl. 8.15 Slagelse Busterminal. Hjemkomst kl. ca. 16.55
Kl. 8.50 Ringsted station. Hjemkomst Slagelse kl 17.10

Bus: Bus: kl. 7.00 Slagelse Busterminal.
Hjemkomst Slagelse Busterminal kl. ca. 22.45

Hold

Femern Bælt Besøgscenter

		
I mere end 10 år har forarbejderne været i gang til Femern Bælt-tunnelen. I 2020
kom den endelige godkendelse på plads til det anlægsarbejde, der skal sørge
for at vi i 2029 kan køre den 18 km. lange strækning mellem Femern og Lolland
uden stop. På denne tur besøger vi det officielle Femern A/S Infocenter i Rødbyhavn, hvor projektet præsenteres i udstillinger, der både omhandler de tekniske
aspekter og den løbende planlægning. Efter tid på egen hånd i udstillingen gøres
et kort stop ved den udendørs udstilling, hvor der er mulighed for at kigge ud
til projektet. Vi fortsætter herefter til Bangs Have i Maribo, hvor der serveres en
frokostplatte inkl. 1 drikkevare inden vi kører hjem til opsamlingssteder.
Pris inkluderer: Transport, besøg i Femern infocenter, frokost inkl. 1 drikkevare,
kaffe/te i bussen.

Pris
Kr. 795

Hold

Dato

Pris

7721217035

Lørdag 30. oktober

Kr. 775

Bus: afgang Kl. 7.15 Skælskør Hallen, Kl. 7.45 Korsør - Caspar Brands Plads,
Kl. 8.05 Slagelse Busterminal, Kl. 8.25 Sorø Hallen, kl. 8.45 Ringsted Station.
Hjemkomst ca. Kl. 17.05 Skælskør Hallen

www.aof-sydvest-sj.dk
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Jul i Birkegårdens Haver

		
Tag med på en hyggelig eftermiddagstur til eventyrlig jul i Birkegårdens Haver.
Oplev de tusindvis af funklende julelys. Se de tre magiske julehaver, Den dansk/
engelske have, Sandhaven og Meditationshaven og besøg det lille hyggelige julemarked i juleladen. Der er naturligvis også mulighed for at shoppe i julebutikken
der er fyldt med julepynt og gaveartikler.
Ingen juletur uden gløgg og æbleskiver, så det mødes vi cafeen for at indtage,
inden vi igen vender næsen hjemad.
Pris inkluderer: Bustransport, entré til Birkegårdens haver, kaffe/gløgg og æbleskiver i cafeen, kaffe/te i bussen

JUL I ROSTOCK

Bindende tilmelding.
Hold

Dato

Pris

7721217036

Lørdag den 3. december

Kr. 495

Bus: kl. 13.00 Ringsted F24, Nørretorv, kl. 13.30 Slagelse Busterminal.
Hjemkomst ca kl. 18.00 i Ringsted

		
Tyskland er kendt for sine julemarkeder – men vidste du, at vi kan sejle direkte
til et af Nordens største af slagsen? På denne tur besøger vi Rostock, der danner
rammen for et af Tysklands største og smukkeste julemarkeder. Her finder vi 300
boder og 30 forlystelser, der skaber masser af fest og julestemning. Vi starter med
en guidet tur i byen og omkring markedet, inden vi har tid på egen hånd til at
nyde de flotte boder, forlystelser, scener med skuespil, kunsthåndværk og gode
indkøbsmuligheder.Markedet er opdelt i mindre områder og der kan eksempelvis
besøges ”Schlemmermeile” (gourmet-milen) med et kæmpe udvalg af godter og
specialiteter fra alskens lande, Eventyrverdenen med et kæmpe juletræ og levende figurer fra brødrene Grimms fortællinger, området med kunsthåndværk eller
middelalderområdet, hvor skuespillere og gøglere sørger for underholdningen.
Efter besøget på julemarkedet kører vi til Bordershop, hvor der er mulighed for at
proviantere det sidste til juletiden. På aftenfærgen hjem kan vi gå ombord i den
store buffet med alskens retter og drikkevarer ad libitum.
Pris inkluderer: Transport til Rostock (bus og færge), guidet tur i Rostock, besøg på
julemarked, besøg i Bordershop, aftensmad på færge, kaffe/te i bussen
Bindende tilmelding.
Hold

Dato

Pris

7721217038

Lørdag den 27. november

Kr. 795

Bus: kl. 6.00 Slagelse Busterminal, kl 6.25 Ringsted, F24, Nørretorv
Hjemkomst ca. 22.05 Slagelse Busterminal

Jul i Den Gamle By, Aarhus

		
Gå på opdagelse i 400 års julehistorie blandt lysende lanterner, duftende æbleskiver, julepynt og mærk en ægte julestemning. Mød datidens mennesker og hør
hvordan de danske juletraditioner opstod og hvordan man har fejret jul gennem
tiderne. Besøget starter med fortælling fra en af museets guider, inden vi har tid
på egen hånd til at opleve de mange spændende bygninger og deres historie fra
1550 og frem til 1970’erne. Efter besøget i Den Gamle By kører vi mod Aarhus
centrum, hvor vi har tid på egen hånd til at opleve julestemningen i bymidten og
fx kan opleve den fantastiske juleudsmykning af stormagasinet Salling, der hvert
år tiltrækker tusinder af fremmødte.
Pris inkluderer: Transport, morgenrundstykke i bussen, entre til Den Gamle By,
guidet tur i Den Gamle By, aftensmad inkl. 1 drikkevare, kaffe/te i bussen
Bindende tilmelding.
Hold

Dato

Pris

7721217037

Lørdag den 11. december

Kr. 995

Bus: Kl. 7.45 Ringsted, F24 Nørretorv, kl. 8.15 Slagelse Busterminal
Hjemkomst Ringsted ca. kl. 21.15

Nørretorv 30,1, 4100 Ringsted, tlf. 2113 0102
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Kreativ fritid
Vil du blive dygtigere til at strikke

NYHED

Møbelpolstring

NYHED

Kom og få inspiration til det kreative og
gamle håndværk som igen er oppe i tiden.
Strik er med til at skabe ro i både sjæl og
krop og kan hjælpe med at få tankerne
væk fra hovedet og ned i hænderne. At
gentage den samme bevægelse igen og
igen har en særlig beroligende effekt og
er godt imod stress og overbelastning. Vi
arbejder med forskellige strikketeknikker
som opslagning og aflukning, ind- og udtagning, strikkefasthed og montering, små
opgaver med hulmønstre og flerfarvet
strik.

Du vil få mulighed for at lære at
sætte et gammelt møbel i stand
– start aldrig med en sofa.Vi starter helt fra bunden og du vil lære
hvordan du fjerner det gamle stof
og den gamle polstring og bygger
møbler op igen med nye materialer, syr et nyt betræk, arbejder med
snore, pyntesøm og andre former
for udsmykning af møblet.
Medbring det møbel du vil ompolstre (der er ikke mulighed for at du kan have dit
møbel stående), godt humør og glæden over at skulle i gang med et fantastisk
projekt.

Underviser: Karin Kjerumgaard, tlf.
20787373

Underviser: Johnny Vemmelund, tlf. 2231 5125

Slagelse

Slagelse

Østre Skole, Skovsøgade 10, lokale F1

Hold

Start

Pris

7721202501

Torsdag 30. september kl. 14.00-16.30
mulighed for forlængelse

Kr. 585 / 5 gange

Striber - inspiration og teknikker

Medbring garnrester i forskellige farver samt
strikkepinde str. 4-5 mm.
Der bliver mulighed for at besøge Frk. Sibbes
Gårdbutik i løbet af dagen.
Undervisningsdage: 9/10, 30/10, 13/11
Underviser: Trine Eger Nielsen, tlf. 5383 2216
Skælskør

Hold

Start

Pris

7721202504

Søndag 3. oktober kl. 9.00-15.00
Undervisningsdage: 3/10, 31/10, 21/11,
12/12

Kr. 1215 / 4 gange

7721202505

Søndag 9. januar 2022 kl. 9.00-15.00
Undervisningsdage: 9/1, 30/1, 6/3,
27/3, 10/4

Kr. 1520 / 5 gange

NYHED

Workshop hvor vi strikker striber og snakker om trends, farver og teknikker. Jeg vil
vise og fortælle om mit eget arbejde med striber samt gennemgå nogle teknikker ift at skifte farve i dit strikketøj.Der vil være
en masse at kigge på til inspiration og du vil få et
lille stribe kompendie med dig hjem. Jeg har også
garnrester hvis du skulle mangle en farve og du kan
også låne strikkepinde af mig.

Sibberupvej 24

Hold

Start

Pris

7721202502

Lørdag 9. oktober kl. 11.00-14.45

Kr. 685 / 3 gange
/ max 10 delt.

Østre Skole, Skovsøgade 10, Værksted

Malekursus i akryl og olie

NYHED

Dette kursus er for dig som gerne
vil lære at skabe harmoni og dybde i maleriet, udfordre dig selv på
nye teknikker og lære at udvikle dig
i dit eget udtryk og malesprog.Undervisningen vil altid være positiv
og god så du får det optimale ud af
det. Kom og vær med uanset om du
er nybegynder eller øvet. Jeg glæder mig rigtigt meget til at starte
undervisningen her i efteråret. Fu
Ding Gjerø er født i Kina og nu bosat
i Næstved med sin mand og børn.
Fu er uddannet billedkunstner på
”The Department of Traditional Chinese Painting at Sichuan Fine Arts Institute” og
har udstillet flere steder her i Danmark samt i Europa og Beijing, blandt andet på
”Royal Danish Embassy, Beijing, Kina
Underviser: Fu Ding Gjerø

Strik nu mand!

NYHED

Et begynder strikke kursus KUN for mænd.
Tre fredage i efteråret.
Få tre inspirerende og lærerige fredage hvor
vi gennemgår de vigtigste og mest grundlæggende strikke teknikker som bliver til et færdigt
produkt, strikket i lækkert økologisk garn. Den
tredie lørdag har du mulighed for at blive hjulpet
igang med eget strikkeprojekt. Materiale pris for
garn + strikkepind samt kompendie 200 kr (betales til underviser første undervisningsgang)
Undervisningsdage: 8/10, 29/10, 12/11

Hold

Start

Pris

7721202503

Fredag 8. oktober kl. 13.00-16.00

Kr. 550 / 3 gange/
max 10 delt.

14

Start

Pris

7721202506

Fredag 17. september kl. 10.00-13.00

Kr. 1440 /
10 gange

Kulturhuset, Skolegade 1, Kreativt Værksted

Hold

Start

Pris

7721202507

Fredag 17. september kl. 13.45-16.45

Kr. 1440 / 10
gange

Ringsted

Sibberupvej 24

Østre Skole, Skovsøgade 10, Værksted

Hold

Korsør

Underviser: Trine Eger Nielsen, tlf. 5383 2216
Skælskør

Slagelse

Dagmarskolen, Vestervej 11, Billedkunst

Hold

Start

Pris

6921202507

Onsdag 15. september kl. 17.15-20.15

Kr. 1440 / 10
gange

www.aof-sydvest-sj.dk

Sprog

EKSKLUSIVE HOLD – MAX 10 DELTAGERE PR.HOLD
OBS! Vent med at købe bøger indtil du er sikker på, at dit hold bliver oprettet

Fransk – let øvede/øvede

Tyrkisk – let øvede

Dette kursus er for dig, der ønsker at dykke længere ned i fransk sprog og kultur
og som ønsker at genopfriske din franske kunnen. Vi har fokus på at ud bygge ordforråd og den sproglige kompetence gennem arbejde med emner om dagligdags
situationer, kunst og kultur i Frankrig og dagens fransksprogede sang. Indlæringen
understøttes af skriftlige opgaver og fransk grammatik for således at opnå større
grad af sproglig sikkerhed og et mere varieret sprog. Nye som ”gamle” deltagere
er velkomne på dette meget engagerede, arbejdsomme, rare og hyggelige hold.
Vi taler om materialevalg ved 1.mødegang.
Underviser: Jytte Hildebrand, tlf. 4081 7001
Ringsted 	

Underviser: Sibel Pusat
Slagelse 	

Marievangskolen, Holmstrupvej 7, D4

Hold

Start

Inkl. materialer

7721206104

Marievangskolen, Holmstrupvej 7, D4

Kr. 940 / 10 gange

Tyrkisk – øvede

Valdemarskolen, Skolegade 9, lok 158

Hold

Start

6921206101

Mandag 20. september kl. 19.15-20.45 Kr. 940 / 10 gange

Pris

De allerede opnåede sprogfærdigheder styrkes og videreudvikles. Der samtales
på sproget ud fra tekster og øvelser.
Underviser: Sibel Pusat
Slagelse 	

Fransk - fortsættere
Dette kursus henvender sig til dig, der har deltaget på øvet niveau og har godt
kendskab til basal fransk grammatik. Vi arbejder med udvidelse af glose- og
grammatikkendskab, verber og deres forskellige bøjninger – bla gennem skriftlige
opgaver. Hjemmearbejde må påregnes. Med udgangspunkt i vores grundmateriale og inddragelse af autentiske tekster om bla dagligliv, historie, kunst og kultur i
Frankrig og dagens fransksprogede sang lægges fokus på samtalen. Du er velkommen på dette meget engagerede, rare, hyggelige og arbejdsomme hold. Du anskaffer selv: Grammaire en dialogues, B1, Niveau intermédiaire, CLE international
som kan købes i Den Franske Bogcafé, Fiolstræde 16, 1171 Kbh.
Underviser: Jytte Hildebrand, tlf. 4081 7001
Ringsted

Det grundlæggende ordforråd anvendes og udvikles aktivt. Der samtales på sproget
og udtryksfærdigheden trænes ud fra tekster og øvelser.

Valdemarskolen, Skolegade 9, lok 158

Marievangskolen, Holmstrupvej 7, D 4.

Hold

Start

Inkl. materialer

7721206105

Onsdag 22. september kl. 19.00-20.30

Kr. 1410 / 15 gange

Italiensk for begyndere

NYHED

Start din uge med at lære et nyt sprog fra bunden. Italienerne bliver meget begejstrede når du prøver at tale med dem på deres modersmål – og du med. Italiensk
er smukt og enkelt at lære sig. Desuden finder du mange italienske varer i din
dagligdag. Så kan du f.eks. bruge dine nye kundskaber for at udtale deres navne
korrekt og læse etiketterne. Vi skal selvfølgelig også læse små tekster og lytte til
samtaler og sange af ægte italienere. Du anskaffer selv: ”Passaparola 1- lærebogen” samt ”Passaparola 1 – skriftlige øvelser”

Hold

Start

Pris

Underviser: Juliane Philine Rothmaler, julianephiline@rothmaler.com

6921206102

Mandag 20. september kl. 17.30-19.00

Kr. 940 / 10 gange

Ringsted

Tyrkisk – begyndere

Anlægspavillonen, Tværallé 5, lokale 3

Hold

Start

Pris

6921206106

Mandag 27. september kl. 10.00-11.40

Kr. 940 / 10 gange

Skal du til Tyrkiet og kunne du tænke dig at lære lidt om sproget, så du kan klare
dig på ferien. Vi starter helt fra bunden, så alle kan være med.
Underviser: Sibel Pusat
Slagelse 	

Marievangskolen, Holmstrupvej 7, D4

Hold

Start

Inkl. materialer

7721206103

Tirsdag 21. september kl. 19.00-20.30

Kr. 940 / 10 gange

Nørretorv 30,1, 4100 Ringsted, tlf. 2113 0102
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Musik og sang

SKRIV ELLER RING OG AFTAL
TID MED UNDERVISER

Fællessang med Erik Grip

NYHED

Aftenen starter med håndmadder og fællessang fra arbejdersangbogen og slutter med folkesangeren Erik Grip og godt hjulpet af musiker Stig Thr. Rasmussen på klaver.
Kom og vær med til en dejlig aften i fællessangens tegn.
Prisen inkluderer koncert, håndmadder kaffe og småkage
Ringsted

Danhostel Ringsted Vandrehjem, Sct. Bendtsgade 18

Hold

Start

6921207701
6921207702
6921207703
6921207704

Onsdag 22. september kl. 18.00-20.00
Tirsdag 19. oktober
kl. 18.00-20.00
Onsdag 27. oktober kl. 18.00-20.00
Tirsdag 2. november kl. 18.00-20.00

Max 30 deltagere
pr hold
Kr. 120
Kr. 120
Kr. 120
Kr. 120

Sang		

Hjertelungesang:
På dette kursus vil du lære at bruge dit åndedræt optimalt. Vi arbejder med styrke
i åndedrætsmuskulaturen og laver forskellige øvelser, der lokker din krop til at
arbejde med det dybe åndedræt. Du vil opleve at din lungekapacitet stiger . Vi
synger sange for at bruge ”den nye vejrtrækning” på en dejlig måde.
Sang for dig, som ikke tror du kan synge:
Tale er sølv, sang er guld. Alle er skabt til at tale og ikke mindst til at synge. Vi
er født med forskellig evne til at høre toner ,. Men som med alle evner kan du
udvikle dine ved forskellige øvelser, som lærer dig at lytte bedre og at mærke
tonernes placering i stemmeapparatet . På samme måde udvikles din kontakt
med din stemme via arbejdet med støtten, som er åndedrættets måde at fundere
klangen på. Tålmodighed er kodeordet fra din og lærerens side.
Skolelærerens sangkursus:
Hvis du sætter en musical op eller underviser i musik, vil dette kursus give dig
redskaber til at hjælpe eleverne med at passe på deres stemmer. Du får øvelser,
der varmer deres stemmer godt op og du får øvelser , der smører overbelastede
stemmer, hvis skaden er sket. Unge stemmer skal man værne om , de er knap
så stærke som voksne stemmer.
Sang for genoptræning af taleorganer efter lammelser,
fejloperationer m.m.
Via et utal af artikulations- og stemmesøvelser finder du langsom din stemme
igen . Det skal indimellem afprøves på den dejlige måde: ved sang. Jeg har
tålmodighed og hvis du også har , kan vi nå langt.
Underviser: Marit Hansen, tlf. 2196 6645
Ringsted

Start

45 min. hver gang

6921207705

Tirsdag 14. september kl. 16.00-21.00
mulighed for forlængelse
Torsdag 16. september kl. 16.00-21.00
mulighed for forlængelse

Kr. 1.050 / 7 gange

6921207706

Klassisk solosang
- for begyndere, viderekomne og på højt niveau
Du bliver undervist i danske sange, salmer, tyske lieder, oratorie- , operaarier
m.m., efter eget valg og niveau. Stemmen trænes op med øvelser. Den bliver
derved stærkere og du kan udtrykke dig med den tonekvalitet, som du ønsker i
pågældende værk.Der arbejdes med åndedrættet , så du kan understøtte stemmen uden spændinger og give tonerne den styrke du ønsker. Dermed er du også
bedre rustet til det virkelig sjove::udtrykket i det vokale værk.
Visesang:
Viser vælges i samråd med læreren. Vi udvikler stemmen gennem øvelser, arbejder med åndedrættet, tydelig tekst og udtryk
Rytmisk sang:
Vi tager fat i åndedrættet og laver sunde regenererende øvelser, så din stemme
bedre kan holde til at blive brugt i det rytmiske repertoire. Vi har ikke mindst
også focus på et bevidst og personligt udtryk.
Snorkesang:
Hvis du lider af snorken, kan du muligvis få den nedsat ved dette kursus. Vi arbejder med åndedrættet, afspændthed i hals og skulderregionerne og fokuserer på
en stor åbning i mundhule og svælg for bedre passage. En lille snurren er bedre
end en kraftig snorken:) Kurset kræver at du laver dine øvelser hjemme. Ikke alle
oplever nedsat snorken efter kurset, men du vil altid komme ud med en bedre
sangstemme.

16

Valdemarskolen, Skolegade 9, lokale 157

Hold

Kr. 1.050 / 7 gange

Klaver
Klaverundervisning på alle niveauer - i alle aldre.
Vil du lære at spille klaver efter en fordybende, anderledes og legende teknik,
kombineret med den lette og dansende russiske klavertradition. Niels har hjernehalvdelenes samarbejde i fokus. Det fremskynder dine tekniske og musikalske
resultater - altså kortere øve-tid med større kvalitet.
Han vil arbejde med hændernes kontakt med instrumentet, fingersætning, dynamik og udtryk og du kan spille forskellige stilarter efter ønske. Der arbejdes med
becifringsspil, gehørspil, improvisation, firhændigt eller akkompagnement til bl.a.
sang eller violin, som han selv udøver. Teoretisk arbejdes med musikkens form,
harmonier/akkorders opbygning, nodelæsning, mm. Her er teknikken, som ikke
begrænser dig.
Underviser: Niels Lolck Madsen, tlf. 3834 3515
Slagelse

Østre Skole, Skovsøgade 10, lokale F3

Hold

Start

45 min. hver gang

7721207707

Tirsdag 14. september kl. 8.00-12.00
mulighed for forlængelse

Kr. 1.050 / 7 gange

Ringsted

Glumsø Kro, Storegade 2, 4171 Glumsø

Hold

Start

45 min. hver gang

6921207708

Onsdag 15. september kl. 16.00-21.00
mulighed for forlængelse

Kr. 1.050 / 7 gange

www.aof-sydvest-sj.dk

Musik og sang

VED INSTRUMENTALUNDERVISNING
RING OG AFTAL TID MED UNDERVISER

Klaver i Korsør

NYHED

Vil du spille klassisk, gospel eller noget andet, så tager vi udgangspunkt i hvor du
er som klaverspiller! Der må læres noder, teknisk viden om anslag, hvad betyder
andante, og prikkerne under noderne. Har du nogle noder du har spillet efter før,
så øv op og medbring dem, du bestemmer! Underviser Dorte E Jensen er organist,
men startede i sin tid bag klaveret hos en klaver pædagog, og her fik hun grundlaget til hvad der er værd at vide når der spilles klaver.
Underviser: Dorte Elisabeth Jensen, dengodevej@gmail.com
Korsør

Teglværksparken, Teglværksparken 50, lokale 1(1.sal)

Hold

Start

30 min. hver gang

7721207709

Tirsdag 21. september kl. 16.00-21.00
mulighed for forlængelse

Kr. 1100 / 10 gange

Stemmetræning / solosang for begynder og øvede

Violin på alle niveauer		
Violin for alle
Mange har den opfattelse at violinen hører barndommen og ungdommen til, hvis
man skal lære det – men violinen er for alle, også selvom du får lyst til at starte
senere i livet. Vi vil arbejde med intonation, klang, dynamik og udtryk.
Underviser: Niels Lolck Madsen, tlf. 3834 3515
Slagelse

Østre Skole, Skovsøgade 10, lokale F3

Hold

Start

45 min. hver gang

7721207710

Tirsdag 14. september kl. 8.00-12.00
mulighed for forlængelse

Kr. 1.050 / 7 gange

Er du begynder øver vi din stemme fra grunden og arbejder blandt andet med
sangskalaer, vejrtrækning og kropsholdning. Du er måske kormedlem, kirkesanger eller har sunget før og vil nu gerne lære mere om vejrtrækning, artikulering
og evnen til at bære tonen støttet. Nodekendskab er ikke nødvendigt bare du har
lysten til at lære og glæden ved at blive dygtigere. Har du stemmeproblemer eller
skader på stemmen kan specialtræning for det meste hjælpe og ligeledes kan
vejrtræknings øvelser, lette sangøvelser og kropsholdnings øvelser hjælpe hvis du
har astma eller KOL. Du kommer til at opleve større glæde ved at synge de sange
du holder af og får mere frihed og selvtillid gennem arbejdet med stemmen.
Underviser: Karin Kjerumgaard, tlf. 2078 7373
Slagelse

Østre Skole, Skovsøgade 10, lokale F4

Hold

Start

30 min. hver gang

7721207712
7721207713

Mandag 30. august kl. 16.00-20.00
Torsdag 2. september kl. 08.00-17.00

Kr. 1.890/18 gange
Kr. 1.890/18 gange

Solosang i Korsør
Komplet sangteknik		
Elsker du at synge og drømmer du om at nå nye højder med din stemme?
Har du svært ved at nå høje toner, mangler du power eller udtryk i din sang?
Måske bliver du hurtig hæs og træt i stemmen? Vil du gerne lære at frasere/
improvisere eller lege med forskellige klangfarver og genrer, så er dette noget
for dig. Der undervises ud fra Catherine Sadolins principper - komplet sangteknik,
der henvender sig til både begyndere og øvede, rytmiske og klassiske sangere.
Glæder mig til at se dig!
Underviser: Sine Hänninen Frøslev, tlf. 2972 0168
Slagelse

Er du mest til musical, klassisk eller fædrelandssange, du bestemmer! Vil du gerne
lære mere om god vejrtrækning, bugstøtte og afslappet kæbe, så kom du roligt
til Dorte E Jensen, og hun vil guide dig igennem, så du undgår at få spændinger i
kæben, slidte stemmebånd og andre skavanker. Vi varmer godt op, og i opvarmningen får du lært noget af det, du senere skal bruge som sanger.
Dorte E Jensen er udover at være organist også korleder. Hun gik selv til sang i
ungdommen,for at aflærer sig spændingerne i kæben og tungen! Det fik hun lært
samt en masse andet teknik, som former en god sanger.
Underviser: Dorte Elisabeth Jensen, dengodevej@gmail.com
Korsør

Østre Skole, Skovsøgade 10, lokale F4

Hold

Start

30 min. hver gang

77212077011

Mandag 6. september kl. 10.00-15.00

Kr. 1540/ 14 gange

NYHED

Teglværksparken, Teglværksparken 50, lokale 1(1.sal)

Hold

Start

30 min. hver gang

7721207714

Tirsdag 21. September kl. 16.00-21.00
mulighed for forlængelse

Kr. 1100 / 10 gange

NYHED

Instrumental undervisning
Ønsker du at lære at spille enten på klarinet, saxofon, tværfløjte eller trompet har du her muligheden. Uanset om du er begynder eller øvet er du hjertelig
velkommen. Indplacering i samråd med underviser.
Ring og aftal tid med John Danmark på tlf.: 40 13 56 67
Underviser: John Marding Nielsen (John Danmark)

Slagelse

Østre Skole, Skovsøgade 10, lokale F5

Hold

Start

25 min. hver gang

7721207719

Mandag 20. september kl. 12.00-18.00

Kr. 1100/ 10 gange

Nørretorv 30,1, 4100 Ringsted, tlf. 2113 0102
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Far-Mor-Barn

Gravid i varmt vand

Stimuleg – 3-6 måneder

Træning i vand er genialt for gravide, da vandets modstand giver skånsom styrketræning samtidig med, at
opdriften gør, at du føler dig meget lettere og mere
bevægelig. Vi træner stabilitet og bevægelse, styrke og
kondition.
Du kan være med i hele graviditetsperioden.
Underviser: Anne Merete Nielsen, psykomotorisk
terapeut
Ringsted 	
vandsbassin

Asgårdsskolen, Smålodsvej 20, varmt-

Underviser: Ulla Matlok, afspændingspæd. d.a.p. tlf. 2160 8894

Hold

Start

Pris - 9 gange

6921204201

Søndag 15. august kl. 10.45-11.30

Kr. 490

6921204202

Søndag 17. oktober kl. 10.45-11.30

Kr. 490

6921204203

Søndag 15. august kl. 13.00-13.45

Kr. 490

6921204204

Søndag 17. oktober kl. 13.00-13.45

Kr. 490

Lær dit barn at være tryg, så det kan boltre sig i vand. Vi
skal lave forskellige lege og øvelser i vandet. Dit barn skal
fornemme sin vægt og tyngde i vandet, og barnet skal
også under vand af og til. På grund af bassinets størrelse
er der kun plads til 1 forælder i vandet, og der må kun
fotograferes efter aftale med underviseren.
OBS! Din baby skal bruge en bade-ble for at deltage.

Anlægspavillonen, Tvær Allé 5, lokale 6

Hold

Start

Pris - 6 gange

6921204209

Mandag 16. august kl. 10.45-11.35

Kr. 350

6921204210

Mandag 27. september kl. 10.45-11.35

Kr. 350

6921204211

Mandag 15. november kl. 10.45-11.35

Kr. 350

Den lidt større baby vil gerne kravle og stå og gå, tumle rundt og iagttage de
andre børn, og på dette hold stimulerer vi alle disse ting. Du kommer til at bruge
din egen krop sammen med barnet og hjælpe barnet til at bevæge sig på forskellig måde. Der vil være forskellige redskaber i brug i undervisningen og vi synger
børnesange undervejs som opmuntrer og stimulerer høre/rytmesansen. Aktiviteterne vil ligne hinanden fra gang til gang, da det skaber tryghed for børnene, men
de varieres løbende, så børnene bliver motorisk stimuleret.
Underviser: Ulla Matlok, afspændingspæd. d.a.p. tlf. 2160 8894

Underviser: Anne Merete Nielsen, psykomotorisk
terapeut

Ringsted 	

Asgårdsskolen, Smålodsvej 20, Varmt-

Hold

Start

Pris - 9 gange

6921204205

Søndag 15. august kl. 09.15-10.00

Kr. 490

6921204206

Søndag 17. oktober kl. 09.15-10.00

Kr. 490

6921204207

Søndag 15. august kl. 10.00-10.45

Kr. 490

6921204208

Søndag 17. oktober kl. 10.00-10.45

Kr. 490

18

Ringsted 	

Stimuleg – 6-10 måneder

Babyleg i varmt vand 3-12 mdr

Ringsted 	
vandsbassin

Giv dit barn en god start og få inspiration til bevægelser, der stimulerer barnets
primære sanser (balance-, føle- og muskel/led-sans)måske sammen med din
mødregruppe. Vi lærer verden og os selv at kende ved at bruge kroppen og bevæge den. I undervisningen skal du bruge din egen krop sammen med barnet
og hjælpe barnet til at bevæge sig. Der vi være forskellige redskaber i brug i
undervisningen og vi synger børnesange undervejs, som opmuntrer og stimulerer høre/rytmesansen. Aktiviteterne vil ligne hinanden fra gang til gang, da det
skaber tryghed for børnene, men de varieres løbende, så børnene bliver motorisk
stimuleret.

Anlægspavillonen, Tvær Allé 5, lokale 6

Hold

Start

Pris - 6 gange

6921204212

Mandag 16. august kl. 11.50-12.40

Kr. 350

6921204213

Mandag 27. september kl. 11.50-12.40

Kr. 350

6921204214

Mandag 15. november kl. 11.50-12.40

Kr. 350

www.aof-sydvest-sj.dk

Krop og Sind
Stram op! – på bækkenbund, mave og balder
Bækkenbunden kan sagtens trænes på andre måder end ved traditionelle knibeøvelser. Du vil lære at bruge bækkenbunden i alle kroppens bevægelser. Vi laver
opvarmning, får pulsen lidt op, mave/balleøvelser, venepumpe-øvelser og øvelser for ben og fødder – og masser af øvelser for og med bækkenbunden.
Kurset er for kvinder i ALLE aldre – og faktisk også for mænd.
Husk at medbringe vand og tæppe.
Underviser: Ulla Matlok, Afsp.pæd. d.a.p., tlf. 2160 8894
Korsør

Start (÷ uge 38)

Pris - 13 gange

7721204225

Fredag 10. september kl. 9.15-10.25

Kr. 705 / *605

Ringsted

Prøvetime

Anlægspavillonen, Tværallé 5, lokale 6

Små hold

Start (÷ uge 38)

Pris - 13 gange

6921204226

Mandag 6. september kl. 18.30-19.40

Kr. 705

Værkerne, Frederiksvej, lok 111

NYHED

Små hold

Start (÷ uge 38)

Pris - 8 gange

7921204227

Fredag 10. september kl. 16.15-17.25

Kr. 540

Sorø

Ballroom Fitness™ – dans dig glad!

Kulturhuset, Skolegade 1, multisal

Små hold

Slagelse

Østre Skole, Skovsøgade 10, lokale F12

Underviser: Ulla Matlok. tlf. 2160 8894

Små hold

Start (÷ uge 38)

Pris - 13 gange

Ringsted

7721204228

Onsdag 8. september kl. 18.15-19.25

Kr. 705 / *605

Dagmarskolen, Vestervej 11, Pi.Gym

Hold

Start

Pris - 1 gang

6921204215

Mandag 6. september kl. 20.15-21.15

Kr. 20

Slagelse

Bliv glad for din krop
- for modne overvægtige divaer

Østre Skole, Skovsøgade 10, Gym.salen (S2)

Hold

Start

Pris - 1 gang

7721204216

Onsdag 8. september kl. 19.45-20.45

Kr. 20

Korsør

Kulturhuset, Skolegade 1, multisal

Hold

Start

Pris - 1 gang

7721204217

Fredag 10. september kl. 10.45-11.45

Kr. 20

Sorø

NYHED

Værkerne, Frederiksvej, salen

Hold

Start

Pris - 1 gang

7921204218

Fredag 3. september kl. 14.45-15.45

Kr. 20

Ballroom Fitness™ – dans dig glad!

NYHED

Dans dig glad uden en partner, men gerne med en masse venner! Ballroom fitness
er for dig, der elsker at danse standard- og latin-dans efter glad musik, og du behøver ingen partner. Vi danser hver for sig, og kommer igennem glade trin til både
vals, quick step, cha cha cha, jive og andre standard/latin-danse. Timen bygges
op med opvarmning, rolig dans og derefter kommer pulsen op. Du behøver ikke
at kunne danse, bare du har lyst til at bevæge dig og få nogle gode grin samtidig!

Små hold

Start

6921204219

Mandag 27. september kl. 20.15-21.15 Kr. 500

Få mere energi, livsglæde og bliv glad for din krop med bevægelser der passer
til dig. Inspirerende feminin fitness / dans til super god musik som du kan synge
med på (hvis du har lyst). Du får brugt hele kroppen i en glad atmosfære. Du
bestemmer selv dit tempo og alle kan være med. Vi slutter af med afspænding
og vejrtrækningsøvelser som hjælper dig til at få pulsen ned, ro i sjælen og god
samvittighed. Det kræver ikke andet end noget let træningstøj, en flaske til vand
og et håndklæde til at tørre sveden af panden.
Kom og vær med. Du vil gøre noget godt for dig selv.

Østre Skole, Skovsøgade 10, Gym.salen (S2)

Underviser: Bente Helt, tlf. 6093 7676

Små hold

Start

Pris - 10 gange

Slagelse

7721204220

Onsdag 29. september kl. 19.45-20.45

Kr. 500

Underviser: Ulla Matlok. tlf. 2160 8894
Ringsted

Slagelse

Korsør

Dagmarskolen, Vestervej 11, Pi.gym.
Pris - 10 gange

Kulturhuset, Skolegade 1, multisa

Små hold

Start

Pris - 10 gange

7721204221

Fredag 1. oktober kl. 10.45-11.45

Kr. 500

Sorø

Gl. Gymnasium, Herrestræde, Gym.sal

Små hold

Start (÷ uge 42)

Pris - 10 gange

7721204223

Tirsdag 28. september kl. 16.00-17.00

Kr. 475

Små hold

Start (÷ uge 41,42)

Pris - 9 gange

7721204224

Onsdag 6. oktober kl. 10.00-11.00

Kr. 430

Værkerne, Frederiksvej, salen

Små hold

Start

Pris - 10 gange

7921204222

Fredag 1. oktober kl. 14.45-15.45

Kr. 500

Nørretorv 30,1, 4100 Ringsted, tlf. 2113 0102

19

Krop og Sind

Krop og Sind
”Gammeldaws” Motionsgymnastik

NYHED

På dette hold træner vi hele kroppen igennem i stil med rigtig gammeldags motionsgymnastik, hvor der vil være både gang, sving, vrid, sidebøjninger osv. (men
ingen løb og hop). Der vil være bevægelse i forskelligt tempo og vi slutter altid
af med afspændingsøvelser.
Underviser: Tove Bech
Slagelse

Fødder i topform

NYHED

Vil du gerne holde dig sund og rørig hele livet, så er glade fødder et must.
Vi vil på kurset arbejde med fodens fjedring, balance og styrke. Med større fleksibilitet vil dine fødder blive mere elastiske og smidige og vil være med til at forbygge skader i knæ, hofte og ryg og vedligeholde din balance. Hver gang starter
med stille og rolig opvarmning af hele kroppen og øvelser på gulv.
Medbring liggeunderlag.
Kursusprisen er inkl. massagebold og træningselastik.
Underviser: Michael Poulsen, massør
Ringsted

Sted oplyses senere

Små hold

Start

Pris - 4 gange

6921204229

Mandag 27. september kl. 15.30-17.00

Kr. 370

Slagelse

Østre Skole, Skovsøgade 10, S2

Små hold

Start

Pris - 4 gange

7721204230

Mandag 1. november kl. 15.30-17.00

Kr. 370

Motionsgymnastik for dig med KOL

NYHED

Underviser: Tove Bech
Østre Skole, Skovsøgade 10, lokale F 12

Små hold

Start

Pris - 12 gange

7721204231

Onsdag 22. september kl. 12.30-13.30

Kr. 540 / * 440

Skælskør

Skælskør Bibliotek, Vestergade 4, salen

Små hold

Start

Pris - 10 gange

7721204232

Torsdag 23. september kl. 11.30-12.30

Kr.

Få et stærkt og sundt åndedræt

NYHED

- som giver vitalitet og energi i hverdagen
Vejrtrækningsøvelser så du kommer dybt ned og ind i et sundt åndedræt.
For dig som har astma, er performer, synger, laver hård træning, gerne vil sove
bedre, lider af stress eller bare vil lære at trække vejret korrekt - til gavn for dig
og din krop. Du vil mærke en kæmpe forskel og på mange måder få det bedre
og få mere energi.
Underviser: Benedicte Eneskov, afsp.pæd, terapeut og yogalærer tlf. 2184 9306
Ringsted

Fredensvej 9, st. (brug dørtelefonen)

Små hold

Start

Pris - 4 gange

6921204265

Onsdag 29. september kl. 19.00-20.30
mulighed for forlængelse

Kr. 290

20

Små hold

Start

Pris - 14 gange

7721204233

Onsdag 1. september kl. 10.00-11.00
(Ingen øvelser på gulv)

Kr. 630 / * 530

7721204234

Onsdag 1. september kl. 11.15-12.15

Kr. 630 / * 530

Skælskør

Skælskør Bibliotek, Vestergade 4, salen

Små hold

Start

Pris - 14 gange

7721204236

Torsdag 2. september kl. 10.10-11.20

Kr. 630 / * 530

Forebyggende Motion og mulighed for afspændingsmassage
Når du har problemer med bevægeapparatet, bliver du ofte ved med at lave de
samme uhensigtsmæssige bevægelser og det betyder, at hvis du ikke lærer at
forebygge, vil du til stadighed få de samme problemer igen. Kom og få effektiv
forebyggende motion tilpasset netop dit behov. Du vil få vejledning i hjemmeøvelser og tiltag, som du kan inddrage i din dagligdag og på den måde forebygge
en uhensigtsmæssig måde at bruge kroppen på. Vi arbejder med hele kroppen,
men har fokus på ryg- og mavetræning.
Der vil være mulighed for massage i forbindelse med undervisningen.
Underviser: Michael Poulsen

På dette hold træner vi hele kroppen igennem i stil med rigtig gammeldags motionsgymnastik, hvor der vil være både gang, sving, vrid, sidebøjninger osv. (men
ingen løb og hop). Der vil være bevægelse i forskelligt tempo og vi slutter altid af
med afspændingsøvelser. Undervisningen tager hensyn til den enkeltes formåen.
Slagelse

Østre Skole, Skovsøgade 10, lokale F 12

Slagelse

Østre Skole, Skovsøgade 10, S 2

Små hold

Start FÅ LEDIGE PLADSER

Pris - 10 gange

7721204237

Mandag 9. august kl. 15.30-17.00

Kr. 1.200

7721204238

Onsdag 11. august kl. 10.30-12.00

Kr. 1.200

7721204239

Onsdag 11. august kl. 12.00-13.30

Kr. 1.200

7721204240

Onsdag 11. august kl. 16.30-18.00

Kr. 1.200

7721204241

Onsdag 11. august kl. 18.00-19.30

Kr. 1.200

Tri-Yoga

NYHED

Triyoga er en meditativ yoga hvor åndedræt og bevægelse følges ad i et samlet
’flow’. Der er fokus på ryg og hofter, blide stræk og dybe åndedrag som hjælper
til at øge din smidighed. Bevægelserne tilpasses dig, så netop din krop finder
afslapning og velvære. Hvad enten du er nybegynder, senior eller sportstrænet,
vil du blive styrket og få øget energi, både fysisk og mentalt. Hver time afsluttes
med afslapning.
Trine er internationalt certificeret Tri-Yoga lærer.
Yoga er for alle.
Kom i løstsiddende tøj og medbring et liggeunderlag samt et tyndt tæppe
Underviser: Trine Fotel, tlf. 6126 4810
Slagelse
Hold

Østre Skole, Skovsøgade 10, lokale F 12
Start

Pris - 10 gange

7721204241

Tirsdag 21. september kl. 17.00-18.30

Kr. 720 / *620

7721204242

Tirsdag 21. september kl. 19.00-20.30

Kr. 720 / *620

www.aof-sydvest-sj.dk
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Underviser: Benedicte Eneskov, yogalærer, tlf. 2184 9306
Ringsted 	

Anlægspavillonen, Tværallé 5, lokale 6

Små hold

Start

Pris - 14 gange

6921204251

Mandag 6. september kl. 9.00-10.30

Kr. 1005

Underviser: Ny underviser
Ringsted 	

Anlægspavillonen, Tværallé 5, lokale 6

Små hold

Start

Pris - 12 gange

6921204252

Onsdag 22. september kl. 10.40-12.10

Kr. 840

6921204253

Onsdag 22. september kl. 12.20-13.50

Kr. 840

Underviser: Wini Hald, udd fra Skandinavisk Yoga og Meditationsskole
Dianalund 	

Yoga

Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, lok 9

Hold

Start

Pris - 10 gange

7921204254

Onsdag 22. september kl. 16.45-18.15

Kr. 720

Yogaundervisningen vil indeholde dynamiske øvelser og statiske stillinger, som du
kan være stille i. Vi fokuserer på dine led, nakke, skuldre og hofter. Yoga harmoniserer krop og sind. Dine muskler, indre organer og kredsløb kommer i balance.
Dit åndedræt bliver naturligt dybere og giver dig mere overskud og inspiration til
at fordybe dig og finde ind til dig selv. Yoga giver mere energi og kreativ tænkning
til din dagligdag.

Underviser: Benedicte Eneskov, Psykomotoriker, yogalærer, tlf. 2184 9306

Yoga er for alle.
Kom i løstsiddende tøj og medbring et liggeunderlag samt et tyndt tæppe

Underviser: Wini Hald, udd fra Skandinavisk Yoga og Meditationsskole

Underviser: Wini Hald, udd fra Skandinavisk Yoga og Meditationsskole
Slagelse 	

Østre Skole, Skovsøgade 10, lokale F 12

Små hold

Start SENIORER

Pris - 10 gange

7721204243

Tirsdag 21. september kl. 10.00-11.30

Kr. 720 / *620

Slagelse 	

Start

Pris - 10 gange

7721204244

Torsdag 23. september kl. 18.15-19.45

Kr. 720

Underviser: Hanne Lorensen, exam. yogalærer, tlf. 29729540
Anlægspavillonen, Tværallé 6, lokale 6

Hold

Start

Pris - 31 gange

6921204245

Tirsdag 31. august kl. 9.00-10.30

Kr. 2235

6921204246

Tirsdag 31. august kl. 10.45-12.15

Kr. 2235

Underviser: Bibi Koch, lærer i Yoga, Pilates, Mensendieck ”Gym”. Tlf. 6083 2310
Slagelse 	

”Liv i Hjertecentret”, Nytorv 8c

Små hold

Start (÷ uge 42,47)

Pris - 19 gange

7721204246

Tirsdag 3. august kl. 9.45-11.30

Kr. 1710 / *1610

Underviser: Ny underviser
Slagelse 	

Start

Pris - 16 gange

7921204255

Onsdag 8. september kl. 9.00-10.45

Kr. 1295

Sorø 	

Værkerne, Frederiksvej 27, lok 119

Hold

Start

Pris - 12 gange

7921204256

Onsdag 8. september kl. 10.00-11.30

Kr. 865

Underviser: Trine Rys
Værkerne, Frederiksvej 27, lok 111

Hold

Start

Pris - 16 gange

7921204257

Onsdag 18. august kl. 14.00-15.30

Kr. 1160

Underviser: Ny underviser
Korsør 	

Kulturhuset, Skolegade 1, gym.sal

Små hold

Start

Pris - 17 gange

7721204258

Onsdag 22. september kl. 17.00-18.30

Kr. 1295 / *1195

7721204259

Onsdag 22. september kl. 18.45-20.15

Kr. 1295 / *1195

Underviser: Bibi Koch, lærer i Yoga, Pilates, Mensendieck ”Gym”. Tlf. 6083 2310
Korsør 	

Teglværksparken, Teglværksparken 50, festsalen

Små hold

Start (÷ uge 42,47)

Pris - 19 gange

7721204260

Onsdag 4. august kl. 9.00-10.30

Kr. 1450/ *135

7721204261

Onsdag 4. august kl. 10.40-12.10

Kr. 1450/ *135

Underviser: Bibi Koch, lærer i Yoga, Pilates, Mensendieck ”Gym”. Tlf. 6083 2310

Østre Skole, Skovsøgade 10, F

Hold

Start

Pris - 12 gange

721204247

Torsdag 23. september kl. 8.30-10.00

Kr. 865

Underviser: Lars Michael Rasmussen, exam. yogalærer
Ringsted 	

Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, lok 3

Små hold

Sorø 	

Østre Skole, Skovsøgade 10, lokale F 11

Hold

Ringsted 	

Dianalund 	

Korsør 	

Skovåsen 124, yogalokalet

Små hold

Start (÷ uge 42,47)

Pris - 19 gange

7721204262

Mandag 2. august kl. 10.00-11.45

Kr. 2085 / *1985

7721204263

Mandag 2. august kl. 17.00-18.45

Kr. 2085 / *1985

Asgårdsskolen, Smålodsvej 20, Tumlesalen

Hold

Start

Pris - 25 gange

6921204248

Tirsdag 31. august kl. 17.00-18.30

Kr. 1800

6921204249

Tirsdag 31. august kl. 19.00-20.30

Kr. 1800

6921204250

Torsdag 2. september kl. 17.00-18.30

Kr. 1800

Nørretorv 30,1, 4100 Ringsted, tlf. 2113 0102
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Yoga – For dig med stress og skavanker

Ryg- / Gigthold i varmt vand

Vi bruger yoga samt blide kropslige øvelser til at hjælpe kroppen med at lukke
op, blive styrket og få bevægelse ind i led og muskler. Desuden fokuserer vi på
holdning, kropssprog og du kommer hver mødegang ned i dyb afspænding.
Medbring: tæppe - og beklædningen er praktisk løstsiddende træningstøj
Underviser: Benedicte Eneskov, psykomotoriker, yogalærer tlf. 2184 9306
Ringsted

Fredensvej 9, st. (brug dørtelefonen)

Ringsted

Start

Pris - 13 gange

6921204264

Onsdag 8. august kl. 17.15-18.45

Kr. 940

Aqua-Yoga
Aqua yoga er yoga udført og tilpasset i vand. Det udfordrer din krop, styrker og
toner dine muskler da vandet giver modstand. Vandet støtter svage led, giver en
forbedret balance og koordination og det bliver lettere for dig at strække muskler
og led igennem.
Aqua yoga er god for mave, hofter, ryg, bryst og skuldre. Det giver en mere meditativ tilstand, vender sindet indad og sætter en travl hverdag på plads.

Asgårdsskolen, Smålodsvej 20, varmtvandsbassin

Underviser: Tove Bech
Små hold

Små hold

Start

Pris - 19 gange

6921204274

Mandag 9. august kl. 15.15-16.00

Kr. 915

6921204275

Mandag 9. august kl. 16.00-16.45

Kr. 915

6921204276

Mandag 9. august kl. 16.45-17.30

Kr. 915

Underviser: Ulla Gerlach
Små hold

Start

Pris - 16 gange

6921204276

Mandag 9. august kl. 16.45-17.30

Kr. 770

Motion og afspænding i varmtvand

Underviser: Juliane Philine Rothmaler, exam. yogalærer,
julianephiline@rothmaler.com
Ringsted

Har du gigt eller problemer med ryggen er dette holdet for dig. Der startes med
let opvarmning, styrkende øvelser for ryggens muskulatur, afspænding omkring
skuldre, nakke samt bevægelse for hele kroppen.

Asgårdsskolen, Smålodsvej 20, varmtvandsbassin

Hold

Start

Pris - 10 gange

6921204266

Søndag 26. september kl. 13.45-14.30

Kr. 480

Fokus på mave-, ryg- og balanceøvelser ud fra den enkeltes behov og kunnen.
Diabetespatienter får megen glæde af det varme vand, da det styrker dit blodomløb. Gigtpatienter oplever smertelindring i det varme vand, så øvelserne bliver
lettere at udføre og har du sklerose eller parkinson patienter vil du ligeledes have
god glæde af det varme vand
Underviser: Tove Bech

Underviser: Birgith Laursen, exam. yogalærer, tlf 21 40 23 25
Slagelse 	

Ringsted

Slagelse Svømmehal, Antvorskov Allé 133, varmtvandsbassin

Hold

Start

Pris - 16 gange

7721204267

Mandag 23. august kl. 20.45-21.30

Kr. 770

Aqua Fitness
Målet er, at få øget forbrændingen og opnå en bedre kondition, så du kan få mere
overskud og styrke i din hverdag. Dette gøres i behageligt 32 graders varmt vand.
Vi bruger vandets modstand til at øge effekten af øvelserne, hvorved pulsen stiger
og forbrændingen øges.
Niveauet sættes, så alle kan være med og alle får en sjov oplevelse ud af det.

Små hold

Asgårdsskolen, Smålodsvej 20, varmtvandsbassinet
Start

Pris - 18 gange

6921204279

Fredag 13. august kl. 14.30-15.15

Kr. 865

6921204280

Fredag 13. august kl. 15.15-16.00
(høj vandstand 1,5 m)

Kr. 865

6921204281

Fredag 13. august kl. 17.30-18.15

Kr. 865

6921204282

Lørdag 13. august kl. 10.45-11.30

Kr. 865

Underviser: Pia Jørgensen, afspændingspæd. d.a.p. tlf. 2278 1396
Slagelse

Stjernebakken 6

Underviser: Birgith Laursen, exam. Yogalærer, tlf. 21402325

Små hold

Start

Pris - 15 gange

Slagelse

Slagelse Svømmehal, Antvorskov Allé 133, varmtvandsbassin

7721204283

Tirsdag 7. september kl. 9.45-10.30

Kr. 1275 / *1175

Hold

For overvægtige. Min +20 kg.

Pris - 16 gange

7721204284

Tirsdag 7. september kl. 10.30-11.15

Kr. 1275 / *1175

7721204268

Mandag 23. august kl. 20.00-20.45

Kr. 770

Hold

For alle

Pris - 18 gange

7721204285

Torsdag 26. august kl. 18.45-19.30

Kr. 1530 / *1430

Underviser: Tove Bech
Ringsted

Asgårdsskolen, Smålodsvej 20, varmtvandsbassin

Hold

For overvægtige. Min +20 kg.

Pris - 19 gange

6921204269

Mandag 9. august kl. 17.30-18.15

Kr. 915

6921204270

Mandag 9. august kl. 18.15-19.00

Kr. 915

Underviser: Anne Merete Nielsen, psykomotorisk terapeut
Ringsted

Underviser: Ulla Gerlach
Ringsted
Små hold

Start

Pris - 18 gange

6921204286

Torsdag 19. august kl. 15.00-15.45

Kr. 865

Underviser: Ny underviser

Asgårdsskolen, Smålodsvej 20, varmtvandsbassin

Hold

For alle - start

Pris - 18 gange

6921204271

Søndag 15. august kl. 11.30-12.15

Kr. 865

6921204272

Søndag 15. august kl. 12.15-13.00

Kr. 865

Slagelse

(÷ uge 11,21)

Pris - 13 gange

7721204287

Mandag 20. september kl. 13.00-13.45

Kr. 1105

7721204288

Mandag 20. september kl. 13.45-14.30

Kr. 1105

Stjernebakken 6

Hold

For alle - start

Pris - 18 gange

7721204273

Torsdag 26. august kl. 18.00-18.45

Kr. 1530
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Stjernebakken 6

Små hold

Underviser: Pia Jørgensen, afspændingspæd. d.a.p. tlf. 2278 1396
Slagelse

Asgårdsskolen, Smålodsvej 20, varmtvandsbassin
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Underviser: Lisbeth Johannessen, tlf. 6064 3463
Korsør

Broskolen, Bragesvej 6, varmtvandsbassin

Små hold

Start

Pris - 18 gange

7721204289

Mandag 9. august kl. 17.30-18.15

Kr. 865 /* 765

7721204290

Mandag 9. august kl. 18.15-19.00

Kr. 865 /* 765

7721204291

Mandag 9. august kl. 19.00-19.45

Kr. 865 /* 765

7721204292

Tirsdag 10. august 15.15-16.00

Kr. 865 /* 765

7721204293

Tirsdag 10. august kl. 16.00-16.45

Kr. 865 /* 765

7721204294

Tirsdag 10. august kl. 16.45-17.30

Kr. 865 /* 765

7721204295

Tirsdag 10. august kl. 17.30-18.15

Kr. 865 /* 765

7721204296

Tirsdag 10. august kl. 18.15-19.00

Kr. 865 /* 765

7721204297

Onsdag 11. august11.45-12.30

Kr. 865 /* 765

7721204298

Onsdag 11. august kl. 12.30-13.15

Kr. 865 /* 765

7721204299

Onsdag 11. augusst kl. 13.15-14.00

Kr. 865 /* 765

7721204300

Torsdag 12. august kl. 18.30-19.15

Kr. 865 /* 765

7721204301

Torsdag 12. august kl. 19.15-20.00

Kr. 865 /* 765

7721204302

Torsdag 12. august kl. 20.00-20.45

Kr. 865 /* 765

7721204303

Fredag 13 august kl. 13.30-14.15

Kr. 865 /* 765

7721204304

Fredag 13 august kl. 14.15-15

Kr. 865 /* 765

Underviser: Pia Jørgensen, afspændingspæd. d.a.p. tlf. 2278 1396
Korsør

Broskolen, Bragesvej 6, varmtvandsbassin

Små hold

Start

Pris - 18 gange

7721204305

Mandag 9. august kl. 13.45-14.30

Kr. 865 /* 765

7721204306

Mandag 9. august kl. 14.30-15.15

Kr. 865 /* 765

7721204307

Mandag 9. august kl. 15.15-16.00

Kr. 865 /* 765

7721204308

Mandag 9. august kl. 16.00-16.45

Kr. 865 /* 765

7721204309

Mandag 9. august kl. 16.45-17.30

Kr. 865 /* 765

Aqua motion for den travle m/k

Motion og afspænding i varmtvand for
Skleroseramte

NYHED

Vi træner den svækkede koordination af arme og ben samt styrker din krop og
balance. Du er velkommen til at tage en hjælper med.
Underviser: Tove Bech
Ringsted

Asgårdsskolen, Smålodsvej 20, varmtvandsbassinet

Små hold

Start

Pris - 18 gange

6921204314

Lørdag 14. august kl. 12.15-13.00

Kr. 865

Vandgymnastik for kræftpatienter m/k
For kvinder og mænd, som har eller har haft kræft. Undervisningen tilrettelægges
efter, hvad hver enkelt kan klare med sin krop lige nu. I det varme vand gør det
ikke ondt at bevæge sig, med de bi- og senfølgevirkninger du evt. har fået af
behandlingen.
Underviser: Tove Bech
Ringsted

Asgårdsskolen, Smålodsvej 20, varmtvandsbassinet

Små hold

Start

Pris - 18 gange

6921204315

Lørdag 14. august kl. 11.30-12.15

Kr. 865

Underviser: Pia Jørgensen, afspændingspæd. d.a.p. tlf. 2278 1396
Slagelse

Slagelse svømmehal, Antvorskov Allé 133, varmtvandsbassinet

Små hold

Start

Pris - 20 gange

7721204316

Mandag 8. august kl. 8.45-9.30

Kr. 960 / *860

Underviser: Tove Bech

Trænger du til at få rørt hele kroppen? Dette gøres i behageligt 32 graders varmt
vand hvor der er meget lidt belastning på dine led – men hvor du får super træning af dine muskler. 45 min træning i fuld fart – du bestemmer dog selv, hvor
meget fart der skal være på, så ALLE kan deltage.

Slagelse

Slagelse svømmehal, Antvorskov Allé 133, varmtvandsbassinet

Små hold

Start

Pris - 20 gange

7721204317

Fredag 13. august kl. 9.30-10.15

Kr. 960 / *860

Underviser: Pia Jørgensen, afspændingspæd. d.a.p. tlf. 2278 1396
Slagelse

Vandtilvænning for voksne

Stjernebakken 6

Hold

Start

Pris - 15 gange

7721204310

Tirsdag 7. september kl. 9.00-9.45

Kr. 1275

Holdet til dig, der enten er vandskræk eller er utryg ved at bevæge dig i vand.
Undervisningen tager udgangspunkt i lige netop dig og dine behov. Vi starter fra
begyndelsen og bevæger os fremad mod oplevelsen af glæde og tryghed i vandet

Underviser: Tove Bech

Underviser: Tove Bech

Slagelse

Ringsted

Slagelse Svømmehal, Antvorskov Allé 133, varmtvandsbassin

Asgårdsskolen, Smålodsvej 20, varmtvandsbassin

Hold

Start

Pris - 20 gange

Hold

Begyndere/let øvede

Pris - 18 gange

7721204311

Fredag 13. august kl. 8.00-8.45

Kr. 960

6921204278

Fredag 13. august kl. 18.15-19.00

Kr. 865

7721204312

Fredag 13. august kl. 8.45-9.30

Kr. 960

Underviser: Pia Jørgensen, afspændingspæd. d.a.p. tlf. 2278 1396
Slagelse

Slagelse Svømmehal, Antvorskov Allé 133, varmtvandsbassin

Hold

Start

Pris - 20 gange

7721204313

Mandag 9. august kl. 8.00-8.45

Kr. 960

Vigtigt!
For at kunne opretholde en god vandkvalitet og stor hygiejne anmoder vi om at følgende overholdes inden du benytter bassinet.
Kroppen vaskes grundigt. Der må ikke bæres smykker, sminke skal vaskes af, håret skal være vådt – hvis ikke – skal der bæres badehætte.
Husk at vaske badetøjet inden start, da det kan indeholde sand, tang og sololie.

Nørretorv 30,1, 4100 Ringsted, tlf. 2113 0102
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Praktiske Oplysninger
AOF Sydvest Sjælland
Væxthuset, Nørretorv 30,1
4100 Ringsted			
Tlf. 2113 0102			
mail@aof-sydvest-sj.dk
www.aof-sydvest-sj.dk
Kontorets åbningstider
Mandag - torsdag
kl. 09.00-15.00
Fredag lukket.

Her
finder
du os

OBS!
Den 1. onsdag i hver måned fra kl. 9-12 (undtagen januar, juni, juli og august)
vil der være mulighed for at tilmelde sig og betale på Slagelse Central
bibliotek, Stenstuegade 3, 4200 Slagelse

Tilbud til fysisk og psykisk handicappede
AOF tilbyder kurser til udviklingshæmmede indenfor
musik, sang, bagning, madlavning, julestue, rytmik,
afspænding, håndarbejde/hobby m.m.

Ferier og fridage
Kontoret holder lukket i folkeskolernes ferier, og der er ingen undervisning
med mindre andet er aftalt.
Tilmelding – vælg mellem:
- www.aof-sydvest-sj.dk
- tlf. 2113 0102
- mail@aof-sydvest-sj.dk
- besøg os på kontoret på Nørretorv 30,1 i Ringsted
- www.aftenskole.nu (kun Ringsted)

Der er ikke oprettede kurser pt, men ring ind
med ønsker og eventuelle tilmeldinger.

Frivillig i AOF Sydvest Sjælland

Betaling – vælg mellem:
- dankort ved tilmelding på hjemmesiden
- dankort eller kontant betaling på kontoret

I en aftenskole er der rigtig mange arbejdsopgaver og
altid brug for glade hænder der vil gøre en forskel.

Fortrydelse og afmelding
Fortrydelse og afmelding fra kursus, foredrag og øvrige arrangementer kan
normalt foregå frem til 14 dage før startdato. Ved afmelding eller fortrydelse tilbagebetales det indbetalte beløb.
OBS! Manglende fremmøde giver ikke ret til tilbagebetaling. I henhold til
forbrugeraftaleloven er der 14 dages fortrydelsesret ved e-handel. Kurser og
andre aktiviteter købt på nettet er derfor omfattet af denne fortrydelsesret.
Bindende tilmelding til rejser og ture, hvor køb af billetter indgår.

Er du frisk mødestabil, elsker at tale med mennesker og har du
lyst til at hjælpe mig med praktiske opgaver, nytænkning og
udbredelsen af det frivillige arbejde
– er du hjertelig velkommen til en kop kaffe på
AOF s kontor på Nørretorv 30,1 - 4100 Ringsted

Forbehold for ændringer
Levering er foretaget når kurset, foredraget eller anden aktivitet er igangsat. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, ændring af undervisningssted, underviser og startdato. Ved aflysning af kurser, foredrag eller
aktiviteter tilbagebetales det indbetalte beløb.
Nedsat deltagerbetaling
Slagelse Kommune – Borgere m/ bopæl i Slagelse kommune får 100 kr. i
tilskud til handicap/hensyntagende hold (små hold) på min. 15 lektioner.
Der ydes således ikke tilskud for de nævnte grupper til almene hold, sangog instrumentalundervisning samt foredrag.
Sorø Kommune – pensionister med en tillægsprocent på 100 kan ved
henvendelse i kommunen få et tilskud på 25 % af prisen pr. kursus, dog
max. 200 kr.
Ringsted Kommune – yder ingen tilskud til fuldtidsledige, efterlønnere og
pensionister. Hvis du har problemer med nakke, skuldre, ryg eller andre
problemer med bevægeapparatet findes der hold med mindre holdstørrelse.
Disse hold er markeret som små hold.

Tilbud til firmaer
AOF Sydvest Sjælland tilrettelægger gerne særlige kurser for
virksomheder, institutioner, boligområder eller andre, som
ønsker et særligt kursus tilpasset deres behov.
Det kan f.eks være:
• Grundlæggende brug af computer eller iPad
• IT-kurser med fokus på et bestemt emne
• Microsoft Office: Word, Excel, Powerpoint
• Gode vaner i e-mails
• Motion i arbejdstiden
• Motion for særlige målgrupper
• Kreative fag
• Massageordninger
• Endagskurser om et særligt emne
• Andet I har lyst til
Ring og hør nærmere på tlf. 2113 0102

Persondatapolitik:
Vi behandler dine person-oplysninger for at kunne håndtere din kursustilmelding og kursets afvikling.
Lovgrundlaget for behandling af dine oplysninger er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og databeskyttelseslovens § 6.
Kategorier af personoplysninger: Vi behandler de oplysninger, du selv har
givet os, og som vi skal bruge for at kunne administrere din kursustilmelding og betalingen: Navn, fødselsdag, adresse, bopælskommune, telefonnumre, mailadresser. Evt. personnummer, hvis kommunen yder tilskud til
nedsættelse af brugerbetalingen eller du tilmelder dig hold udenfor din
bopælskommune, da dette er krav fra kommunerne.
Modtagere af oplysninger:
De IT-leverandører og andre databehandlere, som leverer vores IT-systemer,
Afdelingernes revision, Kursets underviser, Kommuner
Design og Layout: Jannerup Grafisk
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www.aof-sydvest-sj.dk

www.aof-sydvest-sj.dk
mail@aof-sydvest-sj.dk
tlf. 2113 0102

