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Den bedste bid af din tid…
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Når du vil være rigtig god til noget ..

AOF Næstved & Susålandet – den bedste bid af din tid.
AOF Næstved & Susålandet er den lokale AOF afdeling i Næstved. Vi tilbyder kurser, foredrag,
ekskursioner, sommerhøjskoler, busture, debatskabende arrangementer og meget mere. Alle kan
gøre brug af vores tilbud om viden, læring og fornyelse, og indgå i et levende fællesskab med andre
mennesker. Vi håber, at du vil finde netop den aktivitet som du kunne tænke dig at deltage i.
Hvis du ikke lige finder det du søger, eller du brænder inde med forslag eller ideer til en aktivitet, er
du altid velkommen til at kontakte os.
Vi glæder os til at se dig til et af vores mange arrangementer.
På glædeligt gensyn
AOF Næstved & Susålandet
Connie Skov Hansen
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Tilmelding:
Klik ind på:
www.aof-naestved.dk
Ring til:
2040 4210
Udfyld og indsend tilmeldingsblanketten
på bagsiden til:
AOF Næstved & Susålandet
Riddergade 16
4700 Næstved
Eller send en mail til:
post@aof-naestved.dk
Ret til ændringer forbeholdes
Der tages forbehold for fejl og mangler i
det udsendte program, lærerskift,
kommunale lokalers standard og udstyr.
samt ændring af undervisningssted.

Giv et gavekort til et kursus eller et
foredrag – ring og hør nærmere…
Telefonerne er åbne mellem kl. 9-16.
Vi har træffetid om mandagen kl. 12-14 &
om onsdagen kl. 10-15

Vores årlige sommerhøjskoler finder sted i uge 29 & 31. Hvis du vil sikre dig et eksemplar af programmet
er du velkommen til at give os et ring eller en mail og vi vil sende det til dig, lige så snart det er færdigt.
Du er også velkommen til at reservere en plads i god tid.

Nedsat kursusbetaling
Pensionister, arbejdsledige og efterlønsmodtagere, som har bopæl i Næstved kommune, kan få nedsat
deltagerbetaling. Ved kurserne er der angivet 2 priser. Den sidste i parentes er for deltagere der er
berettiget til nedsat betaling. Der udsendes indbetalingskort før kursusstart.

Nytårskoncert, Fællessang & Sommerhøjskoler
NYTÅRS KONCERT

Tilmeld dig vores nyhedsbrev ...

Med Københavns Wiener Trio

Hver måned præsenterer vi vore nyheder indenfor kurser,
foredrag, udflugter og meget mere. Der vil også være videoklip
fra vore undervisere, trænings videoer, samt månedens opskrift
præsenteret af vores Kost og ernærings rådgiver.

Skt. Bendts Kirke d. 29. januar 2022 kl. 15.00-17.00

Send en mail til post@aof-naestved.dk
med anmodning om tilmelding til nyhedsbrev, så kommer det
helt automatisk i den postkasse.

Dyrk dig selv og bliv
en del af
fællesskabet

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 et
program fyldt med fejende wienervalse, små intime
melodier, fyrige czardaz og virtuoserier.
Jan Rohard, violin. Koncertmester DR symfoniorkestret.
Søren Friis, solocellist.
Peter Hovgaard, piano. Promenade orkestret.
Lørdag d. 29. januar 2022
Sted: Skt. Bendts Kirke, 4100 Ringsted
Hold nr. 212-990

kl. 15.00-17.00
Pris kr. 100,-

Erik Grip –
Sange,
røverhistorier
& smørrebrød
Røverhistorier,
fællessang, koncert &
smørrebrød
Den populære
visesanger og
komponist Erik Grip,
vælger sange, synger
for, og kæder sangene
sammen med
historier, der er hentet fra vores fælles fortid. Det er historien om
Danmark, sangene, forfatterne og deres liv., men også vores liv. Men
det handler også om, at vi skal synge sammen. Stig Thorup
Rasmussen vil dygtigt akkompagnere på klaver. Aftenen starter med
servering af et par stykker smørrebrød, så der er lidt at stå imod
med. Der vil også være kaffe/the på bordet, drikkevarer derudover
er for egen regning (købes på stedet). Der er lagt op til en hyggelig,
morsom og lærerig aften. Vi glæder os til at se dig..
Tirsdag d. 9. november 2021
kl. 1830 – 21.00
Sted:
Musikstalden, Grønnegade Kaserne
Hold nr. 212-918
Pris kr. 240,- (210,-)
Tirsdag d. 23. november 2021
kl. 1830 – 21.00
Sted:
Musikstalden, Grønnegade Kaserne
Hold nr. 212-919
Pris kr. 240,- (210,-)

Sundhedshøjskole 2022
- Senior bevar dig vel...
En inspirerende uge med hyggeligt
samvær, kulturelle oplevelser, udflugter,
motion og bevægelse, samt
sundhedsfremmende indslag.
Sundhedshøjskolens idé, er at du deltager i en uges aktiviteter, som
på en højskole og samtidig bor hjemme. Temaet Senior Bevar dig
vel, er baseret på at du får en oplevelsesrig uge, hvor der er fokus på
såvel fysisk som mental sundhed med foredrag, oplæg og
spændende udflugt. Du får hver dag mulighed for at prøve
forskellige træningsformer, og der vil blive taget særlige hensyn til
den enkelte. Prisen inkluderer: Kaffe/ te, morgenbrød, frokost inkl.
drikkevarer, eftermiddagskaffe med kage, undervisningsmaterialer,
foredrag, rundvisninger, bustur og foredragsholdere…
Mandag – fredag
uge 29
fra 18/7 – 22/7 - 2022
Sted:
Musikstalden, Grønnegade Kaserne
Hold nr. 221-998
Pris kr. 2600,-(2275,-) alt inkl.

Sommerhøjskole 2022
Temaet for årets sommerhøjskole er
under forberedelse. Men vi kan allerede
nu godt love at det bliver
en helt igennem fantastisk og
oplevelsesrig uge! Vi starter hver dag med
morgenmad og fællessang. Foredrag, byvandringer, rundvisninger,
oplevelser, kaffe/te, morgenbrød, frokost inkl. drikkevarer,
eftermiddagskaffe med kage, undervisningsmaterialer, heldags
bustur, entreer m.m.
Mandag – fredag
uge 31
fra 1/8 – 5/8 - 2022
Sted:
Musikstalden, Grønnegade Kaserne
Hold nr. 221-999
Pris kr. 2600,-(2275,-) alt inkl.

Specialbrochure for Sundhedshøjskole &
Sommerhøjskole forventes færdig i slutningen af marts
og kan rekvireres ved henvendelse til:
AOF på tlf.: 2040 4210
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Busture
Vigtigt: Ture med flere
opsamlingssteder:
Angiv ønsket opsamlingssted ved
tilmelding.
A = P-pladsen i Rådmandshaven
B = Sct. Jørgen Park v/tanken
C = Fuglebjerg busterminal

Fehmern 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.
Pris inkluderer: Transport, besøg i Femern
Infocenter, frokost inkl. 1 drikkevare samt
kaffe/te i bussen

Lørdag den 13. november 2021
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 09.25-16.00 B: kl. 09.35-15.50
Tur nr. 212-997
Pris kr. 525,-

Folketinget med frokost i
Snapsetinget
Kom med rundt på
Christiansborg
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.
Grundet trapper og niveauforskelle er turen
ikke velegnet for gangbesværede
Prisen dækker- bus, guide, frokost platte/ 1
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genstand, samt kaffe/the og kage.
Bindende tilmelding

Lørdag den 30. oktober 2021
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 08.15-17.10 B: kl. 08.00-17.25
Tur nr. 212-985
Pris kr. 775,-

Samsø – Smag på øen
Når vi ankommer til
Samsø mødes vi
med 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. 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.
Prisen inkluderer:
Transport, færge, guide,
foredrag, frokost ekskl.
drikkevarer, kaffe/te i
bussen.
Bindende tilmelding.

Lørdag den 14. august 2021
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 07.00-20.35 B: kl. 06.45-20.45
C: kl. 07.20-20.10
Tur nr. 212-995
Pris kr. 995,-

Arbejdermuseet,Torvehallerne

Jammerbugt, Svinkløv og
Blokhus
- 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. Det er
her Gutterne fra Kutterne 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. På turen tilbage til Sjælland, skal vi
opleve El-museet i Bjerringbro, hvor vi med
guide kommer rundt og uanset om du er en
pilfinger, nysgerrig, nørdet eller nostalgisk,
så byder Energimuseet på et væld af
oplevelser med energi i centrum.
Prisen inkluderer: bus, hotel, entre, guide,
alle måltider, kaffe & the.
(undtagen drikkevarer) Bindende tilmelding

Fredag d. 24/9 – Søndag d. 26/9 -21
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 08.00-21.50 B: kl. 07.50-22.00
Tur nr. 212-987
Pris kr. 2.995,i delt dobbelt værelse
Tillæg for enkeltværelse kr. 250,-

og rundtur i København
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 de historiske lokaler vil vi få
hjemmelavet smørrebrøds-buffet og en
genstand. 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.
Bindende tilmelding

Lørdag den 2. oktober 2021
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 08.15-18.10 B: kl. 08.05-18.20
Tur nr. 212-986
Pris kr. 895,-
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Sprogø med rundvisning &
spisning
Vi starter i
Korsør, hvor
dagens første
guide,
Flemming,
står på
bussen.
Flemming fortæller om byggeriet af broen
og campingpladsen. Efter turen venter der
på Café Bæltstedet en dejlig frokostbuffet.
Når vi har spist, mødes vi med vores anden
guide, og kører ud til Sprogø, hvor vi på
denne 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.
Pris inkluderer: Transport, frokost ekskl.
drikkevarer, 2 x guide, kaffe/te i bussen.
Bindende tilmelding

Busture
Lørdag den 9. oktober 2021
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 10.20-18.25 B: kl. 10.05-18.40
C: kl. 10.45-18.00
Tur nr. 212-991
Pris kr. 795,-

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 sættes kursen
mod Rødby Færgehavn, hvor vi skal med
Scandlines til Puttgarden. efter sejlturen
kører vi direkte til en hyggelig restaurant i
Lübeck, hvor vi får frokost. 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 lidt ind,
inden vi sejler retur til Danmark efter en
hyggelig dag. Pris inkluderer: Transport,
færge, frokost, sejltur, kaffe/te i bussen.
Bindende tilmelding – Husk pas

Lørdag den 28. august 2021
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 07.50-21.55 B: kl. 08.05-21.40
C: kl. 07.25-22.20
Tur nr. 212-992
Pris kr. 995,-

ARoS og
AARHUS
Aarhus er
Danmarks
næststørste by og byen kalder sig selv
for ”verdens mindste storby”. Vi starter
dagen på ARoS Kunstmuseum. Museet
er særligt kendt for ”Your Rainbow
Panorama”, Vi får en guidet tur på
museet inden vi spiser frokost og får
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.
Lørdag den 11. september 2021
Vælg opsamlingssted:

A: kl. 06.55-20.05 B: kl. 06.40-20.20
Tur nr. 212-989
Pris kr. 895,-

1 dags tur til "Sort Sol"
-Med grænsehandel og aftensmad
på hjemturen.

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).
Inkluderet: Transport, guide, aftensmad
ekskl. drikkevare, kaffe/te i bussen.
BEMÆRK: PAS skal medbringes, da vi ikke
ved om stærene går til ro på den danske,
eller tyske side af grænsen.
Bindende tilmelding - Husk pas

Lørdag den 25. september 2021
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 11.20-01.25 B: kl. 11.05-01.40
C: kl. 11.45-01.00
Tur nr. 212-993
Pris kr. 895,-

Fuglsang Kunstmuseum
& 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). Herefter kører vi 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.. Pris
inkluderer: Transport, entré, omvisning,
aftensmad (2 retter) inkl. 1 drikkevare

Lørdag den 30. oktober 2021
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 12.35-20.45 B: kl. 12.50-20.30
C: kl. 12.10-21.10
Tur nr. 212-994
Pris kr. 795,-

JUL I
ROSTOCK
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 og 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” (gourmetmilen) 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 middelalderom-rådet, hvor
skuespillere og gøglere sørger for
underholdningen.
Efter besøget på julemarkedet kører vi til
Bordershop, hvor der er mulighed for at
proviantere til juletiden.
På aftenfærgen hjem skal vi gå ombord i
den store buffet med alskens retter og
drikkevarer ad libitum.
Pris pr. person: kr. 795,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 - Husk pas

Lørdag den 27. november 2021
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 06.50-21.15 B: kl. 07.05-21.00
Tur nr. 212-993
Pris kr. 795,AOF Næstved & Susålandet – 2040 4210 – www.aof-naestved.dk
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Busture
Jul i Birkegårdens Haver

Tag med på en hyggelig eftermiddags-tur 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 i
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
Bindende tilmelding

Fredag den 3. december 2021
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 12.25-18.35 B: kl. 12.10-18.50
Tur nr. 212-996
Pris kr. 495,-

Jul i Den Gamle By i Aarhus

Kunst og håndværk på
Nordfyn
På denne tur skal vi
se malerier,
keramik, smykker,
træskærer-arbejder
og meget mere.
Første stop på turen
er værksteds-galleriet ved Søndersø. Her
udstiller kunstnerparret Karen Engholm
Jensen og Allan Bo Jensen foto, psaligrafi og
malerier i Galleriet, og vi skal naturligvis
også se Allans motorsavs-skulpturer. Vi
fortsætter til kunstgården i Skovby, hvor vi
starter med frokost inden vi bliver vist
rundt i Tina Larsens landgalleri, der rummer
udstillinger af mere end 50 kunstnere der
udstiller alt fra glas, bronze, keramik til
malerier og billedkunst. Dagens sidste stop
er hos ægteparret Else Friis og Jørgen
Anderson, der i private rammer udstiller
deres værker indenfor henholdsvis
billedkunst og trædrejning. Her slutter vi
med eftermiddagskaffe og kage. Pris
inkluderer: Transport, besøg og rundvisning
på 3 af Nordfyns kunstværksteder, frokost
inkl. en drikkevare,
eftermiddagskaffe/kage, kaffe/te i bussen
Bindende tilmelding

Lørdag den 4. juni 2022
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 07.35-18.45 B: kl. 07.20-19.00
Tur nr. 221-995
Pris kr. 795,-

FATTIGGÅRDEN i SVENDBORG

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, guide, aftensmad inkl. 1
drikkevare, kaffe/te i bussen
Bindende tilmelding

Lørdag den 11. december 2021
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 07.10-21.50 B: kl. 06.55-22.05
Tur nr. 212-998
Pris kr. 995,-

6

Danmarks
Forsorgsmuseum
har til huse i den
gamle fattiggård i
Svendborg.
Fattiggården var en
anstalt for dem, der
ikke kunne klare sig selv. Ved indlæggelsen
mistede man sine borgerlige rettigheder:
Stemmeret, ejendomsret, værgeretten over
ens børn samt retten til at gifte sig. På
museet får vi en tankevækkende
omvisning, der viser dele af vores samfunds
historie, som ellers har været skjult bag
mure, pigtråd og tabuer. Efter omvisningen
er der tid på egen hånd til at opleve
museet.
Vi fortsætter turen til Tåsinge, hvor vi skal
spise frokost på den historiske Bregninge
Mølle. Efter frokosten er der tid til at gå en
lille tur i området, inden vi kører vi en lille
tur på Tåsinge og ser nogle af de lokale
seværdigheder. På hjemvejen gør vi holdt
for eftermiddagskaffe og kage. Pris
inkluderer: Transport, Entré til Danmarks
Forsorgsmuseum, guidet omvisning,
frokostbuffet inkl. 1 drikkevare,
eftermiddagskaffe og -kage, kaffe/te i
bussen
Bindende tilmelding
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Lørdag den 26. februar 202
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 07.30-18.20 B: kl. 07.15-18.35
Tur nr. 221-991
Pris kr. 795,-

Gadens
stemmer –
Christiania
ET ANDET
KØBENHAVN
På denne tur skal vi opleve hvordan livet i
København kan være, hvis man ikke
matcher de normer og rammevilkår, som
samfundet typisk tilbyder. Vi starter vores
tur på Christiania. I hippiefristaden med ca.
1000 indbyggere, hvoraf mange bor i
kreative selvbyggerhuse og byder gæster
og beboere inden for i alternative,
kulturelle værksteder, gallerier og
spillesteder, bliver vi vist rundt på fristaden
af en christianit, der giver en levende
fortælling om Christianias historie og livet
på staden. Turen på Christiania afsluttes
med frokost på et af stadens spisesteder.
Vi fortsætter herefter til Vesterbro, hvor vi
skal på byvandring med ”Gadens
Stemmer”. Guiderne hos Gadens Stemmer
er nuværende eller tidligere hjemløse, der
har alle en unik og barsk livshistorie fra
kanten af samfundet med erfaringer inden
for stofmisbrug, kriminalitet og psykiatriske
diagnoser. Guiden tager os med på en rute,
der kommer forbi steder, der har haft
særlig betydning for guidens liv som socialt
udsat og i skyggen af det ordinære
samfund.
Pris inkluderer: Transport, rundvisning på
Christiania, frokost (ekskl. drikkevarer),
byvandring med Gadens Stemmer, kaffe/te
i bussen. Bindende tilmelding

Lørdag den 30. april 2022
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 08.10-17.05 B: kl. 07.55-17.20
Tur nr. 221-992
Pris kr. 895,-

Holmegård Værk

Danmarks nye oplevelsescenter for
kunsthåndværk og design
Kom helt tæt på livet på Holmegaard, og
bliv blæst bagover af historien om
Danmarks første, sidste og eneste
eksisterende glasværk. Det er her, at
ikoniske stykker glas som Provence-skålen,
Skibsglassene, Lotus-stagen og Blixen-vasen
er tænkt, formet og født.
Vi får en guidet rundvisning og naturligvis
også tid på egen hånd, inden vi slutter af

Busture
med eftermiddagskaffe og kage før vi kører
retur til opsamlingsstederne.
Pris inkluderer: Transport, entre og guidet
rundvisning på Holmegaard Værk samt
eftermiddagskaffe m. kage
Bindende tilmelding

Lørdag den 19. marts 2022
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 13.25-17.05 B: kl. 13.40-16.50
Tur nr. 221-993
Pris kr. 575,-

Pinsetur til
Egeskov Slot
Egeskov Slot er
Europas bedst
bevarede vandborg og
er foruden adskillige
udstillinger omgivet af en idyllisk park med
labyrinter, blomster og mange hundrede år
gamle træer. Oplev eksempelvis
Veteranmuseet med en enestående
samling af sjældne fly, biler og motorcykler,
Falck Museet, hvor der gives indblik i
redningstjenestens historie, ellers
Købmandsmuseet, hvor pensionerede
købmænd og frivillige fremviser varer og
udstyr fra perioden 1930-1950. Vi får en
guidet rundvisning på slottet, spiser frokost
og har tid til på egen hånd at opleve slot,
park og udstillinger. Pris inkluderer:
Transport, entre til park og slot,
rundvisning på slottet, frokostanretning
ekskl. drikkevarer, kaffe/te i bussen
Bindende tilmelding

Lørdag den 18. juni 2022
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 07.55-17.35 B: kl. 07.40-17.50
Tur nr. 221-994
Pris kr. 895,-

Lørdag den 28. maj 2022
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 07.40-18.20 B: kl. 07.25-18.35
Tur nr. 221-996
Pris kr. 895,-

Sydfynske
Ø-hav
En forårsdag med
lokale fortællinger
og oplevelser fra Thurø, Svendborg og
Tåsinge, hvor vi får selskab af lokal
guide. Vi oplever hvordan Svendborg har
udviklet sig med besøg på havnen og
middelalder-byen, og ser, hvor Mærskfamilien holdt til i slutningen af
1800’tallet. Turen fortsætter til Tåsinge,
hvor vi starter med frokost på Bregninge
Mølle. På Tåsinge kommer vi blandt andet
forbi den idylliske skipper- og slotsby
Troense, Valdemar Slot og oplever, hvordan
Tåsinges historie som Danmarks æblehave
startede. Vi skal selvfølgelig også høre den
tragiske fortælling om Elvira Madigan og
Sixten Sparre, der ligger begravet på
Tåsinge. Pris inkluderer: Transport, guidet
tur, frokost (ekskl. drikkevarer), entré til
Tåsinge Frugthave, kage til eftermiddagskaffe, kaffe/te i bussen Bindende tilmelding

Lørdag den 7. maj 2022
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 07.25-18.50 B: kl. 07.10-19.05
Tur nr. 221-997
Pris kr. 850,-

Temature med bus

Hamlets slot: Et af Nordeuropas mest
betydningsfulde renæssanceslotte der i dag
er optaget på Unescos verdensarvsliste, og
ikke mindst også rummer Holger Danske i
kasematterne

Tirsdag den 8. februar 2022
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 12.10-18.20 B: kl. 11.55-18.35
Tur nr. 221-982
Pris kr. 575,-

Gjorslev Gods
Danmarks største middelalderslot
beliggende på Stevns. Det blev opført
omkring 1396 af Roskildebispen Peder
Jensen Lodehat og har gennem tiderne
været besøgt af mange konger og
dronninger. I dag er Gjorslev et moderne
landbrug med marker, skov og kvægbrug.

Tirsdag den 22. februar 2022
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 13.15-17.00 B: kl. 13.00-17.15
Tur nr. 221-983
Pris kr. 575,-

Frederiksborg Slot
Det smukke renæssanceslot er bygget på
tre små øer i Slotssøen. Museet fortæller
500 års Danmarkshistorie gennem en rig
samling af malerier, møbler og
kunsthåndværk. Der serveres en sandwich
på udturen.

Tirsdag den 8. marts 2022
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 11.15-17.35 B: kl. 11.00-17.50
Tur nr. 221-984
Pris kr. 590,-

Rosenborg Slot
Midt i Kongens Have vogter Livgarden over
hele Danmarks skatkammer, der gennem
400 år har gemt på danske konger og
dronningers dyrebare skatte, herunder bl.a.
kronjuvelerne, som vi skal se i
skatkammeret.

SOFIERO

SLOTSTURE VINTER 2022
Efter opsamling sættes kursen mod
Helsingør, alt imens der undervejs nydes en
kop kaffe og et stykke morgenbrød. Vi tager
med færgen til Helsingborg, og ankommer
kort tid efter til det flotte slot med den
uforglemmelige blomsterpark og udsigt
over Øresund. Slottet er verdenskendt for
sine Rhododendron, som står i flor fra midt
maj til midt juni, men byder også på blandt
andet rosenhave, dufthave, orangeri og
temahaver. Vi får selskab af en guide der
fortæller os om slottet og parken, inden vi
får tid på egen hånd. Pris inkluderer:
Transport, morgenrundstykke i bussen,
entré til Sofiero, rundvisning på Sofiero,
frokost inkl. isvand, eftermiddagskaffe og kage, kaffe/te i bussen
Bindende tilmelding

Kronborg Slot

Gennem Danmarkshistorien har de
kongelige og adelen opført en lang række
imponerende slotte og herregårde, som
ligger spredt ud over Danmark. I denne
turrække besøger vi seks af disse og får en
rundvisning hvert sted, med fortælling om
historien bag de kulturhistoriske elementer.

Kragerup Gods
Godsets historie går tilbage til år 1327 og
rummer mange historiske hændelser med
betydningsfulde personligheder. Hør om
forvandlingen fra landbrug til den moderne
virksomhed, der i dag drives fra stedet.

Tirsdag den 25. januar 2022
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 12.55-17.20 B: kl. 12.40-17.35
Tur nr. 221-981
Pris kr. 325,-

Tirsdag den 22. marts 2022
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 12.35-17.50 B: kl. 12.20-18.05
Tur nr. 221-985
Pris kr. 555,-

Jægerspris Slot
Slottet er fra 13-1400-tallet, men om- og
tilbygget gennem mange hundrede år.
Museet giver os bl.a. indblik i Grevinde
Danner og Kong Frederik d. 7.’s liv.

Tirsdag den 5. april 2022
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 12.25-18.05 B: kl. 12.10-18.20
Tur nr. 221-986
Pris kr. 525,Prisen inkluderer: Transport, adgang til
gods/slot, guide, kaffe/te i bussen,
kildevand, kage til kaffen.
Bindende tilmelding. Der er penge at spare
ved tilmelding til alle 6 ture:

6 slotte – alle 6 ture
Tilmeld. nr. 221-980 Pris kr. 3000,-
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Foredrag
uddannede, og derfor med garanti kan
give dig en omfattende viden og mange
konkrete effektive redskaber. Du får den
seneste forskning, om de redskaber der
skal til for at booste din hjerne, din krop
og din psyke, så du oplever en dyb ro,
glæde og power!
Mandag d. 27.09.2021 kl. 19.00-21.30
Sted:
Musikstalden, Grønnegade
Hold nr. 212-908
Pris kr. 130,-

Styrk dit immunforsvar
"Kosmetik, make-up og
allergi"
- er der en sammenhæng?
v/Toksikolog og medstifter af
AllergyCertified
Eva Daniél
Har du eller
nogen i din
familie problemer
med at finde hudpleje, I kan tåle? Har du
oplevet kløe, når du har brugt make-up?
Er du bekymret over om dine produkter
kan give dig allergi, være
hormonforstyrrende, eller have andre
uønskede effekter. Virker deklarationen
på din creme uoverskuelig. Eller er der
andre spørgsmål, der brænder sig på,
når det kommer til hudpleje, make-up,
rengøringsmidler, legetøj og alle andre
produkter, der kommer tæt på huden?
Så kom til et 2 timers foredrag, hvor du
bliver sat ind i hvorfor det er vigtigt at
passe på huden som er vores største
organ, og hvordan du og din familie kan
forebygge hudallergi. Under foredraget
gennemgår vi hvilke stoffer du skal
undgå og hvordan du nemt kan aflæse
om dine produkter indeholder
allergifremkaldende stoffer, så du
fremover kan tjekke dine egne
produkter derhjemme.
Mandag d. 01.11.2021 kl. 19.00-21.00
Sted:
Musikstalden, Grønnegade
Hold nr. 212-906
Pris kr. 130,-

Mindre stress i hverdagen
- med mindfulness og andre
effektive
redskaber
Foredrag v/Mette
Turms
Ønsker du fornyet
energi, bedre balance
og en større
livsglæde? Så kom og hør et foredrag
med en stress - og mindfulness ekspert,
som er en af de mest alsidigt
8

Foredrag v/Pernille Kruse
Kom og hør hvordan du
gennem kost og livsstil
kan være med til at styrke
dit immunforsvar, så du
står bedre imod infektioner henover
vinteren Hvilke vitaminer og mineraler
spiller en rolle i et stærkt immunforsvar
og hvordan får du dækket dit behov
gennem en nærende kost. Vi vil også
kigge på hvordan søvn, motion, frisk luft
og stress påvirker dit immunforsvar?
Tilslut vil du høre om en effektiv måde
at komme i gang med nye vaner
Der vil være god tid til at kunne stille
spørgsmål midtvejs og til slut i
foredraget.
Mandag d. 20.09.2021 kl. 19.00-21.00
Sted:
Musikstalden, Grønnegade
Hold nr. 212-900
Pris kr. 130,-

Kvinde kend dine hormoner
I dette foredrag gennemgåes de
kvindelige kønshormoner og deres
sammenspil med resten af kroppen.
Hvordan kan det være, at de har så stor
en betydning for dit velvære, og hvordan
kan du påvirke dem via den mad du
spiser og den livsstil du har? Få indsigt i
sammenspillet mellem stress-,
blodsukker-, stofskifte- og kønshormoner. Der vil især være fokus på menstruerende kvinder, PMS (præmenstruelt
syndrom), PCOS (polycystisk
ovariesyndrom) og overgangsalder.
Pernille Kruse er uddannet Humanbiolog
og Ernæringsterapeut med egen klinik
og forfatter til bogen "Boost din
sundhed med antiinflammatorisk kost".
Mandag d. 13.12.2021 kl. 19.00-21.00
Sted:
Musikstalden, Grønnegade
Hold nr. 212-901
Pris kr. 130,-

Styrk din fordøjelse
Dårligt fungerende fordøjelse kan være
meget generende og udmønte sig på
mange måder. Men at have et
fordøjelsesproblem er ikke altid at have
enten diarré eller forstoppelse!
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Vil du gerne blive klogere på din
fordøjelse? Og vide hvorfor den er så
vigtig for, at du kan have det godt, så
kom med til 2 timers foredrag om "styrk
din fordøjelse". Foredraget vil omhandle
følgende: · Hvordan virker din
fordøjelse? · Hvordan tolker du de
forskellige symptomer på en god eller
dårlig fordøjelse? - Aflæs din afføring
· Hvilke fødevarer styrker din fordøjelse?
· Hvilke fødevarer kan være udfordrende
for den enkeltes fordøjelse?· Og hvordan
finder du ud af hvilke fødevarer, der
gavner dig bedst?· Sammenhængen
mellem den mad du spiser, fordøjelsen,
immunforsvaret og inflammation
· Hvordan hænger allergier, astma, gigt,
psoriasis sammen med din fordøjelse?
· Kan jeg spise mig til en bedre
fordøjelse? Alle deltagere får udleveret
"6 trin til en bedre fordøjelse" samt en
tallerkenmodel. Pernille Kruse er
uddannet Humanbiolog og
Ernæringsterapeut med egen klinik i
Faxe Sundhedscenter. Desuden forfatter
til bogen "Boost din sundhed med
antiinflammatorisk kost"
Mandag d. 28.02.2021 kl. 19.00-21.00
Sted:
Musikstalden, Grønnegade
Hold nr. 221-900
Pris kr. 130,-

"Kvik hjerne med sund kost"
Foredrag v/Pernille Kruse
Hjernen er stærkt udfordret med de
høje niveauer af stress, som den danske
befolkning er ramt af i denne tid.
Samtidig ser vi en stigning i forekomsten
af depression, demens og alzheimers.
Foredraget vil omhandle: - Hvordan kan
du gennem kosten styrke din hjerne?
- Hvad er din hjerne opbygget af?
- Hvilke signalstoffer produceres i
hjernen? - Hvad er særligt ved den
antiinflammatoriske kost i forhold til din
hjernes sundhed?- Hvordan påvirker din
tarmflora dit immunforsvar og
hjernevæv?- Hvilke 10 trin kan skærpe
din hjerne? Kom og hør omkring den
nyeste forskning indenfor ernæring og
hjernen, så du kan holde den kniv skarp!
Mandag d. 31.01.2021 kl 19.00-21.00
Sted:
Musikstalden, Grønnegade
Hold nr. 221-901
Pris kr. 130,-

Mærket – af psykopatens
spind’
Foredrag v/Susanne
Lykke
Hvordan kan man
blive forelsket i en
psykopat? Hør

Foredrag
Susanne Lykkes tanker om udgivelsen af
sin egen historie, der handler om året
med en fremmed mand. Hvor godt
kender vi egentlig de mennesker, vi
forelsker os i? Hvad kan man gøre, når
kærligheden tager en forkert drejning?
Når man som menneske bliver psykisk
nedbrudt, af den man elsker? Når
forholdet bliver med livet som indsats?
’Mærket – af psykopatens spind’ blev
udgivet i 2016 og var Susanne Lykkes
debutroman. I 2017 blev den landskendt
i Go’ Morgen Danmark. Hver eneste
måned er der læsere, der skriver til
hende, efter de har læst ’Mærket – af
psykopatens spind.’ Derfor udkom den
også på lydbog i 2020.
Tirsdag d. 21.09.2021 kl. 19.00-21.00
Sted:
Musikstalden, Grønnegade
Hold nr. 212-910
Pris kr. 130,-

Garderobeskolen
Foredrag ved Laura Lava Terkildsen

4 torsdage kl. 19 – 21 i salen i Boderne
Du kan deltage i hele rækken eller
plukke enkelte foredrag ud.

Vildtbanegrøften I og II,
1620'erne og 1720'erne
Torsdag d. 23.09.2021 kl. 19.00-21.00
nr. 212-981
I den sydligste del af
Næstved Kommune
finder man de svage
rester af et af landets
store fortidsminder,
nemlig Vildtbanegrøften i dens forløb fra
1600- og 1700-årene. Grøften med vold
dannede nordgrænsen for kongens
vildtbane, hvor kun kongen måtte jage
stort vildt, som også blev leveret til
hoffets borde. Vildtbanen falder
sammen med landskabet Sydsjælland,
og Vildtbanegrøften er dermed også
sproggrænse mellem Sjælland, hvor man
bruger stød, og Sydsjælland, hvor man
ikke brugte stød som på Lolland-Falster
og Fyn. De sidste rester af Vildtbanegrøften er nu erklæret kulturminde.

Hans Kaarsberg (1854-1929)

et foredrag om at genopdage godt tøj og
flytte fokus fra forbrug til brug.
Kom med til 2 hæsblæsende timer, hvor
du lærer at forvandle din garderobe fra
begrænsninger til muligheder!
Ryd op, kategoriser og sammensæt på
ny med nemme outfitmetoder, der giver
nye fede looks. Få overblik over din stil
og lær at planlægge nye køb, så du
investerer i det du mangler, ikke det du
plejer. Alle får en Garderobe-challenge
med hjem – en sjov øjenåbner til
hvordan du får meget mere ud af det du
allerede har i skabet. Når du går hjem
fra mit foredrag, har du lyst til at rydde
op i klædeskabet og du ved lige hvordan
du kommer igang! Ps.
Det er møgbilligt, at bruge tøj man
allerede har ;) Laura Lava har klædt
mere end 2000 m/k på gennem 20 år i
arbejdet med tøj, mennesker og mode
som garderobeekspert & personlig
shopper.
Mandag d. 18.10.2021 kl. 19.00-21.00
Sted:
Musikstalden, Grønnegade
Hold nr. 212-909
Pris kr. 130,Se alle vores foredrag på hjemmesiden:
www.aof.naestved.dk

Torsdag d. 14.10.2021 kl. 19.00-21.00
nr. 212-982
Kaarsberg havde store litterære
interesser og holdt salon i Tårnet,
jævnligt besøgt af tidens litterater som
fx Aakjær og Skjoldborg. Kaarsberg skrev
mange bøger og var desuden ivrig jæger.
Hertil kom hans indsats som
globetrotter i nord og øst. Kaarsberg
gjorde tidligt opmærksom på det
armenske folkedrab i Kaukasus. I 1900
headhuntede Sorø Amt Kaarsberg, så
han kunne opbygge et moderne
amtshospital i nordenden af Sorø, i dag
kendt som Kaarsberg-centret. Blandt
venner kaldtes han Boergeneralen. Han
kørte motorcykel og talte varmt for
kvindefrigørelse. Hans erindringer er
fantastisk læsning.

Hanfried og Sibylle - kurfyrst
Johann Friedrich 1. og hustru
Torsdag d. 18.11.2021 kl. 19.00-21.00
nr. 212-983
Johann Friedrich 1. var kurfyrste over
det store, centraltyske kongerige
Sachsen. De 7 tyske kurfyrsters rolle var
at vælge den tysk-romerske kejser.
Johann Friedrich 1. var en af de
nordtyske fyrster, som bakkede op om
Luther og blev protestanter i opposition
til den katolske, tysk-romerske kejser
Karl 5. Johann Friedrich blev leder af det

Schmalkaldiske Forbund af protestantiske fyrster og lande, som gennem
deres kamp fik stor betydning også for
det danske rige. Kurfyrsten af Sachsen
havde naturligvis sin egen hofmaler, i
dette tilfælde Lucas Cranach, som har
fulgt sin kurfyrste gennem alle årene
med malerier af ham og hans nærmeste.

Birgitte Gøye – godsejer,
lensmand og skolestifter
Torsdag d. 02.12.2021 kl. 19.00-21.00
nr. 212-984
Birgitte Gjøe - eller
Gøye, som hun kaldes i
dag - blev født i ca.
1511. Hendes farfar
ejede Gjøernes Gaard i
Næstved. Hendes mor
Mette Bydelsbak fra
Gunderslevholm døde,
da Birgitte var 2-3 år gammel. Faderen,
rigshofmester Mogens Gjøe, lod Mette
begrave i gråbrødrenes klosterkirke i
Næstved, nu Axeltorv. Birgitte var blevet
trolovet som ca. 14-årig, hvilket gjaldt
som et ægteskab, men Birgitte lagde
manden på is og fik kæmpet en
skilsmisse igennem i 1540. Dermed var
hun fri til at gifte sig med den ca. 6 år
yngre Herluf Trolle i 1544. Nu fulgte en
årrække med varetagelse af godser og
len og andre samfundsopgave. I 1560
overtog de Skovkloster, som de 5 år
senere omdøbte til Herlufsholm. Samme
år døde Herluf som kongens admiral af
sår, som han havde fået i et søslag. Nu
var Birgitte hovedrig og barnløs enke, og
det blev derfor hende, der som den
første forstander skulle effektivisere den
skolestiftelse på Herlufsholm, som de
sammen havde besluttet.
Birgitte er et godt eksempel på
adelskvinder i tiden, født katolsk, senere
protestant, viljefast og karakterfuld, sin
egen herre.
Alle 4 Foredrag:
nr. 212-980
kr. 440,-(385,-)
1 Foredrag: angiv nr.
kr. 130,Prisen er inkl. kaffe og kage i pausen

"The Radium Girls"
Med udgangspunkt i Kate Moore bog
"The Radium Girls" dykker vi ned i
historien om selvlysende instrumenter
og ure til militær udrustning til lands, til
vands og i luften. En arbejdsmiljømæssig
katastrofe fik lov at rulle videre.
Onsdag d. 01.09.2021 kl. 18.30-21.00
Sted:
Musikstalden, Grønnegade
Hold nr. 212-937
Pris kr. 130,-
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Foredrag
Informationer - mellem
bladfolk & spioner
6 onsdage:
v/Tommy P. Christensen
Grønnegade Kaserne kl. 18.30-21.00

Foredragsrække:
3 foredrag v/Kåre Johannesen

”Middelalderens Mange
Ansigter”
Over tre aftner præsenterer historiker
og forfatter Kåre Johannessen forskellige
vinkler på en historisk periode, vi aldrig
har mistet interessen for. Hvert foredrag
tager udgangspunkt i ét aspekt af
perioden, der tilsammen giver et
nuanceret indblik i en fjern, men stadig
meget betydningsfuld historisk periodes
kultur, levevilkår og tankegang.

Den Skabende Middelalder
Torsdag d. 30.09.2021 kl. 19.00-21.00
nr. 212-912
Forestillingen om ”den mørke middelalder” har fulgt os gennem århundreder
– men den er både misvisende og urimelig! I dette foredrag sætter vi fokus på
den sprudlende, kreative og opfindsomme middelalder, fuld af opdagelser,
fest og farver!

Seksualiteten i Middelalderen
Torsdag d. 04.11.2021 kl. 19.00-21.00
nr. 212-913
Hvis man går rundt og tror, at
middelalderen var trist, grå og kedelig…
så kan man roligt tro om! Med udgangspunkt i bogen Lyst og Lidenskab i
middelalderen fortælles om vore fjerne
forfædres og –mødres mest intime
hemmeligheder… og det bliver ikke
kedeligt!

Djævelskab og troldyngel
Torsdag d. 09.12.2021 kl. 19.00-21.00
nr. 212-914
Denne gang præsenteres vi for en lang
række af de sære, mystiske og ofte
farlige væsner, middelalderen bildte sig
ind lurede i nattemørket. Vi hilser på
vampyren og varulven, på nisser,
lygtemænd og drabelige drager
Alle 4 Foredrag:
nr. 212-911
kr. 320,-(280,-)
1 Foredrag: angiv nr.
kr. 130,Foredragene afholdes i salen i
Boderne
Prisen er inkl. kaffe og kage i pausen
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Det er blevet hævdet, at chefredaktører
er et særligt udsat folkefærd, når
fremmede magter ønsker at påvirke
den danske offentlighed og hverve både
meddelere og spioner. Vi løfter lidt på
mørklægningstæppet, og sætter navne
på nogle af de bladfolk, der har været
en del af spillet siden den 2.
Verdenskrig.

Redaktør Børge Outze
-og det illegale INFORMATION
Onsdag d. 13.10.2021 kl. 18.30-21.00
nr. 212-931
En novembernat i 1944 knugede Børge
Outze en rynket toiletpapirskugle i
hånden, mens han gik i cirkler i sin lille
celle i Vestre Fængsel. Vi følger Børge
Outze og hans indsats gennem
besættelse og befrielse ind i en ny tid
med kold krig og Informations rolle, da
jerntæppet går ned i Europa.

Informationer til og fra CIA
-gennem 20 år
Onsdag d. 27.10.2021 kl. 18.30-21.00
nr. 212-932
Vi ser nærmere tiden med Børge Outze
og flere af de modstandsfolk, der blev
samlet på Information. Kampen mod
nazismen blev snart efterfulgt af kampen
mod Stalins kommunisme fra øst. Især
fire mænd kombinerer engagementet i
avisen (Babylon, Orange Juice, Joe og
Isbjørn) med endda overordentlig aktivt
efterretningsarbejde for CIA, og vi graver
i historien.

Arne Sejr (Joe) –og INFORMATION
Onsdag d. 10.11.2021 kl. 18.30-21.00
nr. 212-933
I 1948 skriver Arne Børge Sejr en
studenteropgave på 180 sider om
psykologisk krigsførelse. Den imponerer
Erik Husfeldt så meget, at den bliver
selve grundlaget for Firmaet - med Arne
Sejr som leder. Firmaet udførte
efterretningsopgaver for både CIA og
den danske efterretningstjeneste,
herunder aflytningen af DKP's næstformand, tidl. trafikminister Alfred Jensen.

Hans Edvard Tegler (Isbjørn)
Onsdag d. 24.11.2021 kl. 18.30-21.00
nr. 212-934

AOF Næstved & Susålandet – 2040 4210 – www.aof-naestved.dk

Forfatteren, chefredaktør Hans Edvard
Tegler var, som de andre, en meget aktiv
frihedskæmper og var kort efter
befrielsen begyndt på Berlingske
Tidende som journalist. Sideløbende
hverves han dog af Erik Huusfeldt og
Arne Sejr til Firmaet. Fortsatte han at
arbejde for Firmaet, mens han var
chefredaktør for Information?

Jørgen Schleimann
- en påvirkningsagent?
Onsdag d. 08.12.2021 kl. 18.30-21.00
nr. 212-935
Schleimann skrev sidst i 50'erne for
Information, og i årene 1964-1969 var
han chefredaktør for tidsskriftet
Perspektiv, der i 1953 blev etableret af
Henning B. Fonsmark, med økonomisk
bistand fra det CIA-finansierede Selskab
for Frihed og Kultur.
Vi ser på Schleimann karriere, det
danske tidsskrift for litteratur, kunst og
videnskab og personkredsen omkring
Perspektiv.

Herbert Pundik
- jødisk soldat og kritisk journalist
Onsdag d. 22.12.2021 kl. 18.30-21.00
nr. 212-936
Herbert Pundik var korrespondent i
Israel og arbejdede i mere end 60 år for
to danske aviser. Vi ser på mandens
historie og betydning, Israels sag og hans
fantastiske indsigt i mellemøstlige
forhold der kom til gavn for danske
læsere.
Der er penge at spare ved tilmelding til
hele rækken:
212-930
6 foredrag kr. 680,-(595,-)
1 Foredrag: angiv nr.
kr. 130,Prisen er inkl. kaffe og kage i pausen
Der udleveres et udførligt
undervisningsmateriale med
kildehenvisninger ved alle foredragene.

Mellem pest og kolera - en
epidemihistorie
7 foredrag af Tommy P. Christensen

onsdage kl. 18.30-21.00 i på
Grønnegade Kaserne

Kolera og kloakker
- København i 1850'erne
Onsdag d. 08.09.2021 kl. 18.30-21.00
nr. 212-921
Koleraen havde slået til i
København Sygdommen
var ventet, for den havde
bredt sig som epidemier i

Foredrag
epidemier i Europas byer i de
foregående årtier. Vi ser nærmere på
tiden og dens holdning til årsagerne og
økonomien i forskellige nationale forsøg
på koleraens bekæmpelse.

Den spanske Syge
-og de allieredes krigsindsats
Onsdag d. 22.09.2021 kl. 18.30-21.00
nr. 212-922
Vi ser nærmere på samspillet mellem
epidemier, kriser og krig. Krigstid
medfører ophobning af store
befolkningsgrupper på meget lidt plads
med ledsagende reducerede hygiejniske
forhold samt ringe adgang til medicinsk
hjælp, øget forekomst af underernæring
og sult samt social opsplitning.

Dysenteri og smittespredning
Onsdag d. 06.10.2021 kl. 18.30-21.00
nr. 212-923
Der findes to typer,
amøbedysenteri og
bacillær dysenteri.
Dysenteri spredes via
forurenet drikkevand, mælk eller
fødevarer. Patienters og raske
smittebæreres afføring indeholder store
mængder bakterier, som enten overføres
direkte til en anden person eller
viderebringes til fødevarer via f. eks.
hænder eller fluer. Vi ser nærmere på
dysenteriens historie og samspillet med
sammenstuvningen af mange
mennesker i lejre og flygtningestrømme.

Børn med benskinner
- 1950'ernes store Polioepidemi
Onsdag d. 20.10.2021 kl. 18.30-21.00
nr. 212-924
Vi ser nærmere på sygdommens
oprindelse, kulmination og bekæmpelse.
Hvad blev der gjort i Danmark fra private
organisationer og fra det offentlige?
Hvordan satte sygdommen og dens ofre
sit præg på danskernes dagligdag?
Er børnelammelse udryddet og kan den
vende tilbage?

Guds straf?
- 1980'ernes HIV & AIDS
Onsdag d. 17.11.2021 kl. 18.30-21.00
nr. 212-925
Vi ser nærmere på sygdommens
oprindelse, kulmination og bekæmpelse.
Hvilken betydning fik det, at sygdommen
først fik opmærksomhed i bøsse-kredse,
blandt stofmisbrugere og USA's farvede?
En vel-etableret HIV-behandling betyder
nu, at en HIV-infektion ikke er en
infektiøs dødbringende sygdom, men en
kronisk sygdom, der ikke er smitsom.

Corona - vor tids svøbe?
Onsdag d. 01.12.2021 kl. 18.30-21.00
nr. 212-926
Hvad betyder det, når vi sætter ord som
samfundssind, smittekæde, selvisolation, flokimmunitet, nødpasning og
social afstand på en multinational
virusinfektion? Hvad kan vi lære af
denne grænseoverskridende virusinfektion og den følger for nationalstaterne og EU.

Bibelske plager - og
samfundssind
Onsdag d. 15.12.2021 kl. 18.30-21.00
nr. 212-927
Vi diskuterer, hvorledes epidemier - og
pandemier - kan siges at falde ind under
begrebet "Bibelske Plager" - og hvilken
rolle religion, hygiejne eller
sundhedssektoren kan spille før og nu.

folkevandringerne og den begyndende
opløsning af Det Vestromerske Rige.

Karl den Store - Europas skaber?
Fredag d. 24.09.2021
kl. 13-15.30
nr. 212-944
Da romernes herredømme i Gallien gik
i opløsning i slutningen af 400-årene
skabte frankerne et rige, der med tiden
kom til at omfatte områderne, der i dag
svarer til det nuværende Frankrig,
Belgien, Holland, Schweiz, næsten hele
Tyskland samt store dele af Spanien og
Italien!

Alfred den Store
- de fattiges beskytter

Der er penge at spare ved tilmelding til
hele rækken:
212-920 7 foredrag
kr. 760,- (665,-)
1 Foredrag: angiv nr.
kr. 130,-

Fredag d. 08.10.2021 kl. 13-15.30
nr. 212-945
Vi hører om hans skærmydsler med
danskerne i East Anglia, Northumbia og
Mercia, der også havde appetit på
Alfreds Wessex. Hans omsorg for
folkesproget angelsaksisk, lov og ret
samt sikringen af riget vil også blive
berørt.

Prisen er inkl. kaffe og kage i pausen

Trajan - den bedste kejser?

Kendte historiske skikkelser
- og deres betydning
6 foredrag v/Tommy P. Christensen
fredage: Smedjen, Grønnegade Kaserne
kl. 13-15.30
Personlighedens rolle i historien er
omtvistet, men viden om kendte
historiske skikkelsers liv og levned har
siden antikken været vendt og drejet.
Det er nemlig langt sværere af få greb
om tidsånden og de materielle
forandringer, så med disse 12 foredrag
ses vi på nogle magthavere og deres
samtid. Er det deres handlinger, som
gjorde den store forskel?

Flavius Valerius Constantinus
- den første kristne kejser?
Fredag d. 03.09.2021
kl. 13-15.30
nr. 212-942
Vi kaster et kritisk blik på de såkaldte
soldaterkejsere og kristendom-mens
rolle i spillet om kejsermagten, og den
nye østromerske hovedstad Byzantion.

Alarik
- en romersk lejesoldat der indtog
byen Rom
Fredag d. 10.09.2021
kl. 13-15.30
nr. 212-943
Fra 402 residerede kejser Honorius i
byen Ravenna, og han var reelt uden
muligheder for at dæmme op for

Fredag d. 15.10.2021 kl. 13-15.30
nr. 212-948
Vi får hele historien også de omfattende
byggerier der gjorde Rom til et
arkitektonisk centrum, og fortsat sætter
sit præg på byen.

Diocletian - et styre baseret på
princippet: Del og hersk
Fredag d. 29.10.2021 kl. 13-15.30
nr. 212-949
Vi hører om hans styreform, der
omfattede medregenter og en
omorganisering af provinserne, der
fordoblede antallet af provinserne. Det
fungerede så godt, at han med sin
medregent og kejser i de vestlige
provinser, som den første romerske
kejser i år 305 valgte at trække sig
tilbage til sit palads i Salona (nuv. Split i
Kroatien). Men var det nu klogt?
Der er penge at spare ved tilmelding til
hele rækken:
212-941 6 foredrag kr. 680,- (595,-)
1 Foredrag: angiv nr.
kr. 130,Prisen er
inkl. kaffe og
kage i
pausen
Der udleveres et udførligt undervisningsmateriale
med kildehenvisninger ved alle
foredragene.
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Foredrag & Filosofi
Historiens store Slag
6 fredage: v/Tommy P. Christensen
Smedjen, Grønnegade Kaserne
kl. 13-15.30

Slaget ved Kadesh
Fredag d. 12.11.2021
kl. 13-15.30
nr. 212-951
Den første gang i verdenshistorien, hvor
vi har beretninger fra begge sider i en krig
er da den egyptiske farao Ramses II førte
en stor hær på 20.000 mand ind i det
sydlige Syrien for at erobre den strategisk
vigtige by Kadesh fra ærkefjenden
hittitterne.

Slaget ved Thermopylæ
Fredag d. 19.11.2021
kl. 13-15.30
nr. 212-952
Ifølge den græske historiker Herodot
mistede perserne langt flere folk end
grækerne - omkring 25.000 døde.
Vi ser nærmere på de voldsomme
stridigheder, mod og motivation samt
slagets betydning for de følgende kampe,
der havde til formål at ødelægge den
persiske flåde i Middelhavet.

Slaget ved Gaugamela
Fredag d. 26.11.2021
kl. 13-15.30
nr. 212-953
Slaget ved Gaugamela endte med at blive
en afgørende sejr for Alexander den
Store. Vi får hele historien, der gjorde det
muligt for Alexander at underlægge i det
sydlige Asien og kort efter det afgørende
slag kunne Alexanders makedonske armé
marchere ind i Babylon.

Pyrrhus krige og sejr
Fredag d. 03.12.2021
kl. 13-15.30
nr. 212-954
Vi hører
nærmere om
en mand og
hans tid, de
tre slag han
udkæmpede
mod romerne, og selvfølgelig om
begivenhederne i Syditalien år 275 f.v.t.
der ledte til verdenshistoriens første
pyrrhussejr!

Belejringen af Masada begyndelsen på enden

I år 66 blev det erobret fra den romerske
garnison, der var stationeret her, af en
gruppe jødiske oprørere. Vi følger hele
historien til den bitre ende i år 72 og
afslutning på det jødiske Israel.

menneskelige eksistens frem for andre
former for væren.
5 fredage i perioden:
nr. 212-421
27.08.2021-24.09.2021 kl. 10.00-12.00
Pris kr. 640,-(560,-) 5 x 2 lek.

Varus, de romerske legioner
-og de germanske stammer

Politik og styreformer

Fredag d. 17.12.2021
kl. 13-15.30
nr. 212-956
Kejser Augustus ønskede, at rykke
Romerrigets grænse mod øst fra floden
Rhinen til floden Elben. Vi ser nærmere
på dette slag og dets betydning for
Europa. De germanske stammer blev
således ikke underlagt Romerriget, og
Skandinavien kunne fortsatte i den
germanske stammekultur i den epoke,
der er blevet kaldt jernalderen, og ind i
vikingetiden.
Der er penge at spare ved tilmelding til
hele rækken:
212-950 6 foredrag kr. 680,- (595,-)
1 Foredrag: angiv nr.
kr. 130,Prisen er inkl. kaffe og kage i pausen
Der udleveres et udførligt
undervisningsmateriale med
kildehenvisninger ved alle foredragene.

Helt tilbage i den græske oldtid havde
filosofferne overvejelser over hvilke
styreformer der var de bedste og mest
retfærdige. Men det er først med Locke
der lever i slutningen af 1600-tallet, at de
første demokratiske tanker formuleres,
og at der kommer en tredeling af magten
i en udøvende, en dømmende og en
lovgivende instans. Vi følger udviklingen
fra Platon, Aristoteles, Marchiavelli,
Hobbes til Locke.
5 fredage i perioden:
nr. 212-422
08.10.2021-12.11.2021 kl. 10.00-12.00
Pris kr. 640,-(560,-) 5 x 2 lek.

Etik
Der eksisterer to typer at moralske
vurderinger. De der foreskriver pligter og
de der foreskriver hvilke handlingsmål
man bør stræbe efter.
5 fredage i perioden:
nr. 212-423
19.11.2021-17.12.2021 kl. 10.00-12.00
Pris kr. 640,-(560,-) 5 x 2 lek.

Sjæl og legeme

Filosofi for begyndere
V/Margrethe Østergaard
Filosofi kommer af det græske ord
philosophia, der kan oversættes til
kærlighed til visdom eller ven af indsigt.
Man betegner filosofien som en
modervidenskab eller den første
videnskab og dermed danner den
baggrund for alle andre videnskaber.
Filosofi dækker områder som etik, logik,
erkendelsesteori og metafysik.
Hensigten med dette kursus vil være at
give en introduktion til de forskellige
filosofiske retninger og filosoffer. Der
kræves ingen forhåndsviden til faget Man
kan vælge at melde sig til et enkelt
område eller hele kurset.

Fredag d. 10.12.2021
kl. 13-15.30
nr. 212-955
Skal vi tro den jødiske historiker Josefus
Eksistentialisme
havde kong Herodes den Store, som
Det er den første filosofiske retning, der
konge over Judæa og Palæstina fået
tager udgangspunkt i det enkelte
opført et fornemt palads på Masada, et
menneskes måde at være i verden på, og
klippeplateau ved vestsiden af Det Døde
den skelner mellem den specifikt
Hav, i årene 37 - 31 f.v.t.
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Der skelnes imellem det legemlige og det
sjælelige og hvilke menneskelige
egenskaber der hører til det fysiske
menneske og hvilke der knytter sig til
sjælen. Ligeledes betragtes kroppen som
noget konkret fysisk, der kan måles, vejes
og se, mens sjælen er en abstrakt
størrelse der er usynlig og som nogle
også mener er evig og uforgængelig.
5 fredage i perioden:
nr. 221-421
21.01.2021 - 25.02.2021 kl. 10.00-12.00
Pris kr. 640,-(560,-) 5 x 2 lek.

Frihed og ansvar
Hvorvidt mennesket er ansvarlig for sine
handlinger begrunder sig i, om man
mener, vi er styret af skæbnetro,
naturlove eller miljømæssige
påvirkninger. Og med ansvarlighed følger
også spørgsmålet om, hvorvidt
mennesket handler frit og har en fri vilje
5 fredage i perioden:
nr. 221-422
04.03.2021 - 01.04.2021 kl. 09.30-12.00
Pris kr. 640,-(560,-) 5 x 2 lek.
Alle 5 moduler perioden: nr. 212-420
27.08.2021 - 01.04.2021 kl. 09.30-12.00
Sted:
Smedjen, Grønnegade Kaserne
Pris kr. 2800,-(2450,-) 25 x 2

Slægtsforskning & Litteraturkreds
Slægtsforskning

Litteraturkreds

Sted: AOF, Riddergade 16, 4700 Næstved
Tid: onsdage kl. 15.00-17.00
Instruktør:
Tommy P. Christensen

v/Margrethe Østergaard

Om anejagt i Sverige
- og de døde svenskere
Specielt i Østdanmark har ganske mange
søgt over Sundet for at finde arbejde i
København og omegn, så der er god
grund til at se efter om der skulle være
en svensker i din slægt et eller andet sted
i de seneste 300 år. Introduktion til den
fantastiske database "Sveriges Dödbok 7,
Hold nr. 211-541 start: d. 13.10.2021
Pris:
kr. 120,- (105,-) 1 x 2 timer

Hver mandag kursusåret igennem vil der
være litteraturkreds. Der kommer nyt
emne hver 4. uge Hensigten er sammen
at læse og gennemgå litterære tekster
indenfor forskellige genrer, så som
noveller, romaner, digte, salmer og
gysere. Der vil være en spændvidde fra
barokken og op til nutidens litteratur, og
de enkelte tekster vil blive sat ind i en
litteraturhistorisk sammenhæng. Tekst
materialet udleveres ved de enkelte
forløbs start, undtagen romaner, som
man selv må anskaffe.

Kvindelige forfattere

- og fødsel i dølgsmål

De første kvindelige forfattere var nødt til
at skrive under mandligt pseudonym for
at blive publiceret. Først med det
moderne gennembrud begynder
kvinderne i højere grad at få deres egen
stemme og dermed bryde de mandlige
forfatteres monopol.
4 mandage i perioden:
nr. 212-426
30.08.2021 - 20.09.2021 kl. 10.00-12.00
Pris kr. 560,-(490,-) 4 x 2 lek.

Dit efternavn fortæller
Historie
Denne gang tager vi tager fat på
navneskik, og du introduceres til
patronymer, stednavne, erhvervsnavne
og egentlige slægtsnavne. Vi møder en
række eksempler på indvandrernavne fra
Amager, og ser nærmere på udbredelsen
af de tusindvis af forskellige danske
efternavne. Så uanset om du hedder
Jensen, Crillesen, Marott eller Hummer,
så gemmer det på en vigtig bid af din
slægts historie.
Hold nr. 212-543 start: d. 10.11.2021
Pris:
kr. 120,- (105,-) 1 x 2 timer

Danske salmer
Salmedigtningen afspejler forskellige
tiders kristendoms- og samfundssyn. Men
salmerne rummer også de forskellige
perioders naturopfattelser.
4 mandage i perioden:
nr. 211-424
04.10.2021 - 01.11.2021 kl. 10.00-12.00
Pris kr. 560,-(490,-) 4 x 2 lek.

Digte bevæger sig ofte i
et meget komprimeret
univers. Den enkelte
sætning, sågar det enkelte ord er ladet
med betydning, og kan således blive
nøglen til selve forståelsen og
fortolkningen af digtet.
4 mandage i perioden:
nr. 212-429
06.12.2021-17.01.2022 kl. 10.00-12.00
Pris kr. 560,-(490,-) 4 x 2 lek.

Bang formår som en af de første
forfattere at skildre kvinders indre
sjæleliv. Et ofte behandlet tema er
modsætningen mellem drøm og
virkelighed, hvor "de stille eksistenser"
ofrer sig for en umulig kærlighed og
dermed bliver kærlighedsdrømmen til en
illusion.
4 mandage i perioden:
nr. 221-425
24.01.2022-21.02.2022 kl. 10.00-12.00
Pris kr. 560,-(490,-) 4 x 2 lek.

Ødipusmyten i dansk
litteratur
Historien om Ødipus kendes navnlig fra
Freuds udlægning af myten. Men
litteraturen beskæftiger sig også med den
svage søns binding til moderen, den
erotiske dragning mod samme og den
hævnende søn der gør op med faderen.
4 mandage i perioden:
nr. 221-426
28.02.2022-21.03.2022 kl. 10.00-12.00
Pris kr. 560,-(490,-) 4 x 2 lek.

J. V. Jensen
Jensen var overbevist darwinist, ateist og
tilhænger af den nye teknologiske
udvikling. Alligevel er der i
forfatterskabet tråde tilbage til
barndomshjemmets flirten med det
spirituelle, og dermed er det ikke altid, at
Jensen holder sig til det rationelle og
virkelighedsnære i sine tekster.
4 mandage i perioden:
nr. 221-427
28.03.2022-25.04.2022 kl. 09.30-12.00
Pris kr. 560,-(490,-) 4 x lek.

Sådan får du din slægtsbog
fra drøm til boghandel
Vi ser på skriveprocesser, tekst, koncept,
illustrationer, fotos, grafik, typografi,
format, layout samt teknik og økonomi i
bogproduktioner. Endelig kigger vi lidt på
andre udgivne slægtsbøger, på jura,
markedsføring, forlagsøkonomi og
perspektiverne for en selvstændig
udgivervirksomhed.
Hold nr. 212-544 start: d. 24.11.2021
Pris:
kr. 320,- (280,-) 3 x 2 timer

Lyrik

Herman Bang

Faldne kvinder, uægte børn
Det blev i størstedelen af 1900-årene
anset for en skandale - eller i det mindste
yderst uheldigt, når man fik børn, før
man var blevet gift. Vi ser nærmere på
lovgivningen, arveretten, kilderne til børn
født udenfor ægteskab og mulighederne
for at finde de biologiske forældre. Ingen
børn er "uægte" - men ganske mange er
født uden for ægteskab. Også gamle
slægtsbøger skal man i denne forbindelse
omgås med en vis forsigtighed.
Hold nr. 212-542 start: d. 27.10.2021
Pris:
kr. 120,- (105,-) 1 x 2 timer

4 mandage i perioden:
nr. 212-428
08.11.2021 - 29.11.2021 kl. 10.00-12.00
kr. 560,-(490,-) 4 x 2 lek.

Freud og det litterære gys
Det giver god mening at bruge
psykoanalysen med dens begreber om
det ubevidste, dødsdriften og
seksualdriften, som analyseredskab inden
for gysergenren.

Alle 7 moduler perioden: nr. 212-430
30.08.2021-25.04.2022 kl. 09.30-12.00
Sted: Smedjen, Grønnegade Kaserne
Pris kr. 3200,-(2800,-) 25 x 2
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Samtalecafé
Samtalecafe 2021:
Livets store udfordringer
v/Bodil Heiede

AOF Næstved og Susålandet
Alle 8 mødegange foregår i Ridergade 16
Coronakrisen har givet mange af os tid og
behov for at standse op og tænke over livets
store spørgsmål. Livet er fuldt af
modsætninger, og det er godt at sætte ord på
dilemmaer og erfaringer og lære noget om,
hvad store tænkere og andre mennesker har
tænkt om livets udfordringer. Der tilbydes
ikke terapi, men mulighed for fordybelse i
dagliglivet og den klassiske dannelse. Under
udvælgelsen af materialet har jeg tænkt på at
skabe alsidighed og vælge små
situationsbeskrivelser, der fanger
menneskelivet i en nøddeskal.
Jeg er uddannet cand.mag. i religion og
historie. Om mine to fag vil jeg gerne
fremhæve, at religionsfaget er et alsidigt fag,
der trækker på viden fra religionshistorie,
religionssociologi, religionspsykologi, filosofi,
etik, kirkehistorie og teologi. Alle disse fag kan
være i spil, når man arbejder med de store
livsspørgsmål. Historiefaget er den nøgterne
legekammerat, som kan fastholde os på
kildekritikken og kulturhistorien, hvilket er
guld værd i forhold til tekstanalyse. Ikke desto
mindre skal vi især beskæftige os med vores
umiddelbare tolkninger af det forelagte
materiale og kun inddrage baggrundsviden i
mindre omfang.
Bodil Heiede vil lede Samtalecafeen. Hun er
uddannet cand.mag. i religion og historie og
har arbejdet i 25 år som gymnasielærer. Hun
har erfaringer med forskellige slags
samtalegrupper for voksne f.eks. filmklub,
litteraturkreds, ældreklub, lektielæsning for
indvandrere og flygtninge og
refleksionsgrupper inden for Folkekirken.
Hertil kommer forskellige foredrag og
aftenskoleundervisning.

Samtale: Sprog og fortælling
Sprog har været med menneskene siden
urtiden. Vi skal høre et oplæg om de mange
sider i sproget, der er knyttet til den fysiske
verden, der omgiver os. Lydmalende ord,
tegnord, symboler, billedtale og lignelser.
Derefter skal vi arbejde med ordsprog, og den
måde vi forstår os selv ved at lave
fortællinger. Vi skal også tale om den
interesse for menneskers evne til at fortælle,
som findes inden for nutidens hjerneforskning
og inden for psykologien.

Tirsdag d. 07.09.2021
Hold nr. 212-621
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kl. 14-16.30
Pris kr. 100,-

Samtale: Opdragelse og leg
Menneskebørn skal lære meget mere end
dyrebørn, og mennesker bliver ved med at
lære igennem hele livet. Vi begynder med at
tale om omsorgen for spædbørn som optakt
til et oplæg om betydningen af leg,
dramatisering og ritualer.
Derefter skal vi arbejde med tankerne bag
forskellige traditionelle børnelege, og
sammenligne idealerne bag nordisk og samisk
børneopdragelse.
Til sidst taler vi om børnene skal tilhøre
forældrene eller staten.

Tirsdag d. 21.09.2021
Hold nr. 212-622

kl. 14-16.30
Pris kr. 100,-

Samtale: Fællesskab og længsel
Mennesket er et socialt dyr med en
bevidsthed, der rækker ud over dagen og
vejen. Med inspiration fra et digt af Tom
Kristensen taler vi om mennesket som et
socialt dyr med længsler og åndelige behov. Vi
skal derefter høre et oplæg om flokmentalitet
og heltedyrkelse baseret på filosoffen Rene
Girard. Vi skal beskæftige os med forskellige
former for tab og nederlag ud fra en novelle
af Cecil Bødker ”Den yderste dag” fra
novellesamlingen ”øjet” og ud fra et citat fra
Lars Løkke Rasmussens nyudgivne erindringer.

Tirsdag d. 05.10.2021
Hold nr. 212-623

kl. 14-16.30
Pris kr. 100,-

Samtale: Moral og
næstekærlighed
Menneskelige samfund er baseret på tradition
og idealer under forandring. Vi tager en
samtale om nogle af de traditioner som
navngivning, kønsroller og social kontrol, som
overalt bidrager til sammenhængskraften i et
samfund. Derefter skal vi arbejde med
begreber som lykketik og pligtetik og
gennemgå De ti bud og Janteloven.
Næstekærligheden præsenteres igennem et
par lignelser fra Ny Testamente, og vi slutter
af med en samtale om samfundssind i
forbindelse med coronakrisen.

Tirsdag d. 12.10.2021
Hold nr. 212-624

kl. 14-16.30
Pris kr. 100,-

Samtale: Frihed og fornyelse
Et af de store fælles idealer, som alle
mennesker ser noget godt i er begrebet
frihed. Vi skal høre et oplæg om det
frihedsbegreb, der hører sammen med
indførelse af demokrati. ”Frihed er det bedste
guld i verden” synger vi i Højskolesangbogen,
og eksistentialisterne besang friheden
samtidig med at Sartre kaldte friheden en
dom. Der bliver tid til at se på Kierkegaard og
Løgstrups tanker om livet som en gave og
høre en novelle af Ida Jessen: ”En udflugt” fra
novellesamlingen ”Postkort til Annie” og til en
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afsluttende samtale om det enkelte
menneskes personlige frihed.

Tirsdag d. 26.10.2021
Hold nr. 212-625

kl. 14-16.30
Pris kr. 100,-

Samtale: Sandhed og løgn
De fleste er betaget af sandheden og vil gerne
høre om den. Vi begynder med et oplæg om
sandhed som filosofisk begreb. En af
pointerne uddybes gennem et humoristisk
digt af Benny Andersen: ”Til efteråret”. Vi går i
dybden med løgnens væsen gennem
eksempler hentet fra psykologen Jordan
Petersons bog: ”De 12 regler”. Der bliver tid til
en samtale om fortielser og løgne, som måske
fylder mere, end vi har lyst til at tro. Til slut
præsenteres Kierkegaards syn på sandheden
ud fra hans tolkning af Sokrates fra antikkens
Grækenland.

Tirsdag d. 09.11.2021
Hold nr. 212-626

kl. 14-16.30
Pris kr. 100,-

Samtale: Godhed og ondskab
Ondskab findes muligvis, men forklares meget
forskelligt. Som indledning taler vi om et
berømt maleri fra renæssancen af Pieter
Breugel, der hedder ”Fastens strid med
fastelavn”. Derefter kommer der et oplæg om
forskellige forklaringer på det onde med
hovedvægt på psykologen Jordan Peterson.
Dette følges af to eksempler på ondskab
hentet dels fra en konfrontation med en
fangevogter fra Auschwitz og dels ud fra en
novelle af Cecil Bødker: ”Vædderen” fra
novellesamlingen ”Øjet”. Til slut taler vi om
godhed og den sårbarhed, der hører med til
det gode.

Tirsdag d. 23.11.2021
Hold nr. 212-627

kl. 14-16.30
Pris kr. 100,-

Samtale: Sorg og glæde
Både i dyreverdenen og hos menneskene
gives der udtryk for sorg og glæde. Mai-Britt
Guldin har skrevet en udmærket lille bog, der
hedder ”Sorg”, som er udkommet i serien
Tænkepauser. Vi skal bl.a. beskæftige os med,
hvorfor sorg er pinlig og tabuiseret. Derefter
vender vi os til et par Kierkegaard-citater om
sorg og til nogle af vores store salmedigtere
Kingo, Grundtvig og Jakob Knudsen og deres
beskrivelse af glæde. Vi tager en tur forbi
Løgstrups tanker om de suveræne livsytringer
og andre eksempler på, hvordan
modsætninger kan leve med hinanden.

Tirsdag d. 07.12.2021
Hold nr. 212-628

kl. 14-16.30
Pris kr. 100,-

Alle 8 samtalecafeér
Tirsdag kl. 14-16.30
Hold nr. 212-620
Pris kr. 680,-(595,-)
Der serveres kaffe og småkager ved alle
samtalecafeerne

Foredrag
Magtens mange ansigter
- Senioruniversitet foredragsrække

”Katastrofal dansk
udenrigspolitik: Fra regional
stormagt til lilleputnation”

”Det gode liv”

Mandag d. 20.09.2021
Hold nr. 212-664

Om mig selv:
Steen Ole Hedelund Jørgensen. Jeg er 68
år. Født og opvokset på Vestfyn på en
landsbyskole, hvor jeg fik dannelse og
pædagogik tæt ind livet både i skolen og
barndomshjemmet. Efter sproglig
studentereksamen fra Vestfyns
Gymnasium i Glamsbjerg blev jeg færdig
som journalist på Danmarks
Journalisthøjskole i Aarhus i 1978. Jeg har
altid søgt ny viden, taget flere
uddannelser og efteruddannet mig. Det
er sket på Silkeborg Seminarium,
hvor jeg er uddannet meritlærer med
linjefagene kristendom og samfundsfag.
Fra Aarhus Universitet har jeg en master i
design og produktion af multimedier. Jeg
har læst filosofi, teologi og dyrket min
store interesse for at tilegne mig og
formidle teoretisk og konkret forståelse
af vores samfund og individets position.
Jobmæssigt startede jeg efter
journalistuddannelse i 1978 med det
samme i Danmarks Radio, hvor jeg har
arbejdet som udgående reporter på
Østjyllands Radio, reporter på TV-Avisen
og leder og redaktør i DR´s Provinsafdeling i Aarhus. Fra 1986-1991 var jeg
direktør for et privat tv-produktionsselskab i Aarhus og direktør for arbejderbevægelsens lokale tv-station i det
østjyske. Fra 1991 til i dag har jeg
arbejdet som freelancejournalist i bl.a.
TV-2 og Danmarks Radio, samt
underviser, forfatter, foredragsholder og
udvikler af kurser inden for temaer
som medier, politik og samfund. Jeg har
haft job i folkeskolen, på højskoler og
været leder af en friskole. Politisk var jeg
som ung aktiv i den socialdemokratiske
arbejderbevægelse både på Fyn og i
Østjylland. I en periode var jeg formand
for Socialdemokratiet i Aarhus Amt og
medlem af Socialdemokratiets
hovedbestyrelse. I 1983 lagde jeg det
partipolitiske engagement på hylden og
har siden dyrket den politiske interesse
uden at være medlem af et parti.

kl. 14-16.00
Pris kr. 100,-

”Kulturlivets værdikrigere
banede vejen for folkestyre”
Mandag d. 27.09.2021
Hold nr. 212-665

kl. 14-16.00
Pris kr. 100,-

”Fra pinestraffe til human
retspleje”
15 foredrag, som afholdes hos AOF
Næstved & Susålandet, Riddergade 16
Mandage kl. 14 - 16
”Magten har mange ansigter og kommer
til udtryk overalt i vores liv. Vi udøver
magt og udsættes for magt. Vores evne
og vilje til at bruge magten og
underlægge os magten har væsentlig
indflydelse på kvaliteten af vores liv og
vores opfattelse af frihed og lighed som
demokratiets grundpiller.
I foredragsrækken ser vi på magtens
mange ansigter. Vi ser video om, hvordan
magten kommer til udtryk, hører
historiske fortællinger om magten og
drøfter, hvordan vi oplever magten.
Foredragsholderen har skrevet flere
bøger om demokratiets dramatiske
historie og om magten både på
individ- og systemplanet.
Foredragsrækken kan bidrage til, at vi
bedre kan identificere magtens mange
ansigter og dermed vende os mod
magtmisbrug”.

”Magtens mange ansigter” -en
introduktion til
foredragsrækken
Mandag d. 30.08.2021
Hold nr. 212-661

kl. 14-16.00
Pris kr. 100,-

”Folkets forår 1848 enevælden falder og
folkestyret bryder igennem”
Mandag d. 06.09.2021
Hold nr. 212-662

kl. 14-16.00
Pris kr. 100,-

Mandag d. 04.10.2021
Hold nr. 212-666

”Om retsstaten og kampen om
grundlovene”
Mandag d. 20.09.2021
Hold nr. 212-667

kl. 14-16.00
Pris kr. 100,-

”Pariserkommunen 1871 og
voldsom arbejdskamp i
Danmark i 1899”
Mandag d. 18.10.2021
Hold nr. 212-668

kl. 14-16.00
Pris kr. 100,-

”Statskup i Danmark 1920”
Mandag d. 25.10.2021
Hold nr. 212-669

kl. 14-16.00
Pris kr. 100,-

”Fra almisser til velfærd -om
velfærdsstaten og
udtømningen af ideerne”
Mandag d. 01.11.2021
Hold nr. 212-670

kl. 14-16.00
Pris kr. 100,-

”Trusler udefra og indefra mod
demokratiet og retsstaten”
Mandag d. 08.11.2021
Hold nr. 212-671

kl. 14-16.00
Pris kr. 100,-

”Medier, manipulationer og
magt”
Mandag d. 15.11.2021
Hold nr. 212-672

kl. 14-16.00
Pris kr. 100,-

”Kristendom, politik,
identitetspolitik og
krænkelseskultur"

”Struensees regime og
landboreformerne”

Mandag d. 22.11.2021
Hold nr. 212-673

Mandag d. 13.09.2021
Hold nr. 212-663

”Vision Danmark”

kl. 14-16.00
Pris kr. 100,-

kl. 14-16.00
Pris kr. 100,-

Mandag d. 06.12.2021
Hold nr. 212-675

kl. 14-16.00
Pris kr. 100,-

Bemærk
Der serveres kaffe med småkager ved alle
foredrag.
kl. 14-16.00
Pris kr. 100,-

Udførlige beskrivelser af alle foredrag
kan hentes på hjemmesiden:
www.aof-naestved.dk
eller i Riddergade

Mandag d. 29.11.2021
kl. 14-16.00
Hold nr. 212-674
Pris kr. 100,AOF Næstved & Susålandet – 2040 4210 – www.aof-naestved.dk
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Motion & Sundhed
Balancetræning,

Fysioflow / Bindevævstræning

motion og bevægelse

Fysioflow indeholder træning af kroppens
bindevæv. Træningen starter med en
opvarmende del, hvor kroppen varmes
op via rolige bevægelser med naturlige
sving. Herefter arbejdes med bestemte
fjedrende bevægelser i yderstillinger,
hvor man opnår et stræk i vævets
forskellige bindevævslinjer i hele
kroppen. Hvis man har en stramhed/
nedsat bevægelighed i et område, vil der
være mulighed for at skabe bedre
bevægelse. Der vil indgå information om
bindevævets funktion for at få en større
forståelse for vigtigheden af, at holde sig i
bevægelse. Fysioflow-træning er til dig
med eller uden smerter, der ønsker en
mere eftergivelig og bevægelig krop.
Derigennem kan du opleve færre smerter
og en fornemmelse af fysisk og mental
lethed. Medbring: Håndklæde eller
tæppe og evt. en lille pude

Balancen bliver dårligere, når vi bliver
ældre. Ved målrettet træning kan den
forbedres betydeligt. Du behøver ikke at
have dårlig balance for at have glæde og
gavn af denne træning,
da vi kommer hele
kroppen igennem med
flere træningsmetoder. Træningen
foregår siddende og
stående, og der tages
hensyn til den enkelte.
Sted: Kildesalen, Kildemarksvej 70
Tid: Tirsdage kl. 11.00-11.50
Margit Skovgård Hansen
Hold nr. 212-070 start: d. 24.08.2021
Hold nr. 212-071 start: d. 09.11.2021
Pris:
kr. 400,- (350,-) 10 x 1 lektion
Sted: Aktivitetslokalet, Symfonien:
Tid: Tirsdage kl. 10.00-10.50
Fysioterapeut Lise Mosberg Meldgaard
Begyndere let niveau:
Hold nr. 212-080 start: d. 24.08.2021
Hold nr. 212-081 start: d. 09.11.2021
Pris:
kr. 400,- (350,-) 10 x 1 lektion

Sted: Kildesalen, Kildemarksvej 70
Tid: Fredage kl. 08.30-10.00
v/Fysioterapeut Stine Skov Nielsen
Hold nr. 212-240 start: d. 27.08.2021
Hold nr. 212-241 start: d. 12.11.2021
Pris: kr. 960,- (840,-) 10 x 2 lektioner

Tid: Tirsdage kl. 09.00-09.50
Lise Mosberg Meldgaard
Øvede:
Hold nr. 212-082 start: d. 24.08.2021
Hold nr. 212-083 start: d. 09.11.2021
Pris:
kr. 400,- (350,-) 10 x 1 lektion

Sted: Salen, HC Andersensvej 24
Tid: Onsdage kl. 18.00-19.30
v/Fysioterapeut Stine Skov Nielsen
Hold nr. 212-246 start: d. 25.08.2021
Hold nr. 212-247 start: d. 10.11.2021
Pris: kr. 960,- (840,-) 10 x 2 lektioner

Træn din balance og styrk
din krop.
Det er
vigtigt at
holde sig i
gang og
være aktiv,
men det skal også være sjovt og
udfordrende. Vi træner ryg, mave,
balance, koordination og øger din
smidighed, ledsaget af god musik. Du er
måske fuld af energi og vigør, men måske
mærker du, at der nogle ting, som er
blevet lidt sværere i dagligdagen. Du vil få
vejledning i styrkende øvelser, som du
kan lave derhjemme.
Medbring: liggeunderlag.
Sted: Salen, HC Andersensvej 24
Tid: Fredage kl. 9.00-10.00
v/Ergoterapeut: Jane Friis
Hold nr. 212-108 start: d. 03.09.2021
Pris:
kr. 800,- (700,-) 15 x 1 timer
16

Fodtræning / Sunde fødder og
gode ben.
Effektiv træning
for hele
kroppen med
fod og
balanceøvelser, som du kan arbejde med
hjemme. Vi arbejder også med
venepumpeøvelser med virkning på ben
og kredsløb. På kurset gennemgås
betydningen af optimal funktion i
fødderne og dens virkning på balance og
holdning. Kramper, krumme tæer, et lille
tryk under forfoden, smerter i svangen,
begyndende knyster etc. Mange
fodproblemer kan afhjælpes ved træning.
Sted: 1. sal Kildemarksvej 70
Tid: Torsdage kl. 10.30-12.00
v/Fysioterapeut Lise M. Meldgaard
Hold nr. 212-290 start: d. 26.08.2021
Hold nr. 212-291 start: d. 11.11.2021
Pris: kr. 960,- (840,-) 10 x 2 lektioner
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Bevægelse, optræning og
afspænding - på små hold
Dette hold er for dig med gener i knæ,
hofter, ryg, skuldre eller nakke. Hele
kroppen trænes i et roligt tempo, hvor
holdning og balance er i fokus. Vi
laver opvarmning og varierer træningen i
stående, gående, liggende og siddende
øvelser med forskellige redskaber. Der er
særligt fokus på den funktionelle
træning. Der tages individuelle hensyn og
træningen tilpasses og suppleres med råd
og vejledning. Vi afslutter hver gang med
ca. 10 min. afspænding. Medbring:
vandflaske, tæppe og pude.
Sted: Kildemarksvej 70, 4700 Næstved
Tid: Torsdage kl. 08.30-10.00
v/Fysioterapeut Lise M. Meldgaard
Hold nr. 212-124 start: d. 26.08.2021
Hold nr. 212-125 start: d. 11.11.2021
Pris: kr. 960,- (840,-) 10 x 2 lektioner
Sted: Kildemarksvej 70, 4700 Næstved
Tid: Torsdage kl. 10.15-11.45
v/Kropsterapeut Connie Hansen
Hold nr. 212-120 start: d. 19.08.2021
Hold nr. 212-121 start: d. 04.11.2021
Pris: kr. 960,- (840,-) 10 x 2 lektioner

Ryg – skulder – nakke
Bindevævstræning
I denne
træning, vil der
vil primært
arbejdes med
træning af ryg,
skulder og
nakke, men der vil også være fokus på
resten af din krop. Vi opøver smidighed,
udholdenhed og styrke gennem
træningsøvelser, og du får viden om
hverdagsrutiner som kan påvirke en evt.
smerteproblematik. Kurset er også for dig
som har gået over længere tid med en
muskelstramhed eller smerte, eller hvis
du har fået en nyopstået skade. Der tages
hensyn til den enkeltes begrænsninger,
og træningen afsluttes med udspænding
og afspænding af hele kroppen.
Medbring: liggeunderlag, håndklæde
eller tæppe og evt. en lille pude
Sted: Salen, HC Andersensvej 24
Tid: Onsdage kl. 16.00-17.30
Instruktør:
Fysioterapeut Stine Skov Nielsen
Hold nr. 212-248 start: d. 25.08.2021
Hold nr. 212-249 start: d. 10.11.2021
Pris: kr. 960,- (840,-) 10 x 2 lektioner

Motion & Sundhed
afsluttes med udspænding og
afspænding. Medbring: håndklæde eller
tæppe og evt. en lille pude

Bindevævs- og balance
træning i Glumsø
Det er vigtigt at holde sig i gang og være
aktiv, men det skal også være sjovt og
udfordrende. Kom og vær med på dette
hold, hvor der bliver taget individuelle
hensyn. Balancetræning og
kropsbevidsthed er hovedfokus på vores
hold. Vi træner ryg, mave, balance,
koordination, ledbevægelighed og
smidighed. Du kan sagtens være med på
holdet, hvis du f.eks. har været igennem
et genoptræningsforløb og har lyst til at
fortsætte med at træne.
Undervisningen er tilrettelagt, så du får
grundig vejledning undervejs til at tage
dine yndlingsøvelser med hjem.
Medbring: Liggeunderlag til træningen,
evt en fast pude og en
massagebold/fodrulle.
Sted: Glumsø Kro, Kobberstuen
Tid: Mandage kl. 10.00-10.50
v/Bevægelses terapeut Connie Hansen
Hold nr. 212-286 start: d. 30.08.2021
Hold nr. 212-287 start: d. 15.11.2021
Pris:
kr. 480,- (420,-) 10 x 1 lektion

Optræning og afspænding
Vi starter helt fra
bunden. Med en
rolig afspænding,
og siden
gulvøvelser, der tager hensyn til
samarbejdet i hele kroppen, og med
hensyn til den voksende stabilitet, din
krop vil få. Du får mulighed for at blive
lidt øm på den gode måde, fordi du bliver
stærkere. Hvis du er stødt på ord som
restorativ yoga, pilates og mindfulness, så
indeholder dette hold en god bid af det
hele. Der vil ikke være hop og løb på
dette hold og ingen musik.
Medbring: Yogamåtte, yndlingspude til
nakken og et tæppe.
Sted: Glumsø Kro, Kobberstuen
Tid: Mandage kl. 11.00-12.30
v/Bevægelses terapeut Connie Hansen
Hold nr. 212-284 start: d. 30.08.2021
Hold nr. 212-285 start: d. 15.11.2021
Pris: kr. 960,- (840,-) 10 x 2 lektioner

Body SDS grundtræning / hold
Body SDS grundtræning er et unikt
træningssystem, der arbejder hele
kroppen igennem med det formål at
styrke og smidiggøre alle led og muskler.
Noget af det der adskiller body SDS
grundtræning fra andre træningsformer
er netop, at vi har stor fokus på at træne
og styrke dine led. Det er der ikke så

Sted: Kildesalen, Kildemarksvej 70, 4700
Næstved:
Tid: Fredage kl. 10.30-12.00
v/Fysioterapeut Stine Skov Nielsen
Hold nr. 212-242 start: d. 27.08.2021
Hold nr. 212-243 start: d. 12.11.2021
Pris: kr. 960,- (840,-) 10 x 2 lektioner

Pilates
mange andre træningsformer, der har.
Medbring: Liggeunderlag.
Sted: Holsted Skole, Gymnastiksalen
Tid: Tirsdage kl. 19.00-21.00
Instruktør: Karsten Kristensen &
Katarina Borre Jørgensen
Hold nr. 212-184 start: d. 14.09.2021
Hold nr. 212-185 start: d. 30.11.2021
Pris:
kr. 1200,- (1050,-) 10 x 2,5 lek.

Kol og andre luftvejslidelser
– Træningshold
Dette hold henvender sig til personer
med kroniske lungeproblemer. Træning
af styrke og udholdenhed forbedrer din
krops iltoptagelse, og dine muskler bliver
bedre til at bruge den ilt, de får leveret.
Træningen starter med en siddende
opvarmning, hvor kroppen stille og roligt
vækkes og opvarmes. Derefter laver vi
blid træning af muskler og åndedræt, så
kroppens muskler og led bliver blødere
og mere smidiggjorte. Vi afslutter med
afspænding, hvor kroppen får lov at
slappe helt af.
Sted: Aktivitetslokalet, Symfonien:
Tid: Tirsdage kl. 11.00-11.50
v/Fysioterapeut Lise M. Meldgaard
Hold nr. 212-084 start: d. 24.08.2021
Hold nr. 212-085 start: d. 09.11.2021
Pris:
kr. 400,- (350,-) 10 x 1 lektion

Gigt træning
Har du gigt og vil du gerne forbedre din
kondition, din muskel- og knoglestyrke,
din bevægelighed og dit velbefindende?
På dette kursus tilbydes fysioterapeutisk
træning for dig med gigt, både leddegigt
og slidgigt, uanset alder og køn.
Træningen lægget vægt på
bevægelighed, styrke, stabilitet og
balance, og du får arbejdet hele kroppen
igennem. Øvelserne foregår i liggende
siddende og stående stillinger. Vi
inddrager forskellige redskaber som fx
elastikker, bolde mm. Du får vejledning til
øvelser til hjemmebrug. Træningen

Trænger du til at blive strammet op og
komme i bedre form, så er Pilates helt
sikkert noget for dig. I Pilates får vi flad
mave og stærk kropskerne, med øvelser,
der styrker "korsettets" muskler, mave,
ryg og bækkenbund. Kroppens bindevæv
bliver smidiggjort. Træningen foregår
primært på måtter, siddende eller
liggende, med og uden brug af effekter,
så som elastikker og vægte.
Medbring: Liggeunderlag
Sted: Holsted Skole, Gymnastiksal
Tid: Tirsdage kl. 17.00-18.30
Instruktør: Kirsten Kähler
Hold nr. 212-152 start: d. 31.08.2021
Hold nr. 212-153 start: d. 16.11.2021
Pris: kr. 960,- (840,-) 10 x 2 lektioner
Sted: Glumsø Kro, Salen
Tid: Mandage kl. 09.00-10.30
Instruktør: Tove Bech
Hold nr. 212-160 start: d. 06.09.2021
Hold nr. 212-161 start: d. 22.11.2021
Pris: kr. 960,- (840,-) 10 x 2 lektioner
Sted: Vinstrup-Tystrup Forsamlingshus,
Tystrupvej 24, 4250 Fuglebjerg
Tid: Torsdage kl. 19.00-20.45
Instruktør: Tove Bech
Hold nr. 212-162 start: d. 07.10.2021
Pris: kr. 960,- (840,-) 10 x 2 lektioner
Sted: Vinstrup-Tystrup Forsamlingshus,
Tystrupvej 24, 4250 Fuglebjerg
Tid: Torsdage kl. 17.00-18.45
Instruktør: Tove Bech
Hold nr. 212-163 start: d. 07.10.2021
Pris: kr. 960,- (840,-) 10 x 2 lektioner
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Pilates for seniorer
Musklerne stimuleres, så der opstår en
naturlig balance mellem kroppens stærke
og svage sider, hvormed holdningen
bedres. Pilates er rigtig godt, hvis man
har skavanker eller vil forebygge dette.
Sted: Kildemarksvej 70, 4700 Næstved:
Tid: Mandage kl. 14.00-15.30
Instruktør: Kirsten Kähler
Hold nr. 212-150 start: d. 30.08.2021
Hold nr. 212-151 start: d. 15.11.2021
Pris: kr. 960,- (840,-) 10 x 2 lektioner

Rygtræning
Kurset er for dig,
som trænger til at
få trænet hele
kroppen og måske
har gener fra ryg,
skuldre og nakke. På dette hold opbygger
vi en grundform, og får pulsen op til god
musik. Fokus er rettet mod træning af de
dybe og stabiliserende muskler i kroppen
samt øvelser, som afspænder spændt
muskulatur. Du får derved lettere ved at
klare hverdagens udfordringer og vil
hurtigt opnå øget bevægelighed og
styrke.
Træningen foregår med godt humør. Vi
træner med forskellige bolde og
træningselastikker. Der vil være
udfordringer, som tager udgangspunkt i
den enkeltes behov og forudsætninger.
Medbring: En vandflaske og ”gå-på-mod”
Sted: Kildemarksvej 70, 4700 Næstved
Tid: Tirsdage kl. 16.30-18.00
v/ Ergoterapeut Jane Friis
Hold nr. 212-126 start: d. 24.08.2021
Hold nr. 212-127 start: d. 09.11.2021
Pris: kr. 960,- (840,-) 10 x 2 lektioner

Kom i form - Motion for aktive
pensionister m/k
Træn din krop
stærk og smidig
- selvom din ryg
giver dig
udfordringer. På
dette kursus er der individuel vejledning så du har mulighed for at træne og
bevæge dig uden at overbelaste din ryg.
Du vil få viden om, hvordan du kan bruge
din krop hensigtsmæssigt i hverdagen
samt gode sidde- og hvilestillinger. Hver
gang afsluttes med afspænding af krop og
sind. Øvelserne underbygges med teori.
Løs og lun påklædning. Medbring:
Liggeunderlag, tæppe - samt evt. lille
pude.
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Sted: Musikstalden, Grønnegade
Tid: Torsdage kl. 10.00-11.30
v/Ergoterapeut Jane Friis
Hold nr. 212-148 start: d. 19.08.2021
Hold nr. 212-149 start: d. 04.11.2021
Pris: kr. 560,- (490,-) 10 x 2 lektioner

Træn dig GLAD - v. slidgigt i
hofte knæ eller ryg
Fysioterapeutisk holdtræning for dig med
slidgigt / smerter i knæ, hofte og ryg.
Hvis du døjer med hofte- knæ eller ryg
artrose (slidgigt) ofte kendt som
morgenstivhed, igangsætningsbesvær,
smerter ved belastning, svært ved at
rejse/sætte dig, gå på trapper, gå en
længere tur, så er denne træning noget
for dig. På dette kursus tages der
individuelle hensyn, og din træning vil
løbende blive justeret, i takt med at du
øger dit niveau. Træner du målrettet, vil
du hurtigt mærke, at du har nemmere
ved at klare hverdagen og opleve færre
smerter. Kurset er også for dig som har
gennemgået et GLAD forløb og har lyst til
at vedligeholde træningen.
Sted: Kildesalen, Kildemarksvej 70, 4700
Næstved:
Tid: Onsdage kl. 14.00-15.30
v/Fysioterapeut
Stine Skov Nielsen
Hold nr. 212-250 start: d. 25.08.2021
Hold nr. 212-251 start: d. 10.11.2021
Pris: kr. 960,- (840,-) 10 x 2 lektioner

Bevægelse, styrke og
afspænding for m/k.
Hele kroppen arbejdes igennem med
kredsløb- og styrketræning samt ud- og
afspænding. Der indgår funktionel
træning med udgangspunkt i daglige
bevægelser. Der er øvelser på gulv.
Medbring: Tæppe og lille pude til nakken.
Sted: Kulturladen, Korsørvej 2, 4250
Fuglebjerg
Tid: Onsdage kl. 09.30-11.00
Instruktør:
Afspændingspædagog Pia Jørgensen
Hold nr. 212-181 start: d. 05.01.2021
Pris: kr. 960,- (840,-) 12 x 2 lektioner

Motion Seniorhold 50+
Overvejer du at
dyrke motion i
samvær med
jævnaldrende, på et
mindre hold, hvor
der bliver taget individuelle hensyn? Vi
skal have pulsen op, træne
ledbevægelighed, ledaflastning,
koordination, balance og styrketræning.
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Her er du i centrum - Det er aldrig for
sent at komme i gang!
Medbring: Liggeunderlag og vand.
Sted: HC Andersensvej 24, 4700
Tid: Mandag og/eller fredag – se tid ved
hold
v/Ergoterapeut Jane Friis
Begyndere: (mandage) kl. 11.00-11.50
Hold nr. 212-106 start: d. 30.08.2021
Pris:
kr. 840,- (735,-) 15 gange
Forts./øv.: (mandage) kl. 10.00-10.50
Hold nr. 212-105 start: d. 30.08.2021
Pris:
kr. 840,- (735,-) 15 gange
Beg. og øv: (fredage) kl. 10.15-11.15
Hold nr. 212-107 start: d. 03.09.2021
Pris:
kr. 840,- (735,-) 15 gange
Turbo 2 gange om ugen:
(mandag & fredag)
Hold nr. 212-104 start: d. 30.08.2021
Pris:
kr. 1280,- (1120,-) 30 gange

Intensiv
træning og
bevægelse
Hiit & Tabata
træning- en eller to gange om ugen …
Dette er en meget fedtforbrændende
intervaltræningsform, som effektivt
forbedrer din kondition. Der er tale om
benhård og sveddryppende træning.
Ønsker du markant at forbedre din
grundform, og er du motiveret for at
presse dig selv maksimalt, så er dette
holdet for dig. Træningen er Hiit og
Tabata, som er høj intensitets interval
træning. Måske er din form ikke god nu,
men efter et par måneder vil du, opleve
en markant ændring.
Medbring: En flaske vand.
Sted: Kildemarksvej 70 træningslok.
Tid: Mandag og/eller torsdag
kl. 16.30-17.20
v/Ergoterapeut Jane Friis
Mandage:
Hold nr. 212-132 start: d. 23.08.2021
Hold nr. 212-133 start: d. 08.11.2021
Pris:
kr. 560,- (490,-) 10 gange
Torsdage:
Hold nr. 212-134 start: d. 26.08.2021
Hold nr. 212-135 start: d. 11.11.2021
Pris:
kr. 560,- (490,-) 10 gange
2 gange om ugen (mandag & torsdag)
Hold nr. 212-130 start: d. 23.08.2021
Hold nr. 212-131 start: d. 08.11.2021
Pris:
kr. 1000,- (875,-) 20 gange

Motion & Sundhed
Træn din krop og styrk din
bækkenbund
Vi arbejder med
hele kroppen
samt med
åndedræt og
mavens muskler.
Det bidrager til bedre funktion af
bækkenbund, mave og fordøjelse, som
kan være til hjælp ved toiletbesøg. Med
kropsbevidsthed, styrke og afspænding,
får du bedre styr på, at kunne lukke af
eller give slip på de rigtige tidspunkter.
Bedre mavefunktion- mere velvære.
Medbring: Liggeunderlag.
Sted: Sydpolen, Musiske rum
Tid: Fredage kl. 10.00-11.15
v/Fysioterapeut Lise M. Meldgaard
Hold nr. 212-292 start: d. 27.08.2021
Hold nr. 212-293 start: d. 12.11.2021
Pris: kr. 480,- (420,-) 10 x 1,5 lektion

Ryg, holdning og bevægelse
Fysioterapeutisk træning, hvor hele
kroppen bliver arbejdet igennem.
Træningen består af skånsomme, men
effektive øvelser, som giver dig mere
styrke og smidighed. I træningen
fokuseres på kropsholdningen samt de
dybe stabiliserende mave, ryg og
bækkenmuskler. Træningen foregår i et
roligt tempo, og der tages individuelle
hensyn. Der vil være stående og liggende
øvelser, men du har også mulighed at
sidde på stol, hvis du har vanskeligheder
ved at komme op og ned fra gulvet.
Medbring: Liggeunderlag og lagen
Sted:
Sydpolen,
Musiske rum
Tid: Fredage
kl. 11.3012.45
v/Fysioterapeut Lise M. Meldgaard
Hold nr. 212-294 start: d. 27.08.2021
Hold nr. 212-295 start: d. 12.11.2021
Pris: kr. 480,- (420,-) 10 x 1,5 lektion

Krop og bevægelse
Øvelserne vil primært være pilatesinspirerede. Der lægges vægt på træning
af bevægelighed, styrke, kondition,
balance og koordination. Der tages
individuelle hensyn, og der suppleres
med råd og vejledning. Vi afslutter med
afspænding af hele kroppen.
Sted: Kildesalen, Kildemarksvej 70, 4700
Næstved Tid: Onsdage kl. 10.00-11.30
Instruktør:
Ergoterapeut Jane Friis
Hold nr. 212-102 start: d. 25.08.2021

Hold nr. 212-103 start: d. 10.11.2021
Pris: kr. 960,- (840,-) 10 x 2 lektioner

Bevægelse og
kropsbevidsthed
På dette hold arbejder vi med at øge
vores kropsbevidsthed igennem
bevægelse og meditation. Vi laver enkle
øvelser i varierende tempo og øver os i at
være til stede i kroppen – vi mærker hvad
det at være i bevægelse, gør ved os.
Samtidig vil vi også lave deciderede
meditationsøvelser, hvor vi bruger
bevægelse til at finde indre ro.
Kurset kræver ingen forkundskaber.
Medbring lille pude.
Sted: Gymnastiksalen, Holsted skole
Tid: Mandage kl. 16.30-18.00
Instruktør:
Laura Graham Andersson
Hold nr. 212-264 start: d. 30.08.2021
Hold nr. 212-265 start: d. 15.11.2021
Pris: kr. 960,- (840,-) 10 x 2 lektioner

Motion for mænd - Glumsø
For dig der gerne vil dyrke motion og få
trænet kroppen. Her vil vi sørge for at du
kommer i bedre form, og får en stærkere
og smidigere krop. Vi bevæger og styrker
alle kroppes muskler og led og træner
også din balance.
Alle har mulighed for at være med - også
hvis du har skavanker i kroppen.
Medbring dit gode humør og glæd dig til
en aktiv time i selskab med de andre
herrer. Medbring: Sko til indendørs
træning og en flaske vand og et
liggeunderlag.
Sted: Glumsø Kro, Salen
Tid: Mandage kl. 11.00-11.50
Instruktør: Tove Bech
Hold nr. 212-110 start: d. 06.09.2021
Hold nr. 212-111 start: d. 22.11.2021
Pris: kr. 960,- (840,-) 10 x 2 lektioner

Weekendkursus:
Udforsk din skaberkraft
Enkle øvelser til leg og kreativitet
Har du lyst til at være kreativ med hele
kroppen og afprøve forskellige sider af
dig selv i et ufarligt miljø? Så kom og vær
med på disse praktiske weekendkurser,
hvor vi bruger enkle øvelser fra
teaterverdenen til at lege med vores
personlige udtryk og på den måde blive
klogere på os selv. Udover at være et
sjovt og anderledes indspark i hverdagen,
så kan kunstnerisk udfoldelse samtidig
styrke dine evner til at ’være på’ samt at
tænke løsningsorienteret og kreativt i
andre sammenhænge.

Vi arbejder både individuelt, i par og som
gruppe – alt afhængigt af deltagernes
ønsker og behov. Kurset kræver ingen
forudsætninger, så kom som du er –
gerne i tøj, du kan bevæge dig i.
Sted: Sal, HC Andersensvej 24, 4700
Tid: Lørdag og søndag
Instruktør:
Laura Graham Andersson
Hold nr. 212-266
d. 18.09 & 19.09
Hold nr. 212-265
d. 13.11 & 14.11
Pris:
kr. 400,- (350,-) 2 x 3,5 lektion

Tai Chi & Qi Gong
Tai Chi og Qi Gong
aktiverer kroppens
selvhelbredende kræfter
og skaber balance fysisk,
psykisk og åndeligt.
Når vi bevæger os
langsomt, styrkes muskler, sener og
knogler på en blid måde, De indre
organer masseres, fordi alle bevægelser
udgår fra kroppens centrum.
Påklædning: løstsiddende tøj og flade
behagelige sko.
Sted: Pigesalen, Sjølundskolen
Tid: Mandage kl. 19.00-20.30
Instruktør: Margit Skovgård Hansen
Hold nr. 212-146 start: d. 30.08.2021
Hold nr. 212-147 start: d. 15.11.2021
Pris: kr. 960,- (840,-) 10 x 2 lektioner

Tai Chi & Qi Gong pensionisthold
Sted: Musikstalden, Grønnegade
Kaserne
Tid: Mandage kl. 10.00-11.30
Instruktør: Margit Skovgård Hansen
Hold nr. 212-144 start: d. 23.08.2021
Hold nr. 212-145 start: d. 08.11.2021
Pris: kr. 520,- (455,-) 10 x 2 lektioner

Qi Gong - siddende
Qi Gong aktiverer kroppens
selvhelbredende kræfter og skaber
balance fysisk, psykisk og åndeligt.
Når vi bevæger os langsomt, styrkes
muskler, sener og knogler på en blid
måde, De indre organer masseres, fordi
alle bevægelser udgår fra kroppens
centrum. Åndedrættet bliver friere,
blodcirkulationen stimuleres samt
meridianerne, kendt fra akupunktur og
zoneterapi, åbnes så hele kroppen
genoplades med vital energi: CHI.
Øvelserne giver indre stilhed og træner
din evne til nærvær. Du oplever, at det er
lettere at stå fast og være til stede i nuet,
også i pressede situationer.
Derudover oplever mange en øget evne
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også i pressede situationer.
Derudover oplever mange en øget evne
til at skabe mental ro og håndtere stress.
I undervisningen vil der videregives
øvelser, som med stort udbytte kan
udføres i hverdagen.
Sted: Kildesalen, Kildemarksvej 70
Tid: tirsdage kl. 10.00-10.50 Instruktør:
Margit Skovgård Hansen
Hold nr. 212-142 start: d. 24.08.2021
Hold nr. 212-143 start: d. 09.11.2021
Pris: kr. 480,- (420,-) 10 x 2 lektioner

Qi Gong og Yoga
Undervisningen er mest stående, og den
primære undervisningen er Qi Gong.
Dvs. 2/3 Qi Gong og 1/3 Yoga. Det
foregår i et langsomt meditativt flow.
Serien består af 16 øvelser, der styrker dit
fysiske og psykiske energifelt, så du bliver
mere modstandsdygtig over for alle
udefra kommende faktorer. Formen
styrker og strækker kroppen med mange
stræk, rotationer af ryg og rygsøjle. Samt
træner kroppen særligt lår og ben. Vi
køler ned med Yin yoga og Hatha yoga,
siddende og liggende, med blødgørende
stræk, så man kommer helt ned i tempo,
og får åndedrættet med.
Sted: Gymnastiksalen, Munkebo,
Tid: torsdage kl. 18.00-19.30
Instruktør: Tanja Liv Møller
Hold nr. 212-192 start: d. 30.09.2021
Pris: kr. 960,- (840,-) 10 x 2 lektioner

Yoga for pensionister
Yoga med Qi Gong, der styrker og
strækker din krop samt øger din
fleksibilitet og fokus. Der indgår
åndedrætsøvelser og afspænding.
Medbring: Liggeunderlag.
Sted: Musikstalden, Grønnegade
Tid: Tirsdage kl. 11.00-12.30
Instruktør: Majbritt Tomczyk
Hold nr. 212-176 start: d. 24.08.2021
Hold nr. 212-177 start: d. 16.11.2021
Pris: kr. 560,- (490,-) 10 x 2 lektioner

ONLINE KURSUS
Blid yoga kombineret med
Yin yoga
I blid yoga kombineret med Yin yoga,
arbejder vi både med blide bevægelser
og yin yogastræk. Yin yoga er liggende og
siddende stillinger, hvor du er i længere
tid, og bruger din vejrtrækning til at
arbejde dig ind i stillingerne.
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Yin yoga gør godt for både krop og sjæl og er en genvej til en mere balanceret
krop, og du får tips med dig, som du kan
bruge i din hverdag. Det er din krop, som
sætter dagsordenen. Vi afslutter med
afspænding hver gang. Er du nysgerrig på
yoga, men måske har du tænkt at du ikke
har en "rigtig yogakrop"? Alle der har en
krop, kan lave yoga. Ung, gammel, tyk,
tynd, mand som kvinde. Det er godt for
både krop og sjæl uanset, hvilken krop du
har.
ONLINE betyder at du laver yoga hjemme
hos dig selv. Du slipper for at køre nogen
steder, og du har i den grad hjemmebane
fordel og kan trille lige i seng bagefter.
Jeg lover dig, at du sover godt!
Har du ikke mulighed for at være med på
alle yoga lektionerne, giver vi dig
mulighed for at få adgang til
undervisningen som videooptagelser i
ugen efter.
Sted: Hjemme i stuen
Tid: onsdage kl. 20.30-21.45
Instruktør:
Pernille Bülow Jespersen
Hold nr. 212-268 start: d. 01.09.2021
Hold nr. 212-269 start: d. 24.11.2021
Pris: kr. 600,- (525,-) 10 x 1,5 lektioner

Yin Yang Yoga
Yin og Yang yoga er en kombination af to
(yoga)verdener og bringer den dynamisk
Yang energi sammen med den rolige Yin i
et passende mix. Vi starter med en slowflow sekvens, der skaber varme i
kroppen, opbygger styrke og forener
bevægelse og åndedræt, før vi gearer om
til en mere healende og meditativ Yin
lignende praksis. Tempoet er roligt, og
der bliver både stående, siddende og
liggende stillinger.
Vi kommer hele vejen rundt om kroppen
med øvelser, som bringer dig i tættere
kontakt med krop og sind. Vi arbejder
også med små korte meditationer og
åndedrætsøvelser - og selvfølgelig
afspænding. Holdet er både for dem, som
ingen forudgående kendskab har til yoga,
og til dem med nogen erfaring.
Medbring: Yogamåtte, 2 tæpper og gerne
en blok.
Sted: Pigernes Gym. sal, Sjølundskolen
Tid: Onsdage kl. 18.00-19.30
Instruktør:
Pernille Bülow Jespersen
Hold nr. 212-270 start: d. 01.09.2021
Hold nr. 212-271 start: d. 24.11.2021
Pris: kr. 960,- (840,-) 10 x 2 lektioner

Blid yoga
I blid yoga har vi fokus på at afspænde
krop og sind og genoplade vores
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energilager. Med små flows og blide
stræk og i et roligt tempo, beroliger vi
nervesystemet og sætter gang i de
genopbyggende, restorative mekanismer
i kroppen. Vi vender opmærksomheden
indad, og laver primært liggende og
siddende stillinger. Det er din krop, som
sætter dagsordenen. Der vil høj grad
være fokus på, hvad du kan lære at
mærke, frem for, hvad du kan lære at
gøre. Vi afslutter med afspænding.
Medbring: Yogamåtte, 2 tæpper og gerne
en blok.
Sted: Pigernes Gym. sal, Sjølundskolen
Tid: Onsdage kl. 16.15-17.45
Instruktør:
Pernille Bülow Jespersen
Hold nr. 212-272 start: d. 01.09.2021
Hold nr. 212-273 start: d. 24.11.2021
Pris: kr. 960,- (840,-) 10 x 2 lektioner

Hatha Yoga
Undervisningen er
baseret på
hathayoga.
Vi starter stille og
roligt og får varmet kroppen godt op,
inden vi går til de lidt mere krævende
stillinger. Øvelserne foregår liggende,
siddende og stående. Vi afslutter med en
god lang afspænding og evt. en
meditation. Du vil opleve, at du bliver
stærkere, mere smidig og får mere
overskud i hverdagen. Medbring:
underlag, tæppe og lille pude.
Sted: Pigesalen, Kalbyrisskolen 24, 4700
Tid: Tirsdage kl. 19.00-20.30
Instruktør: Lilly Aakesson
Hold nr. 212-190 start: d. 24.08.2021
Hold nr. 212-191 start: d. 09.11.2021
Pris: kr. 960,- (840,-) 10 x 2 lektioner

Hatha Yoga med flow
"Vinyasayoga" i en mere mild udgave.
Denne Yogaform tager udgangspunkt i
både krop, sind og ånd. Dette betyder, at
kroppens intelligente bevægelser bliver
integreret med åndedrættet.
Undervisningen varierer mellem Vinyasa,
Hatha og meditativ yoga.
Efter endt yogatime sluttes der af med
10-15 minutters afspænding.
Medbring: Blødt tøj, yoga måtte, tæppe
og pude samt et smil.
Motionslokalet, Gottliebsvej 12, 4700
Tid: Onsdage kl. 18.30-20.00
Instruktør: Lilly Aakesson
Hold nr. 212-194 start: d. 25.08.2021
Hold nr. 212-195 start: d. 10.11.2021
Pris: kr. 960,- (840,-) 10 x 2 lektioner

Motion & Sundhed
MediYoga
Et særdeles effektivt værktøj og velegnet
til dig, der ønsker at gøre noget godt for
dig selv, din krop og dit sind og til dig, der
har rygproblemer, søvnbesvær, for højt
blodtryk, et svækket immunforsvar,
stress, kræft, migræne, kroniske smerter,
angst, depression eller andre fysiske og
psykiske udfordringer. Kom og vær med
og giv din krop, dit sind og din sjæl en
gave for livet.
Sted: Gymnastiksalen, Talentskolen,
Jernbanegade 12, 2 sal, 4700 Næstved
Tid: onsdage kl. 10.00-11.30
Instruktør: Henriette Dan
Hold nr. 212-274 start: d. 01.09.2021
Pris: kr. 960,- (840,-) 10 x 2 lektioner

dybt ind i cellerne og hvor indsigten og
forståelsen af kroppens tilstand bliver
tydelig for dig. Vi afslutter altid med en
kropsscanning/ afspænding. Du vil også
blive inviteret ind i åndedrætsøvelser og
enkle og lette meditationer. Kom og vær
med og giv din krop, dit sind og din sjæl
en gave for livet.
Sted: HC Andersensvej 24, 4700
Tid: Tirsdage kl. 16.45-18.15
Instruktør:
Henriette Dan
Hold nr. 212-276 start: d. 07.09.2021
Pris: kr. 960,- (840,-) 10 x 2 lektioner

Tid: Lørdage el. søndage kl. 10.00-12.00
Instruktør: Connie Hansen
Hold nr. 212-255 lør.: d. 28.08.2021
Hold nr. 212-256 lør.: d. 25.09.2021
Hold nr. 212-257 søn.: d. 31.10.2021
Hold nr. 212-258 søn.: d. 12.12.2021
Pris:
kr. 160,- (140,-) 1 x 2 lektioner

Naturmindful - rundt om
Glumsø sø.

På kurset kan du få afprøvet, om
mavedans er for dig, inden du eventuelt
melder dig til et ugentligt hold. Mavedans
er elegant, kraftfuldt og feminint, og vi
danser til glad, orientalsk musik, der
sætter gang i livs - og danseglæden.
Derudover giver fast dansetræning øget
kropskontrol samt forbedret holdning og
koordinationsevner.
På dette kursus bliver du introduceret til
de mest grundlæggende dansetrin, som
vi sætter sammen i en kort koreografi.

Alle 4 gange:
Hold nr. 212-254 start: d. 28.08.2021
Pris:
kr. 480,- (420,-) 4 x 2 lektioner

Mavedans introduktionsworkshop weekendkursus

Hensynstagende Yoga
Undervisningen er baseret på Hatha yoga
og består af skånsom træning, hvor vi
arbejder i et blidt og roligt tempo med
udstrækning, balance og styrke-

opbyggende øvelser. Der indgår desuden
åndedræts- og meditationsøvelser i
undervisningen. Hver gang afsluttes med
dybde afspænding. Undervisningen
foregår på små hold. Medbring:
Yogamåtte, tæppe og lille pude.
Sted: 1. sal, Kildemarksvej 70
Tid: Fredage kl. 10.00-11.30
Instruktør: Marianne Bülow
Hold nr. 212-186 start: d. 01.10.2021
Hold nr. 212-187 start: d. 17.12.2021
Pris: kr. 960,- (840,-) 10 x 2 lektioner

Mindful Yoga
Mindful Yoga er en særlig blid yogaform,
hvor det handler om at skabe dybt
nærvær med kroppen. At komme i en
nærmest flow-agtig tilstand, hvor krop,
sind og sjæl bliver ét, og alt andet lukkes
ude. Mindful Yoga er baseret på Hatha
Yoga, Yin Yoga og MediYoga og befriet for
enhver form for præstation. Det betyder,
at intet skal forceres og at alt det, du gør,
er OK. Du er OK. Din krop er OK. Det
handler om opdagelsen og mærkningen.
Og det handler om pauserne mellem
strækkene, hvor både strækkene synker

På denne mindful-gåtur vil vi gå meget i
stilhed, men du bliver introduceret for
forskellige opmærksomhedsøvelser
undervejs, så du finder din vej, til at finde
fælles fodslag med naturen. Vi slutter af
med lidt koldt eller varmt at drikke, alt
efter årstiden, hvor vi deler vores
oplevelse af turen. Naturen er vores
naturlige fundament. Forskning viser, at
vores hjerne bearbejder oplevelser
forskelligt fra henholdsvis natur, en
spontan opmærksomhed, og by en
styrende opmærksomhed. Dette er en
enestående mulighed for at bruge vores
krop, præcis hvad den er unik til; At
bevæge muskler og led, samtidig med at
psykisk velbehag og trivsel øges. Kom og
slip stress og byd din naturlige rytme ind.
Påklædning og fodtøj efter vejr og vind.
Ingen aflysninger pga. vejret.
Sted: P-pladsen ved Søvang

Sted: Sal, HC Andersensvej 24, 4700
Tid: weekend kl. 11.00-15.00
Instruktør:
Laura Graham Andersson
Hold nr. 212-260
d. 21.08 & 22.08
Pris: kr. 440,- (385,-) 2 x 5 lektioner

Mavedans - Begyndere
Mavedans er elegant, kraftfuldt og
feminint – og i øvrigt virkelig sjovt! Fast
træning giver øget kropskontrol samt
forbedret holdning og
koordinationsevner. På begynderholdet
lærer du mavedansens grundteknik – vi
øver og danser til glad, orientalsk musik,
der sætter gang i livs- og danseglæden. Vi
arbejder også med koreografi, så vi får
opøvet musikalitet og afprøvet teknikken
i praksis.
Sted: Sal, HC Andersensvej 24, 4700
Tid: Mandage kl. 18.30-20.00
Instruktør:
Laura Graham Andersson
Hold nr. 212-262 start d. 30.08.2021
Hold nr. 212-263 start d. 15.11.2021
Pris: kr. 960,- (840,-) 10 x 2 lektioner
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Baby - Massage & IT
Stimula MoBeLe &
Babymassage
(0-6 mdr.)
MoBeLe er motorik,
bevægelse, leg og babymassage.
Gennem leg med bevægelse og sanser
opbygges barnets motorik.
I 0-2 års alderen lægges fundamentet
oppe i hjernen for børns videre udvikling.
Via motorikken og sanseindtryk udvikles
hjernen, så den bliver klar til læring. Du
vil som forældre få inspiration og ideer til
aktiviteter, der styrker barnets udvikling,
ligesom der vil blive undervist i
babymassage. Medbring dyne eller
tæppe, tisseunderlag og gerne en ekstra
stofble, sut og evt. et lille stykke legetøj.
Medbring også gerne massage-/babyolie
til babymassagen.
Sted: Sydpolen, Musiske rum
Tid: Mandage kl. 11.00-12.30
Instruktør: Sonja Bomberg
Hold nr. 212-400 start: d. 16.08.2021
Hold nr. 212-402 start: d. 11.10.2021
Pris:
kr. 880,- 8 x 2 lektioner

Stimula - MoBeLe &
Babymassage (6 mdr.+)
Sted: Sydbyskolen, Musiske rum
Tid: Mandage kl. 13.00-14.30
Instruktør: Sonja Bomberg
Hold nr. 212-401 start: d. 16.08.2021
Hold nr. 212-403 start: d. 11.10.2021
Pris:
kr. 880,- 8 x 2 lektioner

Lær at massere Massagekursus
Kurset kører over
to lørdage
Med et
massagekursus til
hjemmebrug vil du
blive i stand til at give din partner/
venner/familie en massage, som virker
afslappende, og som kan forebygge gener
som fx spændingshovedpine og afhjælpe
ømme muskler. Efter 10 timer, vil du
blive i stand til at udføre en afslappende
massage på forsvarlig vis. Du vil få en
enkel gennemgang af anatomien og få
udleveret et overskueligt materiale, så du
lettere vil kunne huske de massagegreb
og teknikker du lærer.
Du behøver ikke at have en partner med
for at deltage på kurset. Medbring lagen
samt håndklæde
Underviser: Jane Friis er RAB registreret
massør (Medlem af Brancheforeningen
for fysiurgisk Massage), ergoterapeut,
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træningsterapeut og muskelterapeut.
Sted: Kildesalen, Kildemarksvej 70, 4700
Tid: 2 lørdage kl. 10.00-15.00
v/Massør & Ergoterapeut Jane Friis
Hold nr. 212-118 start d. 06.11.2021
Pris: kr. 1200,- (1050,-) 2 x 6 lektioner

IT & Computer
Servicetjek og back-up på din PC
PC Klippekort
- når computeren driller...
Få lært netop det du har brug for. Du kan
tage din egen pc med, eller låne en af
vores. Vi beskæftiger os med næsten alt,
lige fra sikkerhed, opgraderinger,
opdateringer, praktisk brug af pc’en og
medierne på internettet. Lige fra brug af
Nem Id, bank, købe varer via nettet, og
alt det der nu hører med. Opsætning af emails mm. Vi kan lære dig at overføre
foto fra din telefon til pc’en og
redigering. Vi vejleder i næsten alle
programmer, både dem man kan købe,
som de gratis programmer. Det hele
foregår i et afslappet og hyggeligt miljø,
med kaffe/the på kanden
Her kan du lære lige præcist det du
gerne vil lære…
Sted: AOF, Riddergade 16, 4700
Tid: onsdage i lige uger kl. 12.00-15.00
Instruktør: Erik L. Andersen
Hold nr.
Dato:
212-600
18.08.2021
212-601
25.08.2021
212-602
01.09.2021
212-603
08.09.2021
212-604
15.09.2021
212-605
22.09.2021
212-606
29.09.2021
212-607
06.10.2021
212-608
13.10.2021
212-609
20.10.2021
212-610
27.10.2021
212-611
03.11.2021
212-612
10.11.2021
OSV Hver onsdag …
Pris:
pr. gang kr. 100,klippekort:
10 gange kr. 600,Kontaktperson: Erik tlf. 53 10 19 58
Du er velkommen til at kigge ind til Erik
om onsdagen i lige uger kl 10-12. Her
kan du orientere dig om IT kurser eller få
en snak med Erik om et givent edb
problem – det koster ikke noget.
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Har du tænkt på, at din PC måske
trænger til oprydning og vedligeholdelse?
Kurset her vil lære dig lidt om, hvad du
selv kan gøre. Du vil lære hvordan du
rydder op og fjerner overflødige genveje
og filer. Sammen ser vi på hvordan du
optimerer Pc'en, og afinstallerer
programmer. Vi ser også på gratis
antivirusprogrammer.
Sted: AOF, Riddergade 16, 4700 Næstved
Tid: Torsdage kl. 10.00-12.00
Instruktør: Jesper Ehlers
Hold nr. 212-482 start: d. 07.10.2021
Pris:
kr. 320,- (280,-) 2 x 2
lektioner

PC Grundkursus
Er du ny, eller har du kun
lidt kendskab til din PC Så
har du her muligheden for at få styr på
den. Efter dette kursus vil du kunne klare
mange opgaver selv. Vi starter helt fra
bunden.
Sted: AOF Riddergade 16, 4700
Tid: Torsdage kl. 10-12
Underviser:
Jesper Ehlers
Hold nr. 212-480 start: d. 26.08.2021
Pris:
kr. 640,- (600,-) 6 x 2
lektioner

Lær din iPad og iPhone at
kende
Formålet er at du vil lære de mest
grundlægende funktioner i din iPad eller
iPhone som er opbygget på ios
styresystem. Vi starter helt fra
begyndelsen. Lidt om det du vil lære
Praktisk information
Oprette en Apple ID og ICloud
Opret forbindelse til Wi-Fi -Opdatere iOS
styresystemet -Hvad er Apps -Mail –
opsætning-Kalender-ITunes-Face Time
Photo & video
Sted: AOF Riddergade 16, 4700
Tid: Torsdage kl. 10-12
Underviser:
Jesper Ehlers
Hold nr. 212-482 start: d. 28.10.2021
Pris:
kr. 640,- (600,-) 6 x 2 lektioner

Sprog
Sted: Grønnegade Kaserne, Lok. 217,
4700 Næstved
Tid: mandage kl. 16.30-18.15
Instruktør:
Susanne Poulsen
Hold nr. 212-324 start: d. 13.09.2021
Hold nr. 221-324 start: d. 24.01.2022
Pris:
kr. 1280,- (1120,-) 12 x 2 lek.

Engelsk for let øvede
Engelsk for begyndere
Dette kursus er for dig, som måske aldrig
har haft engelsk før, eller som kan en
smule engelsk, men har lyst til at blive
mere fortrolig med at tale sproget. Vi
arbejder med den grundlæggende
grammatik og lægger vægt på opbygning
og træning af det basale ordforråd,
konstruktion af sætninger, udtale og lette
samtaler, som er velegnede både til
rejse- og hverdagsbrug. Der må påregnes
en mindre udgift til
undervisningsmaterialer.
Sted: Lille Næstved Skole, Lokale 11,
Herlufsholmvej 16
Tid: mandage kl. 17.00-18.45
Instruktør:
Steen Engslev Filborne
Hold nr. 212-336 start: d. 27.09.2021
Hold nr. 221-336 start: d. 24.01.2022
Pris:
kr. 1280,- (1120,-) 12 x 2 lek.

Kurset er for dig, som har lyst til at blive
fortroligt med at tale engelsk. Vi lægger
vægt på opbygning og træning af det
basale ordforråd, konstruktion af
sætninger og lette samtaler. Vi arbejder
med sproget gennem diskussioner og
samtaler om forskellige emner og du
lærer at kommunikere i
dagligdagssituationer samt situationer,
som kan opstå på rejser. Du får desuden
indblik i kultur, historie og samfundsliv i
engelsktalende lande.
Der må påregnes køb af
undervisningsmaterialer
Sted: Grønnegade Kaserne, Smedjen,
Tid: torsdage kl. 11.00-12.45
Instruktør:
Olga Jönsson
Hold nr. 212-325 start: d. 16.09.2021
Hold nr. 221-325 start: d. 27.01.2022
Pris:
kr. 1280,- (1120,-) 12 x 2 lek.
Sted: Lille Næstved Skole, lok. 11
Tid: mandage kl. 19.00-20.45
Instruktør:
Steen Engslev Filborne
Hold nr. 212-335 start: d. 27.09.2021
Hold nr. 221-335 start: d. 24.01.2022
Pris:
kr. 1280,- (1120,-) 12 x 2 lek.

Engelsk for pensionister
Engelsk for begyndere
Det er aldrig for sent at komme i gang
med at lære engelsk, og hvis du aldrig har
haft engelsk før eller har haft lidt engelsk
for længe siden, men har glemt det
meste, har du nu chancen for at få del i
den store verden, som det engelske sprog
er nøglen til. Kurset starter helt fra
bunden, så alle kan være med.
Vi arbejder med lærebogen Navigate A1
Coursebook Beginner og arbejdshæftet
Navigate A1 Workbook without key
Beginner. Bøgerne købes hos
underviseren eller hos Academic Books.
Der vil selvfølgelig være noget
hjemmearbejde, men vi skal ikke terpe,
som du måske kan huske det fra din
skoletid. Det bliver sjovt og hyggeligt, og
du får lært en masse.

Når man engang har lært, men glemt, kan
man også fremkalde det igen. Det gælder
også fremmedsprog, som man har lært
for 30-40 år siden og ikke rigtig talt eller
brugt siden. Vi arbejder på at aktivere det
som man tidligere har lært. Mål: Vi vil
bestræbe os på at tale engelsk i timerne
samt også arbejde med skriftlige opgaver.
Sted: Glumsø Kro, Storegade 2, Glumsø
Tid: fredage kl. 10.30-12.15
Instruktør:
Kristin Haulik
Hold nr. 212-338 start: d. 24.09.2021
Hold nr. 221-338 start: d. 28.01.2022
Pris:
kr. 1280,- (1120,-) 12 x 2 lek.

Engelsk for dig som vil snakke
Her er holdet for dig som forstår engelsk
på et niveau, der betyder du kan klare dig
rimeligt på rejser og på internettet, men
alligevel ikke får sagt det du vil. Vores
fokus på dette hold er at tale - gerne

grammatisk korrekt, men vigtigst er at du
kommer i gang med "fri" snak. Vi læser
aktuelle tekster og ser videoklip om
kultur, rejser og samfund. Du får
mulighed for, at have indflydelse på de
emner vi tager op - blot de er til interesse
for hele holdet. Der bliver udleveret
tekster og små skriftlige opgaver, men
der er ingen lektietvang. Genfind dit
engelsk "and take the floor."
Sted: Grønnegade Kaserne, Lok. 219,
Tid: onsdage kl. 17.00-18.45
Instruktør: Lisa Elsbøll
Hold nr. 212-327 start: d. 22.09.2021
Hold nr. 221-327 start: d. 26.01.2022
Pris:
kr. 1280,- (1120,-) 12 x 2 lek.

Engelsk begynder / let øvede
Du kan lidt engelsk - tal, farver, dage og
sige små sætninger. Du er klar til at
komme videre med at tale. Vi skal tale
om familie, mad og engelsk kultur.
Du lærer at føre en enkelt samtale, stille
spørgsmål og læse lette tekster. Du er
velkommen selvom det er mange år
siden du sidst brugte dit "skole-engelsk" Sted: Grønnegade Kaserne, Lokale 219,
Tid: onsdage kl. 19.00-20.45
Instruktør: Lisa Elsbøll
Hold nr. 212-328 start: d. 22.09.2021
Hold nr. 221-328 start: d. 26.01.2022
Pris:
kr. 1280,- (1120,-) 12 x 2 lek.
Sted: Fuglebjerg Skole, lokale A20
Tid: torsdage kl. 17.00-18.45
Instruktør:
Kristin Haulik
Hold nr. 212-339 start: d. 23.09.2021
Hold nr. 221-339 start: d. 27.01.2022
Pris:
kr. 1280,- (1120,-) 12 x 2 lek.

Engelsk for noget øvede
Dette kursus
henvender sig til
dig, som
allerede har
gode basale
engelskkundskaber, eller
som tidligere har fulgt et kursus for let
øvede. Du kan godt klare dig på engelsk,
når du f.eks. er på ferie og har
(nogenlunde) styr på den grundlæggende
grammatik. På dette kursus lærer du at
tale et godt og flydende engelsk, hvor vi
både har fokus på ordforråd, udtale og
sikkerhed i talen. Måske kender du
følelsen af, at du er "bange for at sige
noget forkert", eller måske har du "svært
ved at finde ordene"? Så er dette kursus
ideelt for dig, idet vi arbejder med din
evne til at improvisere og finde de rette
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Sprog
ord, så dit sprog bliver flydende og
sikkert, uden at du pludselig går i stå.
Vi arbejder med spændende og aktuelle
diskussionsemner, nyhedstekster,
dialoger etc. Den mundtlige undervisning
understøttes af nyttige grammatiske
øvelser, hvor vi tager fat i de
problemstillinger, der ofte driller
danskere. Vi arbejder med en
grammatikbog og kopier, hvorfor der må
påregnes en mindre udgift til
undervisningsmaterialer.

Engelsk konversation
- højt niveau

Sted: Grønnegade Kaserne, Smedjen,
4700 Næstved
Tid: torsdage kl. 09.00-10.45
Instruktør:
Olga Jönsson
Hold nr. 212-320 start: d. 16.09.2021
Hold nr. 221-320 start: d. 27.01.2022
Pris:
kr. 1280,- (1120,-) 12 x 2 lek.

Nu har du chancen for at blive bedre til at
læse og tale engelsk på højt niveau.
Vi læser aktuelle artikler fra britiske
aviser og andre onlinemedier og taler om
artiklerne og andre aktuelle emner fra
Storbritannien og omegn.
Vi kan nok ikke undgå at komme til at tale
om Brexit, men deltagerne er meget
velkomne til at foreslå emner. Intet er for
stort, og intet er for småt, og det hele
kommer til at foregå i en munter og
afslappet atmosfære. Der bliver ingen
skriftlige opgaver og kun grammatik, hvis
det er nødvendigt for forståelsen af det,
vi har læst. Til gengæld er det en rigtig
god idé at have læst artiklerne
hjemmefra.

Sted: Grønnegade Kaserne, Smedjen,
4700 Næstved
Tid: onsdage kl. 19.00-20.45
Instruktør: Olga N. Ravn
Hold nr. 212-322 start: d. 22.09.2021
Hold nr. 221-322 start: d. 26.01.2022
Pris:
kr. 1280,- (1120,-) 12 x 2 lek.

Sted: Grønnegade Kaserne, Lokale 217,
4700 Næstved
Tid: mandage kl. 18.30-20.15
Instruktør:
Susanne Poulsen
Hold nr. 212-329 start: d. 13.09.2021
Hold nr. 221-329 start: d. 24.01.2022
Pris:
kr. 1280,- (1120,-) 12 x 2 lek.

Engelsk for meget øvede
På dette
kursus
lærer du at
tale et godt
og
flydende
engelsk,
ligesom du
styrker din
improvisationsevne, så du ikke går i stå
midt i samtalen. Vi arbejder med
spændende og aktuelle samtaleemner på
holdet, hvor vi bl.a. tager udgangspunkt i
nyhedstekster, dialogøvelser,
dagligdagssituationer samt relevante
samfundsrelaterede problemstillinger,
som du vil kunne drage nytte af til både
rejse- og arbejdsbrug. Den mundtlige
undervisning understøttes af nyttige
grammatiske øvelser, hvor vi tager fat i
problemstillinger, der ofte er
udfordrende for danskere.
Vi arbejder med en grammatikbog og
kopier, hvorfor der må påregnes en
mindre udgift til undervisningsmaterialer.
Sted: Grønnegade Kaserne, Smedjen,
4700 Næstved
Tid: onsdage kl. 19.00-20.45
Instruktør: Olga N. Ravn
Hold nr. 212-323 start: d. 22.09.2021
Hold nr. 221-323 start: d. 26.01.2022
Pris:
kr. 1280,- (1120,-) 12 x 2 lek.
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på indkøb og på restaurant uden at føle
dig på glatis. Dette kursus vil beskæftige
sig med små tekster på tysk, samtaler
derom samt rollespil, hvor samtaler og
situationer øves. Desuden bliver der talt
lidt om grammatik og omgangsformer i
den tyske dagligdag. Individuelle ønsker
om specielle emner kan tages op på
kurset. Der må påregnes udgifter til
materialer.

Sted: Grønnegade Kaserne, Smedjen,
4700 Næstved
Tid: tirsdage kl. 15.00-16.45
Instruktør: Hans-Willy Bautz
Hold nr. 212-330 start: d. 21.09.2021
Hold nr. 221-330 start: d. 25.01.2022
Pris:
kr. 1280,- (1120,-) 12 x 2 lek.

Tysk konversation
Tysk for begyndere
Tysk for begyndere er et kursus, der
henvender sig til dig, der enten kan en
smule tysk eller som måske aldrig har
haft tysk før. Vi starter helt fra bunden
med opbygning af det mest basale
ordforråd, konstruktion af enkle
sætninger og lette samtaler. Da den
mundtlige og skriftlige del af det tyske
sprog hænger uløseligt sammen, vil der
også blive arbejdet med den
grundlæggende grammatik, så dit sprog
bliver bygget ordentligt og stabilt op fra
starten af. Du vil på dette kursus lære at
tale samt forstå tysk på begynderniveau,
så du har mulighed for at begå dig på
lettere vis i det tyske sprog. Der må
påregnes udgifter til køb af
undervisningsmaterialer
Sted: Grønnegade Kaserne, Smedjen,
4700 Næstved
Tid: tirsdage kl. 17.00-18.45
Instruktør:
Hans-Willy Bautz
Hold nr. 212-332 start: d. 21.09.2021
Hold nr. 221-332 start: d. 25.01.2022
Pris:
kr. 1280,- (1120,-) 12 x 2 lek.

Tysk for let øvede/øvede
Du har haft tysk før og kan formulere
sætninger om hverdagslivet og kender
den tyske basisgrammatik.
Du vil gerne kunne føre små samtaler, gå
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På dette kursus lægges der stor vægt på
samtaler om forskellige emner som f.eks.
tysk historie i nyere tid, ferieoplevelser,
oplevelser med tysk og i Tyskland.
Desuden vil avisartikler og hændelser fra
nutiden danne grundlag for samtaler. I
kursets forløb vil der også blive talt om
grammatik. Der lægges dog størst vægt
på talefærdighed, hvor grammatik er
vigtig, men ikke altafgørende for
kommunikationen.
Sted: Grønnegade Kaserne, Smedjen,
4700 Næstved
Tid: tirsdage kl. 19.00-20.45
Instruktør: Hans-Willy Bautz
Hold nr. 212-330 start: d. 21.09.2021
Hold nr. 221-330 start: d. 25.01.2022
Pris: kr. 1280,- (1120,-) 12 x 2
lektioner

Spansk for begyndere
Få mere ud af dit besøg i et
spansktalende land. Med lidt kendskab til
spansk åbner det nemmere dørene for
nye oplevelser ved dialog med de lokale
beboere. Lær de grundlæggende
vendinger og opnå et ordforråd, der vil
gøre dig i stand til at kommunikere på
spansk ved bestilling af eksempelvis mad,
ved indkøb i forretninger eller ved køb af
billetter. Hovedvægten lægges på at
opbygge et spansk sprogligt grundlag for

Sprog
selv hurtigt at blive i stand til at tilegne
sig yderligere kendskab til spansk. Køb af
undervisningsmateriale aftales med
læreren.
Sted: Lille Næstved Skole, lokale 9, 4700
Tid: Mandage kl. 17.00-18.45
Instruktør: Vagn Nielsen
Hold nr. 212-341 start: d. 27.09.2021
Hold nr. 221-341 start: d. 24.01.2022
Pris:
kr. 1280,- (1120,-) 12 x 2 lek.
Sted: Lille Næstved Skole, lokale 9, 4700
Tid: Torsdage kl. 19.00-20.45
Instruktør: Vagn Nielsen
Hold nr. 212-342 start: d. 23.09.2021
Hold nr. 221-342 start: d. 27.01.2022
Pris:
kr. 1280,- (1120,-) 12 x 2 lek.

Spansk for begyndere og let
øvede
På kurset "spansk for begyndere og let
øvede" går vi ud fra at du har lidt
kendskab til spansk og gerne vil udbygge
dit ordforråd og kendskabet til den
spanske grammatik samt forbedre din
evne til at udtrykke dig frit på spansk.
Hvis du på et tidligere tidspunkt har lært
spansk og trænger til genopfriskning, er
dette spanskkursus et oplagt valg. I
undervisningen indgår læsning af tekster
på spansk, lytte øvelser, samtaler og
dialoger som medvirker til forståelse for
korrekt valg af udtryksmåde.
Sted: HC Andersensvej 24-26, 4700
grupperum v/scenen
Tid: Mandage kl. 13.00-14.45
Instruktør: Vagn Nielsen
Hold nr. 212-344 start: d. 27.09.2021
Hold nr. 221-344 start: d. 24.01.2022
Pris:
kr. 1280,- (1120,-) 12 x 2 lek.

Tid: mandage kl. 19.00-20.45
Instruktør: Vagn Nielsen
Hold nr. 212-340 start: d. 27.09.2021
Hold nr. 221-340 start: d. 24.01.2022
Pris:
kr. 1280,- (1120,-) 12 x 2 lek.
Sted: AOF, Riddergade 16, 4700 Næstved
Tid: mandage kl. 10.00-11.45
Instruktør: Vagn Nielsen
Hold nr. 212-345 start: d. 27.09.2021
Hold nr. 221-345 start: d. 24.01.2022
Pris:
kr. 1280,- (1120,-) 12 x 2 lek.

Spansk vedligehold Konversation øvede
Repeter og udbyg dit kendskab til spansk,
så du meget lettere kan begå dig i et
spansktalende land og herved forøge
muligheden for nye og spændende
oplevelser. Der undervises i
grundlæggende spansk, med udbygning
af ordforråd på spansk, oversættelse af
spanske tekster og kendskab til de
spanske grammatiske grundregler.
Hovedvægten lægges på at opbygge et
spansk sprogligt grundlag for selv hurtigt
at blive i stand til at tilegne sig yderligere
kendskab til spansk. Køb af undervisningsmateriale aftales med læreren.
Sted: Lille Næstved Skole, lokale 9, 4700
Næstved
Tid: torsdage kl. 17.00-18.45
Instruktør: Vagn Nielsen
Hold nr. 212-343 start: d. 23.09.2021
Hold nr. 221-343 start: d. 27.01.2022
Pris:
kr. 1280,- (1120,-) 12 x 2 lek.

Sted: Lille Næstved Skole, lokale 9, 4700
Næstved

Sted: Lille Næstved Skole, lokale 10,
4700
Tid: mandage kl. 17.00-18.45
Instruktør: Hugo Lauritzen
Hold nr. 212-350 start: d. 27.09.2021
Pris:
kr. 2080,- (1820,-) 24 x 2 lek.

Fransk let øvede
Sted: Lille Næstved Skole, lok. 10, 4700
Tid: mandage kl. 19.00-20.45
Instruktør: Hugo Lauritzen
Hold nr. 212-351 start: d. 27.09.2021
Pris:
kr. 2080,- (1820,-) 24 x 2 lek.

Kinesisk for begyndere
På dette kursus for
begyndere i moderne
kinesisk mandarin får
du praktisk indføring i
sproget og kalligrafien, samt information
om kinesiske omgangsformer og
kulturen.
Sted: Lille Næstved Skole,
Herlufsholmvej 16, lokale 12
Tid: mandage kl. 17.00-18.45
Instruktør: Fu Deng
Hold nr. 212-354 start: d. 27.01.2021
Hold nr. 221-354 start: d. 24.01.2021
Pris: kr. 1280,- (1120,-) 12 x 2 lek.

”Kreativ skrivning”

Spansk for let øvede
På kurset "spansk
for let øvede" går
vi ud fra at du har
lidt kendskab til
spansk og gerne
vil udbygge dit ordforråd og kendskabet
til den spanske grammatik samt forbedre
din evne til at udtrykke dig frit på spansk.
Hvis du på et tidligere tidspunkt har lært
spansk og trænger til genopfriskning, er
dette spanskkursus et oplagt valg. I
undervisningen indgår læsning af tekster
på spansk, lytte øvelser, samtaler og
dialoger som medvirker til forståelse for
korrekt valg af udtryksmåde.

sammenlignet med tilsvarende i
Danmark. Ved aktiv deltagelse,
forberedelse og engagement, vil du blive
i stand til at klare de gængse sproglige
hverdagssituationer på ferier i Frankrig.
Der må påregnes udgift til køb af
undervisningsmaterialer hos underviser

Fransk begynderhold
Dette hold er for dig som intet kendskab
har til fransk, men som ønsker at knække
koden. Vi starter fra grunden og arbejder
med at udbygge et basalt ordforråd og
nogle standardvendinger, som vi
anvender i hverdagssætninger og samtaler. Der tages afsæt i typiske
situationer du kan komme ud for som
rejsende i fransktalende lande. Vi
anvender undervisers egen parlør.
Senere i kursusforløbet går vi i gang med
lærebogen André. Fransk hverdagsliv og
traditioner vil også blive inddraget og

Har du lyst til at skrive – at lade tanker,
ideer og ikke mindst ord, få frit løb? Så er
dette kurset for dig. Vi starter hver
session med friskrivning samt
introduktion til dagens tema. Hver gang
arbejder vi ud fra en bunden opgave. Det
er den kreative proces, der er i fokus og
det er altid muligt at stille spørgsmål
undervejs. Kurset kræver ingen
forkundskaber. Laura Kristine Graham
Anderson er uddannet scenekunstner og
arbejder med performance, kortfilm og
mediekunst.
Sted: Holsted skole, lokale 16
Tid: torsdage kl. 16.30-18.15
Instruktør: Fu Deng
Hold nr. 212-560 start: d. 02.09.2021
Hold nr. 221-560 start: d. 27.01.2022
Pris: kr. 1280,- (1120,-) 12 x 2 lek.
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Sang & Instrumental
Kurser med Marit Hansen:
Individuel undervisning med løbende
optag, som aftales og tilrettelægges i
samarbejde med underviseren. Ugedag
og tidspunkt aftales individuelt.

Sang og stemmetræning
Prøv din stemme af, og se hvor langt, du
kan komme med den. Vi arbejder med
øvelser, vejrtrækning, kropsholdning,
udtale, din klang, så du hen ad vejen
bliver i stand til at synge uden brug af
mikrofon. Vi arbejder solistisk, men det
er selvfølgelig op til dig selv, om du vil
optræde som solist. Der tildeles 30
minutter pr. elev
Sted: Suså Landevej 12, Gelsted, 4160
Herlufmagle - hverdage
ml. 12.00-14.00 Løbende optag
Instruktør: Michael Lind
Hold nr.:
Ugedag:
Startdato:
212-710
mandag
30.08.2021
212-712
tirsdag
31.08.2021
212-714
onsdag
01.09.2021
212-716
torsdag
02.09.2021
212-718
fredag
03.09.2021
221-710
mandag
24.01.2022
221-712
tirsdag
25.01.2022
221-714
onsdag
26.01.2022
221-716
torsdag
27.01.2022
221-718
fredag
28.01.2022
Pris: kr. 1280,- (1120,-) 12 x 1 lektion

Klassisk solosang
Sted: Suså Landevej 12, Gelsted, 4160
Herlufmagle - hverdage
ml. 14.00-16.00 Løbende optag
Instruktør: Michael Lind
Hold nr.: Ugedag:
Startdato:
212-700
mandag
30.08.2021
212-702
tirsdag
31.08.2021
212-704
onsdag
01.09.2021
212-706
torsdag
02.09.2021
212-708
fredag
03.09.2021
221-700
mandag
24.01.2022
221-702
tirsdag
25.01.2022
221-704
onsdag
26.01.2022
221-706
torsdag
27.01.2022
221-708
fredag
28.01.2022
Pris: kr. 1280,- (1120,-) 12 x 1 lektion
Se alle vores
Instrumental hold
på hjemmesiden:

www.aof-naestved.dk
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Sted: Næstved Musikskole, Skellet 29,
4700 Næstved /fredage ml. 09.00-17.00
Kobberstuen, Glumsø Kro, Storegade 2,
4171 Glumsø /onsdage ml. 10.00-19.00
Instruktør: Marit Hansen

Solosang
Hold nr.: Sted:
Startdato:
212-840 Glumsø
01.09.2021
212-740
Næstved
03.09.2021
221-840 Glumsø
26.01.2022
221-740
Næstved
28.01.2022
Pris: kr. 1880,- (1645,-) (12 x 45 min.)

Visesang
Hold nr.: Sted:
Startdato:
212-842 Glumsø
01.09.2021
212-742
Næstved
03.09.2021
221-842 Glumsø
26.01.2022
221-742
Næstved
28.01.2022
Pris: kr. 1880,- (1645,-) (12 x 45 min.)

Musicalsang
Hold nr.: Sted:
Startdato:
212-846 Glumsø
01.09.2021
212-746
Næstved
03.09.2021
221-846 Glumsø
26.01.2022
221-746
Næstved
28.01.2022
Pris: kr. 1880,- (1645,-) (12 x 45 min.)

Rytmisk sang
Hold nr.: Sted:
Startdato:
212-844 Glumsø
01.09.2021
212-744
Næstved
03.09.2021
221-844 Glumsø
26.01.2022
221-744
Næstved
28.01.2022
Pris: kr. 1880,- (1645,-) (12 x 45 min.)

Snorkesang
Hold nr.: Sted:
Startdato:
212-848 Glumsø
01.09.2021
212-748
Næstved
03.09.2021
221-848 Glumsø
26.01.2022
221-748
Næstved
28.01.2022
Pris: kr. 1880,- (1645,-) (12 x 45 min.)

Hjertelungesang
Hold nr.: Sted:
Startdato:
212-850 Glumsø
01.09.2021
212-750
Næstved
03.09.2021
221-850 Glumsø
26.01.2022
221-750
Næstved
28.01.2022
Pris: kr. 1880,- (1645,-) (12 x 45 min.)
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Sang for genoptræning af taleorganer
Hold nr.: Sted:
Startdato:
212-856 Glumsø
01.09.2021
212-756
Næstved
03.09.2021
221-856 Glumsø
26.01.2022
221-756
Næstved
28.01.2022
Pris: kr. 1880,- (1645,-) (12 x 45 min.)

Klassisk solosang-højniveau
Hold nr.: Sted:
Startdato:
212-858 Glumsø
01.09.2021
212-758
Næstved
03.09.2021
221-858 Glumsø
26.01.2022
221-758
Næstved
28.01.2022
Pris: kr. 1880,- (1645,-) (12 x 45 min.)

Skolelærerens sangkursus
Hold nr.: Sted:
Startdato:
212-854 Glumsø
01.09.2021
212-754
Næstved
03.09.2021
221-854 Glumsø
26.01.2022
221-754
Næstved
28.01.2022
Pris: kr. 1880,- (1645,-) (12 x 45 min.)

Sang for dig der ikke kan synge
Hold nr.: Sted:
Startdato:
212-852 Glumsø
01.09.2021
212-752
Næstved
03.09.2021
221-852 Glumsø
26.01.2022
221-752
Næstved
28.01.2022
Pris: kr. 1880,- (1645,-) (12 x 45 min.)

Kurser med Niels Lolck Madsen
Kontakt underviser Niels for nærmere
oplysning om indplacering og undervisningstids-punkt på tlf. nr. 38 34 35 15.
Individuel undervisning med løbende
optag, som aftales og tilrettelægges i
samarbejde med underviseren.
Sted: Næstved Musikskole, Skellet 29,
4700 Næstved /Fredage ml. 09.00-17.00
Kobberstuen, Glumsø Kro, Storegade 2,
4171 Glumsø /Onsdage ml. 10.00-19.00
Instruktør: Niels Lolck Madsen

Klaver på alle niveauer
Hold nr.: Sted:
Startdato:
212-730 Næstved
27.08.2021
212-830 Glumsø
01.09.2021
221-730 Næstved
28.01.2022
221-830 Glumsø
26.01.2022
Pris: kr. 1880,- (1645,-) (12 x 45 min.)

Klaver på professionelt niveau
Hold nr.: Sted:
Startdato:
212-732 Næstved
27.08.2021
212-832 Glumsø
01.09.2021
221-732 Næstved
28.01.2022
221-832 Glumsø
26.01.2022
Pris: kr. 1880,- (1645,-) (12 x 45 min.)

Sang & Instrumental
Tværfløjte
Hold nr.: Ugedag:
Startdato:
212-778
Torsdage
26.08.2021
212-780
Fredage
27.08.2021
221-778
Torsdage
27.01.2021
211-780
Fredage
28.01.2021
Pris: kr. 1280,- (1120,-) 12 x 1 lektion

Klaver voksen/barn
Hold nr.: Sted:
Startdato:
212-734 Næstved
27.08.2021
212-834 Glumsø
01.09.2021
221-734 Næstved
28.01.2022
221-834 Glumsø
26.01.2022
Pris: kr. 1880,- (1645,-) (12 x 45 min.)

Violin
Hold nr.: Sted:
Startdato:
212-736 Næstved
27.08.2021
212-836 Glumsø
01.09.2021
221-736 Næstved
28.01.2022
221-836 Glumsø
26.01.2022
Pris: kr. 1880,- (1645,-) (12 x 45 min.)

Akkompagnement
Hold nr.: Sted:
Startdato:
212-738 Næstved
27.08.2021
212-838 Glumsø
01.09.2021
221-738 Næstved
28.01.2022
221-838 Glumsø
26.01.2022
Pris: kr. 1880,- (1645,-) (12 x 45 min.)

Kurser med John Danmark
Undervisningen foregår som
soloundervisning. En lektion varer 25
minutter. Tidspunktet aftales med
læreren. Ting til: John på 40 13 56 67
Sted: Musikskolen, Lokale 6 Skellet 29,
4700 Næstved
torsdage / fredage kl. 10.00-18.00
Instruktør: John Marding Nielsen alias
John Danmark

Saxofon
Hold nr.: Ugedag:
Startdato:
212-770
Torsdage
26.08.2021
212-772
Fredage
27.08.2021
221-770
Torsdage
27.01.2021
211-772
Fredage
28.01.2021
Pris: kr. 1280,- (1120,-) 12 x 1 lektion

Klarinet
Hold nr.: Ugedag:
Startdato:
212-774
Torsdage
26.08.2021
212-776
Fredage
27.08.2021
221-774
Torsdage
27.01.2021
211-776
Fredage
28.01.2021
Pris: kr. 1280,- (1120,-) 12 x 1 lektion

Trompet
Hold nr.: Ugedag:
Startdato:
212-782
Torsdage
26.08.2021
212-784
Fredage
27.08.2021
221-782
Torsdage
27.01.2021
211-784
Fredage
28.01.2021
Pris: kr. 1280,- (1120,-) 12 x 1 lektion

Bliv sanger i NÆSTVEDKORET
Både forskere og musikpædagoger er
enige: Sang er godt for krop og sjæl. Man
bliver simpelthen glad af at synge og får
det samtidig fysisk bedre! Som sanger i
NÆSTVED-KORET får du tilmed et godt
netværk, da vi ud over korprøverne
tilbyder sangerne at deltage i koncerter,
korstævner og selskabelige
sammenkomster. Hvis du har lyst til at
prøve NÆSTVED-KORET inden du melder
dig ind, tilbyder vi, at du kan komme 4
torsdage i træk uden at betale
kontingent. Kontakt formanden, Lisbeth
Asmund på tlf. 22 64 91 07 eller skrive en
mail til naestvedkoret@stofanet.dk. Du
kan læse mere om NÆSTVED-KORET på
www.naestved-koret.dk.

Velkommen i NÆSTVED-KORET!

Trommer
Hold nr.: Ugedag:
Startdato:
212-786
Torsdage
26.08.2021
212-788
Fredage
27.08.2021
221-786
Torsdage
27.01.2021
211-788
Fredage
28.01.2021
Pris: kr. 1280,- (1120,-) 12 x 1 lektion

Keyboard
Hold nr.: Ugedag:
Startdato:
212-790
Torsdage
26.08.2021
212-792
Fredage
27.08.2021
221-790
Torsdage
27.01.2021
211-792
Fredage
28.01.2021
Pris: kr. 1280,- (1120,-) 12 x 1 lektion

Guitar
Sted: Holsted Skole, Musiklokalet.
Tid: Onsdage kl. 16.00-20.00
Steen Engslev Filborne
Hold nr.: Ugedag:
Startdato:
212-720 torsdage
16.09.2021
212-721 torsdage
28.10.2021
Pris: kr. 1280,- (1120,-) 12 x 1 lektion

Urania
Bliv medlem af Musikforeningen Urania.
Har du interesse i blæsermusik, er her en
rigtig god mulighed for et supergodt
fællesskab. Vi består af Næstved
Byorkester, Urania Tyrolerne, Urania Big
Band samt Glasorkestret. Vi holder til på
Kasernevej 17. Byorkestret, som er et
harmoniorkester, spiller onsdage kl.
19.00 -21,30, Tyrolerorkestret mandage i
ulige uger fra kl. 19.00 til 21.30 og Big
Bandet på samme tid blot mandage i lige
uger. Har ovenstående fanget din
interesse kan du spille med gratis de
første tre måneder. Ring til Henrik B.
Mortensen tlf. 20168605 eller skriv til
formand@uraniamusik.dk
Du kan læse mere om Musikforeningen
Urania på. : www.uraniamusik.dk

Sted: AOF, Riddergade 16, 4700 Næstved
Tid: Fredage kl. 12.00-14.00
Steen Engslev Filborne
Hold nr.: Ugedag:
Startdato:
212-722 fredage
03.09.2021
212-723 fredage
29.10.2021
Pris: kr. 1280,- (1120,-) 12 x 1 lektion
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Kreativitet – Håndarbejde - Kunst
Broderi for dig
På dette hold vil
der blive taget
udgangspunkt i
dit behov for at
lære broderi. Vi
vil brodere med farvet tråd på f.eks.
cowboystof og lave små tasker, net eller
puder, eller som pynt på færdigt tøj. Der
er mulighed for at benytte forsvindingsstramaj, så du også kan arbejde i
korssting og mere grafiske motiver. Hvis
du har et broderi, der ikke er færdigt, er
du også velkommen til at tage det med
og du kan få hjælp til at få færdiggjort
broderiet.
Sted: Håndarbejde, Lille Næstved Skole
Tid: torsdage (hver 2. uge) kl. 19.0021.30
Instruktør: Sonja L. Jensen
Langt kursus:
Hold nr. 212-200 start: d. 30.09.2021
Pris:
kr. 1680,- (1470,-) 13 x 3 lek.
Kort kursus:
Hold nr. 212-201 start: d.30.09.2021
Hold nr. 221-201 start d. 06.01.2022
Pris:
kr. 960,- (840,-) 6 x 3 lek.

Syning og tilskæring
Det kan være svært
at finde tøj med
den rigtige
pasform. Derfor er
det en rigtig god
ide at lære at sy tøj
til sig selv. Velsiddende tøj, der er skabt
præcis til din figur med alle dens
finurligheder. På dette hold kræves der
ingen forudgående kendskab til syning.
Vi starter der, hvor du er, med de
projekter du selv vælger, og så bliver du
hjulpet og guidet hele vejen igennem, så
du får en god oplevelse, en god
basisviden og bliver fortrolig med
mønstre og symaskiner.
Du skal selv medbringe stof, materialer
og syredskaber. Derudover skal du selv
medbringe den eller de maskiner, du syr
på. Vil du gerne med på holdet, men
synes måske, at det er svært at komme i
gang, vil der være inspiration at hente
på kurset. Underviser medbringer bøger
og blade med tøj, du selv kan sy og
hjælper dig gerne i gang.
Sted: Håndarbejdslokalet;
Kalbyrisskolen
Tid: onsdage kl. 19.00-21.45
Instruktør: Mette Vistad
Langt kursus: (begyndere & let
øvede) (lige uger)
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Hold nr. 212-202 start: d. 03.11.2021
Pris:
kr. 1680,- (1470,-) 12 x 3 lek.
Kort kursus: (begyndere & let øvede)
(lige uger)
Hold nr. 212-203 start: d. 03.11.2021
Hold nr. 221-203 start d. 09.02.2022
Pris:
kr. 920,- (805,-) 6 x 3 lek.

Syning for øvede
På dette hold arbejder du med dine
egne projekter. Kurset er henvendt til
dig, der er øvet i at sy og som har syet til
dig selv i nogen tid. Du skal kunne bruge
og arbejde med et købemønster eller
hvis du har dit eget grundmønster. Der
gives individuel hjælp og vejledning og
der vil være inspiration at hente fra
blade og bøger, som underviser
medbringer. Du skal selv medbringe
stof, materialer og syredskaber.
Derudover skal du selv medbringe den
eller de maskiner, du syr på. Kurset er
for øvede, så er du lige startet på at sy,
bør du starte med kurset ’SYNING FOR
BEGYNDERE’.
Langt kursus: (let øvede & øvede)
(ulige uger)
Hold nr. 212-204 start: d. 13.10.2021
Pris:
kr. 1680,- (1470,-) 12 x 3 lek.
Kort kursus: (let øvede & øvede)
(ulige uger)
Hold nr. 212-205 start: d. 13.10.2021
Hold nr. 221-205 start d. 19.01.2022
Pris:
kr. 920,- (805,-) 6 x 3 lek.

Syning hver uge
Hver uge
Hold nr. 212-206 start: d. 13.10.2021
Hold nr. 221-206 start d. 26.01.2022
Pris:
kr. 1680,- (1470,-) 12 x 3 lek.

Du skal selv medbringe den eller de
maskiner, du syr på. Vil du gerne med på
holdet, men måske synes, at det er
svært at komme i gang, vil der være
inspiration at hente på kurset.
Underviser medbringer bøger og blade
med børnetøj, du selv kan sy og hjælper
dig gerne i gang. Det er ikke et krav, at
du har mange års sykundskaber – det
vigtigste er, at du har lysten til at være
kreativ.
Sted: Kildemarksvej 70, 4700 Næstved
Tid: Weekend kl. 10.00-14.30
Instruktør: Mette Vistad
Hold nr. 212-207 d. 30.10 & 31.10 2021
Hold nr. 212-208 d. 11.12 & 12.12 2021
Pris:
kr. 480,- (420,-) 2 x 5 lektioner

Redesign - syning
Bryd med brug-og-smid væk kulturen og
sæt fokus på bæredygtighed.
På dette kursus er vi kreative og
eksperimenterer med genbrugstøj og tekstiler. Forlæng levetiden på dit
aflagte tøj, aflagte sengetøj, aflagte duge
osv. og kom med på et spændende hold,
hvor der i den grad skabes unikke
klæder eller andet spændende. Du skal
selv medbringe stof, materialer og
syredskaber. Derudover skal du selv
medbringe den eller de maskiner, du syr
på. Der gives individuel hjælp og
vejledning Vil du gerne med på holdet,
men synes måske, at det er svært at
komme i gang, vil der være inspiration at
hente på kurset. Det er ikke et krav, at
du har mange års sykundskaber – det
vigtigste er, at du har lysten til at være
kreativ.
Sted: Lokale 9, Lille Næstved Skole
Tid: tirsdage kl. 19.00-21.45
Instruktør: Mette Vistad
Hold nr. 212-209 start: d. 07.09.2021
Pris: kr. 960,- (840,-) 6 x 3 lektioner
Sted: Holsted Skole, Lokale 18, Holsted
Alle, 4700 Næstved
Tid: tirsdage kl. 17.00-19.30
Instruktør: Mette Vistad
Hold nr. 202-210 start: d. 22.09.2020
Hold nr. 211-210 start: d. 26.01.2021
Pris: kr. 1680,- (1470,-) 12 x 3 lektioner

Baby- og børnetøj str. 0-10
år (begyndere/øvede):
Kom til en weekend i syningens tegn - på
dette hold syr du tøj til børn eller
børnebørn.
Du vælger selv, hvad du har lyst til at sy
og du medbringer selv stof og materialer
til det, du gerne vil sy.
Der gives individuel hjælp og vejledning.
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Origami
Der er
ingen
grænser
for, hvad
man kan få
ud af et stykke papir - uden brug af
sakse, lim osv. Vi skal i løbet af dette
kursus lære at folde mange ting i

Kreativitet – Håndarbejde - Kunst
forskellige sværhedsgrader, blomster,
æsker, fugle og dyr og meget andet.
Forfatter og hyggekonsulent Erik
Rønholt har i en menneskealder dyrket
papirfoldning, eller som det hedder på
japansk, origami. Han har meget stor
undervisningserfaring og har udgivet en
lang række bøger om kreative emner og
deriblandt flere om papirfoldning:
Sted: AOF, Riddergade 16, 4700
Næstved
Tid: fredage kl. 12.00-14.30
Instruktør: Erik Rønholt
Hold nr. 212-211 start: d. 22.10.2021
Pris: kr. 400,- (350,-) 6 x 2,5 lektioner

Billedkunst
Du vil få kendskab til forskellige
teknikker, materialer og
billedkunstneriske virkemidler.
Undervisningen veksler mellem faste
oplæg og temaer som vi henter fra
kunsthistorien, dig selv og verden
omkring os.
Der vil blive taget hensyn til det du kan i
forvejen så både begyndere og øvede
bliver udfordret
Her er der plads til fordybelse og til at
arbejde med dine egne ideer, når vi
undersøger mulighederne for at
udtrykke sig i tegning, maleri og

NYHED Kunstskole hos
Galleri-Friis
Billedværksted
På dette kursus får du mulighed for at
lære forskellige teknikker og udfolde dig
indenfor flere områder af billedkunsten.
Vi skal eksperimentere med forskellige
teknikker og øvelser både indenfor
maleri og tegning. Under maleri indgår
farvelære, blanding af farver,
maleteknikker, komposition og
opbygning af maleriet i forhold til motiv,
farveholdning og farveværdier.
Under tegning indgår bl.a. oplæg om
materialer og muligheder, portrættegning, proportioner, iagtagelses-

tegning, at tegne genstande, lys og
skygge. Der er også mulighed for at
arbejde videre med allerede
igangværende malerier og tegninger.
Kurset henvender sig til alle niveauer.
Der medbringes egne materialer, dog vil
der være mulighed for at købe et
begrænset udvalg hos underviseren.
Sted: Galleri-Friis, Kirsebærvej 9, 4700
Tid: mandage kl. 19.00-21.30
Underviser: Annette Friis
Hold nr. 212-227 start: d. 20.09.2021
Pris:
kr. 1560,- (1365,-) 10 x 3 lek

skulpturer. Der vil blive lagt vægt på
eksperimenter, oplevelse, sansning og
vedholdenhed.
Se Olgas hjemmeside: www.olga-ravn.dk
Sted: Holsted skole, Billedkunstlokalet
Tid: Torsdage kl. 18.00-20.30
Instruktør: Olga P. Ravn
Hold nr. 212-226 start: d. 23.09.2021
Hold nr. 212-211 start: d. 27.01.2022
Pris:
kr. 1880,- (1575,-) 12 x 3 lek.

Smykkefremstilling /
smykkeværksted
På dette kursus
arbejder vi med at
fremstille smykker
ud fra tråd og perler.
Med simpelt værktøj
og materialer lærer
du at fremstille
smukke halskæder,
armbånd og
øreringe. Vi benytter tråd i metal såsom
ægte sølvtråd og forgyldt metaltråd

samt ægte stenperler og
ferskvandsperler. Materialer kan købes
på stedet men det er også muligt at
medbringe egne materialer.
Sted: Galleri-Friis, Kirsebærvej 9, 4700
Tid: onsdage kl. 18.30-21.00
Underviser: Annette Friis
Hold nr. 212-228 start: d. 29.11.2021
Pris:
kr. 480,- (420,-) 3 x 3 lek

Foredrag:
”Kunst skal ikke (nødvendigvis) forstås,
men opleves”
I dette foredrag sættes der fokus på,
hvordan du kan få et mere afslappet og
meningsfuldt kulturliv, ved at være
nysgerrig på din egen oplevelse.
Foredraget henvender sig til alle, der
gerne vil blive klogere på
eksperimenterende kunst, eller som
måske føler præstationsangst når de
bliver bedt om at forholde sig til et
kunstnerisk værk – for hvad er
meningen egentlig?
Laura Kristine Graham Anderson er
uddannet scenekunstner og arbejder
med performance, kortfilm og
mediekunst. Foredraget varer ca. 45
min. + 15 min til spørgsmål.
Sted: AOF Riddergade 16, 4700
Tid: mandag kl. 19.00-22.00
Foredrag
nr. 212-885
Dato: d. 29.11.2021
Pris:
kr. 50,-

Se på kunst i Næstved med
forfatter til bogen ”Se på
Kunst i 8 Sjællandske byer”
Erik Rønholt
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.
De fleste kan godt lide at gå en tur, men
man kommer nemmere afsted, hvis der
er et mål med turen. Det kan være alt
fra at botanisere, se på arkitektur,
samle svampe eller som her – se på
kunst. Værkerne er udvalgt ud fra at få
en passende længde på en rute med
mange kunstværker
Længde 2,6 km. 20 kunstværker
Tid: Torsdag kl. 16.00-18.00
Foredrag
nr. 212-886
Dato: d. 26.08.2021
Pris:
kr. 50,Rundviser: Erik Rønholt
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Madlavning
Herrego' mad - hyggestunder
over god mad.

Sted: Lille Næstved Skole, Skolekøkken
Tid: torsdage kl. 17.30-21.00
Underviser: Gert Segato
Hold nr. 212-002 start d. 14.10.2021
Hold nr. 221-002 start d. 27.01.2022
Pris: kr. 960,- (840,-) 6 x 3,5 lektioner

Madlavning - gæstemad for
begyndere

Sted: Lille Næstved Skole, Skolekøkken
Tid: tirsdage kl. 17.30-21.00 hver 2. uge
Underviser: Gert Segato
Hold nr. 212-001 start d. 12.10.2021
Hold nr. 221-001 start d. 25.01.2022
Pris: kr. 960,- (840,-) 6 x 3,5 lektioner

Du lærer at tilberede spændende og
lækker gæstemad. Vi hygger os og slutter
af med at spise sammen. Find forklædet
frem og lad os sammen tilbringe nogle
hyggelige timer i køkkenet. Vi skal lave
traditionel gæstemad, men også nye
spændende retter. Forkundskaber ikke
nødvendige. Vi hjælper hinanden og
slutter aftenen på hyggelig vis med at
indtage de kulinariske lækkerier, vi har
frembragt. Medbring: forklæde,
viskestykke, drikkevarer og kniv.
Madudgifter: ca. kr. 120,- pr. gang.
Sted: Lille Næstved Skole, Skolekøkken
Tid: tirsdage kl. 17.30-21.00 (lige uger)
Underviser: Gert Segato
Hold nr. 212-003 start d. 02.11.2021
Hold nr. 221-003 start d. 01.03.2022
Pris: kr. 480,- (420,-) 3 x 3,5 lektioner

Begge forløb:

Julemad - for begyndere

Vil du gerne lære at lave et godt, sundt
og næringsrigt måltid - og få en hyggelig
snak med andre, mens maden spises? Så
meld dig på dette hold, hvor vi gerne
smager på en god rødvin, mens vi laver
maden. Udgift til råvarer ca. kr. 100,00
pr. gang. Medbring: Drikkevarer,
Viskestykke, Karklud, En god køkkenkniv
og Forklæde.

Hold nr. 212-000 start d. 12.10.2021
Pris:
kr. 1680,- (1470,-) 12 x 3,5 lek.

Lær at tilberede en lækker traditionel
julemiddag, med alt hvad der hører sig til
Madudgift pr. gang ca. 100,- kr..
Medbring: forklæde, viskestykke,
drikkevarer og kniv.
Sted: Lille Næstved Skole, Skolekøkken
Tid: torsdage kl. 17.30-21.00
Underviser: Gert Segato
Hold nr. 212-004 start d. 02.12.2021
Pris: kr. 480,- (420,-) 3 x 3,5 lektioner

Hvad er egentlig sundt ?
Mad til hverdag

- for begyndere
På dette kursus vil du lære alle
grundprincipperne, så du kan kaste dig
ud i madkunstens glæder derhjemme. Vi
laver spændende danske og
internationale retter, hvor planlægning,
sammensætning, præsentation og smag
spiller en stor rolle. Vi koncentrerer os
om lækre og velsmagende
hverdagsretter. Vi tager udgangspunkt i
kødet, tilpasser en god sovs og tilsætter
grønsager & tilbehør, efter smag og
variation. Saucen får særlig
opmærksomhed. Madudgift pr. gang: ca.
kr. 80,- Medbring: Drikkevarer,
Viskestykke, Karklud, En god køkkenkniv
og Forklæde.
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Workshop – teoretisk foredrag
Vi ved godt det har noget med det
grønne at gøre, men hvorfor og hvordan
får vi implementeret mere af det i vores
hverdag? Det kan have stor betydning for
vores livskvalitet, overskud i hverdagen,
for vægten, fordøjelsen og for en lang
række sygdomme.
Lær hvordan du kan finde din måde at
gøre det på, få ideer og inspiration til
mere grønt i hverdagen og finde din
måde at leve et sundere liv på.
Sted: Lille Næstved Skole, Skolekøkken
Tid: onsdag kl. 18.00-20.30
Underviser: Dorthe Gobel
Hold nr. 212-010
d. 10.11.2021
Pris: kr. 120,- (105,-) 3 x 3,5 lektioner
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Food preb
Vi er ikke ens og vores udfordringer er
forskellige. Uanset hvilke udfordringer vi
har kan Foodprebbing virkelig lette din
hverdag og gøre den sundere, grønnere
og smukkere Du kan Foodprebbe – både
med grove grønsager til aftensmaden,
som tilbehør, supper eller mos. Du kan
foodprebbe de lettere ting, så de er klar
til frokosten, madpakken, tortillaen eller
salaten. På dette kursus lærer du hvordan
du let kan komme i gang med at
Foodprebbe. Du får inspiration og viden,
så du bare behøver at afsætte et par
timer om ugen til at hakke og snitte, så
det gør det nemmere for dig at få
implementeret det grønne i din hverdag.
Dette kursus er for dig der gerne vil have
mere grønt ind i din hverdag. Du får
viden, tips, ideer og inspiration til
hvordan du kommer i gang med at
foodprebbe.
Madudgift pr. gang ca. 100,- kr..
Medbring: Forklæde, viskestykke,
opbevaringsbøtter, skærebrædt og kniv.
Sted: Holsted skole, Skolekøkken
Tid: onsdage kl. 18.00-20.30
Underviser: Dorthe Gobel
Hold nr. 212-008 start d. 29.09.2021
Hold nr. 212-009 start d. 17.11.2022
Pris: kr. 480,- (420,-) 5 x 2,5 lektioner

Fisk for alle - begynderhold
Fisk er sundt, så vi kan med fordel
erstatte kød med lækre og nemme
fiskeretter flere gange om ugen. På
kurset lærer du at tilberede årstidens fisk
på forskellig måde - stegt, dampet,
ovnbagt og marineret. Madudgift pr.
gang 150,- kr. Medbring: forklæde,
viskestykke, drikkevarer og kniv.
Sted: Lille Næstved Skole, Skolekøkken
Tid: torsdage kl. 17.30-21.00
Underviser: Gert Segato
Hold nr. 221-004 start d. 17.03.2022
Pris: kr. 480,- (420,-) 3 x 3,5 lektioner

Hvis du er i tvivl om hvilket motionskursus der passer dig bedst, er
du velkommen til at ringe til vores træningsvejleder
Kirsten Skov Nielsen på tlf. 21 69 49 50

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside, så hold øje med den

www.aof-naestved.dk
OBS – OBS – OBS – OBS – OBS – OBS
Hvis du er i tvivl om hvilken form for motion du
vil have mest glæde af, er du altid velkommen til
at ringe til vores sygeplejerske og
træningskoordinator og få råd og vejledning, eller
aftale en gratis prøvetime på et af vores trænings
og/eller motionshold.Ring til:
Sygeplejerske og træningsvejleder

Kirsten Skov Nielsen: 2169 4950

Gratis hjælp ved PC problemer
Har du problemer med din pc Mangler du vejledning til
evt. køb Er den for langsom? Virus angreb – eller er det
en fejl 40 Skal den opgraderes, Programmeres eller er
der bare en lille ting du skal have hjælp til eller et godt
råd til? Så tag din computer under armen og tag den
med op i Riddergade 16 onsdage i lige uger mellem
10.00-12.00 Så kigger vi på den, og/eller får en snak.
Det koster ikke noget.

Sådan bestiller du NÆSTVED-KORET til dit
arrangement: Ring eller mail i så god tid som
overhovedet muligt og fortæl om dit ønske til
næstformand: Lisbeth Asmund tlf. 22 64 91 07
e-mail: asmund@stofanet.dk . Prisen for et
arrangement ligger normalt mellem kr. 2.000,og 5.000,- afhængig af arrangementets art.
I særlige tilfælde optræder vi uden honorar.

Nyhedsbrev
Ca. en gang om måneden sender vi nyhedsbrev ud via
mail. Nyhedsbrevene er sprængfyldte med spændende
stof om nye aktiviteter. Hver gang medsender vi
”Månedens opskrift”, som er udviklet af vores
ernæringsrådgiver Kirsten Skov Nielsen. Du kan tilmelde
dig nyhedsbrevet hos Bodil i Riddergade (mandage kl.
12-14 eller onsdage kl. 10-15) eller ringe på: 2040 4210

AOF Næstved & Susålandet
Vi giver dig en meningsfuld fritid

Oplevelser
Fællesskaber
Læring
Viden
AOF Næstved & Susålandet
www.aof-naestved.dk
2040 42 10
AOF Næstved & Susålandet tilrettelægger
gerne særlige kurser for virksomheder,
institutioner, foreninger, boligområder
eller andre, som ønsker et
særligt kursus tilpasset deres behov.
Det kan f.eks. være:
• Stresskurser
• 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 2040 4210

AOF Næstved & Susålandet
Telefontid: mandag til fredag kl. 9 – 16
Der er træffetid hver mandag kl. 12-14 & onsdag fra kl 10.00 - 15.00 på vores
adresse i Riddergade. Her kan der stilles spørgsmål til de forskellige kurser og
arrangementer og man kan tilmelde sig og betale
Riddergade 16, 1. sal
4700 Næstved
Tlf.: 2040 4210
post@aof-naestved.dk
klip-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AOF Næstved & Susålandet
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