VELKOMMEN
Behold kataloget – det gælder helt til foråret 2023
Velkommen til AOF Hvidovre – din lokale aftenskole
Her kan du læse om alle vores kurser og arrangementer fra august
2022. Nogle kurser varer fra september til maj, men de fleste har
både en efterårssæson og en forårssæson, så nye deltagere kan
hoppe på flere gange om året. Gem derfor dette katalog med
kursusbeskrivelser og holdnumre!
I december 2022 udkommer et tillægs-katalog med foredragsrækker, ture og korte kurser i foråret 2023.
Hvordan tilmelder man sig?
Man kan tilmelde sig via vores hjemmeside hvidovre.aof.dk eller
ved henvendelse til kontoret. Vi anbefaler hurtig tilmelding. En
del kurser bliver erfaringsmæssigt hurtigt overtegnet.
Dette katalog udkommer medio juni 2022, hvor det vil være
tilgængeligt på bibliotekerne samt ved døren til kontoret på Hvidovrevej 438, 1. sal, også mens kontoret er sommerlukket.
Kataloget husstandsomdeles i Hvidovre Kommune i uge 31.

Giv et kursus i gave
Et kursus eller en tur er en fantastisk gave. Ved tilmelding til gavebrug skal vi bruge den rigtige deltagers navn, adresse, fødselsdag/
cpr nummer mm. Hvis man som giver vil undgå, at modtageren får
beskeder om gaven i utide, skal giver skrive sin egen mailadresse
både som deltager og som betaler. Mailadressen kan efterfølgende
rettes til modtagers af AOF Hvidovre.
Er der venteliste?
Vi opfordrer kraftigt til, at interesserede, som ønsker at deltage
på et hold, der allerede er overtegnet, melder sig til alligevel og
dermed kommer på venteliste. Vi oplever ofte, at der opstår ledige
pladser. Det er naturligvis helt uforpligtende at stå på venteliste.
Vi glæder os til at hilse på nye kursister til efteråret og naturligvis
til at gense alle dem, vi kender!
Bemærk: Kontoret holder ferielukket hele juli måned.
7. juni 2022
Connie Wilhjelm, skoleleder
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HELDAGSTUR OG HAVNERUNDFART
Heldagstur Agersø, Holmegaard Værk og Skovtårnet
Oplev en af Danmarks mindste beboede øer, se på ny og historisk glaskunst og
design på Holmegård Værk, og gå en tur til tops i Skovtårnet, hvorfra man får nye
perspektiver på den sjællandske natur og i klar vejr kan se helt til København og
Malmø.
Med i prisen er:
•
Bus fra/til Friheden Station
•
Færge Stigsnæs-Agersø og retur
•
Formiddagskaffe med brød på færgen
•
Byvandring i Agersø By (også egnet for dårligt gående)
•
Traktorbustur rundt på Agersø
•
Frokost ”En bid af Agersø” på Agersø Kro
•
Guidet rundvisning på Holmegaard Værk og tid til at kigge videre på egen hånd
•
Entré til Skovtårnet
•
Aftensmad
Deltagere skal være selvhjulpne. Drikkevarer er for egen regning.
Der må ikke spises/drikkes i bussen (bortset fra vand).
Friheden Station, p-lommen på Gl. Køge Landevej. Mødetid l. 7.05

Hold 3922217950

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

Havnerundfart i aftenstemning

Oplev København fra vandsiden, mens lysene tændes. Den
danske hovedstad tager sig anderledes ud, mens solen går ned,
mørket bryder frem og lysene tændes. Peter Olesen guider os
blandt andet forbi Den Sorte Diamant og Operaen fra vandsiden, men spørger også ”Hvor er alle spottene på byens vigtigste
bygninger?”
Tag med på en spændende tur i tusmørke og i rigtigt mørke.
Varmt tøj anbefales.
Båden er delvis overdækket og har plads til 104 personer indenfor.
Mødested: Ved Stranden, ml. Fortunstræde/ Boldhusgade, 1065 København K
Ved mikrofonen: Peter Olesen
Hold: 3922210904
Onsdag 07-09-2022 kl. 19:00-21:00
Pris: 240 kr./PEA 210 kr.
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TURE
Kirstens Christiania - rundvisning med frokost

Christiania startede som et socialt eksperiment, men er nu fondseje. Vi
skal møde Kirsten, som selv bor Christiania og har sammensat denne tur
specielt til os.
Vi mødes ved hovedindgangen i Prinsesssgade og går derfra enten til
Galopperiet eller Nyt Forum, hvor vi får en kop kaffe, mens vi hører om
Fristaden.
Bagefter besøger vi institutioner og værksteder. Der er rig mulighed for at
købe kunsthåndværk, Christianiapenge og frimærker - og selvfølgelig se
udvalget af de særlige varer Christiania er kendt for. Vi slutter turen med
spisning i restaurant ”Grøntsagen”.
Turen er ikke egnet for gangbesværede, både Gallopperiet og Nyt Forum
er kun tilgængeligt ad trapper. Spisning er inkluderet i prisen, drikkevarer
er for egen regning.
Christiania, hovedindgang Prinsessegade, 1422 København K
Hold: 3922210907
Tirsdag 04-10-2022 kl. 11:00-13:00		
260 kr./PEA 230 kr.

Pantomimeteatret bag scenen

Pantomimeteatret er Tivolis ældste eksisterende bygning og er i dag fredet.
Kom og oplev det gamle teater fra 1874 bag kulisserne.
Vi skal se det gamle maskineri, opleve hvordan det er at danse på den skrå
scene og kigge i skræddersalen med de mange kostumer, hvoraf nogle er
designet af Dronning Margrethe.
Vi skal også høre om spøgeri og overtro og om de mange danske og internationale danseres hverdag med daglige prøver og næsten 300 forestillinger i løbet af sommersæsonen.
Mødested: Foran Pantomimeteatrets scene kl. 15.50.
Entré til Tivoli er ikke inkluderet i prisen.
Hold: 3922210903
Torsdag 01-09-2022 kl. 16:00-17:15		
135 kr./PEA 105 kr.

Fanden er løs - byvandring med spisning

På en skummel byvandring går vi i djævlens hovspor og
hører grumme beretninger om bl.a. Fandens sparekasse i Krystalgade, Christian IV’s sorte kat og den
berømte nedmaner Slanter-Laust. Denne skulle
efter sigende have nedmanet onde ånder og uhyggelige genfærd i det halve kongerige, inden de blev til
ondskabsfulde natravne som terroriserede under
månens skær. At sælge sin sjæl til satan var populært,
men det kunne gå grueligt galt, hvis man blev taget i
det. Noget sådant skete for en musketér i “kongens
klæ’r” samt to ældre damer, der ville slå en handel
af med mørkets fyrste foran Vor Frue Kirke. Få
forklaringen på, hvorfor folk tog chancen trods
risikoen for at blive brændt levende.
Var Fanden virkelig løs i Laksegade?
Turen slutter med varm aftensmad på Københavns ældste
restaurant: Det Lille Apotek, St. Kannikestræde 15. Prisen inkluderer mad,
drikkevarer er for egen regning.
Mødested: Uden for Byretten, Nytorv 25
Bispetorvet ved Vor Frue Kirke
Hold: 3922210912
Torsdag 03-11-2022 kl. 17:00-20:00
1 gange/1 lektioner		
395 kr./PEA 365 kr.
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Blåstrømper, rødstrømper og netstrømper
Tag med kulturformidler, storbyguide,
balletdanser og historiefortæller Dorte
Persson på byvandring i København,
og hør om kvindekamp fra den tidlige
middelalder til nutidens #metoo.
Vi kommer forbi reformationen i 1536,
1870’ernes blåstrømper, 1970’ernes
rødstrømper, og nutidens netstrømper. I fuldt alvor og højt humør tager
vi hele turen, hvor Luthers lære,
magt og statslige bordeller går hånd
i hånd med hævnaktioner, oprør og
provokationer. Vidste du, at #metoo i
virkeligheden startede allerede i 1886,
dengang hed det bare sædelighedsfejden?
Emnet er kvinder, men turen er også
egnet for mænd - hvis de tør!
Mødedsted: Bispetorvet over for Vor
Frue Kirke, Nørregade 8, København
Hold: 3922210906
Lørdag 01-10-2022 kl. 10:30-12:00		

150 kr./PEA 120 kr.

LITTERATURDEBAT
Seks af det sidste års bedste romaner på seks eftermiddage. Det er ikke en forudsætning, at bøgerne er læst,
da foredragene også kan bruges som inspiration til at gå i gang med romanerne. Bøgerne gennemgås og
placeres i forfatterskabet og i tidens litterære strømninger. Derefter diskussion om bøgerne.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438, 1. sal
Hold: 3922211955
6 mødegange
Torsdage kl. 15:30-17:10
600 kr./PEA 430 kr.
Underviser: Birgitte Hamborg
Torsdag den 6. oktober 2022:
BRÆND ALLE MINE BREVE
af Alex Schulman, 2022
Stærkt trekantsdrama mellem Schulmans bedsteforældre og forfatteren
Olof Lagercrantz, der startede i 1932 og påvirkede hele deres og de næste
generationers liv med konflikter, svigt og ikke mindst vrede. Kan vrede
nedarves?, spørger forfatteren, der er en kendt svensk kulturpersonlighed.
Torsdag den 3. november 2022:
10 MINUTTER OG 30 SEKUNDER I DENNE SÆRE VERDEN
af Elif Shafak , 2020
Den prostituerede Leila ligger i en affaldscontainer i Istanbul og genoplever sin fortid i de sidste minutter af sit liv. Da myndighederne begraver hende på “De Uledsagedes Gravplads”, beslutter hendes fem venner
at grave hende op og give hende en anstændig begravelse. Der er både
humor og tragedie i denne smukke roman.
Torsdag den 1. december 2022:
VAND TIL BLOMSTER
af Valérie Perrin, 2021
Violette er kirkegårdspasser i en lille by i Bourgogne. Hun har lidt store
personlige tab, en forsvunden ægtemand og en død datter. Nu engagerer
hun sig med ildhu i de dødes og deres pårørendes fantastiske historier. En
bedårende og livsbekræftende roman om alle de store spørgsmål i livet.

Torsdag den 12. januar 2023:
ALT DETTE KUNNE DU FÅ
af Josefine Klougart, 2021
Slægtsroman om søstrene Barbara og Sara, deres fars sygdom og deres
mors skam, da Barbara udgiver en roman om familiens liv. En idyllisk
overflade, men lige under mislyde og konflikter. Der er magi, poesi,
natur - og selvbiografiske træk i romanen.
Forfatteren har to gange været nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris.
Torsdag den 9. februar 2023:
PARADIS
af Abdulrazak Gurnah, nyudgivet 2022
Paradis i denne bog er en vidunderlig have hos købmanden Aziz, som
den 12 årige Yusuf er blevet solgt til af sin far. Det er Yusufs opvækst
og historie i Østafrika under koloniseringen med stammestridigheder,
overtro, kærlighed og venskab.
Forfatteren fik Nobelprisen i 2021.
Torsdag den 9. marts 2023:
HJEM
af Judith Hermann, 2021
En lille eksistentiel roman om at begynde en ny tilværelse midt i livet
og finde et ståsted - at finde hjem til sig selv. Judith Hermann er en af
Tysklands store forfattere.

Syv aktuelle film mandag eftermiddage på stort lærred i Kometen, Hvidovrevej 280
Årets bedste danske og udenlandske film vist i biografformat.
Hver gang starter med et kvarters introduktion til dagens film ved
filmhøjskolens filmanmelder Erling Christiansen.
Efter filmen bliver de deltagere, der har lyst, i salen og snakker
med filmanmelderen og hinanden om oplevelsen.

Filmliste fås ved henvendelse til AOF’s kontor på tlf. 3639000.
Hold 3922218951

mandage 13.20 - 16.00

7 mødegange

Pris: 595 kr./PEA 385 kr.

Datoer: 27/9, 4/10, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11, 6/12
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SENIORHØJSKOLEN
Lille hyggeligt hold med god tid til kaffe/te, kage og en snak i pausen.
Hold nr. 3922220957 mandage kl. 9.45-12.15 samt udvalgte tirsdage.
Kursuscenter Friheden,Hvidovrevej 438 Pris: 1530 kr. / PEA 1080 kr.
19. sep		Hvorfor svindlede Britta Nielsen
Journalist på TV 2 Emil Ellesøe Ditzel
26. sep

Stauning, Krag og Anker – velfærdsstatens faddere
Forfatter, journalist og foredragsholder Bjarne Henrik Lundis

27. sep

TUR Assistens Kirkegård – Kvinder og gudinder
Storyteller og kulturformidler Dorte Appel Persson

3. okt

Arlette - en historie vi aldring må glemme
Journalist og fotograf Thomas Kvist Christiansen

10. okt

FN Verdensmål nr. 7 – bæredygtig energi
Biolog Lars Nielsen

11. okt

TUR Danmarks Tekniske Museum ”Sort energi & grønne håb”

18. okt

EFTERÅRSFERIE

24. okt

I majestætens hemmelige tjeneste
Tidligere livvagt hos PET Jesper Lundorf

31. okt

Den fremtidige verdensorden efter Ukraine-krigen
Tidl. korrespondent i Moskva Jens Jørgen Nielsen

7. nov

Naturen i kunsten
Fortæller, forfatter og præst Rose Marie Tillisch

8. nov

TUR Ordrupgaard Kunstmuseum

14. nov

Broder Theodor
Den danske franciskanermunk Broder Theodor fra Assisi

21. nov

Universet i fokus
Astrofysiker ved DTU Space Michael Linden-Vørnle

22. nov

TUR Planetarium, rumvandring og film

28. nov

Hvis jeg overlever det her – bliver det en god historie
Forfatter og naturfotograf Henrik Egede-Lassen

5. dec

Juleafslutning med spisning (for egen regning)

66

ONSDAG DIREKTE
10 foredrag og debatarrangementer - det er kun muligt at melde sig til hele rækken
Hold nr. 3922211958 onsdage kl. 10.00-11.50 Hold nr. 3922211959 onsdage kl. 12.25-14.15
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438 Pris: 930 kr. / PEA 630 kr.
28. sep

Hvorfor svindlede Britta Nielsen
Journalist på TV 2 Emil Ellesøe Ditzel

5. okt

De sprængte sind – om LSD som kur mod psykisk lidelse
Journalist og forfatter Alex Frank Larsen

12. okt

Blandt pygmæer og gorillaer i DR Congo
Geograf, eventyrer, rejseleder og fotograf Lene Topp

26. okt

Hvor jernkorsene gror
Prisvindende krigsfotograf Jan Grarup

2. nov

Vejen tilbage – om at vokse op med manipulation og overgreb
Forfatter, dyrlæge Lone Holm

9. nov

Storfyrstinden – og hvordan man afdækker et hemmeligt liv
Forsker i efterretningshistorie og fremmede spioner, forfatter Trine Engholm

16. nov

Med H.C. Andersen i operaen
Operaekspert og foredragsholder Henrik Engelbrecht

23. nov

Engle dør aldrig – historien om Hells Angels i Danmark
Cand.mag., forfatter og journalist Carsten Norton

30. nov

Koen – verdens vigtigste dyr
Cand.scient., kvægekspert og dyre-elsker Anton Raundahl

7. dec

Livet er en cirkus
Tidligere cirkusprinsesse Suzanne Berdino
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UDSYN MED INDSIGT - JAPAN
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438 udvalgte onsdage kl. 15.00-16.50
Holdnr. 3922211906 Pris: 480 kr./PEA 330 kr. for 5 foredrag
26. oktober - Mine møder med Japan og japanere

Japanere er ikke så forskellige fra os andre, selv om de typisk har
en anden opdragelse og bærer på en anden historie og kultur.

2. november - Historien i Japans nutid

Lige klos op og ned ad hinanden ligger nutidens larm og fortidens stilhed. Umiddelbart virker de som umulige kontraster,
men det ene ville ikke eksistere uden det andet.

16. november - Tokyo, en smeltedigel af gammel og nyt
Tokyo er modsætningernes by. De barokke sammenstød mellem
smukt og grimt, æstetisk og effektivt, og gammelt og nyt er fascinerende. Her foregår storbyens kaos på en ikke-kaotisk måde.

23. november - Fukushima

Fukushima er efter atom-ulykken i 2011 blevet navnet på en katastrofe, men Fukushima er også uforlignelig historie, kulturhistorie, natur og madkultur.

7. december - Kejserdømme i nutiden

Kejserfamilien nedstammer ifølge myterne fra solgudinden, som
skabte Japan. Hør om kejseren, hans familie og kejserdømmets
rolle gennem tiderne – og om dets tætte forbindelse med den
japanske krigshistorie.

Asger Røjle Christensen har som journalist,
forfatter, foredragsholder og rejseleder fulgt
udviklingen i Japan og Østasien i over 35 år.
I sammenlagt 13 år (1989-1995, 2013-2021)
har han boet i Tokyo, hvor han arbejdede som
korrespondent for en række andre danske
nyhedsmedier og fagblade.
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SPROG
Sprogundervisning foregår på Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Japansk for begyndere

For dig der har få eller ingen forkundskaber men lyst til at lære
let talesprog og at kunne læse let japansk.
Du får indføring i de to fonetiske alfabeter hiragana og katakana, og vi
snuser til Kanji. Du får et indblik i japansk central grammatik og lærer de
mest nyttige fraser og vendinger til rejsebrug og almen kommunikation.
Underviser: Akiko Nielsen
Hold: 3922206575		 12 gange/24 lektioner
Onsdag kl. 17:15-18:55		
1086 kr./PEA 780 kr.
start 21-09-2022
Forårshold nr. 3923106575 fra januar 2023

Lær japansk med anime og manga

Er du vild med japanske tegneserier og har du lyst til at lære at læse dem?
Så er dette måske kurset for dig. Kurset er for dig som har lidt forkundskaber i japansk. Du har allerede lært de to fonetiske alfabeter hiragana og
katakana men kan måske ikke læse dem så hurtigt.
På kurset dykker vi ned i undervisning i moderne talesprogs-japansk.
Du får en indføring i, hvordan det adskiller sig fra tekstbogs-japansk. Du
lærer om japansk grammatik, som det forekommer i moderne talesprog.
Du udbygger ordforråd og lærer kanji.
Underviser: Akiko Nielsen
Hold: 3922206576		
12 gange/24 lektioner
Onsdag kl. 19:15-20:55		
1086 kr./PEA 780 kr.
start 21-09-2022		 Forårshold nr. 3923106576 fra januar 2023

Engelsk 1

For næsten-begyndere, som har fået lidt undervisning i sproget.
Vi træner udtale og arbejder i et roligt tempo med små dialoger
og grammatiske øvelser. Vi formulerer simple sætninger som
f.eks. at præsentere sig selv.
Du er også velkommen, hvis du har haft sproget før og gerne vil repetere
udtale og elementært ordforråd.
Underviser: Tove Lisa Nielsen
Hold: 3922206565
13 gange/26 lektioner
Torsdag kl. 13:30-15:10 		
1152 kr./PEA 820 kr.
start 06-10-2022
Forårshold nr. 3923106565 fra januar 2023

Engelsk 2

Et kursus for lidt øvede, som har behov for en grundig træning i at lytte til og
forstå engelsk og i at udtrykke sig korrekt. Der læses en bog på CEFR-niveau
A2. Øvelser i grammatik og udtale vil indgå som en del af undervisningen,
hvis vigtigste formål er, at kursisten føler sig sikker i at føre en let samtale.
Underviser: Tove Lisa Nielsen
Hold: 3922206566 		 13 gange/26 lektioner
Torsdag kl. 11:15-12:55 		
1152 kr./PEA 820 kr.
start 06-10-2022 		 Forårshold nr. 3923106566 fra januar 2023

Engelsk 3-4

Har man et godt kendskab til engelsk, kan man på dette hold arbejde videre
på at opnå mere sikkerhed i at tale og forstå det engelske sprog. Der læses
en bog på CEFR-niveau B1/B2. Små grammatikøvelser indgår som en del
af undervisningen som støtte til træning af den selvstændige formulering.
Underviser: Tove Lisa Nielsen
Hold: 3922206567 		 13 gange/26 lektioner
Torsdag kl. 09:00-10:40 		
1152 kr./PEA 820 kr.
start 06-10-2022 		 Forårshold nr. 3923106567 fra januar 2023
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SPROG
Sprogundervisning foregår på Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Italiensk for begyndere

For dig, der aldrig har fået undervisning i sproget eller måske ønsker at
starte helt forfra.Vi træner udtale
og arbejder i et roligt tempo med små dialoger
og grammatiske øvelser. Vi formulerer simple
sætninger som f.eks. at præsentere sig selv.
Underviser: Sergio Pulli
Hold: 3922206550
Tirsdag kl. 19:00-20:40
start 13-09-2022
15 gange/30 lektioner
1284 kr./PEA 900 kr.
Forårshold nr. 3923106550 fra januar 2023

Italiensk 4

Dette hold er for dig, der har opnået et aktivt
ordforråd og kan give udtryk for dine synspunkter om dagligdags emner. Vi bruger Passaparola
2 (Systime), men vi læser også enkle tekster fra
hverdagen.
Der arbejdes med grammatiske øvelser, men
træning i talefærdighed har højeste prioritet.
Vi anbefaler, at lærebogen først anskaffes efter
første mødegang.
Underviser: Kirsten Greve
Hold: 3922206551
Mandag kl. 17:00-18:40
start 19-09-2022
15 gange/30 lektioner
1284 kr./PEA 900 kr.
Forårshold nr. 3923106551 fra januar 2023

10

Italiensk lettere konversation

Her taler vi rigtig meget italiensk! Du har fået
undervisning i sproget i f.eks. skole/aftenskole
gennem flere sæsoner, eller har måske opholdt
dig i landet i længere tid. Du har et stærkt,
aktivt ordforråd og kan udtrykke dig om dagligdags emner. Vi fokuserer på ordforrådet og
prioriterer, at du udtrykker dig klart og præcist.
Vi arbejder med lidt grammatik samt diverse
tekster omhandlende nyhedsemner, samfund,
kultur og historie.
Underviser: Sergio Pulli
Hold: 3922206553
Torsdag kl. 19:00-20:40
start 15-09-2022
16 gange/32 lektioner
1348 kr./PEA 940 kr.
Forårshold nr. 3923106553 fra januar 2023

Tysk for begyndere

For dig, der aldrig har fået undervisning i sproget eller måske ønsker at
starte helt forfra.Vi træner udtale
og arbejder i et roligt tempo med små dialoger
og grammatiske øvelser. Vi formulerer simple
sætninger som f.eks. at præsentere sig selv.
Underviser: Sergio Pulli
Hold: 3922206560
Tirsdag kl. 17:00-18:40
start 13-09-2022
15 gange/30 lektioner
1284 kr./PEA 900 kr.
Forårshold nr. 3923106560 fra januar 2023

Tysk 3-4

Du taler tysk på et rimeligt niveau og kan
udtrykke dig i længere sætninger. Du kan også
læse lette tyske tekster. Vi træner udtale og
ordforråd og fokuserer på sprogets opbygning.
Undervisningen vil bestå af dialoger, tekster og
lidt grammatik.
Underviser: Sergio Pulli
Hold: 3922206562
Torsdag kl. 17:00-18:40
start 15-09-2022
16 gange/32 lektioner
1348 kr./PEA 940 kr.
Forårshold nr. 3923106562 fra januar 2023

SPROG
Sprogundervisning foregår på Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Spansk for begyndere

Du har aldrig fået undervisning i
spansk før eller vil gerne starte på en
frisk. Vi lærer spansk fra bunden. Vi
arbejder med alfabetet, tallene og udtalen. Lidt
grammatik er der også plads til, men der lægges
mest vægt på udtale, og på at du kommer til
forstå og tale lidt hverdagssprog. Vi bruger
bøgerne ”En vivo”.
Underviser: Jane Viemoes
Hold: 3922206557
Mandag kl. 10:45-12:25
start 19-09-2022
14 gange/28 lektioner
1218 kr./PEA 860 kr.
Forårshold nr. 3923106557 fra januar 2023

Spansk 1

Du har haft lidt spansk før og kan klokken,
madvarer, kropsdele, de regelmæssige verber
og ”ser”, ”estar”, ”tener” & ”Ir”. Vi træner stadig
udtalen, og vi repeterer og bygger videre, så
ordforrådet bliver bedre. Lidt grammatik indgår
også. Vi bruger bøgerne ”En vivo” samt diverse
små øvelser.
Underviser: Jane Viemoes
Hold: 3922206554
Mandag kl. 15:00-16:40
start 19-09-2022
14 gange/28 lektioner
1218 kr./PEA 860 kr.
Forårshold nr. 3923106554 fra januar 2023

Spansk 2

Dette hold er for dig, der har haft spansk før og
har arbejdet med regelmæssige verber og refleksive verber i nutid og før nutid. Du kan formulere
små sætninger.
Efter en kort repetition fortsætter vi med at
udvide ordforrådet og have små samtaler. Lidt
grammatik skal også på programmet, så udtale
og indhold fletter sammen. Vi bruger bøgerne
”En vivo” samt diverse små øvelser. Hasta pronto.
Underviser: Jane Viemoes
Hold: 3922206555
Mandag kl. 17:10-18:50
start 19-09-2022
14 gange/28 lektioner
1218 kr./PEA 860 kr.
Forårshold nr. 3923106555 fra januar 2023

Spansk lettere konversation

Dette hold er for dig, der allerede kan have
længere dialoger, og som kan lave korte tekster
i før nutid, de to datider og fremtid. Her bliver
du bedre til at føre en samtale på spansk. Du får
udvidet dit ordforråd og bliver mere sikker. Lidt
grammatik skal også på programmet. Materialet vi bruger er noveller, film, små artikler samt
bogen Mundo Hispano.
Underviser: Jane Viemoes
Hold: 3922206558
Mandag kl. 13:00-14:40
start 19-09-2022
14 gange/28 lektioner
1218 kr./PEA 860 kr.
Forårshold nr. 3923106558 fra januar 2023

Fransk 1

Du har fået undervisning i fransk
svarende til et år på aftenskole. Vi
træner talefærdighed og udtale med
tekster og små dialoger om dagligdags situationer. Grammatiske øvelser vil også indgå i undervisningen.
Underviser: Bruno della Bartolomea
Hold: 3922206570
Torsdag kl. 14:00-15:40
start 22-09-2022
15 gange/30 lektioner
1284 kr./PEA 900 kr.
Forårshold nr. 3923106570 fra januar 2023

Fransk lettere konversation

Du har et aktivt ordforråd og kan klare dig i en
fransk dagligdag. Prioriteten er selvfølgelig at
tale om forskellige emner med udgangspunkt i
tekster, artikler og andet. Forslag fra deltagerne
kan også komme i betragtning.
Underviser: Bruno della Bartolomea
Hold: 3922206572
Torsdag kl. 12:00-13:40 22-09-2022 - 23-03-2023
23 gange/46 lektioner
1808 kr./PEA 1220 kr.
Forårshold nr. 3923106572 fra januar 2023
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MUSIK
Der er 4-6 deltagere pr hold. Undervisningstiden kan deles op mellem holdets deltagere efter nærmere aftale med underviseren.

Klaver

Alle niveauer
Her spiller vi efter noder og becifringer, også firhændigt.
Kom og lær klaveret at kende eller få nye udfordringer ved
tangenterne.
Undervisningen tilrettelægges individuelt. Kurset er også for
deltagere, der ikke har spillet før.
Tiden deles op mellem kursets 4-5 deltagere. Det foregår enten
som eneundervisning eller i små grupper og aftales nærmere
med underviseren.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Sofie Grinderslev Jeppesen
Hold: 3922207582		17 gange/34 lektioner
Mandag kl. 16:20-18:00		1796 kr./PEA 1252 kr.
start 05-09-2022 Forårshold nr. 3923107582 fra januar 2023
Hold: 3922207583		17 gange/34 lektioner
Mandag kl. 14:40-16:20		1796 kr./PEA 1252 kr.
start 05-09-2022 Forårshold nr. 3923107583 fra januar 2023
Hold: 3922207584		17 gange/34 lektioner
Tirsdag kl. 14:40-16:20		1796 kr./PEA 1252 kr.
start 06-09-2022 Forårshold nr. 3923107584 fra januar 2023
Hold: 3922207585		17 gange/34 lektioner
Tirsdag kl. 16:20-18:00		1796 kr./PEA 1252 kr.
start 06-09-2022 Forårshold nr. 3923107585 fra januar 2023
Hold: 3922207586		17 gange/34 lektioner
Onsdag kl. 16:00-17:40		1796 kr./PEA 1252 kr.
start 07-09-2022 Forårshold nr. 3923107586 fra januar 2023

Guitar

Har din spanske guitar, din elguitar eller din akustiske
guitar stået og samlet støv, eller vil du gerne i gang med den
nyindkøbte? Ud fra dit niveau arbejder vi med forskellige genrer
(pop, rock blues, klassisk, country), så du kan få opbygget et
bredt repertoire. Der bliver taget hensyn til individuelle behov,
smag og stil, der er med til at inspirere din udvikling.
Dansborgskolen, Sollentuna Alle 6
Underviser: Kristian Outinen

Guitar begyndere/ let øvede

Holdet er for dig med intet eller lidt kendskab til guitarspil.
Hold: 3922207589		15 gange/30 lektioner
Tirsdag kl. 17:00-18:40		1620 kr./PEA 1140 kr.
start 20-09-2022 Forårshold nr. 3923107589 fra januar 2023
Hold: 3922207590		17 gange/34 lektioner
Onsdag kl. 17:00-18:40		1796 kr./PEA 1252 kr.
start 07-09-2022 Forårshold nr. 3923107590 fra januar 2023

Guitar øvede

Få bedre teknik og lær flere akkorder og lidt mere teori.
Dansborgskolen, Sollentuna Alle 6
Underviser: Kristian Outinen
Hold: 3922207591		17 gange/34 lektioner
Onsdag kl. 18:50-20:30		1796 kr./PEA 1252 kr.
start 07-09-2022 Forårshold nr. 3923107591 fra januar 2023
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MUSIK
Der er 4-6 deltagere pr hold. Undervisningstiden deles op mellem holdets deltagere efter nærmere aftale med underviseren.

Harmonika

Harmonikaen er et helt lille orkester i sig selv. Du kan spille
solo, akkompagnere eller spille sammen med andre. Du
lærer noder, becifring, fingersætning og musikteori. Vi tager
udgangspunkt i danske viser, gårdsange, internationale
hits og lidt klassisk musik. Undervisningen er individuel og
foregår med baggrund i din kunnen og dine interesser. Men
vi spiller også sammen, det giver sikkerhed. Du vil opleve,
at det ikke behøver at være svært, før det lyder af noget.
Underviser: Monika Franyo
Medborgerhuset/Kometen, Hvidovrevej 280
Hold: 3922207596		16 gange/32 lektioner
Torsdag kl. 08:30-10:10		1708 kr./PEA 1196 kr.
start 15-09-2022 Forårshold nr. 3923107596 fra januar 2023
Hold: 3922207597		16 gange/32 lektioner
Torsdag kl. 10:10-11:50		1708 kr./PEA 1196 kr.
start 15-09-2022 Forårshold nr. 3923107597 fra januar 2023
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Hold: 3922207598		16 gange/32 lektioner
Torsdag kl. 16:00-17:40		1708 kr./PEA 1196 kr.
start 15-09-2022 Forårshold nr. 3923107598 fra januar 2023

Keyboard

Begyndere/let øvede/øvede
Vi spiller rytmisk musik, populære melodier og danse- og
filmmusik, og du lærer nodesystemet, becifringsakkorder,
rytmespil, instrumentallære og musikteori. Hyggelige hold for
alle uanset niveau.
Underviser: Monika Franyo
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Hold: 3922207595		16 gange/32 lektioner
Torsdag kl. 14:00-15:40		1708 kr./PEA 1196 kr.
start 15-09-2022 Forårshold nr. 3923107595 fra januar 2023

Risbjergsangerne

Måske har du tidligere sunget i kor og har fået lyst til at synge
igen, eller måske har du altid holdt at synge, men bare ikke
rigtigt haft tid til gøre det så meget.
Så synes vi, du skal prøve Risbjergsangerne!
Koret har eksisteret siden 1980, og mange af deltagerne har
været med lige siden. Vi synger trestemmigt, og repertoiret er
salmer, viser, danske sange fra højskolesangbogen og lignende.
Vi afholder somme tider koncerter bl.a. på plejehjem og deltager
også i diverse korsammenkomster i Hvidovre Kommune. Der
kræves ikke nodekendskab, men et godt gehør vil være en fordel.
Nye interesserede kan efter aftale med AOF prøve at synge med
de første to mødegange i sæsonen forud for tilmelding.
Risbjerg Kirke, Kirkegade 2, 2650 Hvidovre
Underviser: VAKANT
Hold: 3922207555		14 gange/28 lektioner
Mandag kl. 16:00-17:40		1218 kr./PEA 860 kr.
start 05-09-2022 Forårshold nr. 3923107555 fra januar 2023
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SLÆGTSFORSKNING OG IT
Slægtsforskning - workshop for øvede

Få inspiration og hjælp til at komme videre med din slægtsforskning
og slægtens historie. Underviseren kommer med opgaver og oplæg om
brugen af de nye arkivalier på nettet og med forslag til løsning af deltagernes problemer. Vi hjælper hinanden, deler erfaringer og skal også træne
læsning af gotisk håndskrift.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Hans Peter Poulsen
Hold: 3922203651		
8 gange/20 lektioner
Tirsdag kl. 13:00-15:10		
956 kr./PEA 700 kr.
start 27-09-2022
Forårshold nr. 3923103651 fra januar 2023
Hold: 3922203652		
8 gange/20 lektioner
Tirsdag kl. 16:00-18:07		
956 kr./PEA 700 kr.
start 27-09-2022
Forårshold nr. 3923103652 fra januar 2023

Lær at bruge din tablet

Lær at bruge din iPad

En stille og rolig indføring i de grundlæggende funktioner på din iPad.
Vi kommer omkring vigtige apps som Beskeder, Mail, Safari (Internet),
Kamera og Fotos og lærer at hente nye apps fra App Store.
OBS Medbring egen iPad og husk adgangskode.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Erling Mortensen
Hold: 3922205712		
4 gange/10 lektioner
Torsdag kl. 12:00-14:10		
628 kr./PEA 500 kr.
start 29-09-2022
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Slægtsforskning i praksis for begyndere og letøvede

På internettet findes der efterhånden et hav af søgemuligheder, man kan
gøre brug af som slægtsforsker. På dette kursus får du en grundig præsentation af en del af dem - kendte såvel som ukendte - og du får lejlighed til at
bruge dem i din egen slægtsforskning med det samme.
Du får også hjælp til, hvordan du kan strukturere din forskning, så du får
mest muligt ud af den.
Husk at medbringe din egen bærbare pc.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438, lokale 9
Underviser: Torben Albret Kristensen
Hold: 3922203653 		 11 gange/33 lektioner
Torsdag kl. 18:00-20:35 		
1382 kr./PEA 960 kr.
Udvalgte torsdage start 29-09-2022 		

Lær at bruge din Android tablet

En stille og rolig indføring i de grundlæggende funktioner på din Android
tablet. Vi kommer omkring vigtige apps som G-mail, Google Chrome
browser (Internet), Google Fotos og Google Duo (videotelefoni) og lærer at
hente nye apps fra Play Store.
OBS Medbring egen tablet med Android og husk adgangskode.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Erling Mortensen
Hold: 3922205713		
4 gange/10 lektioner
Torsdag kl. 12:00-14:10		
628 kr./ 500 kr.
start 03-11-2022

KREATIV FRITID
Naturprodukter
Sæbe og shampoo bars

Vi laver sæbe bars til kroppen og shampoo bars til håret, så du ved præcis,
hvad der er i dem. Sæber kan laves neutrale eller avancerede med olier og/
eller helbredende krydderurter og kan tilpasses lige netop din hårtype ved
brug af naturens egne produkter. Altså ingen brug af silikone eller parabener.
Vi laver 5-6 forskellige slags sæbe/shampoo bars, og alle får prøver af de
forskellige slags med hjem. Materialeudgifter kr. 135,00 pr. person betales
til kursusleder på dagen.
Dansborgskolen, Sollentuna Alle 6
Underviser: biavler Niels Hvenegaard
Hold: 3922214684
Lørdag 10-09-2022 kl. 12:00-16:25
1 gang/5 lektioner 		
352 kr./PEA 288 kr.

Lav din egen creme og salve

Lær at lave dine egne cremer og salver, der passer til din hud, og som ikke
indeholder fyldstoffer, unødvendige tilsætningsstoffer, kemikalier eller
pesticider. Alle produkter er lavet med udgangspunkt i honningbiernes
produkter og koldpressede planteolier.
Lær hvilke planter i naturen du kan bruge til forskellige hudtyper, og
hvilke planter der er effektive mod sår, kløe, uren hud, tør eller fedtet hud
osv. På kurset laves der 5-7 forskellige cremer og salver, og alle får prøver
på de fremstillede produkter. Efter kurset fremsendes et kompendium
med mange forskellige opskrifter og oversigter over de enkelte planters
egenskaber.
Børn/unge fra 14 år er velkomne.
Materialeudgifter kr. 125,00 pr. person betales til kursusleder på dagen.
Dansborgskolen, Sollentuna Alle 6
Underviser: biavler Niels Hvenegaard
Hold: 3922214683
Lørdag 05-11-2022 kl. 12:00-16:25
1 gang/5 lektioner 		
352 kr./PEA 288 kr.

Gør det selv

Handy(wo)man - bliv dus med din bolig

Kurset henvender sig til både kvinder og mænd, der gerne vil kunne lave
mindre, praktiske opgaver i hjemmet som at skifte en termostat på radiatoren, hænge en lampe eller en hylde op eller montere en forlængerledning - nemt at gøre selv, når man ved hvordan! Vi starter med lidt teori
og afprøvning af værktøj og går så i gang med udfordringerne. Vi lærer at
bruge boremaskine, stiksav, rystepudser mv og kommer også ind på døre/
låger, knirkende gulve mm.
Kurset tilpasses så vidt muligt den enkeltes ønsker, dog tages der forbehold for meget specifikke opgaver.
Materialeudgifter kr. 75 afregnes på første kursusdag.
Underviser: Henrik Deleuran
Risbjergskolen, Træsløjd, Indg. B
Hold: 3922202662
lørdag-søndag 24-09 -25-09-2022 kl. 10:00-15:20
2 gange/12 lektioner		
694 kr./PEA 540 kr.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Hold: 3922202663
tirsdag 27/9 og 4/10 kl. 16:30 - 21:30
Hold: 3922202664
onsdag 26/10 og 2/11 kl. 16:30 - 21:30
Hold: 3922202665
tirsdag 8/11 og 15/11 kl. 16:30 - 21:30
2 gange/12 lektioner		
694 kr./PEA 540 kr.
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KREATIV FRITID
Smykkefremstilling

Begyndere og øvede
Du lærer at fremstille smykker i både ædle og uædle metaller. Har du selv
ideer, realiserer vi dem i fællesskab. Du får også mulighed for at slibe en
smuk sten og fremstille et smykke af den.
Du må regne med en mindre udgift til værktøj og materialer.
Risbjergskolen, Risbjergvej 20
Underviser: Pernille Mikkelsen
Hold: 3922202493
Onsdag kl. 16:00-18:35		
28 gange/84 lektioner		

start 21-09-2022
3051 kr./PEA 1980 kr.

Hold: 3922202494
Onsdag kl. 19:00-21:35		
28 gange/84 lektioner		

start 21-09-2022
3051 kr./PEA 1980 kr.

Hold: 3922202495
Tirsdag kl. 19:00-21:35		
28 gange/84 lektioner		

start 20-09-2022
3051 kr./PEA 1980 kr.

Porcelænsmaleri

Holder du af at lege med farver og mønstre? Hvis du kan lide personlige
og smukke porcelænsting, er porcelænsmaling noget for dig. Du behøver
ikke at kunne tegne. Her lærer du at male blomster, fugle og dyr. Du lærer
også pennetegning, der giver mulighed for at arbejde med mere moderne
teknikker.
Kom og sæt kulør på dit porcelæn.
Du kan købe både figurer og maling hos underviseren. Du er også velkommen til at kontakte underviseren for yderligere info.
Engstrandskolen, Hvidovrevej 440B
Underviser: Laila Rasmussen - mobil 40420879
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Hold: 3922202490
Mandag kl. 15:00-17:35		
25 gange/75 lektioner		

start 19-09-2022
2756 kr./PEA 1800 kr.

Hold: 3922202491
Mandag kl. 19:00-21:35		
25 gange/75 lektioner		

start 19-09-2022
2756 kr./PEA 1800 kr.

Hold: 3922202492
Tirsdag kl. 19:00-21:35		
25 gange/75 lektioner		

start 20-09-2022
2756 kr./PEA 1800 kr.

KREATIV FRITID

Syning

For dig der har lyst til at sy smart og moderigtigt tøj til både børn og voksne
under kyndig vejledning af erfaren underviser. Der undervises på alle
niveauer, så både begyndere og øvede kan deltage.
Som udgangspunkt er undervisningen individuel. Men hvis der er stemning for at blive undervist i små moduler, (f.eks. i strækstoffer eller undertøj) finder vi også ud af det. Du får hjælp til måltagning, mønstre, tilretning, syteknikker m.m. Skolen råder bl.a. over moderne symaskiner og en
overlocker.
OBS Du skal selv medbringe alle materialer (blyant, viskelæder, mønsterpapir, målebånd, saks, stof, knappenåle, tråd).
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Marita Irene Seres
Hold: 3922202666
Mandag kl. 19:00-21:35		
start 19-09-2022
25 gange/75 lektioner		
2758 kr./PEA 1800 kr.
Hold: 3922202667
Torsdag kl. 19:00-21:35		
start 22-09-2022
25 gange/75 lektioner		
2758 kr./PEA 1800 kr.

Knipling

Blandt de mange gamle håndværk
er knipling et af de fineste, der i
dag er genoplivet som en værdsat
og skattet hobby. Kniplinger kan
laves i et utal af variationer og
mange forskellige sværhedsgrader, så uanset om du er begynder
eller øvet, er dette kursus noget
for dig.
Der kræves ingen forkundskaber
udover lysten til håndarbejde og hyggeligt samvær.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Lis Andersen
Hold: 3922202668		 10 gange/30 lektioner
Onsdag kl. 18:30-21:05		
1284 kr./PEA 900 kr.
start 28-09-2022		 Forårshold nr. 3923102668 fra januar 2023
Hold: 3922202669 		 10 gange/30 lektioner
Torsdag kl. 10:00-12:35		
1284 kr./PEA 900 kr.
start 29-09-2022
Forårshold nr. 3923102669 fra januar 2023
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KREATIV FRITID

Kate Balle

Blomsterbinding

Underviser: Kate Balle

Tørrede arrangementer

Er du den, der har samlet dejlige materialer til tørring i sommerens løb?
Men ikke ved hvordan du skal anvende dem? Skal de bruges til en buket,
en dekoration eller måske en krans?
Så medbring hvad du har, og sammen finder vi den bedste løsning .
Yderligere materialer for 50 kr. er inkluderet i kursusprisen.
Engstrandskolen, Hvidovrevej 440B
Hold: 3922202655
Lørdag 29-10-2022 kl. 10:00-16:00
1 gang/6,5 lektioner		
508 kr./PEA 424 kr.

Buketbinding

Efterårets overflod af blomster, bær, frøstande og frugter kan medbringes
som materiale. Alt fra din egen have, naturen eller blomsterhandleren kan
indgå i kreative kompositioner af buketter.
Vi tilstræber forskellige stilarter.
Yderligere materialer for 50 kr. er inkluderet i kursusprisen.
Engstrandskolen, Hvidovrevej 440B
Hold: 3922202656
Søndag 30-10-2022 kl. 10:00-16:00
1 gang/6,5 lektioner		
508 kr./PEA 424 kr.

Sommerskole i maleri uge 33

Kom og fordyb dig i maleriet over fire hele dage. På kurset får du inspiration og emneoplæg, teknisk kunnen og introduktion til forskellige kunstnere i hyggeligt samvær med andre kunstinteresserede.
Vi arbejder ud fra det overordnede tema “Farven og objektet”, som kan
fortolkes frit, men det er også muligt at arbejde ud fra andre emner, egen
inspiration eller billedmateriale.
Vi ser blandt andet på, hvordan lys påvirker påvirker farver, og ugen byder
desuden på billed-gennemgang, individuelle snakke om maleriet og atelier-besøg i Sydhavn. Udendørs ekskursion med blik på landskabet er en
mulighed, hvis vejrguderne tillader det.
Medbring akrylmaling, pensler, lærreder på rammer, osv. Det er muligt at
opbevare materialerne i lokalet hele ugen.
Kursuscenter Friheden
Underviser: David Dellagi
Hold: 3922102485
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 09:30-15:00
start 15-08-2022
4 gange/26 lektioner		
1152 kr./PEA 820 kr.

18

Jule- og adventsdekorationer

Julen er altid smuk i naturfarver. Så medbring, hvad du ønsker af grønt,
kogler, bær, mosser, lys og skåle/fade, så finder vi sammen den optimale
måde at anvende dem på. Der er tid til både advents-og julearrangementer.
Yderligere materialer for 50 kr. er inkluderet i kursusprisen.
Engstrandskolen, Hvidovrevej 440B
Hold: 3922202657
Lørdag 20-11-2022 kl. 10:00-16:00
1 gange/6,5 lektioner		
508 kr./PEA 424 kr
Hold: 3922202658
Søndag 20-11-2022 kl. 10:00-16:00
1 gange/6,5 lektioner		

Forårsdesign

508 kr./PEA 424 kr.

Foråret er til dekorationer med både tørrede og friske materialer. Blomster
på løg springer op af jorden, gæslinger blomstrer, og fuglene lægger æg.
Disse spændende elementer kan indgå i smukke forårsarrangementer.
Medbring hvad du har.
Yderligere materialer for 50 kr. er inkluderet i kursusprisen.
Engstrandskolen, Hvidovrevej 440B
Hold: 3923102659
Søndag 12-03-2023 kl. 10:00-16:00
1 gange/6,5 lektioner		
508 kr./PEA 424 kr.

KREATIV FRITID

Akrylmaleri

Begyndere og øvede.
Vi arbejder ud fra skiftende emneoplæg med udgangspunkt i forskellige
temaer, kunsthistorien, aktuelle udstillinger og interessante kunstnere og
får derved forskellige måder at gå til maleriet på.
Du vil arbejde med dit eget maleri og samtidig få teknisk kunnen og farveforståelse, og vi bruger billedgennemgange til at få inspiration til motiv og
udtryk. Vi opsøger årligt en udstilling i København eller omegn, det kan
give en lille ekstra udgift til entré.
Hvert andet år udstilles der på Hvidovre Bibliotek, hvor vi i praksis afprøver, hvad det vil sige at skabe en fællesudstilling.
Medbring egne materialer. Staffeli kan opbevares på stedet, hvis du ønsker
at medbringe et.
Underviser: Trine Boesen
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Hold: 3922202480
Tirsdag kl. 09:00-12:15		
start 06-09-2022
30 gange/120 lektioner		
4230 kr./PEA 2700 kr.
Hold: 3922202481
Tirsdag kl. 12:30-15:45		
30 gange/120 lektioner		

start 06-09-2022
4230 kr./PEA 2700 kr.

Maleri

Begyndere og let øvede
For deltagere, der gerne vil lære at male og samtidig ønsker spændende og
varieret inspiration under professionel vejledning. På kurset lærer du om
farveblanding, lys/skygge, penselstrøg og får teknisk kunnen, der giver
dig mulighed for at kunne male frit inden for den type maleri og udtryk,
der passer til dig.
Materialerne kan opbevares i undervisningslokalet hele kurset.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Trine Boesen
Hold: 3922202482		
15 gange/52,5 lektioner
Mandag kl. 09:30-12:30		
2020 kr./PEA 1350 kr.
start 05-09-2022		 Forårshold nr. 3923102482 fra januar 2023

Lær at tegne

For begyndere og let øvede.
Drømmer du om at kunne tegne, og har du lyst til at fordybe dig i stregens
betydning, perspektivlære, komposition, proportioner, lys og skygge, og
forskellige stilretninger, så er dette kursus noget for dig.
Gennem forskellige øvelser bliver du introduceret for et system, der gør det
muligt at opstille, figur, portræt, natur og inspirerende billedmateriale.
Medbring tegnepapir (gerne A3), blyanter (B, 2B, 5B), blyantspidser, viskelæder, og en lineal..
Materialerne kan opbevares i undervisningslokalet hele kurset.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: David Dellagi
Hold: 3922202484		
12 gange/36 lektioner
Fredag kl. 09:00-11:35		
1480 kr./PEA 1020 kr.
start 09-09-2022		 Forårshold nr. 3923102484 fra januar 2023
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MADLAVNING
Madlavning for mænd

Har du lyst til at gøre den daglige madlavning mere spændende og få nye
ideer til gæstemad? Den billige festmiddag behøver ikke være kedelig. Lad
dig inspirere og nyd samværet under tilberedningen og selve middagen.
Du kan være med, selv om du er nybegynder.
Materialepris (70 kr. pr. gang) for hver måned betales til underviseren den
første mødegang i måneden.
Dansborgskolen, Sollentuna Alle 6
Underviser: Birgit Clemmensen
Undervisning i lige uger.
Hold: 3922219667
Onsdag kl. 18:00-20:35		
start 21-09-2022
12 gange/36 lektioner		
1480 kr./PEA 1020 kr.
Undervisning hver uge.
Hold: 3922219668
Torsdag kl. 16:00-18:35		
24 gange/72 lektioner		

Madlavning for seniorer

start 22-09-2022
2658 kr./PEA 1740 kr.

Lysten til mad bliver større, hvis hverdagsmaden har et pift. Du lærer
desuden at tilberede spændende og lækker gæstemad og dejligt bagværk.
Opskrifterne er lette, så alle kan deltage. Vi hygger os og slutter af med at
spise sammen og drikke en kop kaffe med hjemmebag.
Materialepris (70 kr. pr. gang) for hver måned betales til underviseren den
første mødegang i måneden.
Dansborgskolen, Sollentuna Alle 6
Underviser: Birgit Clemmensen
Hold: 3922219671
Mandag kl. 16:00-18:35		
start 19-09-2022
24 gange/72 lektioner		
2658 kr./PEA 1740 kr.
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Finere madlavning

Kom og få inspiration til såvel fest- som hyggemiddage. Vi vil arbejde med
spændende råvarer, der resulterer i fantastiske supper, spændende fiskeog vildtretter, samt lækre kødretter og desserter. Kurset kræver ingen
forudsætninger, alle kan deltage. Vi afslutter aftenen med fællesspisning.
Prisen er inkl. råvarer 105 kr. pr. mødegang.
Engstrandskolen, Hvidovrevej 440B
Underviser: Per Grønning
OBS Der undervises i lige uger.
Hold: 3922219669
Mandag kl. 18:00-20:35		
start 19-09-2022
12 gange/36 lektioner		
2740 kr./PEA 2280 kr.
OBS Der undervises i ulige uger.
Hold: 3922219670
Mandag kl. 18:00-20:35		
12 gange/36 lektioner		

start 26-09-2022
2740 kr./PEA 2280 kr.

MADLAVNING

Thailandsk køkken

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

Har du været med tidligere, så vælg Thailandsk
køkken 2 eller 3.

Thailandsk køkken 1

Engstrandskolen, Hvidovrevej 440B
Hold: 3922219563
Torsdag 08-09-2022 kl. 17:00-21:25
1 gang/5 lektioner
492 kr./PEA 428 kr.
Dansborgskolen, Sollentuna Alle 6
Hold: 3922219564
Lørdag 08-10-2022 kl. 11:00-15:25
1 gang/5 lektioner
492 kr./PEA 428 kr.

Karamelkursus

For børn 6-12 år med en voksen.
Vi laver skønne, velsmagende karameller med forskellige slags chokolader og
honning. Alle børn skal ledsages af en
voksen, da karamelmassen varmes op på
komfuret. Efter kurset sender underviseren et kompendium med alle opskrifter til
de deltagere, som ønsker det. Medbring et
forklæde samt en pose eller æske til de karameller, I skal have med hjem.
Prisen er for en voksen og et barn. Et ekstra barn kan deltage til 106 kr.
Udgifter til råvarer 80 kr. pr. person betales til underviser på dagen.
Dansborgskolen, Sollentuna Alle 6
Underviser: Niels Hvenegaard
Hold: 3922219868
Lørdag 5-10-2022 kl. 10:00-12:35
1 gang/3 lektioner		
318 kr./PEA 280 kr.
Hold: 3922219869
Lørdag 15-10-2022 kl. 13:30-16:05
1 gang/3 lektioner		

Thailandsk køkken 2

Dansborgskolen, Sollentuna Alle 6
Hold: 3922219565
Lørdag 29-10-2022 kl. 11.00-15.25
1 gang/5 lektioner
492 kr./PEA 428 kr.

Thailandsk køkken 3

Engstrandskolen, Hvidovrevej 440B
Hold: 3922219566
Torsdag 10-11-2022 kl. 17:00-21:25
1 gang/5 lektioner
492 kr./PEA 428 kr.

Fyldte chokolader

Der laves 5-7 forskellige slags fyldte chokolader. Man får
opskrifterne med hjem, så der kan eksperimenteres
videre bagefter. Alt der fremstilles i løbet af dagen
deles, så alle får en god portion lækre chokolader
med hjem. Kurset kræver ingen forkundskaber, da
vi bygger hele processen op fra bunden.
Udgifter til råvarer 165 kr. betales til kursusleder på
dagen.
Dansborgskolen, Sollentuna Alle 6
Underviser: Niels Hvenegaard
Hold: 3922202681
Lørdag 03-12-2022 kl. 12:00-16:25
1 gang/5 lektioner		
352 kr./PEA 288 kr.

318 kr./PEA 280 kr.

21

DINE HÆNDER GIVER VELVÆRE
Zoneterapi til hjemmebrug - babyer

Refleks-zoneterapi tager udgangspunkt i, at
man ved at trykke med fingrene på bestemte
punkter af kroppen – oftest på fødderne – kan
påvirke andre dele af kroppen og derved reducere smerter og/eller give større velvære.
Undervisningen har fokus på punkter på fødder,
ryg og nakke, som forældre/bedsteforældre kan
benytte ved uro, urolig søvn, skrigeture, vokseværk mm hos spædbørn. Der lægges vægt på, at
de punkter, der arbejdes med, er punkter, hvor
man ikke kan gøre skade, og som kan benyttes
af alle.
Den første mødegang vil være en kombination af teori og øvelser møntet på den voksne,
og det kan derfor være en fordel (men ikke en
betingelse) at have endnu en voksen (forælder/
bedsteforælder/ven) med til at se efter baby.
Til anden og tredje mødegang drejer både teori
og øvelser sig om baby. Kom gerne med baby i lift
og/eller barnevogn. Der er elevator i bygningen!
Kun en baby pr. voksen.
Medbring: Håndklæde, tæppe, yogamåtte/
liggeunderlag, en fed creme (helst parfumefri),
vådservietter samt evt lidt snack og drikkevarer
samt legetøj uden lyd til dit barn.
Underviser Luna Lahrmann
Luna Lahrmann er uddannet zoneterapeut og
har stor erfaring med behandling af børn.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Hold: 39222140001
Mandag kl. 13:00-15:30
start 26-09-2022
3 gange/8,5 lektioner
580 kr./PEA 470 kr.

Massage til husbehov for par

Helkropsmassage
Fysiurgisk massage for par, der ønsker at lære
dybdegående og muskelafspændende massageteknikker, som kan være med til at fjerne spændinger og ømhed i musklerne. Der undervises
i enkle teknikker, som uden at skabe unødvendige spændinger hos den, der giver massage,
gør godt for den, der modtager massagen.
Medbring massageolie, tæpper eller håndklæder samt mad og drikke.
OBS. Kun deltagelse parvis - hver person skal
dog tilmeldes for sig.
Sted: Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Ivan Lund
Hold: 3922203753
Lørdag 29-10-2022 kl. 10:00-15:20
1 gang/6 lektioner
422 kr./PEA 345 kr.
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YOGA
Ingen mulighed for bad på Kursuscenter Friheden
Yoga Blid Hatha M/K

På dette hold vil vi fortrinsvist arbejde med siddende og liggende stillinger, få stående stillinger kan dog forekomme. Hver undervisningsgang vil
blive afsluttet med en lang afspænding. Da alle kroppe er forskellige, vil
der være fokus på individuel støtte til hver enkelt deltager.
Holdet er for både kvinder og mænd, begyndere og let øvede
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Bente Ramsing
Hold: 3922204200		
18 gange/36 lektioner
Mandag kl. 17:15-18:55		
1480 kr./PEA 1020 kr.
start 05-09-2022		 Forårshold nr. 3923104200 fra januar 2023

Yoga Vinyasa M/K

Vi arbejder med såvel sikker opbygning af de enkelte stillinger som overgangen fra stilling til stilling i et flow.
Derudover arbejder vi med styrke, balance, kropsbevidsthed, åndedræt,
lette meditationsteknikker og afspænding, og du skal være indstillet på at
få sved på panden. Hvis du har skader, vil jeg hjælpe dig med at kompensere for disse undervejs.
Begyndere og let øvede.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Bente Ramsing
Hold: 3922204201		
18 gange/36 lektioner
Mandag kl. 19:00-20:40		
1480 kr./PEA 1020 kr.
start 05-09-2022		 Forårshold nr. 3923104201 fra januar 2023

Yoga og afspænding øvede M/K

Hatha yoga, kundalini yoga, mentale koncentrations teknikker, vejrtrækningsøvelser og afspændingsteknikker med
fokus på øget sundhed, balance, skulder og ryg og longevity.
Du har brug for mindst 1 års erfaring med yoga for at kunne
følge med.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Anna Anuttara Pihlgren
Hold: 3922204202
18 gange/45 lektioner
Tirsdag kl. 17:00-18:40
1774 kr./PEA 1200 kr.
start 06-09-2022
Forårshold nr. 3923104202 fra januar 2023

Meditativ yoga & meditation M/K

Meditativ yoga er klassisk spirituel yoga, som lægger vægt på det fordybende, livsfulde og afspændende aspekt i yoga. Man fokuserer på forskellige kropsdele (eller chakraer) i yogastillingerne og oplever derved at
frigøre sig fra både fysiske og psykiske blokeringer.
Lektionerne består af krops- og åndedrætsøvelser, meditation og mantra
(brug af lyd) samt en del af yogaens teori. Hver undervisningsgang indeholder med 10-15 min. meditation.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Anna Anuttara Pihlgren
Hold: 3922204203		
18 gange/45 lektioner
Tirsdag kl. 19:10-21:05		
1774 kr./PEA 1200 kr.
start 06-09-2022		 Forårshold nr. 3923104203 fra januar 2023

Yoga mod stress M/K

Rolig terapeutisk yin restorativ yoga med teknikker, der får hele dit system
ned i den beroligende og genopbyggende del af dit nervesystem (parasympaticus). Vi øver dybe, langsomme vejrtrækninger og beroligende yoga
stillinger og meditationer med henblik på at få dig og hele dit system ned i
gear og genopbygge og aktivere dine selvhelbredende evner.
Behagelig beklædning. Medbring gerne drikkevarer.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Anna Anuttara Pihlgren
Hold: 3922204204		
18 gange/45 lektioner
Torsdag kl. 19:00-20:55		
1774 kr./PEA 1200 kr.
start 08-09-2022		 Forårshold nr. 3923104204 fra januar 2023
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YOGA
Yoga for gravide

Begynd tidligst efter 12. graviditetsuge, kurset kan følges frem til termin.
Med yoga kan du forberede dig på fødslen ved at opbygge styrke, ro og
balance. Øvelserne giver større kropsbevidsthed og velvære. Åndedrættet
indgår som en naturlig del af mange øvelser, som kan øge koncentrationen og give ro i sindet. De fleste kvinder oplever, at eventuelle graviditetsgener enten helt forsvinder eller mindskes betydeligt. Kom og vær med og
gør noget godt, både for krop, sind og dit ufødte barn. Du behøver ikke at
have kendskab til yoga på forhånd.
Risbjergskolen, Risbjergvej 20
Underviser: Anne Christine Baunerhøj
Hold: 3922204206
Tirsdag kl. 17:00-18:30 		 30-08-2022 - 11-10-2022
7 gange/14 lektioner		
760 kr./PEA 580 kr.
Hold: 3922204207
Tirsdag kl. 17:00-18:30		 25-10-2022 - 06-12-2022
7 gange/14 lektioner
		
760 kr./PEA 580 kr.

Yoga Blid Hatha M/K

På dette hold vil vi fortrinsvist arbejde med siddende og liggende stillinger, få stående stillinger kan dog forekomme. Hver undervisningsgang vil
blive afsluttet med en lang afspænding. Da alle kroppe er forskellige, vil
der være fokus på individuel støtte til hver enkelt deltager.
Holdet er for både kvinder og mænd, begyndere og let øvede.
Risbjergskolen, Risbjergvej 20
Underviser: Anne Christine Baunerhøj
Hold: 3922204208		
18 gange/36 lektioner
Tirsdag kl. 18:45-20:15		
1480 kr./PEA 1020 kr.
start 06-09-2022		 Forårshold nr. 3923104208 fra januar 2023
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Yoga og afspænding kvinder

Der undervises i blid Hatha yoga, og der vil være fokus på både krop og
sind. Et bredt spænd af liggende, siddende og stående stillinger og øvelser
(asanas), vil forbedre din smidighed, styrke og balance. Derudover vil vi
hver gang bruge god tid til afspænding og meditation.
Holdet er både for nye og erfarne.
Ingen mulighed for bad efter undervisning.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Lise Brinkman Madsen
Hold: 3922204205		
18 gange/36 lektioner
Onsdag kl. 09:30-11:00		
1480 kr./PEA 1020 kr.
start 07-09-2022		 Forårshold nr. 3923104205 fra januar 2023

PILATES, EFFEKT OG ZUMBA
Pilates for kvinder øvede

Skånsom træning for hele kroppen, som forbedrer kropsholdning, styrke,
udholdenhed og smidighed i musklerne omkring rygsøjlen. Der er ni principper i pilates: Afslapning, koncentration, koordination, styrke, harmoni,
vejrtrækning, glidende bevægelser, centrering og udholdenhed. Du får ro
i sindet, samtidig med at du træner din krop. Vi slutter med guidet dybdeafspænding og hvile.
Strandmarkens Fritidscenter, Hvidovre Enghavevej 2B
Underviser: Marian Dahl
Hold: 3922204220		
18 gange/36 lektioner
Torsdag kl. 09:00-10:30		
1480 kr./PEA 1020 kr.
start 08-09-2022		 Forårshold nr. 3923104220 fra februar 2023

Pilates senior kvinder

Kom og træn pilates sammen med andre øvede seniorer. Skånsom træning
for hele kroppen, som forbedrer kropsholdning, styrke, udholdenhed og
smidighed i musklerne omkring rygsøjlen. Du får ro i sindet samtidig
med, at du træner din krop. Vi afslutter med guidet dybdeafspænding og
hvile.
Strandmarkens Fritidscenter, Hvidovre Enghavevej 2B
Underviser: Marian Dahl
Hold: 3922204221		
18 gange/27 lektioner
Torsdag kl. 10:45-11:50		
1186 kr./PEA 840 kr.
start 08-09-2022		 Forårshold nr. 3923104221 fra februar 2023

Zumba

Zumba er en sjov og effektiv motionsform, der kombinerer danse elementer fra blandt andet latin, hip-hop og pop. Du får 45 min fyldt med
lækre dansemoves med både lav og høj intensitet og får samtidig en god
all-round træning for hele kroppen. Det bliver en fest fra start til slut med
gode rytmer, som du ikke kan stå stille til.
Fordele ved Zumba
• Helkropstræning med både puls og styrke
• Forbedrer koordinationsevnen
• Latin-rytmerne vil give dig et boost af positiv energi efter hver time
Zumba er for alle! Du kan være med uanset fysik, alder, køn m.v. Du behøver ikke at være god til at danse eller være i super form, når du starter.
Formen kommer hen ad vejen, mens du danser og har det sjovt.
Risbjergskolen, Risbjergvej 20
Underviser: Christina Glob

Zumba gold
Pilates med Effekt begyndere/let øvede

Pilates med EFFEKT (redskaber) er for dig, som ønsker at lære pilates
træningskoncept fra bunden. Pilates er skånsom træning for hele kroppen, som forbedrer kropsholdning, styrke, udholdenhed og smidighed i
musklerne omkring rygsøjlen. Vi udfordrer kroppen yderligere gennem
øvelser med redskaber og afslutter med guidet afspænding og dyb hvile.
Strandmarkens Fritidscenter, Hvidovre Enghavevej 2B
Underviser: Marian Dahl
Hold: 3922204222		
18 gange/27 lektioner
Torsdag kl. 13:15-14:25		
1186 kr./PEA 840 kr.
start 08-09-2022		 Forårshold nr. 3923104222 fra februar 2023

Der forekommer ikke hop, den ene fod er konstant på gulvet.
Hold: 3922204225		
18 gange/18 lektioner
Torsdag kl. 17:00-17:45		
890 kr./PEA 660 kr.
start 08-09-2022		 Forårshold nr. 3923104225 fra februar 2023

Zumba fitness

Hold: 3922204226		
18 gange/18 lektioner
Torsdag kl. 18:00-18:45		
890 kr./PEA 660 kr.
start 08-09-2022		 Forårshold nr. 3923104226 fra februar 2023

EFFEKT M/K

Funktionel træning hvor vi når hele kroppen igennem. Roligt tempo og
ingen hop eller løb.Giver øget kropsbevidsthed og en stærkere krop. Vi
afslutter med 20 min. afspænding.
Behagelig beklædning.
Ingen mulighed for bad efter undervisning.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Linda Passarge
Hold: 3922204224		
15 gange/30 lektioner
Mandag kl. 17:00-18:40		
1284 kr./PEA 900 kr.
start 05-09-2022		 Forårshold nr. 3923104224 fra februar 2023
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MOTION
Motion kvinder

I rytmisk motionsgymnastik får du trænet samtlige led og muskler og sat
tempo og humør i vejret til musik. Vi varmer op med blød aerobic, som
sætter gang i kredsløbet. Så går vi over til øvelser for ryg - og mavemuskler,
smidigheds- og udstrækningsøvelser m.m.
Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446
Underviser: Olga Trochina
Hold: 3922204230		
18 gange/27 lektioner
Mandag kl. 09:00-10:15		
1186 kr./PEA 840 kr.
start 05-09-2022		 Forårshold nr. 3923104230 fra februar 2023
Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446
Underviser: Birgit Winther
Hold: 3922204231		
18 gange/27 lektioner
Tirsdag kl. 10:30-11:40		
1186 kr./PEA 840 kr.
start 06-09-2022		 Forårshold nr. 3923104231 fra februar 2023
Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446
Underviser: Birgit Winther
Hold: 3922204232		
18 gange/27 lektioner
Tirsdag kl. 11:40-12:50		
1186 kr./PEA 840 kr.
start 06-09-2022		 Forårshold nr. 3923104232 fra februar 2023
Strandmarkens Fritidscenter, Hvidovre Enghavevej 2B
Underviser: Marianne Ebert Hansen
Hold: 3922204233		
18 gange/27 lektioner
Mandag kl. 10:00-11:10		
1186 kr./PEA 840 kr.
start 05-09-2022		 Forårshold nr. 3923104233 fra februar 2023
Strandmarkens Fritidscenter, Hvidovre Enghavevej 2B
Underviser: Ingelise Bendsen
Hold: 3922204234		
18 gange/27 lektioner
Torsdag kl. 09:45-10:50		
1186 kr./PEA 840 kr.
start 08-09-2022		 Forårshold nr. 3923104234 fra februar 2023
Strandmarkens Fritidscenter, Hvidovre Enghavevej 2B
Underviser: Ingelise Bendsen
Hold: 3922204235		
18 gange/18 lektioner
Torsdag kl. 11:00-11:45		
890 kr./PEA 660 kr.
start 08-09-2022		 Forårshold nr. 3923104235 fra februar 2023

Motion mænd

Strandmarkens Fritidscenter, Hvidovre Enghavevej 2B
Underviser: Ingelise Bendsen
Hold: 3922204244		
18 gange/18 lektioner
Torsdag kl. 12:55-13:40		
890 kr./PEA 660 kr.
start 08-09-2022		 Forårshold nr. 3923104244 fra februar 2023

Motion M/K

Disse hold er for både mænd og kvinder.
Risbjergskolen, Risbjergvej 20
Underviser: Susanne Bergman
Hold: 3922204237		
18 gange/18 lektioner
Onsdag kl. 18:30-19:15		
890 kr./PEA 660 kr.
start 07-09-2022		 Forårshold nr. 3923104237 fra februar 2023
Strandmarkens Fritidscenter, Hvidovre Enghavevej 2B
Underviser: Ingelise Bendsen
Hold: 3922204245		
18 gange/18 lektioner
Torsdag kl. 11:55-12:40		
890 kr./PEA 660 kr.
start 08-09-2022		 Forårshold nr. 3923104245 fra februar 2023

Low Impact -kvinder 50+

Vi varmer op med let danse-aerobic og fortsætter med styrke- og balance
øvelser og sjov træning med diverse redskaber. Vi arbejder hele kroppen
igennem til god rytmisk musik, så der både kommer sved på panden og
smil på læben.
Timen slutter med udstrækning for alle muskler.
Strandmarkens Fritidscenter, Hvidovre Enghavevej 2B
Underviser: Birgit Winther
Hold: 3922204240		
18 gange/27 lektioner
Mandag kl. 14:05-15:15		
1186 kr./PEA 840 kr.
start 05-09-2022		 Forårshold nr. 3923104240 fra februar 2023
Strandmarkens Fritidscenter, Hvidovre Enghavevej 2B
Underviser: Marianne Ebert Hansen
Hold: 3922204241		
18 gange/36 lektioner
Onsdag kl. 10:00-11:40		
1480 kr./PEA 1020 kr.
start 07-09-2022		 Forårshold nr. 3923104241 fra februar 2023

Bodytoning kvinder 30+

Holdet er for dig, der ønsker en kombination af styrke-og udholdenhedstræning samt opstrammende øvelser, der toner kroppen.
I hver undervisninggang arbejdes kroppen godt igennem. Vi sætter fokus
på de store muskelgrupper, men vil også træne en lang række mindre
muskler, der gør os mere stabile. Den varierende træning udføres både
stående og liggende samt med og uden redskaber.
Du behøver ikke have erfaring med at dyrke motion, men du skal være
skadefri og have mod på træning. Hver undervisning afsluttes med
udstræk. Der forekommer lejlighedsvis afspænding af hele kroppen.
Risbjergskolen. Risbjergvej 20
Underviser: Karina Agerskov Birkebæk
Hold: 3922204238		
18 gange/27 lektioner
Mandag kl. 17:25-18:40		
1186 kr./PEA 840 kr.
start 05-09-2022		 Forårshold nr. 3923104238 fra januar 2023
Hold: 3922204239		
18 gange/27 lektioner
Mandag kl. 18:45-20:00		
1186 kr./PEA 840 kr.
start 05-09-2022		 Forårshold nr. 3923104239 fra januar 2023
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MOTION FOR SENIORER, QI GONG
Seniormotion

Gotvedgymnastik kvinder

Seniormotion kvinder

På en alsidig og forebyggende måde arbejder vi hele kroppen igennem til
god musik. Vi styrketræner alle muskelgrupper, konditionstræner med
høj puls og løsner spændinger og smidiggør leddene. Timen slutter hver
gang med afspænding. Tæppe medbringes.
Der er ikke mulighed for bad efter undervisningen.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Marianne Kastrup
Hold: 3922204246 		
18 gange/36 lektioner
Fredag kl. 09:10-10:40		
1480 kr./PEA 1020 kr.
start 09-09-2022		 Forårshold nr. 3923104246 fra februar 2023

Seniormotion mænd

Hold: 3922204247		
18 gange/36 lektioner
Fredag kl. 10:45-12:25		
1480 kr./PEA 1020 kr.
start 09-09-2022		 Forårshold nr. 3923104247 fra februar 2023

Kom og få rørt dig på en sjov måde en time om ugen! Øvelserne er naturligvis afpasset efter din alder, og alle kan være med. Du kommer i hyggeligt selskab med andre seniorer og træner til god musik. Dit blodomløb
stimuleres, og det modvirker kredsløbssygdomme.
Strandmarkens Fritidscenter, Hvidovre Enghavevej 2B
Underviser: Marianne Ebert Hansen
Hold: 3922204242		
18 gange/18 lektioner
Mandag kl. 11:20-12:05		
890 kr./PEA 660 kr.
start 05-09-2022		 Forårshold nr. 3923104242 fra februar 2023
Strandmarkens Fritidscenter, Hvidovre Enghavevej 2B
Underviser: Birgit Winther
Hold: 3922204243		
18 gange/18 lektioner
Mandag kl. 12:15-13:00		
890 kr./PEA 660 kr.
start 05-09-2022		 Forårshold nr. 3923104243 fra februar 2023

Motion for artroseramte

Her er kurset for dig med slidgigt (artrose). Der vil være skånsom træning
af hele kroppen med fokus på din artrose og dine udfordringer.
Opvarmning til glad musik. Derefter stående, siddende og liggende
smidigheds- og styrkeøvelser, som gavner musklerne omkring artroseramte led. Vi anvender diverse redskaber, og der afsluttes med guidet
stræk- og afspændings øvelser.
Ingen støtte på hænder og knæ, der ydes hjælp til at komme op fra gulvet
efter behov.
Strandmarkens Fritidscenter, Hvidovre Enghavevej 2B
Underviser: Marian Dahl
Hold: 3922204249		
18 gange/27 lektioner
Torsdag kl. 12:00-13:05		
1186 kr./PEA 840 kr.
start 08-09-2022		 Forårshold nr. 3923104249 fra januar 2023

Bevægelse og afspænding kvinder

En smidig krop er en stærk krop. Vejen dertil går gennem bevægelse og
afspænding. Vi går frem i et roligt tempo, så du får mulighed for at mærke,
hvad der sker i kroppen. Vi har fokus på kropsbevidsthed og betydningen
af at spænde op og af. Vi laver kredsløbsfremmende, styrkende og smidiggørende øvelser og slutter med afspænding. Samtidig lægger vi stor vægt
på det sociale samvær. Medbring tæppe.
Der er ikke mulighed for bad efter undervisningen.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Birte Bendorff
Hold: 3922204248		
16 gange/24 lektioner
Torsdag kl. 13:00-14:15		
1086 kr./PEA 780 kr.
start 22-09-2022		 Forårshold nr. 3923104248 fra februar 2023

Senior Qi Gong

- styrk immunforsvar, balance og sundhed.
Hele kroppen styrkes, samtidig med at indre ro og
koncentration øges og kroppens selvhelbredende
processer stimuleres. Særligt immunforsvar og balance
er i fokus, men også kredsløb, nervesystem, organer,
muskler, led og knogler.
Særligt energigivende, kort meditation fra Foryngelses
Qi Gong guides nogle af gangene.
Hver gang klapper og masserer vi energigivende og balancerende punkter.
Træn ikke Qi Gong hvis du har epilepsi, psykisk sygdom eller er nyopereret.
Der er ikke mulighed for bad efter undervisningen.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Helle Degn
Hold: 3922204756		
10 gange/15 lektioner
Tirsdag kl. 14:00-15:10		
792 kr./PEA 600 kr.
start 27-09-2022		 Forårshold nr. 3923104756 fra januar 2023
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HENSYNTAGENDE YOGA OG MOTION
Små hold for deltagere med fysiske skavanker eller kronisk sygdom i muskler, led, hjerte eller lunger. Alle deltagere skal
underskrive en tro- og loveerklæring herom første mødegang. Max 7 deltagere pr. hold. Alle hold er M/K hold.
Kontakt motionskonsulent Marian Dahl på tlf. 36390006 man-ons fra august for mere information og tilmelding.

Yoga på små hold

Motion med KOL og andre lungelidelser

Vi vil arbejde med blid og restorativ yoga. Der vil forekomme enkelte
stående stillinger, men fortrinsvist siddende og liggende stillinger. Vi vil
desuden arbejde med åndedrætsøvelser og enkelte meditations øvelser
Holdet er et hensynstagende hold for yogadeltagere med moderate udfordringer.
Påklædning: Løstsiddende tøj.
Der er ikke mulighed for bad efter undervisningen.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Bente Ramsing
Hold: 3922204262
18 gange/27 lektioner
Torsdag kl. 12:20-13:30
1186 kr./PEA 840 kr.
start 08-09-2022
Forårshold nr. 3923104262 fra februar 2023

Let motion for bedre vejrtrækning for dig med KOL eller anden lidelse der
påvirker vejrtrækningen.
Har du let til åndenød og påvirker det dig i dine daglige gøremål? På dette
hold vil du lære teknikker, der frigør muskulatur og åndedræt og skaber
ro og velvære i kroppen. Vi arbejder med en let form for motion og bevægelse. Der vil være fokus på øvelser og teknikker, der smidiggør og åbner
brystkassen, løsner skuldre og nakke samt hjælper til dybere og mere
ubesværet vejrtrækning. Der tages individuelle hensyn, så alle kan være
med.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Lise Brinkman Madsen
Hold: 3922204265
18 gange/27 lektioner
Torsdag kl. 09:30-10:40
1186 kr./PEA 840 kr.
start 08-09-2022
Forårshold nr. 3923104265 fra februar 2023

Stoleyoga

Stolegymnastik

Hatha Yoga

Vi dyrker yoga på stole for dem som finder det svært at komme
ned og op fra gulvet. Øvelserne tager afsæt i den klassiske yoga
og vil ligne de øvelser, vi laver på måtten. Det kan blive en
smule hårdt, men vil mest være blidt og meditativt. Vi vil
desuden arbejde med åndedrætsøvelser og enkelte meditationsøvelser.
Holdet er et hensynstagende hold for yogadeltagere
med moderate udfordringer.
Påklædning: Løstsiddende tøj.
Der er ikke mulighed for bad efter undervisningen.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Bente Ramsing
Hold: 3922204263
18 gange/27 lektioner
Torsdag kl. 11:00-12:10
1186 kr./PEA 840 kr.
start 08-09-2022
Forårshold nr. 3923104263 fra februar 2023

Yoga roligt tempo

Vi træner yogastillinger, der strækker og styrker belastede muskelgrupper, så der opnås en mere hensigtmæssig brug af kroppen og en bedre
balance.
Vi træner stående, siddende og liggende. Opvarmning med fokus på åndedræt, afslutning med guidet afspænding.
Påklædning: Løstsiddende tøj.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Karina Agerskov Birkebæk
Hold: 3922204260
18 gange/36 lektioner
Mandag kl. 09:00-10:30
1480 kr./PEA 1020 kr.
start 05-09-2022
Forårshold nr. 3923104260 fra februar 2023
Hold: 3922204261
Mandag kl. 10:45-12:15
start 05-09-2022
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18 gange/36 lektioner
1480 kr./PEA 1020 kr.
Forårshold nr. 3923104261 fra februar 2023

Selvom du ikke er så mobil længere, er det vigtigt at holde din krop i gang.
På dette hold foregår øvelserne/træningen siddende og stående ved stole
og ribbe. Vi laver er rytmisk motion, styrketræning med og uden redskaber,
puls- og kredsløbstræning samt diverse smidigheds- og balanceøvelser.
Rollatorbrugere er velkomne, der er nem adgang til gymnastiksalen.
Strandmarkens Fritidscenter, Hvidovre Enghavevej 2B
Underviser: Birgit Winther
Hold: 3922204264
18 gange/18 lektioner
Mandag kl. 13:15-14:00
890 kr./PEA 660 kr.
start 05-09-2022
Forårshold nr. 3923104264 fra februar 2023

VANDGYMNASTIK
Vandgymnastik M/K i kommunens svømmehaller

Bevægelse og styrketræning i vand. Du får mulighed for at træne din muskelstyrke, bevægelighed og udholdenhed, og du
lærer om dine muskler og leds formåen ved at udføre øvelser, der styrker og øger bevægeligheden. Vandet reducerer din
kropsvægt, og øvelserne er derfor ikke så belastende for dine led. Det er ikke nødvendigt at kunne svømme.
Du skal være selvhjulpen og kunne bevæge dig frit i omklædnings- og baderum.
Hensyntagende hold med max 7 deltagere. Alle deltagere på hensyntagende hold skal ved undervisningens start underskrive en erklæring om, at de er handicappede i forhold til undervisningens indhold.

Frihedens Idrætscenter

Avedøre Svømmehal

Mandag kl. 11:00-12:15

Start 05-09-2022

Onsdag kl. 11:30-12:40

Start 07-09-2022

Mandag kl. 13:15-14:25

Start 05-09-2022

Onsdag kl. 13:30-14:40

Start 07-09-2022

Tirsdag kl. 11:00-12:15

Start 06-09-2022

Tirsdag kl. 13:15-14:25

Start 06-09-2022

Torsdag kl. 10:55-12:05

Start 08-09-2022

Torsdag kl. 12:05-13:15

Start 08-09-2022

Fredag kl. 11:05-12:20

Start 09-09-2022

Fredag kl. 13:15-14:25

Start 09-09-2022

Hold: 3922204400 + 3922204401
Hold: 3922204402+ 3922204403

Hold: 3922204404 + 3922204405

Hold: 3922204408 + 3922204409
Hold: 3922204410 + 3922204411

Pris for efterårssæsonen på alle hold:
18 gange/27 lektioner
pris: 1186 kr./PEA 840 kr.

Hold: 3922204406 + 3922204407
Hold: 3922204412 + 3922204413

For alle hold gælder:

Hold: 3922204414 + 3922204415

Forårssæsonen starter i februar i umiddelbar forlængelse af efterårssæsonen.

Hold: 3922204416 + 3922204417

Hvilket nummer har mit forårshold?

Hold: 3922204418 + 3922204419

Forårsholdene tildeles nummer 3923104xxx, hvor xxx erstattes med de tre
sidste cifre på dit efterårshold.
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HVIDOVRE HOSPITAL
Hensyntagende hold med max 6-7 deltagere. Du skal være selvhjulpen og selv kunne komme ned og op fra gulvet.
Undervisningen ledes af hospitalets fysioterapeuter og AOF`s afspændingspædagoger. Alle deltagere på hensyntagende hold
skal ved undervisningens start underskrive en erklæring om, at de er handicappede i forhold til undervisningens indhold.

Varmtvandsbassin

Gymnastik/afspænding

Hjertemotion

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

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

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

Hold: 3922204430 + 3922204431

Hold: 3922204456 + 3922204457

Torsdag kl. 16:00-16:45

- for bl.a. gigtpatienter - ma-to

Mandag kl. 15:30-16:15

Start 05-09-2022

Hold: 3922204432 + 3922204433
Mandag kl. 16:15-17:00

Start 05-09-2022

- for dig med leddegigt (RA) - tirsdag

Tirsdag kl. 15:30-17:10

Start 06-09-2022

20 gange/40 lektioner
pris 1610 kr./PEA 1100 kr.

Hold: 3922204434 + 3922204435
Mandag kl. 17:00-17:45

Start 05-09-2022

Hold: 3922204436 + 3922204437
Mandag kl. 17:45-18:30

Start 05-09-2022

Hold: 3922204438 + 3922204439
Tirsdag kl. 15:40-16:25

Start 06-09-2022

Hold: 3922204440+ 3922204441
Tirsdag kl. 16:30-17:15

Start 06-09-2022

Hold: 3922204442 + 3922204443
Onsdag kl. 15:30-16:15

Start 07-09-2022

Hold: 3922204444 + 3922204445
Onsdag kl. 16:15-17:00

Start 07-09-2022

Hold: 3922204446 + 3922204447
Onsdag kl. 17:00-17:45

Start 07-09-2022

Hold: 3922204448 + 3922204449
Onsdag kl. 17:45-18:30

Start 07-09-2022

Hold: 3922204450 + 3922204451
Torsdag kl. 15:30-16:15

Start 08-09-2022

Hold: 3922204452 + 3922204453
Torsdag kl. 16:15-17:00

Start 08-09-2022

Hold: 3922204454 + 3922204455
Torsdag kl. 17:00-17:45

Start 08-09-2022

Pris for varmtvandshold for efterårssæsonen:
20 gange/20 lektioner
pris: 1076 kr./PEA 820 kr.

Bemærk

Tilmelding til varmtvandsbassin kan kun
ske ved henvendelse til kontoret på telefon
36390000 man-ons kl. 10-14.
Kontoret er lukket i juli måned.

For alle hold gælder:
Forårssæsonen starter i februar i umiddelbar forlængelse af efterårssæsonen.
Hvilket nummer har mit forårshold?
Forårsholdene tildeles nummer 3923104xxx,
hvor xxx erstattes med de tre sidste cifre på dit efterårshold.
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- for tidligere hjertepatienter - torsdag

Hold: 3922204458 + 3922204459

Start 08-09-2022

Hold: 3922204460 + 3922204461
Torsdag kl. 16:45-17:30

20 gange/20 lektioner
pris 956 kr./PEA 700 kr.

Start 08-09-2022

KURSUSBETINGELSER
Tilmelding:

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

Hjælp til valg af kursus

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

Pris og betaling

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

PEA

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

Afmelding og tilbagebetaling

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

Deltagere fra andre kommuner

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

Kursusstart

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

Undervisningstid

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

Hensyntagende hold

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

Bøger og materialer

Undervisningsmateriale anskaffes i samråd med lærerne og betales af
deltagerne.

Aflysning og ændringer

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

Hvis AOF må aflyse en undervisningsgang

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

Ferier og fridage

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

Nyhedsbrev

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

Persondatapolitik

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

Connie Wilhjelm
Skoleleder

Jeannette Hestholm
Økonomiansvarlig

Marian Dahl
Motionskonsulent

Erling Mortensen
Kursuskonsulent
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TEMA JAPAN
Udsyn med indsigt - Japan
5 foredrag om Japan før og nu
Onsdage kl. 15.00-16.50
26/10, 2/11, 16/11, 23/11 og 7/12

Japansk for begyndere

For dig der har få eller ingen forkundskaber
men lyst til at lære let talesprog og at kunne
læse let japansk.
Du lærer de mest nyttige fraser og vendinger til
rejsebrug og almen kommunikation.
Underviser: Akiko Nielsen Start 21/9

Lær japansk med anime og manga

Er du vild med japanske tegneserier og har du
lyst til at lære at læse dem på et hold med andre
unge og voksne? Så er dette måske kurset for
dig. På kurset dykker vi ned i undervisning i
moderne talesprogs japansk.
Underviser: Akiko Nielsen Start 21/9

Læs mere side 8-9

