AOF NÆSTVED & SUSÅLANDET
KURSUSKATALOG

2022-2023

YOGA
SANG
MUSIK
DEBAT
SPROG
TRÆNING
UDFLUGTER
MADLAVNING
KONCERTER
TEGN & MAL
HØJSKOLER
FOREDRAG
SUNDHED
KULTUR
IT/EDB

Glæd dig til en ny kursus sæson
- og få en aktiv og meningsfuld fritid.

AOF Næstved & Susålandet – den bedste bid af din tid.
AOF Næstved & Susålandet er din 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

Giv et gavekort til et kursus eller et foredrag –
ring og hør nærmere…
Indhold:
Praktiske oplysninger
Koncerter & Højskoler
Busture & Rejser
Foredrag & Rækker
Motion & Bevægelse
Varmtvandshold
Yoga
Kreativ Fritid
Madlavning
Sprog
Instrumental & Sang
Computer & IT

Side 2
Side 3
Side 4
Side 8
Side 16
Side 20
Side 21
Side 24
Side 25
Side 26
Side 28
Side 32

Tilmelding:
Klik ind på:

www.aof-naestved.dk

Ring til:

2040 4210

Mød op:

AOF Næstved & Susålandet
Riddergade 16
4700 Næstved

Eller send en mail til:
post@aof-naestved.dk

Telefontid:
Telefonerne er åbne mellem kl. 9-16
Træffetid:
Mandag kl. 12-14
Onsdag kl. 10-15
AOF Huset, Riddergade 16, 4700 Næstved
Her sidder Bodil klar til at tage imod tilmeldinger og betalinger.
Bodil har altid en kop kaffe klar.
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.

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.

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.

KONCERTER & SOMMERHØJSKOLER
Erik Grip – Sange,
røverhistorier & smørrebrød

NYTÅRS KONCERT
v/Københavns Wiener Trio
Skt. Bendts Kirke d. 14. januar 2023
kl. 15.00-17.00

NYTÅRS KONCERT Med Københavns Wiener Trio i Skt. Bendts Kirke d.
14. januar 2023 kl. 15.00-17.00 Københavns wienertrio har siden 1996
spillet talrige koncerter med et bredt repertoire. Ensemblet er båret af
deres 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. 14.01.23 kl. 15:00 - 17:00 Skt. Bendts Kirke, Ringsted
Hold nr. 6223118990
Pris kr. 150,-

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..
Musikstalden på Grønnegade Kaserne
Tirsdag d. 11-10-2022
Hold nr. 6222218918
Tirsdag d. 31-01-2023
Hold nr. 6223118919

kl. 18:30 - 21:00
kr. 280,- (245,-)
kl. 18:30 - 21:00
kr. 280,- (245,-)

GOSPELKONCERT
v/ Rainbow Gospelkor
Skt. Bendts Kirke d. 28. januar 2023
kl. 15.00-17.00

Kultur og Sundheds
Højskole 2023

Gospelmusik med stor inspiration fra nutidig amerikansk gospel blandet
med traditionelle spirituals. Stærk og smuk fælles korklang med
ledsagelse af tre professionelle musikere, der spiller på meget højt niveau.
Dan Romme på klaver, Kirsten Frederiksen på bas og Ole Jørgensen på
trommer. Sangglæde og seriøsitet er nøgleordet blandt de ca. 60
sangglade medlemmer og deres dirigent Karina Fredensborg.
Gospelmusikken kommer til udtryk på bedst tænkelige måde, når Rainbow
Gospel går i gang med deres nye store repertoire Glæd dig til en pragtfuld
oplevelse i den smukke Sct. Bendts Kirke.
Lørdag, d. 28.01.23 kl. 15:00 - 17:00 Skt. Bendts Kirke, Ringsted
Hold nr. 622311899
Pris kr. 150,-

En inspirerende uge med hyggeligt
samvær, kulturelle oplevelser,
udflugter, motion og bevægelse, samt
sundhedsfremmende indslag. Kultur
og sundhedshøjskolens idé, er at du
deltager i en uges aktiviteter, som på
en højskole og samtidig bor hjemme.
Programmet er baseret på at du får
en oplevelsesrig uge, hvor der er fokus på såvel fysisk som mental sundhed
med foredrag, oplæg og spændende udflugter. Du får næsten 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, busture og
foredragsholdere…
Mandag – fredag
uge 29
fra d. 17.07.2023 - 21.07.2023
Sted:
Musikstalden, Grønnegade Kaserne
Hold nr. 6223120998
Pris kr. programmet er under udarbejdelse

Sommerhøjskole 2023

Tilmeld dig vores nyhedsbrev ...
Hver gang vi har noget på hjertet, udsender vi en mail, hvor vi
præsenterer forskellige nyheder indenfor kurser, foredrag, udflugter,
rejser og meget mere. Der vil også være videoklip fra vore
undervisere, trænings videoer, samt spændende opskrifter,
præsenteret af vores Kost og ernærings rådgiver.
Send en mail til post@aof-naestved.dk
Hvis du skriver at du gerne vil tilmeldes vores nyhedsbrev, så
kommer det fremover helt automatisk i din mail postkasse.

Dyrk dig selv og bliv en
del af fællesskabet

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 d. 31.08.2023 - 04.08.2023
Sted:
Musikstalden, Grønnegade Kaserne
Hold nr. 6223120999
Pris kr. programmet er under udarbejdelse

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 = Parkeringspladsen i Rådmandshaven
B = Sct. Jørgen Park v/Tanken

Ruds Vedby Borgspil med spisning
I år kan H.M. Dronning Margrethe II fejre 50-års
regentjubilæum. Det vil Ruds Vedby Borgspil
markere på festligste vis, og derfor har de – helt
ekstraordinært – valgt at genopsætte forestillingen
“Dronning Ingrid” fra 2013 i en helt ny udgave!
Genoplev den smukke, dramatiske fortælling om
Dronning Ingrid, der forvandler kongehuset fra en
tør og upopulær aristokratisk institution, til et åbent
og jordnært billede på tidens familieidealer – alt
imens hun snor presse og politikere om sin lillefinger
og vinder folkets kærlighed.
Følg også den unge Prinsesse Margrethe på
hendes rejse fra at være mediernes kæledægge til
pludselig at skulle indtage pladsen som tronarving
og forberede sig på at blive Danmarks dronning.
Vejen er dog lang og usikker, for er folket,
magthaverne og ikke mindst kongehuset selv klar til,
at en ung kvinde skal betræde tronen?
Årets stykke instrueres af forfatter og komponist
Chris Skytte og medinstruktør Mikkel Vadsholt, som
sammen vil genfortolke den oprindelige historie. Det
får de hjælp til at koreograf Maria Wichmann
Andersen, som giver nyt liv til historiens fortryllende
danse og festlige optrin for fuld musik.
Glæd dig til sommerens gensyn med gribende
sange og smukke kostumer i en ny, fantastisk
scenografi, når Ruds Vedby Borgspil giver et
velkendt og alligevel helt anderledes indblik i
Dronning Margrethe og kongehusets historie.
Prisen er inkl. en lækker Borgspilsmiddag, som
nydes i spiseteltet ved indgangen til parken, ikke så
langt fra amfiscenen og parkens smukke omgivelser
og søer. Spiseteltet åbner kl. 18.00, og det er muligt
at købe rød- og hvidvin, øl og vand.
Årets menu består af: Marineret svinekam, et
revelsben, en frikadelle, to slags kartofler og to slags
salat. Prisen inkluderer: transport, Aftensmad, billet
til Borgspillet
Program:
18:00 Middag
19:30 Borgspil
22:30 Returkørsel
Bindende tilmelding
Lørdag den 20. august 2022
Vælg opsamlingssted:
A: Rådmandshaven p-plads
kl. 16.35-23.35
B: Sct. Jørgens Park v/Tanken kl. 16.25-23.45
Tur nr. 6222217997
Pris kr. 650,-

Hold øje med vores hjemmeside
Der kommer løbende nye
spændende busture til.

Grundtvigskirken og Arken
På denne tur skal vi opleve det mest monumentale
danske kirkebyggeri fra nyere tid. Grundtvigskirken
er placeret på toppen af Bispebjerg, hvor den
sammen med det omkringliggende byggeri danner
et hele, bl.a. på grund af brugen af de specielt
behandlede mursten. Kirken er bygget som en
hyldest til Grundtvig og samtidig som en hyldest til
de danske landsbykirker. Samtidig er den inspireret
af de gotiske kirker med de høje søjler. Der blev
brugt cirka 5 millioner mursten til byggeriet og de var
alle håndslebne, for at danne et blødt skær.
Bygmesteren var P.V. Jensen Klint, der døde inden
kirken var helt færdig. Hans søn, Kaare Klint,
færdiggjorde byggeriet.
Vi får en rundvisning i kirken, hvor vi får et indblik i
kirkens opførelse og det fantastiske håndværk, der
har skabt den – alt i kirken, inklusive søjler og
loftshvælvinger, er bygget i mursten. Rundvisningen
slutter med muligheden for at komme op i det 49
meter høje tårn hvorfra der er en fantastisk udsigt
over København.
Fra Bispebjerg kører vi til Ishøj hvor vi skal besøge
ARKEN kunstmuseum. Vi starter vores besøg med
at spise ARKENS lækre brunchtallerken. Derefter
får vi en rundvisning i museets permanente
udstilling. Efter rundvisningen vil der være god tid til
selv at nærstudere noget af kunsten inden vi kører
tilbage til Næstved.
Prisen inkluderer: transport, rundvisning i
Grundtvigskirken, entré, rundvisning og brunch på
Kunstmuseum ARKEN, kaffe i bussen
Dagens Program:
09.00: Rundvisning i
Grundtvigskirken
11.00: Brunch på Café
ARKEN
12.30: Rundvisning på
ARKEN
15.00: Afg. fra ARKEN
Bindende tilmelding
Lørdag den 10. september 2022
Vælg opsamlingssted
A: Rådmandshaven p-plads
kl. 07.10-15.55
B: Sct. Jørgens Park v/Tanken kl. 07.20-15.45
Tur nr. 6222217990
Pris kr. 895,-

På tur med AOF & Fladså Turist

www.aof-naestved.dk
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Kunst og håndværk på Nordfyn
Nordfyn er et mekka for kunstelskere. På denne tur
skal vi se malerier, keramik, smykker,
træskærerarbejder og meget mere.
Første stop på turen er værkstedsgalleriet 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 inden vi igen returnerer til Sjælland.
Pris inkluderer: Transport, besøg og rundvisning på
3 af Nordfyns kunstværksteder, frokost inkl. en
drikkevare, eftermiddagskaffe/kage, kaffe/te i
bussen
Program
10:00 Besøg på Værkstedsgalleriet,
12:15 Besøg på Kunstgården inkl. frokost
14:15 Besøg hos Else Friis/Jørn Anderson inkl.
kaffe/kage
16:00 Retur mod opsamlingssteder
Hold nr. 6222117995 Pris kr. 795,Bindende tilmelding
lørdag den 24. september 2022
Vælg opsamlingssted:
A: Rådmandshaven p-plads
kl. 07.35-18.45
B: Sct. Jørgens Park v/Tanke kl. 07.20-19.00
Turnr. 6222117995 Pris kr. 795,-

BUSTURE

1 dags tur til "Sort Sol"
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 skal vi nyde et godt solidt
aftensmåltid, inden vi sætter kursen hjemad.
(drikkevarer for egen regning).
Pris inkluderer: Transport, sandwich og 1 øl/vand,
Sort Sol-guide 3 timer, aftensmad ekskl. drikkevare,
kaffe/te i bussen
Bindende tilmelding - Husk pas
Lørdag den 1. oktober 2022
Vælg opsamlingssted:
A: Rådmandshaven p-plads
kl. 11.40-01.35
B: Sct. Jørgens Park v/Tanken kl. 11.30-01.45
Hold nr. 6222217996 Pris kr. 985,-

Sprogø med rundvisning & spisning
Efter endt opsamling kører vi til Korsør, hvor dagens
første guide, Flemming, står på bussen. Flemming
og Lene åbnede i 2003 Storebælt Camping efter
selv at have bygget hele pladsen op fra bunden i det

tidligere svajebassin for Storebæltsfærgerne. Der
fortælles om byggeriet af broen og campingpladsen.
Efter turen venter der på Café Bælt’stedet en dejlig
frokostbuffet. Når vi har spist, mødes vi med vores
anden guide, og kører via Storebælt-forbindelsens
betalingsanlæg ad Europas næstlængste hængebro
ud til Sprogø, hvor vi på denne tur har speciel
adgangstilladelse.
På turen får vi fortalt historien om Pigehjemmet. Vi
besøger ikke bygningerne, men får fortalt de gode
og grumme historier, der går tilbage til længe før
pigehjemmet blev oprettet, blandt andet får vi fortalt
om Valdemar den Stores Borg, som vi stadig kan se
ruin-resterne af.
Vi går rundt på Gammel Sprogø og kører rundt på
Ny Sprogø. Undervejs får vi fortalt om øens natur og
historie samt om Storebæltsforbindelsen.
Sprogø byder på et fantastisk dyreliv og der bliver
mulighed for at komme helt tæt på – og ind under –
Storebæltsbroen.
Dagens Program:
11.45 Rundtur ved "foden" af Storebæltsbroen
12.30 Frokost
14.00 3 timers guidet tur på Sprogø
17.00 Retur til opsamlingssteder
Bindende tilmelding.
Lørdag den 15. oktober 2022
Vælg opsamlingssted:
A: Rådmandshaven p-plads
kl. 10.35-18.10
B: Sct. Jørgens Park v/Tanken kl. 10.25-18.20
Tur nr. 6222217991
Pris kr. 795,-

Haaning Collection & Sommers
Automobile Museum
En fantastisk dag fyldt med nostalgi og oplevelser
for bilentusiaster. Efter opsamling sættes kursen
mod Bagsværd hvor vores første stop er Haaning
Collection. En del ser det som en kloning mellem et
stort og unikt bilmuseum, et udflugtsmål og et
oplevelsesunivers, mens andre kalder det et
hyggeligt forvokset hjem med en imponerende
bilsamling. Men en ting er sikkert. Her er biler –
mange biler. Efter guidet rundvisningen er der
mulighed for at se museet på egen hånd. Vi afslutter
med frokost hvorefter vi sætter kursen mod Nærum,
hvor vi skal besøge Sommers Automobile Museum.
Historiske biler med en venerabel fortid danner
fundamentet for museet. De originale veteran- og
vintage køretøjer samt bil-, fly- og skibsmotorer kan
beundres, desuden er der udstillet et par tusinde
modelbiler.
Siden museets etablering har Ole Sommer med
passion samlet en sand overdådig-hed af
interessant mekanik og bilhistorie under et tag.
Museets samling er eventyrligt vidtfavnende, med
de sjældne legendariske 24 Heures du Mans jaguar
racersportsvogne som et par af favoritterne.
Efter rundvisningen er der også her mulighed for at
se museet på egen hånd inden der serveres kaffe
og wienerbrød.
Godt mætte både i krop og sjæl sætter vi kursen
hjemover.
Prisen inkluderer Bustransport, 2x guider, 2 x entre,
3 stk smørrebrød + 1 øl eller vand, kaffe og kage
Bindende tilmelding.
Lørdag den 12. november 2022
Vælg opsamlingssted:
A: Rådmandshaven p-plads
kl. 08.20-17.40
B: Sct. Jørgens Park v/Tanken kl. 08.10-17.50
Tur nr. 6222217992 Pris
kr. 960,-

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.
Efter opsamling køres direkte til Fuglsang, hvor vi
skal have en spændende omvisning på museet.
Efter omvisningen er der tid til at gå rundt på egen
hånd, ligesom der er mulighed for at gå en tur i
parken eller få en kop kaffe i museumscafeen (for
egen regning).
Ved lukketid forlader vi museet og kører til Damme
Kro på det vestlige Møn, hvor vi skal have stegt ål
inkl. én genstand efterfulgt af en pandekage med is.
Efter et skønt måltid går turen retur til
opsamlingsstederne.
Pris inkluderer: Transport, entré samt omvisning på
Fuglsang Kunstmuseum, aftensmad inkl. 1 øl/vand
Dagens Program:
14.00 Ankomst Fuglsang Kunstmuseum
16.15 Afgang fra Fuglsang
17.00 Ankomst Damme Kro
19.00 Afgang Damme Kro
Bindende tilmelding.
Lørdag den 29. oktober 2022
Vælg opsamlingssted:
A: Rådmandshaven p-plads kl. 12.35-20.00
B: Sct. Jørgens Park v/Tanken kl. 12.45-19.50
Hold nr. 6222217993 Pris kr. 895,-

Jul i Den Gamle By i Århus
Gå på opdagelse i 400 års julehistorie blandt
lysende lanterner, duftende æbleskiver, julepynt og
mærk en ægte julestemning. Mød datidens
mennesker og hør hvordan de danske juletraditioner
opstod og hvordan man har fejret jul gennem
tiderne.
Besøget starter med fortælling fra en af museets
guider, inden vi har tid på egen hånd til at opleve de
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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 f.eks. kan opleve den
fantastiske juleudsmykning af stormagasinet Salling,
der hvert år tiltrækker tusinder af fremmødte.
Prisen inkluderer: transport, rundstykke i bussen,
entré og rundvisning i Den gamle By, aftensmad i
Røjle Forsamlingshus, kaffe i bussen
Dagens Program:
11:00 Ankomst Den Gamle By
16:30 Afgang Aarhus
18:00 Aftensmad Røjle forsamlingshus
19:00 Retur mod opsamlingssteder
Næstved, Sct. Jørgens Park 06.55 22.00
Næstved, Rådmandshaven 07.10 21.50
Vigtigt: Ture med flere opsamlingssteder:
Angiv ønsket opsamlingssted ved tilmelding.
Hold nr. 6222217995
Pris kr. 1075,Bindende tilmelding
Lørdag d, 26. november 2022
Vælg opsamlingssted:
Næstved, Sct. Jørgens Park
06.55 -22.00
Næstved, Rådmandshaven
07.10- 21.50
Hold nr. 6222217995
Pris kr. 1075,-

11.15 Afgang med færge fra Gedser
13.15 Ankomst Rostock færgehavn
16.45 Afgang fra julemarked til Bordershop
18.00 Afgang med færge fra Rostock
20.00 Ankomst Gedser færgehavn
Bindende tilmelding.
Lørdag den 10. december 2022
Vælg opsamlingssted:
A: Rådmandshaven p-plads
kl. 09.25-21.25
B: Sct. Jørgens Park v/Tanken kl. 09.35-21.15
Hold nr. 6222217994
Pris kr. 770,-

Lille Mølle & Christianshavn
Vi starter denne tur med direkte kørsel til det
centrale København hvor vi mødes med vores lokalguide, Lisa Elsbøl. Lisa tager os med til det gamle
Christianshavn, der i sin tid blev anlagt af Christian
IV. I mange år blomstrede bydelen, der hurtigt blev
befolket af driftige købmænd og håndværkere. Med
tiden kom der også en del industri i området hvor B
& W var den største – og i øvrigt det største
skibsværft i Danmark.

Brorfelde Observatorium
– ”Mørket der er fredet”

Julemarked i Rostock & hyggelig
fællesspisning på hjemturen
Tyskland er kendt for sine julemarkeder – men
vidste du, at vi kan sejle direkte til Nordtysklands
største julemarked. På denne tur besøger vi
Rostock, der danner rammen for et af Tysklands
største og smukkeste julemarkeder. Her finder vi
300 boder og 30 forlystelser, der skaber masser af
fest og julestemning.
Vi står af bussen lidt neden for Rostocks gågade.
Herfra er det op ad trappen og ned ad gågaden, der
er flot pyntet op til jul. Hele Rostock centrum er
oplyst med 1 million lyspærer, hvoraf knap 40.000
belyser torvet ved universitetet hvor det store
julemarked er. Der er al mulig grund til at komme i
julestemning, når man går rundt i byen og kan dufte
(og smage) Glühwein, pølser, brændte mandler og
mange andre lækkerier.
Her er også god mulighed for at få købt lidt julegaver
enten i nogle af boderne med kunsthåndværk eller i
nogle af byens mange forretninger. Markedet er
opdelt i mindre områder og der kan eksempelvis
besøges ”Schlemmermeile” (gourmet-milen) med et
kæmpe udvalg af godter og specialiteter fra alskens
lande, Eventyrverdenen med et kæmpe juletræ og
levende figurer fra brødrene Grimms fortællinger,
området med kunsthåndværk eller
middelalderområdet, hvor skuespillere og gøglere
sørger for underholdningen. Efter besøget på
julemarkedet kører vi til Bordershop, hvor der er
mulighed for at proviantere det sidste til juletiden.
På aftenfærgen hjem kan vi gå ombord i den store
buffet med alskens retter og drikkevarer ad libitum.
Pris inkluderer: Transport til Rostock (bus og færge),
besøg på julemarked, besøg i Bordershop,
aftensmad på færge med øl, vand og vin ad libitum,
kaffe/te i bussen
Program
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Denne tur er en unik mulighed for at se et
astronomisk observatorium. Brorfelde, der frem til
1996 hørte under Københavns Universitet er i dag et
oplevelsescenter med fokus på astronomi, geologi,
natur og teknik.
Observatoriet ligger på et område på 40 hektar og
bygningerne er fredede. Det samme er nattemørket i
området – som det eneste sted i Danmark! Dette
betyder, at der ikke må være gadelamper eller andet
unødigt lys i området.
Vi får en omvisning på området, hvor vi bl.a.
kommer ind i nogle af de boliger, hvor
videnskabsmænd og andre ansatte ved
observatoriet tidligere boede - det er små
tidslommer, vi får et kig ind i. Vi får fortalt om den
unikke arkitektur der er anvendt, om
dobbelthækkene rundt om husene og om hvordan
man får et tonstungt teleskop bygget.
Vi kommer ind i værkstedet, hvor der i årenes løb er
blevet bygget kikkerter ikke bare til Brorfelde, men til
observatorier i hele verden. Vi får også et kig ind i
kuplerne, hvor vi kan opleve Danmarks største
stjernekamera, Discovery.
Vi skal selvfølgelig også have et kig til stjernerne!
Hvis vejret er godt, kan vi stå udendørs skulle det
være overskyet er der på Brorfelde en digital
stjernehimmel, vi kan se på. Undervejs på
omvisningen vil der være mulighed for at stille
spørgsmål til guiden.
Efter en helt særlig oplevelse og et kig til det ydre
rum kører vi hjem og kan hygge os i bussen med en
kop kaffe og en lille kage.
Prisen inkluderer: transport, entré og rundvisning på
Brorfelde Observatorium, kaffe og kage i bussen
Bindende tilmelding.
Lørdag den 11. februar 2023 Vælg
opsamlingssted:
A: Rådmandshaven p-plads
kl. 17.40-22.10
B: Sct. Jørgens Park v/Tanken kl. 17.30-22.20
Hold nr. 6223117993
Pris kr. 399,Du kan tilmelde dig vores ture hos Bodil i
Riddergade. Bodil har altid en tår kaffe på
kanden – og hun tager imod såvel kontanter,
som mobilpay og kortbetalinger.
Bodil holder åbent hver mandag fra kl. 12-14
og hver onsdag fra kl. 10-15.
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Vi går ad de hyggelige gader og ser nogle af de
smukke baggårde mens vi får fortællingen om
denne bydel, der omkring år 1900 var meget travl og
med rigtig mange – ofte fattige - indbyggere. 100 år
senere har freden næsten sænket sig, efter at man
har foretaget en del by-sanering.
Ikke desto mindre står mange af de gamle
bygninger stadig, nu indrettet som dejlige boliger og
spændende og kreative virksomheder. Glæd dig til
et besøg i den hyggeligste bydel i København.
Efter byrundturen har vi samlet appetit og kører til
Amager Strandvej hvor vi skal spise frokost. Efter
frokost fortsætter besøget på Christianshavn i Lille
Mølle. Når vi træder ind ad døren, er det som at gå
direkte ind i en bolig for 100 år siden. Møllen blev i
1916 købt af en ung ingeniør, der indrettede den
som fabrik og som privat hjem. Hjemmet er fordelt
på fem etager med stuer, værelser, huler, et
vinbryggeri og – ikke mindst en gildesal. Ingeniøren
og hans hustru var kendt for at have et åbent hjem
med besøg af mange spændende mennesker og i
det hel taget for afholdelse af mange middage og
fester. Ingeniøren døde allerede i 1949 men hans
hustru boede i møllen indtil 1972 og hun ændrede
ikke ved indretningen i alle de år. Så her er en helt
unik mulighed for et blik bagud i tiden.
Vi bliver vist rundt af Lille Mølles kyndige omviser,
der levendegør det liv, der blev levet i møllen,
udpeger de mange spændende ting fra fjerne lande,
som ægteparret havde dekoreret deres hjem med,
viser skjulte skabe og rum frem og på den måde
tager os med på en fantastisk tidsrejse.
Prisen inkluderer: transport, byrundvisning på
Christianshavn, frokost inkl. én genstand, entré og
rundvisning i Lille Mølle, kaffe i bussen
Dagens Program:
10.00: Byvandring, Christianshavn
12.00: Frokost (ekskl. drikkevarer)
13.30: Rundvisning, Lille Mølle
Bindende tilmelding
Lørdag den 22. april 2023
Vælg opsamlingssted:
A: Rådmandshaven p-plads
kl. 08.10-17.25
B: Sct. Jørgens Park v/Tanken kl. 08.00-17.35
Hold nr. 6223117995
Pris kr. 795,-

BUSTURE

Johannes Larsen Museum og
Kerteminde
Fra Næstved kører vi til Johannes Larsens Museum.
Museet er indrettet i kunstnerparret Johannes og
Alhed Larsens smukke hjem, der ligger med en flot
udsigt til Storebælt og med stort set den samme
indretning, som da kunstnerparret boede der i
begyndelsen af 1900-tallet. Parret fik boligen bygget
i tæt samarbejde med arkitekt Ulrik Plesner – ét af
deres ufravigelige krav var, at der i hvert rum kun
måtte komme lys ind fra én side ”for ikke at få
uorden i skyggeforholdene”!
På museet venter to guider på os, og de vil vise os
rundt i den smukke bolig og fortælle om Johannes
og Alheds liv og kunst. Efter ca. en time med guiden
er der yderligere en time på egen hånd til at kigge
nærmere på husets interiører og på malerierne. Man
kan også gå en tur ud i haven, der med sine sjældne
træer og buske og fine rosenbede er en oplevelse i
sig selv.
En kort køretur bringer os ind til centrum af byen,
hvor vi på Hotel Troense spiser en lækker frokost.
Herefter er der et par timer hvor vi kan bruge tiden
efter eget ønske. Det kunne være at besøge det lille
museum ”Farvergården” (gratis entré), hvor der er
en udstilling om Kerteminde by og en udstilling om
forskellige håndværksfag. Man kunne også besøge
”Høkeren”, en del af Østfyns museer, men indrettet
som en gammel høkerforretning, hvor man kan købe
alt fra legetøj til spegepølser! Man kan også bare gå
en tur i den charmerende by med de mange små
bindingsværkshuse.
Efter en dag med oplevelser i den charmerende by
Kerteminde kører vi tilbage til Sjælland, så vi er
hjemme sidst på eftermiddagen.
Prisen inkluderer: transport, entré og rundvisning på
Johannes Larsen Museet, frokostplatte, Hotel
Troense, kaffe i bussen
Dagens Program:
10.00: Rundvisning på Johannes Larsen Museet
12.30: Frokostplatte, Hotel Troense
16.00: Afg. fra Kerteminde
Bindende tilmelding.
Lørdag den 13. maj 2023
Vælg opsamlingssted:
A: Rådmandshaven p-plads
kl. 08.00-17.40
B: Sct. Jørgens Park v/Tanken kl. 07.50-17.30
Hold nr. 6223117992
Pris kr. 850,-

den unikke kongelige havearv med nyskabende
havedesign og spændende udstillinger i slottet og
parken. I 1864 starter byggeriet af Sophiero, som
slottet hed dengang, på foranledning af Kronprins
Oscar og hustruen Sophia af Nassau. Slottet havde
kun én etage til at begynde med, men da Oscar blev
udnævnt til konge (Oscar II) ti år senere, gennemgik
slottet en omfattende renovering, og det fik her det
udseende, som vi kender i dag. I 1905 overtog
Kronprinsparret Gustaf Adolf og Margaret det fine
slot. De var begge meget interesserede i haver, og
det varede ikke længe, før en ny have voksede frem
på Sofiero.
I 1950 blev Gustaf Adolf konge af Sverige (Gustaf VI
Adolf), men haveinteressen var der altid plads til. I
1973 testamenterede Gustaf VI Adolf Sofiero til
Helsingborg. Takket være Margareta og Gustaf
Adolfs brændende haveinteresse kan titusinder af
besøgende hvert år nyde denne smukke slotspark,
som er verdenskendt for sine rododendron, som står
i flor fra midt maj til midt juni.
Efter opsamlingen sætter vi kursen direkte mod
Helsingør, alt imens der undervejs nydes en kop
buskaffe. Vi tager med én af de elektriske ForSea
færger til Helsingborg, Her stiger den dansktalende
guide fra Sofiero på bussen og giver os en kort
introduktion til vores besøg.
Efter få minutters kørsel, ankommer vi til det flotte
Sofiero Slot med den uforglemmelige blomsterpark,
der i årevis har behaget øjet, både på kongelige og
på nutidens mange besøgende.
Vi starter besøget med en guidet tur i parken. Efter
rundvisningen er frokosten gjort klar til os. Derefter
er der tid til at gå en tur i parken i eget tempo inden
det bliver tid til eftermiddagskaffe og hjemmebag i
Café Glasverandaen.
Inden vi forlader Sofiero, vil der igen være lidt tid på
egen hånd, så vi enten kan nærstudere vores
yndlingsplanter eller besøge stedets lille butik, hvor
der både kan købes planter, haveredskaber og
andet til haven – men også ting til hjemmet Vi kører
hjem via Helsingborg-Helsingør og herfra videre til
Sydvestsjælland efter en dag i smukke omgivelser
og måske med lidt planter eller andet i
bagagerummet!
Prisen inkluderer: transport, sejltur t/r til Helsingborg,
entré & rundvisning på Sofiero, frokost, kaffe &
kage, kaffe i bussen
Program
10.00 Afgang med færge fra Helsingør
11:00 Ankomst Sofiero
11.15 Guidet tur
12.30 Frokost, kylling, salat, vand og brød
14.30 Kaffe og kage
15.15 Afgang fra Sofiero
16.00 Afgang med færge fra Helsingborg
Bindende tilmelding
Lørdag den 28. maj 2022
Vælg opsamlingssted:
A: Rådmandshaven p-plads
kl. 07.30-19.05
B: Sct. Jørgens Park v/Tanken kl. 07.40-18.55
Hold nr. 6223117996
Pris kr. 950,-

Zen Garden og Holberg
Efter endt opsamling kører vi til Tersløsegård nær
Dianalund. 2022 er 300-året for Dansk Teaters
”fødsel”. Det skete nemlig i 1722, da Ludvig Holberg
fik opsat sit teaterstykke, ”Den politiske
Kandestøber” på Grønnegadeteatret. Hvad mange
ikke ved, er, at Holberg skrev meget andet end
komedier. F.eks. skrev han både historiske og
juridiske værker.
Holberg var meget moderne for sin tid, han var en
oplysningstidens mand. Han rådede f.eks. i 1728 til
at man gav jøder ret til indvandring og hævdede
også, at kvinder skulle have ret til studier og
embeder og til at blive anerkendt som juridiske
personer.
Holberg bosatte sig i 1745 på Tersløsegård og var
medvirkende til at Sorø Akademi blev oprettet som
en anderledes uddannelsesinstitution, der skulle
være uafhængig af Københavns Universitet. Som
hjælp til Akademiets grundlæggelse testamenterede
han hele sin formue til projektet.
Vi får en rundvisning på Tersløsegård i Holbergs
gamle stuer. Undervejs får vi beretningen om en
usædvanlig og fremsynet mand. Afhængig af vejr og
vind spiser vi en lækker sandwich enten på
Tersløsegård eller i Zen-Garden, som er vores
næste stop i dag og som er en helt anderledes
oplevelse.
Den imponerende Zen-Garden er én mands
livsværk: Jørgen Nielsen har igennem de seneste
35 år – ene mand – ændret en almindelig flad have
til et kuperet parkområde. Ét af grundelementerne i
forvandlingen er de store kampesten, der er
grundlaget for bakker og ”bjerge”. Alt i alt er der
brugt 8000 tons sten i haven. Jørgen Nielsen har
ladet sig inspirere på sine rejser i Himalaya, især af
de mange Rhododendron, der vokser vildt dér.
I Zen-Garden findes der over 700 forskellige
Rhododendron, hvoraf en stor del er bragt til
Danmark af Jørgen Nielsen. Zen-Garden består
egentlig af to haver, ”den gamle have” og ”den nye
have”, der alt i alt dækker et areal på 24.000 m2.
Det er Jørgen Nielsen og hans datter, Mette, der
passer Zen-Garden hvor man ud over de mange
planter også kan se ét af Europas største anlæg
med Koi-karper.
Inden vi forlader Zen-Garden får vi serveret kaffe og
kage.
Prisen inkluderer: transport, entré og guide,
Tersløsegård, sandwich og 1 øl/vand, entré ZenGarden, kaffe og kage, kaffe i bussen

Sofiero
Sofiero Slot & Blomsterpark: Med sin fantastiske
beliggenhed ved Øresund er Sofiero slot og
slotspark et uovertruffet udflugtsmål. Her forenes

Dagens Program:
10.00: Tersløsegård
12.30: Zen-Garden
16.00: Retur til opsamlingsstederne
Bindende tilmelding.
Lørdag den 10. juni 2023
Vælg opsamlingssted:
A: Rådmandshaven p-plads
kl. 08.50-17.10
B: Sct. Jørgens Park v/Tanken kl. 08.40-17.20
Hold nr. 6223117994 P
ris kr. 625,-
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FOREDRAG & FOREDRAGSRÆKKER
deres køn, men også af deres placering i samfundet
og deres gåpåmod. Den kone som ”hænderne sad
godt på” kunne have stor fremgang. Vi skal udbygge
og nuancere vore viden om kønsroller og om de
variationsmuligheder, der fandtes i middelalderen og
se på skik og brug i al almindelighed. Et andet
spændende kapitel er livet i kirken med sognekirker
og klostre og fortællinger om hellige mænd og
kvinder. Vi skal høre om jomfru Maria og om
berømte og lokale helgener. Alle i samfundet måtte
tænke i arbejde, pligter og selvforsyning, men også
på hvordan man skaber fred og en god samvittighed
AOF HUSET, Næstved
Mandage
6222211921 kl. 13:00 - 15:00 start 24-10-2022
5 gange i alt 10 lek. kr. 600,- (525,-)

nogen eller noget, der ikke længere er en del af ens
liv”.
Charlotte Clante Hospicepræst
Grønnegades Kaserne, Næstved
Onsdag
6223111901 kl. 19:00 - 21:00
d. 22-02-2023
1 gang i alt 2 lek. kr. 130,-

2 foredrag med Jan Skaarup

Tiden går men middelalderen består
V/Bodil Heiede

3 arrangementer med Charlotte Clante

Kom og vær med til at gøre middelalderen levende.
Igennem to kurser skal vi lære om, hvad
middelalderen har givet os som mennesker og
samfund. Konger og dronninger har vi haft siden
middelalderen, og middelalderens tanker om magt
og politik er stadig med os – også når vi kritiserer
magten. Vores kærlighedsliv, samvittighed og
forskellige meninger om kønsroller, er ligeledes fyldt
med tanker fra middelalderen. Middelalderen er
aldrig holdt op, men lever stadig i vores sprog og
vores ritualer og ideer om omsorg og fællesskab. Jo
mere vi spørger til historien, jo klogere bliver vi på
os selv som danskere, europæere og simpelthen
som mennesker.
To undervisningsforløb om middelalderens
mennesker
Undervisningen varetages af cand.mag. Bodil
Heiede. Undervisningen bygger på mange års
erfaring som gymnasielærer i historie og religion og
på et stort antal foredrag, som er blevet holdt i
mange forskellige sammenhænge. Bodil har holdt
foredrag i sognegårde, i foreninger og på højskoler
og på Folkeuniversitetet og har også tidligere
undervist på AOF. Der er plads til mange emner på
Bodil palet og ud over historie har Bodil også
arbejdet med idehistoriske og etiske temaer i form af
en række samtalecafeer
Bodil Heiede
Begge kursusforløb:
AOF HUSET, Næstved
Mandage
6222211920 kl. 13:00 - 15:00 start 19-09-2022
10 gange i alt 20 lek. kr. 1000,- (875,-)
Kursus 1:

Konger og dronninger i
middelalderen
I middelalderen var Danmark i støbeskeen. Den
sidste vikingekonge Knud den Store og den første
middelalderkonge Svend Estridsen var
foregangsmænd i arbejdet på at gøre Danmark til et
kristent kongerige. (sådan som man forstod det
dengang) Kongerne interesserede sig for politik og
for lov og retfærdighed, og de lod sig inspirere af
kirken. Konge og kirke samarbejdede, men kirken
hørte også til kongemagtens hårdeste kritikere. Ved
kongernes side stod dronningerne. De stod med
magtens tøjler i den ene hånd og jomfru Maria i den
anden hånd. Viden om de muligheder og dilemmaer,
som fandtes i middelalderen taler til mennesker –
også i dag.
AOF HUSET, Næstved
Mandage
6222211920 kl. 13:00 - 15:00 start 19-09-2022
5 gange i alt 10 lek. kr. 600,- (525,-)

Kærlig nat og dag
- Livet er. Og det bliver ved.
Helt til sidste åndedrag
Kærlig nat og dag - Livet er. Og det bliver ved. Helt
til sidste åndedrag. Onsdag den 7. september kl.
19-21.00 kommer Hospicepræst på Diakonistiftelsens hospice Charlotte Clante og fortæller om
sit spændende job blandt patienter og pårørende.
Mange forbinder kun hospice med død. Men for os,
der arbejder her, er det, det mest livsbekræftende
sted at arbejde. Livet leves på hospice. Der er
masser af sorg, vrede, angst og dybe samtaler, men
også masser af lat-ter, glæde, musik, sang og ikke
mindst håb. Livet stopper ikke, fordi man venter på
døden!
Charlotte Clante Hospicepræst
Grønnegades Kaserne, Næstved
Onsdag
6222211902 kl. 19:00 - 21:00
d. 07-09-2022
1 gang i alt 2 lek. kr. 130,-

Til middag med døden - med
hospicepræst Charlotte Clante
Til middag med døden med hospicepræst Charlotte
Clante 23. november kl. 18-21 En aften med livets
afslutning som tema: Hvad skal man skrive i sit
testamente? Vil man donere sine organer? Kan man
få en rød kiste? Vil du holde min hånd, når jeg dør?
Hvordan forbereder man sig på døden? Alle disse
ting vil vi tale om med en række fagpersoner som:
advokat, bedemand, læge, våger og præst - mens vi
nyder en lækker middag. Inkl. spisning, kaffe/the og
kage. Øl, vin og vand kan købes til en rimelig pris
Charlotte Clante Hospicepræst
Grønnegades Kaserne, Næstved
Onsdag
6222211903 kl. 18:00 - 21:00
d. 23-11-2022
1 gang i alt 3 lek. kr. 320,- (280,-)

Kursus 2:

Sorgen er kærlighedens pris

Kvinder og mænd i middelalderen

Sorgen er kærlighedens pris Onsdag den 22.
februar kl. 19-21.00 kommer Hospicepræst på
Diakonis-sestiftelsens hospice Charlotte Clante og
holder foredrag om sorg. Sorg er en del af
menneskelivet, som er svær at bære. Den kan være
for-bundet med tab af et andet menneske, men kan
også være bristede drømme eller tab af mening og
håb. Men en ting er sikkert ”sorg er altid sorg over

Både kvinder og mænd måtte kæmpe for at
overleve i middelalderen, og derfor var det vigtigt at
leve i fællesskaber bygget på tradition og ritualer.
Samfundslivet var mangfoldigt og varieret.
Mændene indgik i mange slags fællesskaber og
broderskaber, der var stærkt ritualiserede.
Kvinderne var lige som mændene definerede af
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Udbryderkongen Carl August
Lorentzen
Carl August Lorentzen var en notorisk indbruds- og
pengeskabstyv, men han var også en meget aktiv
udbryder, der brød ud af fængsler og andre lignende
institutioner, og det gjorde han ikke mindre end 14
gange. Den allermest berømte og spektakulære
flugt var i 1949, hvor han gravede sig ud af Horsens
Statsfængsel via en 18 meter lang tunnel, som han
egenhændigt havde gravet under fængselsgården.
Det havde taget ham 11 måneder at grave tunnelen.
Natten mellem den 22. og 23. december 1949
kravlede han op af et hul i fængselsinspektørens
kartoffelkælder og forsvandt ud i friheden. Der bliver
vist video og billeder og underholdt om denne iøvrigt
meget charmerende og begavede indbrudstyv, som
også var en habil kunstmaler og kunsthåndværker.
Jan Skaarup
Grønnegades Kaserne, Næstved
Mandag
6222211909 kl. 19:00 - 21:00
d 17-10-2022
1 gang i alt 2 lek. kr. 130,- (, -)

Kærlighed på falderebet
Foredraget er en humoristisk fortælling om
kærlighed (og livsstilsændring) i en sen alder. I
2016, dagen efter min 60 års fødselsdag, erkendte
jeg, at jeg var blevet overvægtig. Jeg indledte en
slankekur, hvilket gik lidt trægt i starten, men
alligevel, fordi jeg var single, tog jeg mod til mig og
gik på dating app’en Tinder, hvor jeg begyndte at
kommunikere med Nop fra Bangkok. Vi mødtes
fysisk i Bangkok i maj 2016 og blev meget glade for
hinanden. Efterfølgende kom Nop til Danmark i juni
2016, og så ændrede mit liv sig radikalt. Nop er
meget bevidst om kost og sund levevis og formåede
at hjælpe mig til at tabe 18 kilo, men da vi blev gift i
2017, måtte vi indse, at det ikke var nemt at få lov til
at bo sammen i Danmark. Vores forsøg på at blive
ægtefællesammenført, endte med, at min hustru og
jeg flyttede til Sydfrankrig, hvor vi med ikke så få
komplikationer i forhold til fransk bureaukrati, boede
og arbejdede i næsten to år, inden vi vendte tilbage,
akkurat som Coronaen brød ud. Det er altså et
humoristisk foredrag om at møde en ny kærlighed i
en sen alder, om at slanke sig, leve sundt og så de
udfordringer, man som dansker kan få, hvis man
ønsker at leve med en ægtefælle fra et land udenfor
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EU. Jeg viser billeder, tegninger og video (fra
Frankrig og Thailand)
Jan Skaarup
Grønnegades Kaserne, Næstved
Onsdag
6223111902 kl. 19:00 - 21:00
d. 12-04-2023
1 gang i alt 2 lek. kr. 130,-

Jeg er syg, men fejler ikke noget Helbredsangst set indefra
Kasper Birch fik helbredsangst da han var i
slutningen af trediverne. Det var så voldsomt, at han
mentalt sagde farvel til sin kone og børn fordi han
var overbevist om, at læger og andre løj for ham,
når de gang på gang ikke kunne finde de sygdomme
han frygtede. Helbredsangst eller sygdomsangst er
en angstlidelse, hvor man er plaget af frygten for at
have eller få alvorlig sygdom. Helt almindelige
kropslige symptomer tolkes som tegn på dødelig
sygdom og kan være svært invaliderende for de
ramte. Det skønnes, at mellem 130-150.000
danskere lider af det i behandlingskrævende grad.
Lidelsen er bedre kendt som hypokondri, og er en
anerkendt angstlidelse, der kan diagnosticeres og
behandles på linje med andre angstformer. I
foredraget tager Kasper Birch udgangspunkt i sin
egen historie og indvier publikum i, hvordan det
opleves at have helbredsangst. Bevæbnet med
nysgerrighed og humor fortæller Kasper om,
hvordan han med hjælp fra en ekspert fra Aarhus
Universitetshospital, en kendt hjerneforsker og en
præst lærte at forstå, hvorfor han fik lidelsen,
hvordan alt det han gjorde for at slippe af med den
var forkert, og hvordan han i dag lever godt med
helbredsangsten. På dagen sælger og signerer
Kasper Birch sin bog ”Jeg er syg-men jeg fejler ikke
noget”
Kasper Birch
Grønnegades Kaserne, Næstved
Mandag
6222211900 kl. 19:00 - 21:00
d. 19-09-2022
1 gang i alt 2 lek. kr. 130,-

på angreb mod Danmark – specielt Sjælland og De
danske Stræder – Øresund, Storebælt og Lillebælt
var og er også i dag og i fremtiden vitale
gennemsejlingsfarvande for den russiske flåde.
Udviklingen trækkes op til dagens alvorlige situation
omkring Østeuropa og Østersøen. – De danske
stræder har ikke mistet deres geostrategiske
betydning. I forbindelse med foredraget vises en
mindre udstilling af hemmelige russiske kort over
Sjælland og andet klassificeret
efterretningsmateriale.
Niels Jensen Fhv. Efterretningsofficer
Grønnegades Kaserne, Næstved
Onsdag
6222211901 kl. 19:00 - 21:00
d. 19-10-2022
1 gange i alt 2 lek. kr. 130,-

til, på den simpleste og mest effektive måde, at
aktivere de intelligente pandelapper, lære begge
hjernehalvdele at arbejde sammen og dæmpe din
angstfremkaldende Amygdala i krypdyrhjernen. Du
får også praktiske råd til, hvordan du stimuler din
hjerne, tester dine tanker og ønsker samt kickstarter
din intuition, så du får let ved at vælge de bedste
ting i livet. Kort sagt: du vil gå fra dette foredrag med
mere energi og frisk mod! Ole Larsens bøger kan
købes i forbindelse med foredraget. Du kan læse
mere på www.stresskonsulent.dk
Ole Larsen
Grønnegades Kaserne, Næstved
Tirsdag
6222211904 kl. 18:30 - 21:30
d.20-09-2022
1 gang i alt 3 lek. kr. 150,-

For Dannebrogs Ære

Workshop: Sæt dig mål, og få
succes

De russiske koldkrigsplaner for angreb på Sjælland
afsløres den 19. oktober kl. 19.00 Foredrag om de
østeuropæiske angrebsplaner mod Danmark og
Danmarks geostrategiske position som ”prop” i
adgangen til Østersøen. Den tidligere taktiske
efterretningsofficer Niels Jensen fortæller og viser
eksempler på Den kolde Krigs hemmeligheder bl.a.
om luft- og sølandsætninger på Sjælland – samt den
hemmelige russiske kortlægning af Danmark med
fokus på Sjælland. Siden 1950 har hemmelige
russiske topografer og kortfabrikker produceret
omkring 1000 hemmelige militære kort over
Danmark. Foredraget bygger på en række højt
klassificerede efterretningsrapporter udarbejdet af
amerikanske CIA m. fl. organisationer. Disse
rapporter beskriver i detaljer Warszawapagtens
militære opbygning med henblik på angreb mod
Danmark – specielt Sjælland og De danske Stræder
– Øresund, Storebælt og Lillebælt var og er også i
dag og i fremtiden vitale gennemsejlingsfarvande for
den russiske flåde. Udviklingen trækkes op til
dagens alvorlige situation omkring Østeuropa og
Østersøen. – De danske stræder har ikke mistet
deres geostrategiske betydning. I forbindelse med
foredraget vises en mindre udstilling af hemmelige
russiske kort over Sjælland og andet klassificeret
efterretningsmateriale.
Niels Jensen Fhv. Efterretningsofficer
Grønnegades Kaserne, Næstved
Onsdag
6223111900 kl. 19:00 - 21:00
d. 22-03-2023
1 gange i alt 2 lek. kr. 130,-

Her kan du lære, hvordan ønsker og drømme kan
gøres til virkelighed privat og på job. Ole Larsen
fjerner din frygt og lærer dig at bruge din intuition
som vejviser. Han har trænet topidrætsfolk og
almindelige mennesker med en metode, der giver
succes. Du instrueres i et positivt kropssprog og får
nogle øvelser, så du udstråler energi. Du lægger en
plan, og sparker den i gang med de sidste nye
mentale teknikker, der omfatter en speciel
programmering af hjernen, hvor mål lægges ind i
den som på en GPS. Samtidig lærer du med Ole
Larsens vippetest, at teste om dine mål er
realistiske. Uanset om du vil reducere din vægt,
finde nyt job, bolig eller kæreste, planlægge en
uddannelse eller lægge en investeringsplan, så
virker metoden. Tænk på dette: ”Hvis dit liv var en
film, gad du så se den?” På dette kursus lærer du at
lave en drejebog, så dit liv kan blive succesfuldt som
på en film. Prisen er inklusiv manual og Ole Larsens
instruktionsbog. Der er begrænset deltagerantal.
Workshoppen varer fra 9 - 15 - medbring selv mad
og drikke - det er ikke muligt at købe.
Du kan læse mere på www.stresskonsulent.dk
Ole Larsen
AOF HUSET, Næstved
Mandag
6222211905 kl. 09:00 - 15:30
d. 24-10-2022
1 gang i alt 7 lek. kr. 450,-

2 Foredrag med Rebelkirurgen Erik Erichsen:

Ivan – og Putin – ved hvor du bor
De russiske koldkrigsplaner for angreb på Sjælland
afsløres den 19. oktober kl. 19.00 Foredrag om de
østeuropæiske angrebsplaner mod Danmark og
Danmarks geostrategiske position som ”prop” i
adgangen til Østersøen. Den tidligere taktiske
efterretningsofficer Niels Jensen fortæller og viser
eksempler på Den kolde Krigs hemmeligheder bl.a.
om luft- og sølandsætninger på Sjælland – samt den
hemmelige russiske
kortlægning af
Danmark med fokus
på Sjælland. Siden
1950 har hemmelige
russiske topografer
og kortfabrikker
produceret omkring
1000 hemmelige
militære kort over
Danmark. Foredraget
bygger på en række højt
klassificerede
efterretningsrapporter
udarbejdet af amerikanske
CIA m. fl.
organisationer. Disse rapporter beskriver i detaljer
Warszawapagtens militære opbygning med henblik

Rebelkirurgen - "Man tager hvad
man haver"

Undgå stress - bring din hjerne i
topform
En sund hjerne er en glad hjerne. Med hvad er
egentlig de vigtigste hjernekompetencer, hvis man
skal klare sig godt i livet, og hvorfor plages mange af
stress og angst? Stress- og smerteeksperten Ole
Larsen giver dig svaret og løfter sløret for, hvordan
du lettest implementerer en række simple mentale
teknikker, der kan bringe din hjerne i topform og give
dig en lettere hverdag. Ole Larsen er forfatter til
bestsellerbogen ”Slut med hovedpine og
rygsmerter”. Han har uddannet de fleste af landets
stresskonsulenter og udviklet en anerkendt metode
til behandling af fobier og allergier. Foredraget byder
på en fin balance mellem videnskabelige forklaringer
og konkrete råd, og giver dig frem for alt redskaber

Den danske kirurg Erik Erichsen - kendt som
"Rebelkirurgen" fra dokumentarfilmen og bogen med
samme titel - fortæller i ord og billeder om sine
mange år på et missionshospital i Etiopien, hvor den
store mangel på ressourcer tvang ham at anvende
højst uortodokse løsniger på kirurgiske problemer,
f.eks. cykeleger og slangeklemmer til at behandle
frakturer og meget andet.
Rebelkirurgen Erik Erichsen
Grønnegades Kaserne, Næstved
Mandag
6222211906 kl. 19:00 - 21:00
d.07-11-2022
1 gang i alt 2 lek. kr. 130,-

Rebelkirurgen - "Mission
accomplished"
Den danske kirurg Erik Erichsen - kendt som
"Rebelkirurgen" fra dokumentarfilmen og bogen med
samme titel - fortsætter sin fortælling fra
missionshospitalet i Etiopien, der han efter et
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decennium lykkedes at gøre hospitalet
selvforsørgende og sig selv overflødig.
Rebelkirurgen Erik Erichsen
Grønnegades Kaserne, Næstved
Mandag
6222211907 kl. 19:00 - 21:00
d. 21-11-2022
1 gang i alt 2 lek. kr. 130,-

VILDERE
NATURNATIONALPARKER, HEGN
OG DYREVELFÆRD
På globalt plan er ca. 200.000 arter uddøde inden
for de seneste 500 år som følge af menneskets
udbredelse, naturødelæggelse og ressourceforbrug.
Dansk natur har det også skidt – faktisk ligger vi i
bund i EU – og derfor er der brug for at gentænke
en dansk naturforståelse, der i højere grad tager
udgangspunkt i naturens egne præmisser. Hvorfor
har dansk naturpolitik og naturforvaltning ikke
standset den igangværende udryddelse af arter og
den generelle naturforarmelse? I ord og
naturbilleder gør Rune Engelbreth Larsen os klogere
på den danske naturkrise, og hvorfor vildere
naturnationalparker kan være en del af løsningen på
problemet. Konceptet "naturnationalpark", der er
opfundet af forelæseren, er under etablering 15
steder i Danmark, hvilket imidlertid også skaber
debat om dyrevelfærd, hegn og sikkerhed, når man
færdes blandt store dyr som vilde heste, bisoner og
elge i danske landskaber. • Forelæser og forfatter
Rune Engelbreth Larsen er medlem af Det Etiske
Råd og Repræsentantskabet i Danmarks
Naturfredningsforening. Seneste bog: 'Danmarks
genforvildede natur'. www.naturzonen.dk |
www.polifilo.dk | www.forlaget-dana.dk |
Rune Engelbreth Larsen
Grønnegades Kaserne, Næstved
Onsdag
6222211908 kl. 19:00 - 21:00
d. 31-08-2022
1 gang i alt 2 lek. kr. 130,-

os, som mennesker næsten kunne være. I dette
foredrag graver vi dybt i sandkassen og kommer
tættere på sandheden om landet, folkene, partiet og
dets ledere, samt forskellene og lighederne mellem
os og Riget i Midten.
Simon Rom Gjerø
Grønnegades Kaserne, Næstved
Mandag
6222211961 kl. 19:00 - 21:00
d. 26-09-2022
1 gang i alt 2 lek. kr. 130,-

Kinas grønne omstilling
Kina er verdens største udleder af Co2, men
samtidig har Kina allerede i mange år været det land
i verden, der investerer mest i grønne teknologier og
er helt i front når det gælder udviklingen af
alternative energiformer. Der er simpelthen en grøn
revolution i gang – og derfor er det er vigtigere end
nogensinde at holde øje med hvad der sker i Riget i
Midten. Næsten halvdelen af alle nye elbiler i verden
i 2021 blev solgt i Kina og i Shanghai skal halvdelen
af alle nye biler køre på el eller brint inden 2025. Og
til at hjælpe det på vej, er der allerede opsat langt
over 800.000 ladestandere over hele landet. Målet
er at Kina skal være Co2 neutral inden 2060. Kom
og hør om, hvordan de har tænkt sig at nå det.
Simon Rom Gjerø er cand.mag i kinesisk, moderne
Østasien- og udviklingsstudier og historie. Han har
boet 12 år i Kina, hvor han bl.a. har arbejdet som
rejseleder, journalist, forfatter og historiker. Han
underviser i kinesisk og historie og er forfatter til
flere bøger og artikler om Kina.
Simon Rom Gjerø
Grønnegades Kaserne, Næstved
Mandag
6222211962 kl. 19:00 - 21:00
d. 31-10-2022
1 gang i alt 2 lek. kr. 130,-

Bliv klog på Kina - 7 foredrag
v/Simon Rom Gjerø
Rom Gjerø er cand.mag i
kinesisk, moderne Østasienog udviklingsstudier og
historie. Han har boet 12 år i
Kina, hvor han bl.a. har
arbejdet som rejseleder,
journalist, forfatter og
historiker. Han underviser i
kinesisk og historie og er
forfatter til flere bøger og
artikler om Kina.
Simon Rom Gjerø
Alle 7 Foredrag:
Grønnegades Kaserne, Næstved
Mandage
6222211960 kl. 19:00 - 21:00 start 26-09-2022
7 gange i alt 14 lek. kr. 800,- (700,-)

Du store kineser - Hvem er
kineserne og deres ledere og
hvordan opfatter de os og sig selv?
Af hver femte person i verden er én kineser. Hvem
er disse mennesker, der udgør så stor en del af
menneskeheden og hvilken helt almindelig hverdag
leves der bl.a. de 1,4 milliarder mennesker inde bag
den kinesiske mur? Fra milliardæren til tiggeren i
Shanghai, fra kinesisklæreren i Beijing til risbonden i
Guizhou, fra den tibetanske hyrde til skoleeleven i
Indre Mongoliet. Mange forfattere og rejsende fra
Kina har forsøgt at få os til at tro, at kineserne er
både eksotiske og mystiske og lige så forskellige fra
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Taiwan – en kinesisk provins eller et
selvstændigt land?
Uanset om det er et bluff eller en ægte trussel om
invasion, har stigningen i kinesisk militær aktivitet
over Taiwan i løbet af den sidste tid skabt global
bekymring. Centralt i konflikten er, at den kinesiske
regering ser Taiwan som en udbryderprovins, der i
sidste ende vil blive en del af landet igen. De fleste
taiwanere er totalt uenige. De føler, at de lever og
bor i en separat nation - uanset om uafhængighed
nogensinde bliver erklæret officielt eller ej. Men
hvad er hoved og hale i denne konflikt og er der
nogen der har ret? Simon Rom Gjerø er cand.mag i
kinesisk, moderne Østasien- og udviklingsstudier og
historie. Han har boet 12 år i Kina, hvor han bl.a. har
arbejdet som rejseleder, journalist, forfatter og
historiker. Han underviser i kinesisk og historie og er
forfatter til flere bøger og artikler om Kina.
Simon Rom Gjerø
Grønnegades Kaserne, Næstved
Mandag
6222211963 kl. 19:00 - 21:00
d. 28-11-2022
1 gange i alt 2 lek. kr. 130,-
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Kinas kvinder – Fra indbundne
fødder til høje hæle og #metoo
Historien bliver fortalt gennem tre generationer af
kinesiske kvinder. Deres livhistorier illustrerer den
enorme forandring kvinderne har gennemgået i det
kinesiske samfund. Bedstemor Wang, der fik
”befriet” sine indbundne liljefødder, arbejderkvinden
Liu, hvis liv næsten blev ødelagt af
Kulturrevolutionen, og den unge fraskilte
forretningskvinde Xue Rui, der til trods for en god
karriere og det frie liv, bukkede under for familiens
og samfundets pres og giftede sig igen. Til sammen
dækker de over de sidste hundrede års historie i
Kinas hovedstad, Beijing. Få et fantastisk indblik i,
hvordan livet ser ud for de kinesiske kvinder i dag i
forhold til dating, familie, ægteskab, børn, karriere,
#metoo, coronakrisen og meget andet. Simon Rom
Gjerø er cand.mag i kinesisk, moderne Østasien- og
udviklingsstudier og historie. Han har boet 12 år i
Kina, hvor han bl.a. har arbejdet som rejseleder,
journalist, forfatter og historiker. Han underviser i
kinesisk og historie og er forfatter til flere bøger og
artikler om Kina.
Simon Rom Gjerø
Grønnegades Kaserne, Næstved
Mandag
6222211964 kl. 19:00 - 21:00
d. 19-12-2022
1 gang i alt 2 lek. kr. 130,-

Rusland – Kina
Det sidste år er der blevet skrevet stolpe og ned om
forholdet mellem Rusland og Kina. Men meget af
det, der er blevet skrevet, tager ikke højde for den
virkelige historie mellem de to nationer. Dette
foredrag vil transportere dig tilbage til en række
historiske møder på grænsen mellem Rusland og
Kina over en tre hundrede årig periode, og udforske
en række begivenheder, der fortsætter med at forme
de geopolitiske relationer mellem disse to
stormagter. Historien om rivaliseringen mellem det
russiske imperium/Sovjetunionen og Kina
gentegnede kortet over Asien og gav anledning til et
af de vigtigste – og mest komplicerede – forhold i
verden i dag. Simon Rom Gjerø er cand.mag i
kinesisk, moderne Østasien- og udviklingsstudier og
historie. Han har boet 12 år i Kina, hvor han bl.a. har
arbejdet som rejseleder, journalist, forfatter og
historiker. Han underviser i kinesisk og historie og er
forfatter til flere bøger og artikler om Kina.
Simon Rom Gjerø
Grønnegades Kaserne, Næstved
Mandag
6223111961 kl. 19:00 - 21:00
d.30-01-2023
1 gang i alt 2 lek. kr. 130,-

Beijing – Fortidens og fremtidens by
Få byer i verden har tjent så længe som det politiske
hovedkvarter og kulturelle centrum i et område så
enormt som Kina. Beijing, eller Peking, har været en
integreret del af Kinas historie i løbet af de sidste
otte hundrede år og betydningen af Beijing gør det
således umuligt at forstå Kina uden kendskab til
denne by. Formand Mao havde drømt om at se
endeløse rækker af rygende fabriksskorstene, når
han så paraderne fra toppen af Den Himmelske
Freds Port. Men på trods af et helt usandsynligt
byggeboom de sidste 30 år, er det heldigvis stadig
krigens nordlige
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muligt at finde den gamle stad, og byens centrale
akse med verdens største paladskompleks, Den
Forbudte By, i midten, er intakt. Men byen er også
konstant udfordret af overbefolkning, trafik,
forurening, tørke og meget andet, og spørgsmålet er
om byen kan følge med. Simon Rom Gjerø er
cand.mag i kinesisk, moderne Østasien- og
udviklingsstudier og historie. Han har boet 12 år i
Kina, hvor han bl.a. har arbejdet som rejseleder,
journalist, forfatter og historiker. Han underviser i
kinesisk og historie og er forfatter til flere bøger og
artikler om Kina.
Simon Rom Gjerø
Grønnegades Kaserne, Næstved
Mandag
6223111962 kl. 19:00 - 21:00
d. 27-02-2023
1 gange i alt 2 lek. kr. 130,-

de talrige kriser og konflikter under – og efter – Den
kolde Krig. I denne spændende række af foredrag
tager vi fat i de enkelte europæiske nationers
historie og situation før og efter milleniumskiftet.
Ofte har der i de enkelte lande være forhold, der
også påvirket udviklingen uden for landets egne
grænser, og som noget nyt gennemgår vi EAEU's
medlemslande – Putins modstykke til EU. Alle
onsdage indledes med en landepræsentation, hvor
særpræg af historisk, religiøs og politisk art ridses
op, og efter en pause med kaffe, the og kage, tager
vi fat på de nyere kriser og konflikter i - og omkring nationen. Der udleveres udførligt
undervisningsmateriale med kildehenvisninger ved
alle foredragene. Tilsammen giver det et godt
overblik over de væsentligste problemer i nyere
europæisk historie.
Der serveres kaffe/the og kage i pausen.
Alle 12 Foredrag:
Grønnegades Kaserne, Næstved
Onsdage
6222211930 kl. 18:30 - 21:00 start 28-09-2022
12 gange i alt 36 lek. kr. 1200,- (1050,-)
6 Foredrag i 2022:
Grønnegades Kaserne, Næstved
Onsdage
6222211931 kl. 18:30 - 21:00 start 28-09-2022
6 gange i alt 18 lek. kr. 720,- (630,-)

Krudt og kugler i Kina
Krudt og kugler i Kina I 1921 fik det danske firma
Nielsen & Winther en millionordre på maskiner til
våbenproduktion. Maskinernes destination var
Mukden, hovedstaden i Manchuriet, og køberen var
Kinas mest magtfulde krigsherre, Mukdentigeren.
Med den dyrebare last fulgte den danske ingeniør
Robert A. Christensen. Han fik til opgave at bygge
en topmoderne våbenfabrik, der skulle være Kinas
største, så krigsherren drømme om at blive Kinas
nye kejser kunne realiseres. Ikke alt gik dog som
planlagt. Hør om Kinas farverige krigsherrer, der
dagligt plottede mod hinanden og hvor alliancer
skiftede som vinden blæste. Og hør om det
luksuriøse expatliv i 1920ernes Nordøstkina, der
levedes vildt og vovet - med japanske skønjomfruer,
brændevin og champagne i stride strømme - mens
bomberne faldt om ørerne på dem og faren for
japansk invasion kom tættere på dag for dag. Simon
Rom Gjerø er cand.mag i kinesisk, moderne
Østasien- og udviklingsstudier og historie. Han har
boet 12 år i Kina, hvor han bl.a. har arbejdet som
rejseleder, journalist, forfatter og historiker. Han
underviser i kinesisk og historie og er forfatter til
flere bøger og artikler om Kina.
Simon Rom Gjerø
Grønnegades Kaserne, Næstved
Mandag
6223111963 kl. 19:00 - 21:00
d. 27-03-2023
1 gang i alt 2 lek. kr. 130,-

Europas kriser og konflikter
- før og nu - 12 foredrag
Ved seniorkonsulent, kulturhistoriker Tommy P.
Christensen, Malmø
12 onsdage i efteråret/foråret 2022/2023 Russiske
angreb på fredelige nabolande, energikrise, nye
alliancer og ”frosne” grænsekonflikter. Europæiske
historie er ikke blevet nemmere at holde styr på med

6 Foredrag i 2023:
Grønnegades Kaserne, Næstved
Onsdage
6223111931 kl. 18:30 - 21:00 start 18-01-2023
6 gange i alt 18 lek. kr. 720,- (630,-)

Frankrig – efter præsidentvalget i
juli
Den yderste højrefløj er som så mange steder i
Europa ved at blive en del af møblementet, skrev
Kirsten Biering i magasinet ”Ræson” efter
Emmanuel Macron havde genvundet præsidentposten, men det yderliggående Marine Le Pens
Rassemblement National er fortsat er populært hos
mange fransk-mænd i EU's største land. Første
halvår af 2022 havde Frankrig formand-skabet i EU,
og det medvirkede utvivlsom til præsident Macron
lagde sig i selen for at være på talefod med den
russiske præsident Vladimir Putin. Vi kaster det
lange blik på forholdet mellem de to nationer, den
gamle koloni-herre og hvad der mere og mere ligner
en ny imperiebygger med krige og ”begrænsede
militære operationer” i sit nærområde.
Tommy P. Christensen
Grønnegades Kaserne, Næstved
Onsdag
6222211932 kl. 18:30 - 21:00
d. 28-09-2022
1 gange i alt 3 lek. kr. 130,- (,-)

Østrig - landet der forsvandt
Det er stadig tabubelagt i Østrig, at beskæftige sig
alt for indgående med tiden efter ”Anschluss” i 1938
– hvor Østrig blev indlemmet i Det stortyske Rige,
1939-42 benævnt Ostmark - og det østrigske folk
deltog i den 2, verdenskrig på tysk side. Østrigs
demokratiske forfatning fra 1920 blev ophævet i
1934, men genindført i 1945. Ifølge forfatningen er
Østrig en forbundsstat (som Tyskland) bestå-ende
af ni delstater eller forbundslande (Länder) hver med
eget parlament og egen regering. Den kolde krig og
den indenrigspolitiske borgfred medførte at
retsopgøret med krigsforbryderne fra den 2.
Verdenskrig og udrensningen af ledende nazister
blev stærkt begrænset. Men i maj 1955 valgte de
tidligere allierede at indgå en statsaftale med Østrig,
der indebar besættelsens ophæv-else,
uafhængighed forbundet med krav om Østrigs
fremtidige internationale neutralitet og forbud mod
en forening med Tyskland. Herefter blev det nye
Østrig optaget i FN (1955), Europarådet (1956) og
EFTA (1960). Vi ser på Østrigs skæbne i det 20.
årh., og vi runder lige Bündnis Zukunft Österreich,
(BZÖ), dannet i 2005 af udbrydere fra Freiheitliche
Partei Österreichs (FPÖ), med bl.a. Jörg Haider.
Tommy P. Christensen
Grønnegades Kaserne, Næstved
Onsdag
6222211933 kl. 18:30 - 21:00
d. 12-10-2022
1 gang i alt 3 lek. kr. 130,-

Republikken Irland – er Sinn Fein
den nye magtfaktor?
I juni 2020 kunne man på et pressemøde høre
partilederen for Fine Gael, og Taoiseach i det irske
parlament, Leo Varadkar (f.1979) erklære:
”Borgerkrig-ens politik sluttede for mange år siden i
vores land, men i dag slutter den også i
parlamentet”. Hermed sigtede han til det forhold, at
de to store, gamle liberale partier Fine Gael og
Fianna Fail siden den irske borgerkrig for et århundrede siden ideologisk set var stort set enige
uden rigtigt at kunne for-brødres. Det der bragte
forandringen ind i den irske indenrigspolitik var den
overraskende store valgsejr til Sinn Fein, der
normalt altid udhænges som det venstreorienterede,
republikanske, irsk-nationalistiske parti, der havde
tætte bånd til det militante IRA. Partiets populære
leder, Mary Lou McDonald, var en vigtig faktor i
partiets øgede popularitet, men alle forsøg på at
danne rege-ring med Irlands to traditionelle
magtpartier (Fine Gael og Fianna Fail) var dømt til at
mislykkes, da de begge ville gøre hvad som helst for
ikke at få Sinn Fein til magten. Vi sætter lup på
historien, der naturligvis også involverer Brexit,
Nordirlands stilling og udsigterne for et forenet
Irland.
Tommy P. Christensen
Grønnegades Kaserne, Næstved
Onsdag
6222211934 kl. 18:30 - 21:00
d. 26-10-2022
1 gang i alt 3 lek. kr. 130,-

Norge – en energileverandør som
kan hjælpe EU?
Takket være vandkraften er Norge i en begunstiget
situation med masser af ren strøm fra næsten 100
pct. vedvarende energi. Omkring 90 pct. af Norges
elproduktion kommer fra vandkraft, og i modsætning
til sol- og vindenergi er det en vedvarende
energikilde, der gør det muligt at op- og nedjustere
elpro-duktionen i forhold til forbruget. Alligevel
vokser træerne ikke ind i himlen, da
nedbørsmængderne bestemmer hvor meget vand
der er til rådighed, og skal Norge dække store dele
af Nordeuropas energibehov på grund af den
manglende energi fra Rusland kan der opstå
problemer. Vi ser nærmere på Norges – og Europas
– energisituation
Tommy P. Christensen
Grønnegades Kaserne, Næstved
Onsdag
6222211935 kl. 18:30 - 21:00
d. 09-11-2022
1 gang i alt 3 lek. kr. 130,-

Ålandsøerne – i klemme ved en
Nato-udvidelse
Den finske øgruppe i Ålandshavet mellem Sverige
og Finland har mindre en 30.000 indbyggere, og har
siden 1921 været en selvstyrende og demilitariseret
del af Finland. Øgruppen har eget flag og egne
frimærker og eget internet-domænenavn (.ax) samt
egne nummerplader på motorkøretøjer og er
ligesom Færøerne og Grønland selvstændigt
medlem af Nordisk Råd. Finlands ansøg-ning om
optagelse i NATO omfatter således ikke
Ålandsøerne, men placeret mellem de to
ansøgerlande – Sverige og Finland – er det en
delikat situation. Vi følger op på historien, og ønsket
om fortsat at være en demilitariseret zone. Hvad er
egentlig historien bag øernes særlige status?
Tommy P. Christensen
Grønnegades Kaserne, Næstved
Onsdag
6222211936 kl. 18:30 - 21:00
d. 07-12-2022
1 gang i alt 3 lek. kr. 130,-

Armenien – meget mere end Charles
Aznavour
De fleste har nok hørt den charmerende franskarmenske sanger Charles Aznavour (1924-2018),
der boede i Genève, i Schweiz, men er næppe
vidende om, at Aznavour ikke kun var en populær
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sanger og skuespiller, men også Armeniens
ambassadør ved FN. Sovjetunionens opløsning
fandt sted samtidig med Armeniens konflikt med
Aserbajdsjan om enklaven Nagorno-Karabakh med
armensk-kristen befolk-ning og status af autonom
region, men omsluttet af det islamiske Aserbajdsjan. En ny forfatning blev indført i 1995 efter en
folkeafstemning. Den giver vide beføjelser til
præsidentembedet både med hensyn til udpegelse
af regering og højere embedsmænd i provinsen.
Rusland er Armeniens vigtigste strategiske partner i
regionen, og de to lande har indgået en aftale om
stationering af russiske tropper i Armenien. Takket
være den armenske diaspora har Armenien nære
forbindelser med USA, og landet ønsker nærmere
samarbejde med NATO, men ikke medlemskab. I
2004 blev Armenien omfattet af EU's
naboskabspolitik (CEPA). Efterfølgende er
Armenien også blevet medlem af Den Eurasiske
Økonomiske Union (EAEU) – oprettet i 2015 – af
Rusland. Tiden vil vise om både-og-tilgangen har
mulighederne for sig.
Tommy P. Christensen
Grønnegades Kaserne, Næstved
Onsdag
6222211937 kl. 18:30 - 21:00
d. 21-12-2022
1 gang i alt 3 lek. kr. 130,-

Kirgisistan – Asiens Schweiz og i
lommen på præsident Putin?
Lad os bare indrømme, at vi hverken ved hvad
hovedstaden i Kirgisistan hed-der eller om de har en
præsident – og hvad han måtte hedde. Vi dykker
ned i den nyere historie for den tidligere
sovjetrepublik og Putins politik for repu-blikken.
Kirgisistan er sammen med Kasakhstan,
Hviderusland og Rusland med i det ambitiøse
integrationsprojekt mellem Rusland og en række
post-sovjetiske nationer – en union, der kaldes Den
Eurasiske Økonomiske Union (EAEU). Vi ser
nærmere på dyret, der blev oprettet 2015 som en
udvidelse af den eurasiske toldunion mellem
Rusland, Hviderusland og Kasakhstan fra 2010.
Tommy P. Christensen
Grønnegades Kaserne, Næstved
Onsdag
6223111932 kl. 18:30 - 21:00
d. 18-01-2023
1 gang i alt 3 lek. kr. 130,-

Ungarn – en statsleder der kæmper
mod raceblanding
Den ekstreme højrefløj og ”White Power”bevægelsen har ikke kun haft fremgang i Donald
Trumps USA, men stikker også sit hoved op i
europæiske nationer som Ungarn. I Budapest
regerer Viktor Orbán og tilsyneladende abonnerer
han nu på den konspirations-teori, der hævder, at
”venstre-orienterede internationalister” ødelægger
USA og europæiske lande med raceblanding
gennem indvandring og nedbrydningen af
nationernes køns-moral. Hvad er det egentlig Viktor
Orbán hævder, og hvad truer han os og Europa
med?
Tommy P. Christensen
Grønnegades Kaserne, Næstved
Onsdag
6223111933 kl. 18:30 - 21:00
d. 01-02-2023
1 gang i alt 3 lek. kr. 130,-

Kasakhstan – tidl. sovjet-republik
uden betydning for Europa?
I Europa har vi let ved at se EU, som en slags
Europas forenede nationer. Men for det første findes
en del europæiske nationer, som for eksempel,
Norge, Schweiz og Storbritannien, der ikke er EUlande, og for det andet har Rusland i snart 20 år
møjsommeligt opbygget en alternativ union, der
ligner EU, men også giver stærke mindelser om den
hedengangne Sovjet-union. Vi ser nær-mere på Den
Eurasiske Økonomiske Union (EAEU) og unionens
medlems-lande, med Kasakhstan som eksempel
Tommy P. Christensen
Grønnegades Kaserne, Næstved
Onsdag
6223111934 kl. 18:30 - 21:00
d. 15-02-2023
1 gang i alt 3 lek. kr. 130,-
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Grønnegades Kaserne, Næstved
Onsdag
6223111937 kl. 18:30 - 21:00
d. 29-03-2023
1 gang i alt 3 lek. kr. 130,-

Georgien – et kommende NATO-land
eller ?
Det kommer nok som en overraskelse for de fleste
danskere, at siden NATO-topmødet i Wales 2014 –
efter den russiske invasion af Krim – har man
arbejdet målbevidst på den NATO's såkaldte
Georgien-pakke. Centralt er det et ”Joint Training
and Evaluation Centre” (JTEC) i Tbilisi, Georgiens
hovedstad. Centerlederen har det siden 2015 været
det danske hjemmeværns opgave at levere. Den
dystre baggrund er Rusland-Georgien-konflikten i
2008, der resulterede i oprettelsen - og den russiske
anerkendelse af - de georgiske udbryderrepublikker
Sydossetien og Abkhasien, som af kyndige
iagttagere er en væsentlig ændring af vor tids
geopolitiske verden med store konsekvenser for fred
og sikkerhed i Europa...
Tommy P. Christensen
Grønnegades Kaserne, Næstved
Onsdag
6223111935 kl. 18:30 - 21:00
d. 01-03-2023
1 gang i alt 3 lek. kr. 130,-

Spanien – en gl. kolonimagt med
flygtningeproblemer
Spanien er et kongerige og et relativt nyt demokrati,
der først i 1978 fik en demokratisk forfatning efter i
årtier at have været et fascistisk diktatur under
general Franco. Som kolonimagt havde Spanien
erobret sig til et stort imperium af oversøiske
kolonier, især i Latinamerika, hvilket fortsat giver
tætte sproglige, kulturelle og økonomiske
forbindelser til en række latinamerikanske lande.
Spanien blev medlem af EU i 1986. Så sent som i
2010 var Spanien på 12-pladsen listen over rige
lande (målet på BNP pr. indb.) - men derefter blev
landet hårdt ramt af krisen i lighed med andre
sydeuropæiske lande og i 2013 var landet faldet til
nummer 30 på listen! Vi ser nærmere på historien
og de seneste års udvikling.
Tommy P. Christensen
Grønnegades Kaserne, Næstved
Onsdag
6223111936 kl. 18:30 - 21:00
d. 15-03-2023
1 gange i alt 3 lek. kr. 130,-

Moldova – klemt af Rumænien og et
Ukraine i krig
Fra 1940 til 1991 var Den Moldaviske Sovjetrepublik
en del af Sovjetunionen, og i 1994 fik Republikken
Moldova sin første postsovjetiske forfatning. Den
havde som formålsparagraf at sikre og udvikle
landets etniske og sproglige identitet, ligesom den
fastslog landets permanente neutralitet. Moldova er
omfattet af EU's naboskabspolitik, og i 2005
iværksattes en hand-lingsplan for landet med
henblik på en tilnærmelse til EU's regler og politiske
målsætninger. EU deltager også sammen med
OSCE, USA, Rusland og Ukra-ine i bestræbelserne
på at mægle mellem Moldova og udbryderregionen:
Dnestr-republikken. Ruslands de facto-anerkendelse
af udbryderregionen be-laster forholdet til Moldova,
og forholdet mellem de to lande kølnedes yderligere i 2006, da der opstod uenighed om prisen for
gasleverancerne fra det russiske gasselskab
GAZPROM - og Rusland stoppede for importen af
moldo-visk vin. Også forholdet til nabolandet
Rumænien. Vi forsøger, at blive opdateret på
udviklingen i Moldova.
Tommy P. Christensen
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Ruslands historie
- krige og stormagtsdrømme?
12 Fredags Foredrag v/Tommy P. Christensen
Rusland har i mere end hundrede år haft afgørende
indflydelse på Europas historie. Det russiske
zardømme afløstes på voldelig vis af den russiske
revolution, bolsjevikkernes beslaglæggelse af al
privat ejendom i landet, borgerkrigen mellem Røde
og Hvide, Stalintiden, den store Fædrelandskrig og
de mange kriser under Den kolde Krig frem til
Sovjetunionens endelige sammenbrud i 1990-erne.
I denne foredragsrække ser vi nærmere på et
udvalg af perioder i Ruslands historie siden 900årene, og bliver klogere på udviklingen fra Rus-riget,
det mongolske herredømme, tiden under Peter den
Store og Katharina d. 2.s Rusland, franske,
engelske og tyske aggressioner mod russervældet
og senest oplevelsen af en NATO-omklamring. Der
er selvfølgelig også foredrag om Ruslands mange
krige siden Berlinmurens fald og senest invasionen
af Ukraine i 2022 - efter mange løgne om det
modsatte.
Tommy P. Christensen
Alle 12 Foredrag:
Grønnegades Kaserne, Næstved
Fredag
6222211940 kl. 13:00 - 15:30 start 23-09-2022
12 gange i alt 36 lek. kr. 1200,- (1050,-)
Tommy P. Christensen
De 6 første foredrag:
Grønnegades Kaserne, Næstved
Fredaege
6222211941 kl. 13:00 - 15:30 start 23-09-2022
6 gange i alt 18 lek. kr. 680,- (595,-)
Tommy P. Christensen
De sidste 6 foredrag:
Grønnegades Kaserne, Næstved
Fredage
6222211942 kl. 13:00 - 15:30 start 09-12-2022
6 gange i alt 18 lek. kr. 680,- (595,-)

Rus i Viking – nordboer i Østerled
Den svenske professor i historie Dick Harrison, har i
indledningen til sin bog Vikingarnas Historia (2019)
nøgternt konstateret, at der er mange teorier om
hvad vikingar betyder, men vi må helt enkelt
erkende vor uvidenhed. Vi kender ikke til ordets
betydning, trods der kendes bærere af personnavnet
Viking i datiden - og i 1000-tallets kilder sigtes der
mest til Nordsøens sørøvere. I Østerled var de
svenske slavehandlere velkendte og fra
begyndelsen af 900-årene har vi en rejsebeskrivelse
af ibn Fadlan fra Baghdad, der har mødt dem på
floden Volga omkring 920, hvor han skal forhandle
med Volga-bulgarernes konge. De indre vandveje
fra den kæmpe Ladoga sø med handelsbyen
Staraja Ladoga forbi Novgorod og Ruriks Gorodisje
eller fra Onegasøen ad floderne, herunder Volga,
stik øst til Bulgar og syd på mod enten Det Kaspiske
Hav eller Sorte-havet for at sejle helt til Bysans
(Konstantinopel, vore dages Istanbul). De mange
og livlige forbindelser mellem Skandinavien og de
slaviske folk, blev også afgørende for de første
russiske stater, Novgorod og Kiev-Rus. Vi udreder
de spegede tråde og hører om væringergarden.
Ruslands historie - krige og stormagtsdrømme?
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Tommy P. Christensen
Grønnegades Kaserne, Næstved
Fredag
6222211943 kl. 13:00 - 15:30
d.23-09-2022
1 gange i alt 3 lek. kr. 130,-

Katten fra Kazan - Peter d. Stores
Rusland
I 1690-erne cirkulerede et satirisk træsnit (såkaldt
Lubok), der gengav "Kat-ten fra Kazan" - Peter
Aleksejevitj - i dag nok mere kendt som Peter den
Store (f.1672, tsar 1695-1725). I hans regeringstid
blev Rusland involveret i Den store nordiske Krig
(1700-1721), og som enevoldsmonark planlagde
han en gennemtænkt og langsigtet reformpolitik, der
fra omkring 1715 og frem til hans død skabte
fundamentet for russisk storhed.
Kulturhistorikeren Tommy P. Christensen tegner et
billede af denne formative periode for den russiske
stormagt, som også er blevet central for præsident
Putins fortælling om den russiske storhed og retten
til at dominere sine naboer.
Tommy P. Christensen
Grønnegades Kaserne, Næstved
Fredag
6222211944 kl. 13:00 - 15:30
d. 14-10-2022
1 gang i alt 3 lek. kr. 130,-

Paladsrevolution - og Katharina d.
2.s Rusland
(1762-1796) Da den russiske kejser Peter d. 3.s
gemalinde ved et statskup tog magten fra sin
mindreårige søn, Prins Paul, søgte hun at profilere
sig som arvtageren til Peter den Stores politik og
den fortsatte modernisering af Det russiske Rige. En
urolig tid med Den preussiske Syvårkrig,
Tyrkerkrigen (1768-1774) og Pugatjov-opstanden
(1773-1775) den indtil da største folkerejsning i
russisk historie. Tiden var kendetegnet af
forandringer i livegenskabets udbredelse, dels på
grund ad den russiske erobring af de tyndt
befolkede områder langs Sorte-havet fra tyrkerne
("Nyrusland"), dels erobringerne i det østlige
Ukraine ("Lillerusland") samt de gamle svenske
provinser i Estland og Livland. Sam-men med de
hviderussiske og litauiske landområder som
russerne kunne annektere ved de tre delinger af
Polen (1772-1795) skabte Katharina det
storrussiske imperium, der kom til at præge hele
Østeuropa i de følgende århundreder. Ruslands
historie - krige og stormagtsdrømme?
Tommy P. Christensen
Grønnegades Kaserne, Næstved
Fredag
6222211945 kl. 13:00 - 15:30
d. 28-10-2022
1 gang i alt 3 lek. kr. 130,-

Stalins epoke – tvang og terror
sikrer sovjetisk dominans
Josef Stalin (1879-1953) blev født i Gori i det
centrale Georgien, og han skulle blive
Sovjetunionens mest magtfulde leder. Siden Den
Russiske Borgerkrig (1918-1920) havde han vigtige
militære og organisatoriske opgaver for
bolsjevikkernes parti (de røde) og deres
statsdannelse. På papiret hyldede han folkenes
selvbestemmelsesret, men som politisk kommissær
arbejdede han målbevidst for ny sovjetisk
centralstat, der gav de ikke-russiske befolkningsgrupper en meget tilbagetrukken position. Han var
dygtig til at tilkæmpe sig en afgørende magtposition,

og personkulten omkring hans person tog vold-most
til, da han i 1929 fyldte 50, og ved denne tid
gennemførte han samtidig med jernhård hånd en
kollektivisering af landbruget samt en forceret og
centralstyret industrialiseringspolitik, der baserede
sig på total nationalisering og et altomfattende
planøkonomisk system. Landbrugets kollektivisering
udløste borgerkrigslignende tilstande i
landdistrikterne og en frygtelige hungersnød ramte
Sovjetunionen i 1932-33. Mens millioner af
almindelige borgere enten blev skudt eller anbragt i
Sovjet-statens enorme netværk af fængsler og
tvangsarbejdslejre, nåede person-kulten absurde
højder i 1930'erne og 1940'erne, ledsaget af de
såkaldte Moskvaprocesser, der også berøvede Den
røde Hær en række dygtige officerer, hvilket skulle
give alvorlige problemer i Den store Fædrelandskrig
1941-45. Sammen kaster vi et kritisk blik på denne
skæbnesvangre epoke i russisk historie. Ruslands
historie - krige og stormagtsdrømme
Tommy P. Christensen
Grønnegades Kaserne, Næstved
Fredag
6222211946 kl. 13:00 - 15:30
d. 11-11-2022
1 gang i alt 3 lek. kr. 130,-

Kup og kaos - Sovjetunionen i
1990'erne
Andrei Kozyrev var udenrigsminister i Rusland
under præsident Boris Jeltsin fra august 1991 til
januar 1996. Under kupforsøget mod Mikhail
Gorbatjov i august 1991 var han til stede, da
kampvogne rykkede ind for at erobre det russiske
Hvide Hus, hvor Boris Jeltsin blev berømt, da han
stod på en tank for at tale til den forsamlede
mængde. Derefter rejste Kozyrev til Paris for at
samle international støtte, og - om nødvendigt danne en russisk eksilregering. Han deltog i
forhandlingerne i Brezhnevs tidligere jagthytte i
Belazheva, Hviderusland, hvor lederne af Rusland,
Ukraine og Hviderusland blev enige om at løsrive
sig fra Sovjet-unionen og danne et ”Commonwealth
af Uafhængige Stater”. Kozyrevs pro-vestlige
orientering gjorde ham til en mere og mere
upopulær skikkelse i Rusland, da landets økonomi
kollapsede - og fremkomsten af de ultravelhavende
oligarker forsurede almindelige russeres hverdag.
Det gjorde dem naturligt nok bitre, da de led under
følgerne af det de oplevede som de vestlige ideer
om demokrati og markedskapitalisme. Ruslands
historie - krige og stormagtsdrømme?
Tommy P. Christensen
Grønnegades Kaserne, Næstved
Fredag
6222211947 kl. 13:00 - 15:30
d. 18-11-2022
1 gang i alt 3 lek. kr. 130,-

krig (1994-96), den 2. tjetjenske krig (1999-2000), 5dags-krigen mod Georgien (august 2008), Krigen i
Sydossetien (2008), annekteringen af Krim-halvøen
(marts 2014) og senest angrebet på Ukraine d. 24.
februar 2022 har det vel været naivt at satse på,
fredelig samhandel, hvis den langsigtede plan er en
genskabelse af et storrussisk imperium? Vi kaster et
kritisk blik på de mange begivenheder sammen med
kulturhistorikeren Tommy P. Christensen. Ruslands
historie - krige og stormagtsdrømme?
Tommy P. Christensen
Grønnegades Kaserne, Næstved
Fredag
6222211948 kl. 13:00 - 15:30
d. 02-12-2022
1 gang i alt 3 lek. kr. 130,-

Stormogulen, Krimtatarerne og
rusriget som et mongolsk lydrige
I den polske by Kraków kan man på Santa Maria
kirken høre en stadstrompetér, der blæser på
trompet en gang i timen til minde om den trompetér,
der i 1241 blæste til advarsel mod de mongolske
horders fremstød, men kort efter blev han ramt af en
pil gennem halsen og var dræbt. Denne polske
legende henleder dels opmærksomheden på at
mongolerne havde mange dygtige bueskytter, dels
at mongolernes kæmperige medførte, at det gamle
rus-rige med hovedsæde i Kijev gik totalt i
opløsning, hvilket splittede de slaviske folk.
Hovedparten af det russiske rige kom under
mongolsk herredømme, hvorimod Hviderusland (:
Belarus) og Ukraine kom under først litauisk og
siden polsk styre. Sammen med kulturhistorikeren
Tommy P. Christensen graver vi også i mange
russiske historikeres fortolkning af begivenhederne,
hvor mongolernes herredømme ses som en
væsentlig del af forklaringen på Rusland derved fik
en langvarig isolation i forhold til Vesteuropa.
Ruslands historie - krige og stormagtsdrømme?
Tommy P. Christensen
Grønnegades Kaserne, Næstved
Fredag
6222211949 kl. 13:00 - 15:30
d. 09-12-2022
1 gang i alt 3 lek. kr. 130,-

Den franske erobring af Moskva
I vesteuropæisk historie har man traditionelt været
meget optaget af general Napoleon Bonaparte
(1769-1821), der i 1804 kronede sig selv som fransk
kejser. Napoleon skaffede sig europæiske
forbundsfæller og på højden af sin magt kunne han
næsten herske over hele Europa. Men
Storbritannien og Rusland lod sig ikke overmande.
Vi fokuserer på felttoget mod Rusland, der faktisk
kulminerede med Napoleons tropper nåede frem til
Moskva i 1812. En begivenhed, der stadig huskes i
Kreml, og er en del af fortællingen om Vesten som
en bestandig trussel mod Det russiske Imperium.
Sammen med kulturhistorikeren Tommy P.
Christensen ser vi nærmere på dette aspekt af den
russiske historie og diskuterer, hvilken betydning
det kan have? Ruslands historie - krige og
stormagtsdrømme?
Tommy P. Christensen
Grønnegades Kaserne, Næstved
Fredag
6222211950 kl. 13:00 - 15:30
d. 16-12-2022
1 gang i alt 3 lek. kr. 130,-

Rusland og Den Baltiske Kampagne
under Krimkrigen
Ruslands krige – siden
Berlinmurens fald
I efteråret 2015 valgte Rusland at intervenere i
Syrienskrigen, ikke af humanitære årsager, men for
at afstive Assads regime og pleje sine egne
interesser i Mellemøsten. Krigsdeltagelsen
omfattede med tiden mange aktører og er en
kompliceret historie. Fokuserer man på den
russiske deltagelse - og ser den i sammenhæng
med de andre militære ”specialoperationer” som
krigen i Transnistrien (1990-92), den 1. tjetjenske

Den russiske annektering af Krim i 2014 havde også
en klar historisk dimension, da Krimkrigen 160 år
tidligere var en af de blodigste i europæisk historie.
Krimkrigen (1853-1856) var resultatet, da
kolonimagterne Storbritannien og Frankrig valgte at
invadere Krim, da de frygtede Ruslands stigende
indflydelse omkring Sortehavet - og i Mellemøsten.
Det er nok de færreste, der i dag er vidende om, at
krigen også fik en udløber i Østersøen, den såkaldte
Ålandskrig (1854-55), hvor den mest kendte
begivenhed var bombningen - og den efterfølgende
bortsprængning - af Bomarsunds fæstning på Åland.
Sammen med kulturhistorikeren Tommy P.
Christensen dykker vi ned i Krimkrigens nordlige
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udløber, Finlands særlige stilling, hører om de
krigsførende parter og den finske kystbefolknings
udsatte stilling. Endelig ser vi også på Sveriges
udsatte stilling i hele balladen. Ruslands historie krige og stormagtsdrømme?
Tommy P. Christensen
Grønnegades Kaserne, Næstved
Fredag
6223111943 kl. 13:00 - 15:30
d. 06-01-2023
1 gang i alt 3 lek. kr. 130,-

syd. Kan hans trusler om brugen af (taktiske?)
atomvåben realiseres, og hvilke scenarier skal vi
være forberedt på? Ruslands historie - krige og
stormagtsdrømme?
Tommy P. Christensen
Grønnegades Kaserne, Næstved
Fredag
6223111946 kl. 13:00 - 15:30
d. 27-01-2023
1 gang i alt 3 lek. kr. 130,-

Ruslands rolle i tysk politik
Fra den 1. Verdenskrig til Maj 1945 De færreste har
hørt om den tyske kampvognsskole i Kazan og det
hemmelige, militære samarbejde mellem Stalins
Rusland og det unge, tyske demokrati, kendt som
Weimarrepublikken. Kulturhistorikeren Tommy P.
Christensen søger at fremdrage den røde tråd i den
tysk-russiske historie fra udbruddet af den 1.
Verdenskrig, over den russiske revolution,
sovjetterne i Tyskland og Kommunistisk
Internationale (Komintern) til Weimarrepublikken,
det nationalsocialistiske diktatur og de sovjetiske
panserstyrkers endelige indtagelse af Berlin i foråret
1945. Ruslands historie - krige og
stormagtsdrømme?
Tommy P. Christensen
Grønnegades Kaserne, Næstved
Fredag
6223111944 kl. 13:00 - 15:30
d. 13-01-2023
1 gang i alt 3 lek. kr. 130,-

Opgav Sovjetunionen Østeuropa?
Da Mikhail Gorbatjov i 1985 blev leder af det
sovjetiske kommunistparti erklærede han allerede
kort efter, at han ikke ville blande sig i de
østeuropæiske staters indre forhold. Det var en
meget vidtgående erklæring der alene for
Sovjetunionens vedkommende rejste spørgsmålet
om fremtiden for Estland, Letland, Litauen,
Hviderusland (Belarus), Ukraine, Moldova, Krim,
Georgien, Armenien, Aserbajdsjan, Turkmenistan,
Kasakhstan, Usbekistan, Kirgisien og Tadsjikistan. I
Vesten var vi mest optaget af de centraleuropæiske
øststater (WAPA-landene), men for idéen om det
russiske imperium var det ikke enten eller – men
både og! Den 2. maj 1989 begyndte ungarske
grænsevagter, at fjerne de første fire kilometer
pigtrådshegn ind mod Østrig, og dette arbejde
fortsætter i de følgende måneder. Den 10.
september åbnede landet sin grænse mos Vest, og
snart strømmer tusindvis af østtyskere ”på ferie” ind
i Ungarn, videre gennem Østrig og ind i
Vesttyskland. Sovjetunionen under Gorbatjov blev
indledningen til den voldsomme omvæltning, der
banede vejen for Putin. Ruslands historie - krige og
stormagtsdrømme?
Tommy P. Christensen
Grønnegades Kaserne, Næstved
Fredag
6223111945 kl. 13:00 - 15:30
d. 20-01-2023
1 gang i alt 3 lek. kr. 130,-

Et Rusland, der omklamres af NATO
– en Putin der griber efter de
nukleare våben?
Rusland er en unik stormagt, en atomar supermagt
og samtidig verdens største nation med et areal på
17 098 250 kvadratkilometer, mere end 10 % af
jordens landmasse tæt på 400 gange Danmarks
areal! Landets forfatning blev i 1993 ændret, så
Vladimir Putins præsidentperiode kan forlænges
frem til 2036, og invasionen i Ukraine (”Lillerusland”)
har gjort ubodelig skade for det slaviske
folkefællesskab (”Russkij mir”), der tilsiger ubrydeligt
broderskab mellem Storrusland, Hviderusland og
Lillerusland. Et traditionelt fællesskab omkring
patriotisme, offervilje og opbakning til landets
hersker. På den baggrund er det i Putins optik et
opgør mellem Vesten og Det russiske Imperie, der
er i gang, når Vesten støtter det ukrainske folk i
deres frihedskamp. Fra sommeren 2022 har Putin
stadigt oftere argumenteret for, at NATO er den
egentlige aggressor, når USA og dets allierede
omklamrer hans imperium fra grænsen mod Sverige
og Finland i nord til Ukraine, Moldova og Tyrkiet i
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Tre nedslag i den
socialdemokratiske historie
Ved folketingsvalget i 1924 blev
Socialdemokratiet Danmarks
største parti med 36,6 % af
stemmerne, og for første
gang kunne der dannes en
regering med Thorvald
Stauning som statsminister.
Forud var gået en afgørende
kommunalpolitisk udvikling, der blandt
andet havde givet en række socialdemokratiske
borgmesterposter landet over. På såvel det
kommunale, som det amtslige og statslige område
satte socialdemokraterne deres fingeraftryk, og for
eksempel K. K. Steinckes indsats på det sociale
område er ofte blevet fremhævet. Men ingen roser
uden torne: Steincke havde allerede i 1920
argumenteret for nødvendigheden af racehygiejne,
såfremt der kunne blive råd til social velfærd. I
1930-erne skærpedes modsætningerne med såvel
kommunisterne som den yderste højrefløj, og syd
for grænsen kom nazisterne i -33 til magten i
Tyskland. Men også Stalins Rusland og Komintern
gjorde sin indflydelse gældende, og de danske
socialdemokrater følte det som en tofrontkrig.
Tommy P. Christensen
Alle 3 foredrag:
Grønnegades Kaserne, Næstved
Fredag
6223111950 kl. 13:00 - 15:30 start 03-02-2023
3 gange i alt 9 lek. kr. 320,- (280,-)

Kommunesocialismen i 1919
Kommuneskoler, kommunale boligselskaber og
kommunale plejehjem har i generationer været en
væsentlig bestanddel af velfærdssamfundet. Men
hvor-dan blev det realiseret, og hvilken rolle spillede
den såkaldte ”kommune-socialisme”? Blandt de
mange forandringer som fulgte af retsreformen 1919
var de demokratisk valgte borgmestre. Hidtil havde
de danske borgmestre (med undtagelse af
Københavns) været valgt af kongen. I praksis var
det som oftest indenrigsministeren der udnævnte
dem, men indførelsen af repræsentative valg i
kommunerne resulterede i valget af en lang række
socialdemokratiske borgmestre. De stod for en
politik der kaldtes ”reformpolitikken” eller ”kommunesocialisme”, og gik ud på at skabe en kommunalt
baseret velfærd hvor det var politisk muligt. For
eksempel var det i Helsingør ”kong Peder”
Christensen der fra 1919 til -46 stod i spidsen for
realisering af moderne kommuneskoler, boliger og
plejehjem.
Grønnegades Kaserne, Næstved
Fredag
6223111951 kl. 13:00 - 15:30
d.03-02-2023
1 gang i alt 3 lek. kr. 130,-
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K. K. Steincke – mellem
socialreform og racehygiejne
Karl Kristian Steincke (1880-1963) var
hovedarkitekten bag socialreformen i 1933, en
central del af Kanslergadeforliget. Såvel som
politiker, og som embedsmand havde han i årevis
arbejdet for en modernisering af de sociale ydelser.
”Rettigheder, ikke almisser” var hans omkvæd.
Allerede i 1920 havde Steincke dog i sit bogværk
”Fremtidens Forsørgelsesvæsen” (1920) fremlagt,
hvad han anså for den logiske sammenhæng
mellem eugenik og socialreform. Denne såkaldte
skandinaviske eugenik, blev et vigtigt element i
planen for en velfærdsstat. Steincke mente, at det
økonomiske ansvar for de svage ikke måtte tvinge
staten i knæ, og en socialreform måtte afbalanceres
med foranstaltninger, der sikrede, at antallet af
forsorgskrævende personer blev reduceret. På
Københavns Universitet oprettedes 1938 et ”Institut
for Human Arvebiologi og Eugenik” - hovedsagelig
finansieret af en bevilling fra Rockefellerfonden.
Sammen med kulturhistorikeren Tommy P.
Christensen fokuserer vi på den skandinaviske
eugenik, dens videnskabshistorie, betydning og de
forfærdelige konsekvenser, som den tyske
overtagelse af idéerne fik i 1930-erne og under den
2. Verdenskrig.
Tommy P. Christensen
Grønnegades Kaserne, Næstved
Fredag
6223111952 kl. 13:00 - 15:30
d. 10-02-2023
1 gang i alt 3 lek. kr. 130,-

Kommunisterne splitter! - Om
trepilebevægelsen, HIPA og AIC
1930-erne har tilsyneladende visse træk til fælles
med vor tid, men en afgørende forskel er
bekæmpelsen af den yderste venstrefløjs virke og
gadeoptøjer. Med udgangspunkt i de
socialdemokratiske organisationers bekæmpelse af
de yderligtgående grupperinge på højre- og
venstrefløjen søger vi at sammenstykke et billede af
datidens politiske virkelighed, der var langt mere
fokuseret på uniformering, registrering af politiske
modstandere – og gadekampe. For eksempel blev
”Hovedorganisationernes Informations- og
Propaganda- Afdeling” (HIPA) på initiativ af den
senere statsminister Hans Hedtoft etableret i 1935.
HIPA varetog den skriftlige informationstjeneste for
partiets tillidsmænd og opbygningen af et
omfattende agitationsarbejde. I 1944/45 efterfulgtes
HIPA af Arbejderbevægelsens Informations Central
(AIC), der også havde bekæmpelse af
kommunismen som hovedformål og derfor havde
kontakt til efterretningstjenester i ind- og udland.
Tommy P. Christensen
Grønnegades Kaserne, Næstved
Fredag
6223111953 kl. 13:00 - 15:30
d. 17-02-2023
1 gange i alt 3 lek. kr. 130,-

Der er mange gode grunde til at
melde sig til vores
foredragsrækker:
Du får kaffe & kage
Du får ny indsigt og viden
Du får samvær med andre
intelligente mennesker

FILOSOFI & LITTERATUR
den engelske filosof Francis Bacon som fortaler for
den naturvidenskabelige og tekniske revolution, som
bl.a. Galilei og Newton er eksempler på.
Grønnegades Kaserne, Næstved
Fredage
6222203423 kl. 10:00 - 12:00 start 02-12-2022
6 gange ialt 12 lek. kr. 680,- (595,-)

Oplysningstiden

Idehistoriske strømninger i Europa –
fra antikken til det 20. århundrede.
Tilbage i 600-tallet f.Kr. dannede Grækenland
grundlag for de demokratiske, kulturelle og
filosofiske tanker, der kom til at præge Europas
historie helt op til vor tid.
Denne kursusrække kommer til at se nærmere på
de religiøse, samfundsmæssige, filosofiske og
videnskabelige strømninger i de forskellige perioder.
Ved begyndelsen af hvert kursusforløb vil de
overordnede ideer blive gennemgået, og sammen vil
vi læse og gennemgå nogle de markante filosoffer
fra de enkelte perioder.
Margrethe Østergaard
Hele kursusrækken
Grønnegades Kaserne, Næstved
Fredage
6222203420 kl. 10:00 - 12:00 start 02-09-2022
30 gange ialt 60 lek. kr. 2720,- (2380,-)

Antikken
I antikken gik Grækenland fra at bestå af
velfungerende, selvstændige bystater, til at blive
underlagt Alexsander den Stores rige og senere
indlemmet i Romerriget. Platon og Aristoteles, to af
antikkens største tænkere, havde derfor hver deres
bud på, hvordan disse bystater skulle styres og af
hvem. Efter bystaternes fald vendte andre tænkere
som Epikur og Seneca blikket indad. Opgaven for
dem blev at opstille nogle leveregler, der efter deres
opfattelse førte til et roligt og harmonisk liv.
Grønnegades Kaserne, Næstved
Fredage
6222203421 kl. 10:00 - 12:00 start 02-09-2022
6 gange ialt 12 lek. kr. 680,- (595,-)

Middelalderen
Middelalderen bærer i høj grad præg af den katolske
kirkens behov for at konsolidere sig og befæste sin
magtposition. Grundstenene bygger navnlig på
kirkefaderen Augustin. Med ham får vi det første
gudsbevis indenfor kristendommen, og det
efterfølges af Anselm af Canterbury og senere hen
af Thomas Aquinas. Det er også Aquinas
fortjeneste, at Aristoteles endelig bliver accepteret af
kirken. På den litterære scene skriver Dante sit
berømte værk: ”Den guddommelige komedie”.
tanker og ideer, middelalderen er udtryk for.
Grønnegades Kaserne, Næstved
Fredage
6222203422 kl. 10:00 - 12:00 start 21-10-2022
6 gange ialt 12 lek. kr. 680,- (595,-)

Renæssance og reformation
Firenze er i 1400-tallet epicenter for de nye
strømninger, der bevæger sig væk fra kirkens faste
greb. Mennesket sætter sig selv i centrum, og
dermed kommer begreber som humanisme og
individualisme i spil. Erasmus af Rotterdam er en
ledende skikkelse inden for nordeuropæisk
humanisme og er med til at for-berede
reformationen. Han og Luther er dog uenige om,
hvorvidt menneskets vilje er fri i forhold til Gud, og
det bliver som bekendt Luther, der bryder med den
katolske kirke. På den naturvidenskabelige front står

Det er de engelske empirister med Hume i spidsen,
der er igangsætter af oplysningstidens idemateriale.
Begreber som fornuft og oplysning bliver tidens
løsen, og det er navnlig i Frankrig, at den finder sit
mest markante udtryk. Voltaire kritiserer især
Descartes rationalistiske naturopfattelse og bliver
fortaler for en deistisk gudsopfattelse. Rousseau er
optaget af uligheden mellem mennesker og
argumenter for, at det bl.a. gennem opdragelse er
muligt at ændre og ophæve denne ulighed. Kant
udmærker sig med sit bidrag inden for især
moralfilosofien med begreber som den gode vilje og
det kategoriske imperativ.
Grønnegades Kaserne, Næstved
Fredage
6223103420 kl. 10:00 - 12:00 start 27-01-2023
6 gange ialt 12 lek. kr. 680,- (595,-)

Romantikken og optakten til det
moderne gennembrud
Med romantikkens indtog får følelseslivet atter et
legalt rum. Det udmønter sig i hele to store åndelige
retninger: Organismetanken og nyplatonismen.
Steffens introducerer den første retning i Danmark,
mens nyplatonismen er en genopdagelse af Platons
oprindelige tanker. Hegel indtager en dominerende
plads i 1800-tallet med begreber som verdensånd
og objektivitet. Grundtvig inspirerer med ordene
”menneske først, kristen så” den danske
højskolebevægelse. Mill, Darwin, Marx og
Feuerbach gør alle op med vedtagne normer og
sandheder og kommer med nye bud på samfundsog evolutionsopfattelser, kvindens stilling og
religionen. Brandes bestiger talerstolen på
Københavns universitet og giver med sin berømte
foredragsrække om ”Hovedstrømninger i det 19de
århundredes litteratur” startskuddet til det moderne
gennembrud i norden.
Grønnegades Kaserne, Næstved
Fredage
6223103421 kl. 10:00 - 12:00 start 17-03-2023
6 gange ialt 12 lek. kr. 680,- (595,-)

Dansk litteraturhistorie – Fra
oldtiden til det 20. århundrede.
Den der sætter sig for at fortolke og analysere en
tekst kan sammenlignes med detektiven, der
indsamler spor i jagten på at løse mordgåden.
Således kan viden om den litterære teksts samtid
være et af de spor, der kan aftvinge teksten dens
indre stemme. Væsentligt er det også at følge
litteraturen fra dens mundtlige overlevering til dens
skriftlige og mere genrespecifikke form.. Ved
begyndelsen af hver periode vil de politiske,
religiøse, kulturelle og samfundsmæssige forhold
blive gennemgået. Vi vil derefter i fællesskab læse
og fortolke markante og tidstypiske litterære tekster.
Alle tekster udleveres ved begyndelsen af de
enkelte kurser.
Margrethe Østergaard
Hele kursusrækken:
Grønnegades Kaserne, Næstved
Mandage
6222203425 kl. 10:00 - 12:00 start 05-09-2022
25 gange ialt 50 lek. kr. 2240,- (1960,-)

800-1300 Oldtid og middelalder
Fælles for myter, eventyr og folkeviser er at de
tidsmæssigt ikke kan stadfæstes, men alle tilhører
en mundtlig tradition, der bliver fortalt videre fra
generation til generation. Kendskabet til nordisk
mytologi stammer fra myter, der blev nedskrevet
omkring 1200, hvorimod de fleste eventyr først bliver
samlet i 1800-tallet. Folkeviserne, som er opstået i
et lavadeligt overklassemiljø, ses nedskrevet i de
unge adelsdamers poesibøger i det 16. og 17.
århundrede, men samles også først endeligt i 1800tallet. Med Harald Blåtand indvarsles en

brydningstid. Asatroen erstattes af kristendommen
og med den indføres det latinske alfabet.
Grønnegades Kaserne, Næstved
Mandage
6222203426 kl. 10:00 - 12:00 start 05-09-2022
5 gange ialt 10 lek. kr. 560,- (490,-)

1600-1700 Barok og oplysningstid
Det barokke menneske sætter sig for at omforme
naturen, så den i højere grad minder om den orden
og stabilitet der kendetegner den himmelske verden.
Man afskyer det naturlige og søger i stedet det
kunstfærdige og illusoriske. Kingo skriver dels
svulstige hyldestdigte til den enevældige konge og
dels salmer hvor den jordiske verdens svigefuldhed
ønskes afløst af himmerigets evige lyksalighed. Med
oplysningstiden følger helt andre tankemønstre. Nu
er det, det fornuftige, det nyttige og det naturlige der
er i fokus. Det der ikke kan forklares rationelt
forkastes. Holberg står helt centralt i perioden og er
bl.a. fortaler for et mere oplyst borgerskab.
Grønnegades Kaserne, Næstved
Mandage
6222203427 kl. 10:00 - 12:00 start 10-10-2022
5 gange ialt 10 lek. kr. 560,- (490,-)

1800-1870 Romantik og romantisme
Det følelsesmæssige får en fremtrædende plads i
romantikken og indvarsles med to store åndelige
bevægelser – organismetanken og nyplatonismen.
De søger begge harmoni og helhed, men det er
primært organismetanken der kommer til at sætte
sig spor i litteraturen. Med Begivenheder som tabet
af Norge, statsbankerotten og bombardementet af
København sker der et skred i opfattelsen af
tilværelsen som harmonisk og helhedsorienteret.
Digterne får i højere grad fokus på det meningsløse
og det dæmoniske og dermed afløser romantismen
romantikken. Men det nye voksende borgerskab
fastholder enkeltdele fra de to åndelige retninger og
derved opstår begrebet biedermeierkulturen.
Grønnegades Kaserne, Næstved
Mandage
6222203428 kl. 10:00 - 12:00 start 21-11-2022
5 gange ialt 10 lek. kr. 560,- (490,-)
1870-1920 Det moderne gennembrud
Georg Brandes holder i 1870 en række foredrag på
Københavns universitet, der kommer til at ændre
den danske litteratur. Han opfordrer forfatterne til at
”sætte problemer under debat” og i stedet begynde
at skrive om noget mere væsentligt end blot
kærlighedens mange ansigter. Datidens forfattere
tager begejstret imod den nye opfordring og
begynder bl.a. at skrive om sociale forhold,
religionens rolle og kvindens stilling. Den nye
skrivestil går under betegnelsen naturalisme og
tager sit udgangspunkt i naturvidenskaben. Kravet
er en objektiv og realistisk skildring af virkeligheden,
hvor mennesket ikke er styret af en guddommelig
hånd, men et produkt af biologiske og fysiske love.
Margrethe Østergaard
Grønnegades Kaserne, Næstved
Mandage
6223103426 kl. 10:00 - 12:00 start 16-01-2023
5 gange ialt 10 lek. kr. 560,- (490,-)

Nyere tids litteratur
Med afslutningen af 1. verdenskrig sker der et
værdiskred og troen på økonomisk og politisk
stabililet og et positivt syn på den menneskelige
udvikling falder til jorden. Digterne må finde
udtryksmåder, der i højere grad svarer til deres
oplevelser af virkeligheden. Det subjektive erstatter
det objektive og afslører det kaos der ofte præger
menneskets indre liv. Samtidig er arven fra det
moderne gennembrud intakt og den socialrealistiske
skrivestil ses i diverse variationer op igennem det
20. århundredes litteratur. I årene efter 2.
verdenskrig spores en optimisme og tro på bedre
tider. Velfærdsstaten bliver en realitet og litteraturen
får mange forskellige udtryk og stemmer.
Margrethe Østergaard
Grønnegades Kaserne, Næstved
Mandage
6223103427 kl. 10:00 - 12:00 start 27-02-2023
5 gange ialt 10 lek. kr. 560,- (490,-)
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Balancetræning, motion og
bevægelse
Balancen bliver dårligere når vi bliver ældre, men
ved målrettet træning kan du forbedre balancen
betydelig. 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 enkeltes
kunnen og formåen.
Lise Mosberg Meldgaard
Symfonien, Næstved
Tirsdage
6222204080 kl. 10:00 - 10:50 start 23-08-2022
6222204081 kl. 10:00 - 10:50 start 08-11-2022
6223104080 kl. 10:00 - 10:50 start 24-01-2023
6223104081 kl. 10:00 - 10:50 start 11-04-2023
10 gange i alt 10 lek. kr. 520,- (455 ,-)

på gulv. Medbring tæppe og måske en lille pude til
nakken.
Pia Jørgensen
Kulturladen, Fuglebjerg
Onsdage
6222204181 kl. 09:30 - 11:00 start 14-09-2022
6223104181 kl. 09:30 - 11:00 start 04-01-2023
12 gange i alt 24 lek. kr. 1120,- (980 ,-)

6222204073 kl. 11:00 - 11:50 start 16-11-2022
5 gange i alt 5 lek. kr. 260,- (230 ,-)
6223104072 kl. 11:00 - 11:50 start 25-01-2023
10 gange i alt 10 lek. kr. 520,- (455 ,-)
Kildesalen, Næstved
6223104073 kl. 11:00 - 11:50 start 12-04-2023
5 gange i alt 5 lek. kr. 260,- (230 ,-)

Margit Skovgård Hansen
Kildesalen, Næstved
Tirsdage
6222204070 kl. 11:00 - 11:50 start 30-08-2022
6222204071 kl. 11:00 - 11:50 start 15-11-2022
6223104070 kl. 11:00 - 11:50 start 24-01-2023
6223104071 kl. 11:00 - 11:50 start 11-04-2023
10 gange i alt 10 lek. kr. 520,- (455 ,-)

Træn din balance og styrk din krop
– Hensynshold
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. Vi træner ryg, mave, balance,
koordination, ledbevægelighed og øger din
smidighedledsaget 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 har måske lidt problemer med balancen og er
bange for at falde? - eller du har nogle
bevægeindskrænkninger af forskellig art, og er
blevet mere stiv i dine led? Du kan også være med
på holdet, hvis du har f.eks har været igennem et
genoptræningsforløb, og har lyst til at fortsætte med
at træne. Du vil få vejledning i at udføre enkle,
styrkende øvelser, som du kan lave derhjemme. Der
bruges træningselastikker i undervisningen, og vi vil
tilråde dig at købe en elastik, som du kan træne med
hjemme.(kan købes hos Bodil i Riddergade)
Medbring liggeunderlag
Jane Friis
H. C. Andersensvej , Næstved
Fredage
6222204108 kl. 09:00 - 09:50 start 02-09-2022
6223104108 kl. 09:00 - 09:50 start 20-01-2023
15 gange i alt 15 lek. kr. 800,- (700 ,-)

Bevægelse- styrke- afspænding for
m/k
Bevægelse- styrke- afspænding for m/k Oplev
glæde ved at få en behagelig og effektiv måde uden
bagefter at være øm og træt. Hele kroppen arbejdes
igennem med kredsløb- og styrketræning samt udog afspænding. Det indgår funktionel træning med
udgangspunkt i daglige bevægelser.Der er øvelser
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Bevægelse, optræning og
afspænding på små hold

Bindevævstræning &
balancetræning i Glumsø

Dette kursus er for dig med gener i knæ, hofter, ryg,
skuldre og nakke. Bevægelse og træning er godt for
krop og sind. Det styrker kredsløbet, øger
muskelstyrken, forbedrer din smidighed og balance
samt giver dig mere energi. Vi træner hele kroppen i
roligt tempo og varierer træningen med stående,
siddende og liggende øvelser og inddrager
forskellige redskaber. Der er særligt fokus på
bevægelighed, stabilitet og styrke, og øvelserne er
skånsomme med hensyntagen til den enkelte
deltager. Vi afslutter hver kursusdag med
afspænding. Medbring liggeunderlag, vandflaske,
tæppe og lille pude.
Pernille J. F. Struer
AOF Yoga Studio, Næstved
Torsdage
6222204120 kl. 10:30 - 12:00 start 18-08-2022
6222204121 kl. 10:30 - 12:00 start 03-11-2022
6223104120 kl. 10:30 - 12:00 start 19-01-2023
6223104121 kl. 10:30 - 12:00 start 13-04-2023
10 gange i alt 20 lek. kr. 960,- (840 ,-)

Du får trænet hele kroppen med fokus på fødder og
balance og med styrkende og smidiggørende
træning af alle kroppens muskler. Alle kan være
med og træningen foregår siddende og stående.
Foam rolleren som bruges i undervisningen bruger
du til at massere og smidiggøre stramt bindevæv i
fødder og krop.
Connie Hansen
Glumsø Kro, Glumsø
Mandage
6222204286 kl. 10:00 - 10:50 start 22-08-2022
6222204287 kl. 10:00 - 10:50 start 07-11-2022
6223104286 kl. 10:00 - 10:50 start 23-01-2023
6223104287 kl. 10:00 - 10:50 start 17-04-2023
10 gange i alt 10 lek. kr. 480,- (420 ,-)

Lise Mosberg Meldgaard
Kildesalen, Næstved
Torsdage
6222204124 kl. 09:00 - 10:30 start 01-09-2022
6222204125 kl. 09:00 - 10:30 start 17-11-2022
6223104124 kl. 09:00 - 10:30 start 09-02-2023
6223104125 kl. 09:00 - 10:30 start 04-05-2023
10 gange i alt 20 lek. kr. 960,- (840 ,-)
Kirsten Skov Nielsen
Kildesalen, Næstved
Mandage
6222204122 kl. 10:00 - 11:30 start 15-08-2022
6222204123 kl. 10:00 - 11:30 start 31-10-2022
6223104122 kl. 10:00 - 11:30 start 23-01-2023
6223104123 kl. 10:00 - 11:30 start 17-04-2023
10 gange i alt 20 lek. kr. 960,- (840 ,-)

Balancetræning og bevægelse med
Qigong
I denne undervisning vil vi have fokus på Qigong
øvelser, som kan laves siddende Undervisningen
er for dig, der ikke kan eller har svært ved at stå op i
lang tid. Har du balanceproblemer eller trænger til
optræning efter sygdom er denne træningsform
yderst effektiv. Er du kørestolsbruger kan
undervisningen også være meget effektfuld.
Qigong aktiverer kroppens selvhelbredende kræfter
og skaber balance fysisk, psykisk og åndeligt . Når
du bevæger dig langsomt styrkes muskler, sener og
knogler på en blid måde.
Margit Skovgård Hansen
Kildesalen, Næstved
Onsdage
6222204072 kl. 11:00 - 11:50 start 31-08-2022
10 gange i alt 10 lek. kr. 520,- (455 ,-)
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Bindevævstræning / ryg - skulder nakke
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
Stine Skov Nielsen
Sjølundsskolen, Næstved
Onsdage
6222204248 kl. 16:00 - 17:30 start 24-08-2022
6222204249 kl. 16:00 - 17:30 start 09-11-2022
6223104248 kl. 16:00 - 17:30 start 25-01-2023
6223104249 kl. 16:00 - 17:30 start 19-04-2023
10 gange i alt 20 lek. kr. 960,- (840 ,-)

MOTION & BEVÆGELSE
led og lemmer - nakke, ryg, skuldre, hofter, fødder...
For pensionister og dig som har en fridag fra
arbejde. Giv din krop opmærksomhed.
Hanne Roulund
AOF Yoga Studio, Næstved
Tirsdage
6222204196 kl. 09:00 - 10:30 start 30-08-2022
6222204198 kl. 11:00 - 12:30 start 30-08-2022
6222204197 kl. 09:00 - 10:30 start 08-11-2022
6222204199 kl. 11:00 - 12:30 start 08-11-2022
6223104196 kl. 09:00 - 10:30 start 31-01-2023
6223104198 kl. 11:00 - 12:30 start 31-01-2023
6223104197 kl. 09:00 - 10:30 start 11-04-2023
6223104199 kl. 11:00 - 12:30 start 11-04-2023
10 gange i alt 20 lek. kr. 960,- (840 ,-)

Bækkenbund og kropstræning
Vi arbejder med hele kroppen, også med åndedræt
og mavens muskler, som deltager i en bedre
funktion af bækkenbund, mave og fordøjelse og som
kan være en 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 og lagen.
Lise Mosberg Meldgaard
Kildemarksvej 70, Næstved
Torsdage
6222204292 kl. 11:00 - 12:30 start 01-09-2022
6222204293 kl. 11:00 - 12:30 start 17-11-2022
6223104292 kl. 11:00 - 12:30 start 09-02-2023
6223104293 kl. 11:00 - 12:30 start 04-05-2023
10 gange i alt 20 lek. kr. 960,- (840 ,-)

at skabe bedre bevægelse. Da der arbejdes intens
med bindevævet og derved også kroppens
nervesystem, vil der afsluttes med
liggende/siddende øvelser af meditativ karakter. 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.
Stine Skov Nielsen
Kildesalen, Næstved
Fredage
6222204240 kl. 08:30 - 10:00 start 26-08-2022
6222204241 kl. 08:30 - 10:00 start 11-11-2022
6223104240 kl. 08:30 - 10:00 start 03-02-2023
6223104241 kl. 08:30 - 10:00 start 28-04-2023
10 gange i alt 20 lek. kr. 960,- (840 ,-)
Stine Skov Nielsen
Sjølundsskolen, Næstved
Onsdage
6222204246 kl. 18:00 - 19:30 start 24-08-2022
6222204247 kl. 18:00 - 19:30 start 09-11-2022
6223104246 kl. 18:00 - 19:30 start 25-01-2023
6223104247 kl. 18:00 - 19:30 start 19-04-2023
10 gange i alt 20 lek. kr. 960,- (840 ,-)

Fodtræning / balancetræning

Fascial Flow® - blid bevidst
bevægelse af bindevævet workshop
Fyld krop og sind med velvære på denne Fascial
Flow® workshop for begyndere og letøvede. Du vil
opleve helt nye sansninger i kroppen og får blidt og
roligt løsnet op i vævet. Bevægelserne er
langsomme og blide men meget effektive. Du vil få
masser af tid til at mærke dig selv, udforske og lege
med bevægelserne. På workshoppen kommer vi
hele kroppen igennem. Forvent at gå hjem med en
god følelse i krop og sind, afslappet og fyldt med
velvære. Fascial Flow® kræver ingen
forudsætninger – bortset fra et åbent sind og lysten
til at prøve noget nyt. Bevægelserne tilpasses dig,
så du kan sagtens deltage, selvom du evt. har nogle
skavanker. Medbring liggeunderlag, og lille pude. Der serveres en lille forfriskning undervejs.
Hanne Roulund
AOF Yoga Studio, Næstved
Lørdage
6222204166 kl. 10:00 - 13:00 start 17-09-2022
6222204167 kl. 10:00 - 13:00 start 08-10-2022
1 gange i alt 4 lek. kr. 400,- (350 ,-)

Fascial Flow® - Blid bevidst
bindevævstræning. Begyndere og
let øvede
Regulering af din kropsholdning - regulering af dine
led. Ansigtsløftning indefra Blødhed, bevægelighed
og foryngelse Du lærer hvordan du løsner stift og
tørt bindevæv. Du får større kontakt til hvad der er
godt for dig Du hjælper stive, ømme og smertende

Det er vigtigt at holde fødderne stærke og smidige.
Hvis du har problemer med dine fødder, kan det
påvirke hele din krop og give dig problemer i knæ,
hofter, ryg og nakke. På dette kursus får du trænet
din balance samt arbejdet med øvelser der øger
bevægeligheden og styrken i dine fødder. Vi
arbejder også med venepumpeøvelser som gavner
dine 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.
Kirsten Kähler
Kildesalen, Næstved
Mandage
6222204046 kl. 16:00 - 16:50 start 05-09-2022
6222204047 kl. 16:00 - 16:50 start 21-11-2022
6223104046 kl. 16:00 - 16:50 start 20-02-2023
10 gange i alt 10 lek. kr. 520,- (455 ,-)
H. C. Andersensvej , Næstved
Torsdage
6222204236 kl. 11:00 - 11:50 start 08-09-2022
6222204237 kl. 11:00 - 11:50 start 24-11-2022
6223104236 kl. 11:00 - 11:50 start 09-02-2023
6223104237 kl. 11:00 - 11:50 start 04-05-2023
10 gange i alt 10 lek. kr. 520,- (455 ,-)

Gammeldaws Motionsgymnastik for
mænd
På dette hold træner vi hele kroppen igennem i stil
med rigtig gammeldags motionsgymnastik, hvor der
vil være både gang, sving, vrid, sidebøjninger samt
balancetræning (men ingen løb og hop). Der vil
være bevægelse i forskelligt tempo og vi slutter altid
af med afspændingsøvelser og udstrækning.
Medbring liggeunderlag.
Tove Bech
Glumsø Kro, Glumsø
Mandage
6222204164 kl. 13:30 - 14:20 start 05-09-2022
6222204165 kl. 13:30 - 14:20 start 21-11-2022
6223104164 kl. 13:30 - 14:20 start 20-02-2023
10 gange i alt 10 lek. kr. 560,- (490 ,-)

Gigt træning

Fysioflow / Bindevævstræning
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

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
ledegigt og slidgigt, uanset alder og køn. Træningen
lægget vægt på bevægelighed, styrke, stabilitet og
balance, og du får arbejdet med hele kroppen
igennem. Øvelserne foregår i liggende siddende og
stående stillinger. Vi inddrager forskellige redskaber
som fx elastikker, bolde mm., og du får vejledning til
øvelser til hjemmebrug. Træningsdagen afsluttes
med udspænding og afspænding. Medbring:
Liggeunderlag, tæppe og evt. en lille pude
Pernille J. F. Struer
AOF Yoga Studio, Næstved
Mandage
6222204252 kl. 10:00 - 11:30 start 15-08-2022
6222204253 kl. 10:00 - 11:30 start 31-10-2022
6223104252 kl. 10:00 - 11:30 start 16-01-2023
6223104253 kl. 10:00 - 11:30 start 03-04-2023
10 gange i alt 20 lek. kr. 960,- (840 ,-)

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

17

MOTION & BEVÆGELSE
Stine Skov Nielsen
Kildesalen, Næstved
Fredage
6222204242 kl. 10:30 - 12:00 start 26-08-2022
6222204243 kl. 10:30 - 12:00 start 11-11-2022
6223104242 kl. 10:30 - 12:00 start 03-02-2023
6223104243 kl. 10:30 - 12:00 start 28-04-2023
10 gange i alt 20 lek. kr. 960,- (840 ,-)

Hofte og knæ træning - Træning 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 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.
Kirsten Kähler
Kildesalen, Næstved
Mandage
6222204044 kl. 15:00 - 15:50 start 05-09-2022
6222204045 kl. 15:00 - 15:50 start 21-11-2022
6223104044 kl. 15:00 - 15:50 start 20-02-2023
10 gange i alt 10 lek. kr. 520,- (455 ,-)
Kirsten Kähler
H. C. Andersensvej , Næstved
Torsdage
6222204232 kl. 09:00 - 09:50 start 08-09-2022
6222204233 kl. 09:00 - 09:50 start 24-11-2022
6223104232 kl. 09:00 - 09:50 start 09-02-2023
6223104233 kl. 09:00 - 09:50 start 04-05-2023
10 gange i alt 10 lek. kr. 520,- (455 ,-)

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.
Hermed bedres din livskvalitet. 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.
Lise Mosberg Meldgaard
Symfonien, Næstved
Tirsdage
6222204084 kl. 11:00 - 11:50 start 23-08-2022
6222204085 kl. 11:00 - 11:50 start 08-11-2022
6223104084 kl. 11:00 - 11:50 start 24-01-2023
6223104085 kl. 11:00 - 11:50 start 11-04-2023
10 gange i alt 10 lek. kr. 520,- (455 ,-)
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Motion Seniorhold 50+
Kom i form - Motion for aktive
pensionister m/k
Motion for aktive pensionister m/k Styrk din krop og
få bedre kondition i samvær med andre. Ledsaget af
god musik, arbejder vi hele kroppen igennem fra top
til tå med øvelser, som styrker led og muskler,
forbedrer smidighed og balance, samt styrker
kredsløbet Stærke og udholdende muskler er vigtige
for knogler og led og for et godt velbefindende. Med
regelmæssig træning vil du vil hurtigt mærke en
forbedring på din krop i det daglige. Husk.. Det er
aldrig for sent at komme i gang. Medbring sko til
indendørs træning, liggeunderlag og en flaske vand.
Jane Friis
Grønnegades Kaserne, Næstved
Torsdage
6222204148 kl. 10:00 - 11:30 start 01-09-2022
6222204149 kl. 10:00 - 11:30 start 24-11-2022
6223104148 kl. 10:00 - 11:30 start 16-02-2023
10 gange i alt 20 lek. kr. 680,- (595 ,-)

Kropstræning med balanceøvelser
Kunne du ønske dig at blive mere sikker på benene
og få en stærkere ryg og en bedre holdning. Vi får
kroppen blidt i gang med stræk, bevægelighed og
styrkende øvelser for ryggen. Balancetræning kan
hjælpe med at forebygge fald og give dig en mere
sikker fornemmelse. Gulvøvelser indgår, og kan du
ikke komme ned, får du alternativer på stol/stående
eller træning i at komme ned/op fra gulv. Du får
også forslag til øvelser du kan arbejde videre med
hjemme.
Lise Mosberg Meldgaard
Symfonien, Næstved
Tirsdage
6222204082 kl. 09:00 - 09:50 start 23-08-2022
6222204083 kl. 09:00 - 09:50 start 08-11-2022
6223104082 kl. 09:00 - 09:50 start 24-01-2023
6223104083 kl. 09:00 - 09:50 start 11-04-2023
10 gange i alt 10 lek. kr. 520,- (455 ,-)

Lær at tackle kroniske smerter Lever du med kroniske smerter?
LEVER DU MED KRONISKE SMERTER? Og
ønsker du at få redskaber til at lindre ubehag eller
intense følelser i kroppen? Så er dette hold for dig.
Via mindfulness meditation, afspænding og
smertereducerende selvhypnose, vil du blive guidet
til at forholde dig bevidst nærværende i nuet på en
ikke-vurderende eller ikke-dømmende måde. Det er
teknikker når du først har lært dem, kan gøre brug
af i din hverdag derhjemme. Metoden er for alle,
men særligt for dig med kroniske smerter.
Underviseren Pernille Franseska er
afspændingsterapeut, mindfulness underviser, og
hypnoseterapeut. Hun har levet med gigt i mere end
27 år. Og har et dybtgående kendskab til hvordan
man smerte reducere sig selv. Medbring
liggeunderlag, tæppe og en lille pude.
Pernille J. F. Struer
AOF Yoga Studio, Næstved
Mandage
6222204064 kl. 16:00 - 17:30 start 15-08-2022
6222204065 kl. 16:00 - 17:30 start 31-10-2022
6223104064 kl. 16:00 - 17:30 start 16-01-2023
6223104065 kl. 16:00 - 17:30 start 03-04-2023
10 gange i alt 20 lek. kr. 960,- (840 ,-)
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Overvejer du at dyrke motion i samvær med
jævnaldrende på et mindre hold, hvor der bliver
taget individuelle hensyn? Har du lyst til at få pulsen
op, og bedre fysisk og psykisk velvære? Så kom og
vær med på motionsholdet for +50´årige! Vi skal
have pulsen op, træne ledbevægelighed,
ledaflastning, koordination, balance og
styrketræning. Her er du i centrum - Det er aldrig for
sent at komme i gang!
Jane Friis
H. C. Andersensvej , Næstved
Mandage
6222204106 kl. 11:00 - 11:50 start 22-08-2022
6223104106 kl. 11:00 - 11:50 start 23-01-2023
15 gange i alt 15 lek. kr. 840,- (735 ,-)

Motion Seniorhold 50+
fortsættere/øvede
Har du lyst til at få pulsen op, og bedre fysisk og
psykisk velvære? Så kom og vær med på
motionsholdet for +50´årige! Vi skal have pulsen op,
træne ledbevægelighed, ledaflastning, koordination,
balance og styrketræning. Her er du i centrum - Det
er aldrig for sent at komme i gang!
Jane Friis
H. C. Andersensvej , Næstved
Mandage
6222204105 kl. 10:00 - 10:50 start 22-08-2022
6223104105 kl. 10:00 - 10:50 start 23-01-2023
15 gange i alt 15 lek. kr. 840,- (735 ,-)

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 gerne
yogamåtte, yndlingspude til nakken, og et tæppe.
Connie Hansen
Glumsø Kro, Glumsø
Torsdage
6222204282 kl. 17:00 - 18:30 start 22-09-2022
6223104282 kl. 17:00 - 18:30 start 26-01-2023
10 gange i alt 20 lek. kr. 960,- (840 ,-)
Connie Hansen
Glumsø Kro, Glumsø
Mandage
6222204284 kl. 11:00 - 12:30 start 22-08-2022
6222204285 kl. 11:00 - 12:30 start 07-11-2022
6223104284 kl. 11:00 - 12:30 start 23-01-2023
6223104285 kl. 11:00 - 12:30 start 17-04-2023
10 gange i alt 20 lek. kr. 960,- (840 ,-)

MOTION & BEVÆGELSE
Træningen foregår primært på måtter, siddende eller
liggende, med og uden brug af effekter, så som
elastikker, vægte og pilates bolde. Pilates er også
rigtig godt hvis du har skavanker eller vil forebygge
dette.
Kirsten Kähler
Kildesalen, Næstved
Tirsdage
6222204040 kl. 14:30 - 16:00 start 06-09-2022
6222204041 kl. 14:30 - 16:00 start 22-11-2022
6223104040 kl. 14:30 - 16:00 start 07-02-2023
6223104041 kl. 14:30 - 16:00 start 25-04-2023
10 gange i alt 20 lek. kr. 680,- (595 ,-)

foregår med godt humør. Vi træner med forskellige
bolde og træningselastikker, og nogle af øvelserne
vil være med inspiration fra pilates. Der vil være
udfordringer, som tager udgangspunkt i den
enkeltes behov og forudsætninger. Medbring en
vandflaske og gå-på-mod
Kirsten Kähler
H. C. Andersensvej , Næstved
Torsdag
6222204234 kl. 10:00 - 10:50 start 08-09-2022
6222204235 kl. 10:00 - 10:50 start 24-11-2022
6223104234 kl. 10:00 - 10:50 start 09-02-2023
6223104235 kl. 10:00 - 10:50 start 04-05-2023
10 gange i alt 10 lek. kr. 520,- (455 ,-)

Pilates - Vinstrup/Tystrup
Forsamlingshus
Pilates er øvelser, der styrker "korsettets" muskler mave, ryg og bækkenbund. De enkelte øvelser
forebygger og genoptræner kroppen. Musklerne
stimuleres, så der opstår en naturlig balance mellem
kroppens stærke og svage sider, hvormed
holdningen bedres. Træningen foregår primært på
måtter, siddende eller liggende, med og uden brug
af effekter, så som elastikker, vægte og pilates
bolde. Pilates er også rigtig godt hvis man har
skavanker eller vil forebygge dette.
Medbring liggeunderlag.
Tove Bech
Torsdage
Vinstrup-Tystrup Forsamlingshu, Fuglebjerg
6222204162 kl. 19:00 - 20:30 start 06-10-2022
6223104162 kl. 19:00 - 20:30 start 05-01-2023
10 gange i alt 20 lek. kr. 960,- (840 ,-)

Pilates / Bindevævstræning
Styrke, balance og stræk Pilates er en fantastisk
måde at opnå både styrke og smidighed. Træningen
foregår med rolige bevægelser, hvor åndedræt og
bevægelse hænger nøje sammen. Der er særlig
fokus på kernemuskulaturen, som er samspillet
mellem, ryggen, lænden, sidemuskulatur og
mavemuskler/bækkenbund. Træningen foregår til
stille musik og vi slutter med afspænding. Medbring
liggeunderlag, tæppe og evt. en lille pude til nakken.
Kirsten Kähler
Holsted Skole, Næstved
Tirsdage
6222204042 kl. 17:00 - 18:30 start 06-09-2022
6222204043 kl. 17:00 - 18:30 start 22-11-2022
6223104042 kl. 17:00 - 18:30 start 21-02-2023
10 gange i alt 20 lek. kr. 960,- (840 ,-)
Kildesalen, Næstved
Onsdage
6222204230 kl. 09:00 - 10:30 start 07-09-2022
6222204231 kl. 09:00 - 10:30 start 23-11-2022
6223104230 kl. 09:00 - 10:30 start 08-02-2023
6223104231 kl. 09:00 - 10:30 start 26-04-2023
10 gange i alt 20 lek. kr. 960,- (840 ,-)

Rygtræning M/K
Styrk hele din krop og få en stærkere ryg 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
opnå øget bevægelighed og styrke. Træningen
foregår med godt humør. Vi træner med forskellige
bolde og træningselastikker, og nogle af øvelserne
vil være med inspiration fra pilates. Der vil være
udfordringer, som tager udgangspunkt i den
enkeltes behov og forudsætninger. Medbring en
vandflaske og gå-på-mod
Jane Friis
Kildesalen, Næstved
Tirsdage
6222204126 kl. 16:30 - 18:00 start 16-08-2022
6222204127 kl. 16:30 - 18:00 start 01-11-2022
6223104126 kl. 16:30 - 18:00 start 17-01-2023
6223104127 kl. 16:30 - 18:00 start 04-04-2023
10 gange i alt 20 lek. kr. 960,- (840 ,-)
Kirsten Kähler
Kildesalen, Næstved
Mandage
6222204048 kl. 17:00 - 18:30 start 05-09-2022
6222204049 kl. 17:00 - 18:30 start 21-11-2022
6223104048 kl. 17:00 - 18:30 start 20-02-2023
10 gange i alt 20 lek. kr. 960,- (840 ,-)

Træn dig GLAD - v. slidgigt i hofte
knæ eller ryg
Fysioterapeutisk træning 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 denne træning noget
for dig. På dette kursus tages der individuelle
hensyn,og din træning vil løbende bliver 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. Facts: Mange med
artrose oplever smerter i forbindelse med aktivitet,
og holder sig helt fra de ting, som forårsager
smerterne. Med artrose, er dette ikke den rette
strategi, for når man bruger musklerne omkring
leddet mindre, bliver musklerne svagere. Hvilket
medfører en negativ spiral, hvor smerterne gradvist
bliver værre, og man kan færre og færre ting i sin
dagligdag. Forskningen viser, at styrke-og
neuromuskulær træning kan bryde denne negative
spiral, ved at øge styrken omkring leddet. Jo
stærkere musklerne bliver, jo mere kan de aflaste
det ledbrusk, som er på overarbejde. Hvor aktiviteter
som gåture og cykling er gode og vigtige ift. at
opretholde aktivitetsniveau i hverdagen, så vil det
ikke specifikt øge din muskelstyrke. Der skal en
anden slags træning til, og derfor skal du starte med
specifik træning mod dine problemområder.
Stine Skov Nielsen
Kildesalen, Næstved
Onsdage
6222204250 kl. 14:00 - 15:30 start 24-08-2022
6222204251 kl. 14:00 - 15:30 start 09-11-2022
6223104250 kl. 14:00 - 15:30 start 25-01-2023
6223104251 kl. 14:00 - 15:30 start 19-04-2023
10 gange i alt 20 lek. kr. 960,- (840 ,-)

Styrkende rygtræning
Pilates / Bindevævstræning for
pensionister
For seniorer eller dig som vil i bedre form. Pilates er
øvelser, der styrker "korsettets" muskler - mave, ryg
og bækkenbund. De enkelte øvelser forebygger og
genoptræner kroppen. Musklerne stimuleres, så der
opstår en naturlig balance mellem kroppens stærke
og svage sider, hvormed holdningen bedres.

Styrk hele din krop og få en stærkere ryg 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
opnå øget bevægelighed og styrke. Træningen
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Varmtvandstræning
Bevægelse i varmt vand, er en skånsom og
behagelig motionsform – Træningen foregår i 30
grader varmt vand, og er helt oplagt for dig, der har
gener i led og muskler, som om f.eks. i knæ, hofte,
ryg skuldre eller har overvægtsproblemer. I vand er
du nærmest vægtløs og du kan derfor træne på en
måde, der er hensigtsmæssig og skånsom for
muskler og led. Vi træner kondition, styrke og
smidighed - sjovt og effektivt. Har du brug for
optræning efter et sygdomsforløb, hofte –
knæoperation eller lign. er denne træning også
yderst virksomt. Du vil være i vandet 30 minutter pr.
undervisningsgang. For mere information ring til
træningsvejleder Kirsten Skov Nielsen tlf. 2169
4950.
Kirsten Kähler
Fredage
Birkebjerg Varmtvandsbassin, Næstved
6222204116 kl. 13:00 - 13:30 start 26-08-2022
6222204118 kl. 13:30 - 14:00 start 26-08-2022
6222204117 kl. 13:00 - 13:30 start 04-11-2022
6222204119 kl. 13:30 - 14:00 start 04-11-2022
6223104116 kl. 13:00 - 13:30 start 20-01-2023
6223104118 kl. 13:30 - 14:00 start 20-01-2023
6223104117 kl. 13:00 - 13:30 start 31-03-2023
6223104119 kl. 13:30 - 14:00 start 31-03-2023
10 gange i alt 10 lek. kr. 800,- (700 ,-)

Varmtvandstræning med særlige
hensyn
Varmtvandstræning er særligt velegnet til dig, der
har gigt, muskel og ledsmerter eller andre skavanker
i kroppen. Bevægelse i varmt vand er en skånsom
og behagelig bevægelsesform, og træningen på
dette kursus foregår i 34 grader varmt vand. I vand
er du nærmest vægtløs og du kan derfor træne på
en måde, der er hensigtsmæssig og skånsom for
kroppen. For mere information ring til r Kirsten Skov
Nielsen tlf. 2169 4950.
Eva Bastian
Fredage
Birkebjerg Varmtvandsbassin, Næstved
6222204114 kl. 13:00 - 14:00 start 26-08-2022
6222204115 kl. 13:00 - 14:00 start 04-11-2022
6223104114 kl. 13:00 - 14:00 start 20-01-2023
6223104115 kl. 13:00 - 14:00 start 31-03-2023
10 gange i alt 10 lek. kr. 1200,- (1050 ,-)

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, træningsterapeut og
muskelterapeut. Fysiurgisk massage:.
Jane Friis
Kildesalen, Næstved
Weekend
6222204100 kl. 10:00 - 15:00 start 05-11-2022
2 dage i alt 10 lek. kr. 1200,- (1050 ,-)
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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. 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
til at skabe mental ro og håndtere stress. I
undervisningen vil der videregives øvelser, som med
stort udbytte kan udføres i hverdagen. På dette hold
arbejdes der med de grundlæggende principper i Tai
Chi & Qi Gong. Holdning, balance, åndedræt,
energi, og nærvær. Tai Chi og Qi Gong aktiverer
kroppens selvheldbredende kræfter og skaber
balance fysisk, psykisk og åndeligt, man bliver
bedre til at koordinere, koncentrere og fokusere. Tai
Chi og Qi Gong er god mod stres og giver dig en
bedre jordforbindelse. Samtidig ser Tai Chi & Qi
Gong ud til at være en god genoptræningsform. I
undervisningen vil der videregives øvelser, som med
stort udbytte kan udføres i hverdagen. Påklædning:
løstsiddende tøj og flade behagelige sko.
Margit Skovgård Hansen
Kalbyrisskolen, Næstved
Mandage
6222204146 kl. 19:00 - 20:30 start 29-08-2022
6223104146 kl. 19:00 - 20:30 start 23-01-2023
10 gange i alt 20 lek. kr. 960,- (840 ,-)

Tai Chi & Qi Gong - pensionisthold
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. 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
til at skabe mental ro og håndtere stress. I
undervisningen vil der videregives øvelser, som med
stort udbytte kan udføres i hverdagen.
Margit Skovgård Hansen
Kildemarksvej 70 - 1. sal, Næstved Mandage
6222204144 kl. 10:00 - 11:30 start 29-08-2022
6223104144 kl. 10:00 - 11:30 start 23-01-2023
10 gange i alt 20 lek. kr. 680,- (595 ,-)
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Stimula - MoBeLe, & Babymassage
(0-6 mdr.)
MoBeLe, er motorik, bevægelse og leg &
Babymassage (0-6 mdr.) V/ Sonja Bomberg, Circle
of Mindfulness MoBeLe er motorik, bevægelse og
leg. 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. Babymassage giver
tryghed, omsorg og nærhed og er med til at
stimulere barnets kropsbevidsthed. Giv dit barn en
god start på livet allerede i 1 - 3 mdr alderen. Der er
også mange der starter senere og får en masse ud
af det, men jo før man kommer i gang, desto
nemmere er det at få gode motoriske vaner.
Medbring dyne eller tæppe, tisseunderlag og gerne
en ekstra stofble, sut og evt et lille stykke legetøj.
Medbring også gerne massage-/babyolie til
babymassagen Hvis du har spørgsmål, er du
velkommen til at henvende dig på
info@circleofmindfulness.dk Tlf.: 26 53 65 58
Sonja Bomberg
Sydpolen, Næstved
Mandage
6222204400 kl. 11:00 - 12:30 start 22-08-2022
6222204401 kl. 11:00 - 12:30 start 24-10-2022
6223104400 kl. 11:00 - 12:30 start 16-01-2023
6223104401 kl. 11:00 - 12:30 start 20-03-2023
8 gange i alt 16 lek. kr. 880,- (,-)
Stimula - MoBeLe & babymassage (6 mdr.+)
Sonja Bomberg
Sydpolen, Næstved
Mandage
6222204402 kl. 13:00 - 14:30 start 22-08-2022
6222204403 kl. 13:00 - 14:30 start 24-10-2022
6223104402 kl. 13:00 - 14:30 start 16-01-2023
6223104403 kl. 13:00 - 14:30 start 20-03-2023
8 gange i alt 16 lek. kr. 880,- (,-)

Zumba for pensionister
En gang om måneden
Zumba for seniorer Zumba er motion på den sjove
måde. Vi danser til skøn musik i et tempo hvor alle
kan være med. Holdet er for seniorer (både for
mænd og kvinder) og for alle der vil danse i et lavere
tempo. Lektionerne er varierede og sjove, så
deltagerne næsten glemmer at de dyrker motion, og
timerne er bygget op så vi kommer hele kroppen
igennem. Vi starter med
opvarmning, og derefter
danser vi til god musik fra
hele verden. Til sidst slutter vi
af med afspænding til rolig
musik.
Lisa Benn Petersen
H. C. Andersensvej , Næstved
Torsdage
6222204150 kl. 13:00 - 13:50 start 22-09-2022
8 gange i alt 8 lek. kr. 400,- (350 ,-)

YOGA
ZUMBA Fitness
ZUMBA Fitness er en sjov og super effektiv
motionsform, der forbinder dans og fitness på en
unik måde. I ZUMBA® Fitness kombinerer man
danseelementer fra salsa, cumbia, merengue,
reggaeton, hip-hop, pop og meget andet, med både
lav og høj intensitet og alt imens man forbrænder
masser af kalorier, toner kroppens muskler samt
forbedrer koordinationsevnen. ZUMBA® Fitness er
for alle, uanset fysik, alder, køn m.v. Man behøver
ikke at være god til at danse eller være i super form,
når man starter. Formen kommer hen ad vejen,
mens man danser og har det sjovt. ZUMBA®
Fitness giver dig et boost af positiv energi, så kom
og prøv.
Jana Maslikova Duvander
H. C. Andersensvej , Næstved
Onsdage
6222204138 kl. 19:00 - 19:50 start 24-08-2022
6222204139 kl. 19:00 - 19:50 start 09-11-2022
6223104138 kl. 19:00 - 19:50 start 25-01-2023
6223104139 kl. 19:00 - 19:50 start 12-04-2023
10 gange i alt 10 lek. kr. 560,- (490 ,-)
H. C. Andersensvej , Næstved
Lørdage
6222204142 kl. 11:00 - 11:50 start 27-08-2022
6222204143 kl. 11:00 - 11:50 start 12-11-2022
6223104142 kl. 11:00 - 11:50 start 04-02-2023
6223104143 kl. 11:00 - 11:50 start 29-04-2023
10 gange i alt 10 lek. kr. 560,- (490 ,-)

Hatha Yoga - Vinyasa

Blid Hatha 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
styrkeopbyggende øvelser. Der indgår desuden
åndedræts- og meditationsøvelser i undervisningen.
Hver gang afsluttes med dybdeafspænding.
Undervisningen foregår på små hold. Jeg vil i
undervisningen fokusere på hver enkelt deltager,
lytte til evt. skader eller slid af din krop. Du skal
bevæge dig med din vejrtrækning i øvelserne, samt
lytte til kroppen. Yoga er ikke en konkurrence og det
er vigtigt du mærker efter. Jeg guider dig stille og
roligt ind og ud af stillingerne. Du vil komme hele
kroppen igennem. Efter hver session afsluttes med
en afspænding, Shavasana. Glæder mig meget til at
møde dig, og undervise på dit niveau. Medbring:
yogamåtte, tæppe og lille pude.
Marianne Christina Bülow
AOF Yoga Studio, Næstved
Fredage
6222204186 kl. 10:30 - 12:00 start 16-09-2022
6223104186 kl. 10:30 - 12:00 start 20-01-2023
10 gange i alt 20 lek. kr. 960,- (840 ,-)

Blid og udforskende yoga

ZUMBA Gold har samme gode stemning og musik
som Zumba® Fitness men med simplere trin og et
moderat tempo. ZUMBA Gold® er designet til ældre
voksne eller voksne, der kan have begrænset
kapacitet og fokuserer på at forbedre balance,
styrke og fleksibilitet, mens hjerterytmen hæves.
ZUMBA Gold® vil gøre dig glad og du vil få mange
nye venner på din rejse til en fit og sund livsstil.
Jana Maslikova Duvander
H. C. Andersensvej , Næstved
Onsdage
6222204136 kl. 18:00 - 18:50 start 24-08-2022
6222204137 kl. 18:00 - 18:50 start 09-11-2022
6223104136 kl. 18:00 - 18:50 start 25-01-2023
6223104137 kl. 18:00 - 18:50 start 12-04-2023
10 gange i alt 10 lek. kr. 560,- (490 ,-)

Yoga med fokus på den indre oplevelse frem for
ydre form og præstation. Vi udfører enkle stillinger,
bevægelser og små flows ofte med fokus på det
bløde og cirkulære eller på at bygge stillingerne op
fra bunden. Der er tid og plads til, at vi hver især
kan udforske sammenhængen mellem krop,
åndedræt og sind. Når vi bliver bevidste om, hvad
stillingerne gør ved os, får vi mulighed for at skabe
en bæredygtig og nærende yogapraksis for os selv også uden for undervisningsrummet. Der vil være
stillinger stående, siddende, på alle fire og liggende,
og det tilstræbes, at der tilbydes variationer for hver
stilling. Medbring yogamåtte og gerne et tæppe til at
lægge under knæene ved behov samt til
savasana/afrunding.
Nina Daugaard Pedersen
Kildesalen, Næstved
Tirsdage
6222204184 kl. 12:30 - 14:00 start 06-09-2022
6222204185 kl. 12:30 - 14:00 start 22-11-2022
6223104184 kl. 12:30 - 14:00 start 07-02-2023
6223104185 kl. 12:30 - 14:00 start 02-05-2023
10 gange i alt 20 lek. kr. 960,- (840 ,-)

H. C. Andersensvej , Næstved
Lørdage
6222204140 kl. 10:00 - 10:50 start 27-08-2022
6222204141 kl. 10:00 - 10:50 start 12-11-2022
6223104140 kl. 10:00 - 10:50 start 04-02-2023
6223104141 kl. 10:00 - 10:50 start 29-04-2023
10 gange i alt 10 lek. kr. 560,- (490 ,-)

Glumsø Kro, Glumsø
Torsdage
6222204182 kl. 09:30 - 11:00 start 01-09-2022
6222204183 kl. 09:30 - 11:00 start 24-11-2022
6223104182 kl. 09:30 - 11:00 start 09-02-2023
6223104183 kl. 09:30 - 11:00 start 04-05-2023
10 gange i alt 20 lek. kr. 960,- (840 ,-)

ZUMBA Gold

Alt yoga er baseret på Hatha yoga. Jeg underviser i
yoga i bevægelse (Vinyasa), hvor hver bevægelse
starter med en ind/udånding.Dette gør yogaen til en
form for meditation i bevægelse. Yogaen drejer sig
om, at du finder ind til dig selv og mærker lige netop,
hvor du er i forhold din krop… Ingen øvelse er for
svære til dig, da du udfører øvelsen præcis efter,
hvor meget du og din krop kan forenes om. Yoga er
ingen konkurrence, men en måde at fordybe sig i
egen krop og derved skabe balance imellem krop og
sind samtidig med at den smidiggør og styrker din
muskulatur. Medbring yogamåtte, tæppe og tøj til at
bevæge dig i.
Lilly Acacia Aakesson
Munkebo, Næstved
Tirsdage
6222204190 kl. 18:30 - 20:00 start 13-09-2022
6222204191 kl. 18:30 - 20:00 start 22-11-2022
6223104290 kl. 18:30 - 20:00 start 14-02-2023
6223104191 kl. 18:30 - 20:00 start 25-04-2023
10 gange i alt 20 lek. kr. 960,- (840 ,-)

Hatha Yoga med flow
Denne Yogaform tager udgangspunkt i både krop,
sind og ånd. Dette betyder, at kroppens intelligente
bevægelser bliver integreret med åndedrættet. En
yoga time hos mig varierer, nogle gange vil det være
ren vinyasa, andre gange, meget gentagne rullende
bevægelser og igen andre gange ren Hatha eller
blandet med meditativ yoga.. En yoga time hos mig
forløber ud fra hvad jeg ser når mine elever træder
ind i lokalet.. Men du kan være sikker på, at jeg
underviser ud fra yogaens principper og kroppens
anatomi. Efter endt yogatime, sluttes der af med 1015 minutrers afspænding.. Jeg lover dig, at yoga får
dig til at glemme alt om stress og jag og at du vil føle
dig fornyet med ny energi., Medbring venligst: Blødt
tøj, yoga måtte, tæppe og pude samt et smil.
Lilly Acacia Aakesson
Munkebo, Næstved
Onsdage
6222204194 kl. 18:30 - 20:00 start 14-09-2022
6222204195 kl. 18:30 - 20:00 start 23-11-2022
6223104194 kl. 18:30 - 20:00 start 15-02-2023
6223104195 kl. 18:30 - 20:00 start 26-04-2023
10 gange i alt 20 lek. kr. 960,- (840 ,-)
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YOGA
ONLINE KURSUS -Blid yoga
kombineret med yin yoga

MediYoga
MediYoga I den stadigt mere stressfyldte verden vi
lever i, er der brug for flere effektive værktøjer til at
skabe bedre balance i vores liv og dagligdag.
MediYoga er 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. MediYoga betyder
medicinsk yoga og er en terapeutisk meditativ
yogaform, der udspringer af Kundalini Yoga og
arbejder både på det fysiske, psykiske, mentale,
hormonelle og spirituelle plan. Et MediYoga program
indeholder flere elementer: Vi starter og slutter med
et mantra. Vi laver åndedrætsøvelser, forskellige
yogaøvelser, afspænding og meditation. Mellem
øvelserne er der korte hvil, så øvelsen kan integrere
sig i din krop og dit sind. Alle øvelserne udføres blidt
og kontrolleret og kan laves på en yogamåtte eller
på en stol. Alle kan være med. Der er tid til
spørgsmål og delinger hver gang. Åndedrættet
spiller en fundamental rolle i MediYoga. Ifølge
yogaens filosofi indeholder åndedrættet en vital
kraft, kaldet prana. Åndedrættet er for de fleste
mennesker en ubevidst funktion. Men det kan
ændres bevidst via forskellige åndedrætsteknikker,
som påvirker dit velvære. I MediYoga bruger vi bl.a.
åndedrætsøvelsen ”Lange dybe vejrtrækninger”
igennem hele yogaprogrammet. MediYoga er
udviklet i Sverige i samarbejde mellem flere af de
største hospitaler og Karolinska Instituttet. Yogaen
medregnes som behandlingsmetode ved mange
svenske, norske og amerikanske hospitaler på
områder som f.eks. rehabilitering af patienter med
slagtilfælde og til hjerte- og kræftpatienter og
resultaterne er positive.
Medbring: Yogamåtte og tæppe
Henriette Dan
AOF Yoga Studio, Næstved
Onsdage
6222204274 kl. 10:00 - 11:30 start 31-08-2022
10 gange i alt 20 lek. kr. 960,- (840 ,-)

Mindful Yoga
Mindful Yoga er en særlig blid yogaform, hvor det
handler om at skabe dybt nærvær med kroppen.
Mindful Yoga er baseret på Hatha Yoga, Yin Yoga
og MediYoga.Det handler om opdagelsen og
mærkningen. Og det handler om pauserne mellem
strækkene, hvor både strækkene synker dybt ind i
cellerne. 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. Jeg glæder mig til
at møde dig og invitere dig ind i Mindful Yoga.
Namasté Henriette Du kan læse mere på
www.henriettedan.dk
Henriette Dan
AOF Yoga Studio, Næstved
Tirsdage
6222204276 kl. 17:00 - 18:30 start 06-09-2022
8 gange i alt 16 lek. kr. 800,- (700 ,-)

HerreGo’ Yoga - YIN POWER FOR
RIGTIGE MÆND
Yin Power - er styrkende yin yoga. Der er saft, kraft
og aktivitet i stillingerne. Hensigten at gøre kroppen
stærk, balanceret og at skabe mobilitet og ikke
mindst forebygge skader, så du kan leve et langt og
aktivt liv. Stillingerne er siddende og liggende. Yin
power er godt for alle, sportstosser, håndværkere og
sofatosser. Holdet er for ”rigtige” mænd – sån
nogen, som sætter pris på en kærlig og tydelig tone.
Ikke så meget fis. Vi arbejder øvelser som virker,
med vejrtrækning og slutter af med afspænding.
Det bliver skide godt! Tag din ven med, han har
også brug for det. Forudsætning:
Du skal kunne gå op og ned ad trapper.
Husk liggeunderlag og tæppe .
Pernille Bülow Jespersen
AOF Yoga Studio, Næstved
Onsdage
6222204270 kl. 18:15 - 19:45 start 14-09-2022
13 gange i alt 26 lek. kr. 1248,- (1092 ,-)

Styrkende blid Yoga incl. balance
Yoga med PernilleB har 3 fokus punkter –
vejrtrækning, mobilitet og balance. Vejrtrækning
fordi det er afgørende for hele din livskraft, mobilitet
handler om at gøre kroppen så bevægelig som
mulig, og balance fordi livet handler om balance og
at livet er sjovere, hvis du både kan danse og gå tur.
Det hele skal øves og holdes ved lige. Du vil møde
rolige, styrkende og helende øvelser. Du vil blive
udfordret og få smil på læben. Vi afslutter med
afspænding. Husk liggeunderlag og tæppe
Pernille Bülow Jespersen
AOF Yoga Studio, Næstved
Onsdage
6222204272 kl. 16:30 - 18:00 start 14-09-2022
13 gange i alt 26 lek. kr. 1248,- (1092 ,-)

Henriette Dan
AOF Yoga Studio, Næstved
Tirsdage
6222204277 kl. 17:00 - 18:30 start 08-11-2022
6 gange i alt 12 lek. kr. 600,- (525 ,-)
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Blid yoga kombineret med yin yoga - ONLINE
KURSUS 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.
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
yogalektionerne, giver vi dig mulighed for at få
adgang til undervisningen som videooptagelser i
ugen efter.
Pernille Bülow Jespersen
Online undervisning, Næstved
Onsdage
6222204268 kl. 20:30 - 21:45 start 14-09-2022
13 gange i alt 26 lek. kr. 800,- (700 ,-)

Yin Yoga med restorativ yoga
Vi starter med en kortere yin praksis, som sætter
gang i kroppen, for derefter at finde dyb hvile, så
kroppen kan få mulighed for at restituere.
I yin yogaen er vi i øvelserne ca. 3-5 minutter, der vil
være stræk eller intensitet. I den restorative del, vil
du være i stillingerne i 10-20 min. Gennem restorativ
yoga kan vi opnå at skabe rum, tid, plads til dyb
hvile, nærvær, væren, restitution.
Igennem RO - STILHED - MØRKE - VARME
inviteres kroppen til dyb hvile. Restorativ yoga
støtter op om kroppens naturlige genopbygning og
hjælper os til at skabe balance i vores nervesystem.
Alle yogaøvelserne udføres liggende og
understøttes af yoga pøller, puder, tæpper og
blokke. Du skal være mobil og kunne gå på trapper
– og kunne komme ned på gulvet og komme op
igen. Husk liggeunderlag, øjenpude og tæppe.
Pernille Bülow Jespersen
AOF Yoga Studio, Næstved
Torsdage
6222204266 kl. 08:30 - 10:00 start 15-09-2022
13 gange i alt 26 lek. kr. 1248,- (1092 ,-)

YOGA

Yoga for pensionister
Blid Yoga for Pensionister Denne yoga klasse er for
dig, der ønsker at gå i dybden blidt. For dig der
gerne vil arbejde med smidiggørelse - ikke kun af
muskler og din fysiske krop - men også med
smidiggørelse af bindevævet, af åndedrættet og
måske endda af selve sindet. Det sidste kan være
lidt svært at undgå helt, da krop og sind hænger
sammen. Vi starter og slutter altid selve
undervisningen på samme vis: med nærvær. Dvs. vi
starter med at “lande på måtten”, hvor vi bliver
nærværende med os selv og kroppen. Derefter
bevæger vi os over i nogle yoga øvelser og stræk,
der bedst kan beskrives som: "hjertevarm Elin-yoga”
og som er yoga med tråde til yin yoga, restorativ
yoga, fascial-flow, en smule hatha og asthanga
yoga, samt med en god portion åndedræts
øvelser/meditationer. Hovedfokus er: Åndedræt,
rygsøjle og bindevæv, men vi vil komme rundt og
give hele kroppen opmærksomhed. Afslutningsvis
guider jeg dig i en kropsscanning . Hav gerne en
ekstra trøje/varme sokker med til dette. Medbring
desuden yogamåtte og et tæppe. Læs mere om Elin
her: Elin Karbech Mouritsen Min hjemmeside:
www.karbech.dk
Elin Karbech Mouritsen
Kildesalen, Næstved
Tirsdage
6222204178 kl. 09:00 - 10:30 start 30-08-2022
6222204179 kl. 09:00 - 10:30 start 22-11-2022
6223104178 kl. 09:00 - 10:30 start 07-02-2023
6223104179 kl. 09:00 - 10:30 start 25-04-2023
10 gange i alt 20 lek. kr. 680,- (595 ,-)
Elin Karbech Mouritsen
Karbech Yoga, Næstved
Fredage
6222204176 kl. 13:00 - 14:30 start 02-09-2022
6222204177 kl. 13:00 - 14:30 start 18-11-2022
6223104176 kl. 13:00 - 14:30 start 10-02-2023
6223104177 kl. 13:00 - 14:30 start 28-04-2023
10 gange i alt 20 lek. kr. 680,- (595 ,-)

Yoga for ryg, skuldre og nakke
Mange knogle-, led- og muskellidelser forårsager
alvorlige smerter i ryggen. Yoga kan afhjælpe
smerter og holde ryggen smidig. Du lærer
smidighedsgørende øvelser for alle led, samt strækog styrkeøvelser for muskelgrupper, der påvirker
ryggen. “Hatha Yoga” er også kendt for sin
forebyggende og helbredende virkning, og
Yogaøvelserne stimulerer muskler og nerver og

giver velvære, balance samt ro i sindet. Øvelserne
berører alle kroppens muskler, led og organer, og
samtidig øges koncentrationen. Der arbejdes med
åndedrætsøvelser og afspændingsteknikker,
således at åndedrættet frigøres for spændinger.
Undervisningen afsluttes med intens afslapning:
“Yoga Nidra”. På dette kursus er det få deltagere og
der tages hensyn til den enkelte deltagers behov og
begrænsninger. Medbring liggeunderlag/yogamåtte
Sus Else Mathilde Leth
AOF Yoga Studio, Næstved
Torsdage
6222204130 kl. 17:00 - 18:30 start 01-09-2022
6222204132 kl. 19:00 - 20:30 start 01-09-2022
6222204131 kl. 17:00 - 18:30 start 10-11-2022
6222204133 kl. 19:00 - 20:30 start 10-11-2022
6223104130 kl. 17:00 - 18:03 start 26-01-2023
6223104132 kl. 19:00 - 20:30 start 26-01-2023
6223104131 kl. 17:00 - 18:30 start 13-04-2023
6223104133 kl. 19:00 - 20:30 start 13-04-2023
10 gange i alt 20 lek. kr. 960,- (840 ,-)

Yoga for ryg, skuldre og nakke Hensynstagende
Dette hold henvender sig til alle personer, der ikke
med rimeligt udbytte kan deltage på almindelige
hold, som følge af f.eks. knogle- og muskellidelser.
Der er færre deltagere pr. hold, og læreren vil
således kunne tage hensyn til den enkelte deltagers
behov og begrænsninger.
Du lærer smidighedsgørende øvelser for alle led,
samt stræk- og styrkeøvelser for muskelgrupper, der
påvirker ryggen. “Hatha Yoga” er også kendt for sin
forebyggende og helbredende virkning, og
Yogaøvelserne stimulerer muskler, nerver- giver
velvære, balance samt ro i sindet. Øvelserne
berører alle kroppens muskler, led og organer.
Samtidig øges koncentrationen.
Der arbejdes med åndedrætsøvelser og
afspændingsteknikker, således at åndedrættet
frigøres for spændinger. Undervisningen afsluttes
med intens afslapning: “Yoga Nidra”.
Medbring liggeunderlag/yogamåtte
Sus Else Mathilde Leth
AOF Yoga Studio, Næstved
Onsdage
6222204134 kl. 14:00 - 15:30 start 07-09-2022
6222204135 kl. 14:00 - 15:30 start 16-11-2022
6223104134 kl. 14:00 - 15:30 start 01-02-2023
6223104135 kl. 14:00 - 15:30 start 12-04-2023
10 gange i alt 20 lek. kr. 960,(Hensynstagende: 840 ,-)

Yoga med stol
Yoga er for alle – også dig med dårlige knæ, lidt
usikker balance eller en mave, der fylder. Denne
klasse tager udgangspunkt i stillinger siddende på
stol, stående ved stol samt liggende stillinger og evt.
på alle fire afhængigt af deltagere (pude til knæ kan
medbringes). Timen bygges op, så skift imellem
stående, siddende og liggende minimeres. Det er
blid og undersøgende yoga med fokus på den indre
oplevelse frem for ydre form og præstation. Vi
udfører enkle stillinger og bevægelser ofte med
fokus på det bløde og organiske. Der er tid og plads
til, at vi hver især kan udforske sammenhængen
mellem krop, åndedræt og sind. Når vi bliver
bevidste om, hvad stillingerne gør ved os, får vi
mulighed for at skabe en bæredygtig og nærende
yogapraksis for os selv. Medbring yogamåtte og
tæppe.
Nina Daugaard Pedersen
Glumsø Kro, Glumsø
Torsdage
6222204188 kl. 11:20 - 12:10 start 01-09-2022
6222204189 kl. 11:20 - 12:10 start 24-11-2022
6223104188 kl. 11:20 - 12:10 start 09-02-2023
6223104189 kl. 11:20 - 12:10 start 04-05-2023
10 gange i alt 10 lek. kr. 480,- (420 ,-)

Fyraftens YIN!
Velkommen til en effektiv metode til at mærke dig
selv, styrke din kropsbevidsthed, forandre kroppens
tonus og smidighed, imens du bevæger dig i den
rolig del af nervesystemet. Yin-yoga er en
spændende gren af yoga, som udspringer fra
taoismen, og ikke fra hinduismen, som oftest er
repræsenteret i Vesten. Tempoet er roligt og de
enkelte stillinger holdes i 3-5 minutter.
Dette påvirker flere af kroppens lag samtidigt.
Muskler, ledbånd og bindevæv især for mulighed for
smidighed og udrensning. Kombinationen af de
enkelte stillingers varighed, og den præcise,
individuelle støtte fra puder og tæpper, gør at du
arbejder afstressende, afspændende og
balancerende for din krop. Da Yin-yoga er en
kombination af stræk, der påvirker, ikke kun din
anatomi, men også dine meridianer, energibaner, vil
du undervejs blive undervist i, hvordan du kan
benytte forskellige stillinger til lindring af specifikke
problematikker. For at være deltager på dette hold,
skal du på gulv, kunne ligge, sidde, og komme op og
ned. Medbring liggeunderlag, tæppe og din
yndlingspude
Udover at undervise i Yin-yoga er Connie uddannet
psykomotorisk terapeut og har undervist i
kropsbevidsthed i 20 år.
Connie Hansen
AOF Yoga Studio, Næstved
Mandage
6222204280 kl. 18:00 - 19:30 start 22-08-2022
6222204281 kl. 18:00 - 19:30 start 07-11-2022
6223104280 kl. 18:00 - 19:30 start 23-01-2023
6223104281 kl. 18:00 - 19:30 start 17-04-2023
10 gange i alt 20 lek. kr. 960,- (840 ,-)
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KREATIV FRITID

Broderi for dig
Broderi for dig Broderi giver dig ro og mulighed for
fordybelse. Vi skal i år arbejde med at dekorere
bøger. Bøgerne (kan være en kinabog eller andet
gerne én med bundet ryg) Bogen beklæder vi med
bogbinderlærred, hvor der er flere farvemuligheder.
Vi laver en ramme med samme farve
bogbinderlærred til dit broderi og sætter det på
bogen. Flere broderiteknikker kan komme i spil
f.eks. kogin, flammesyning, gobelinsyning, petit
point. Dit broderi kan også benyttes til andre emner.
Om du er nybegynder eller øvet i at brodere er der
mulighed for at få udfordringer og der er også
mulighed for at ”få løbet” et gammelt broderi i gang
igen. Jeg håber at vi ses på Lille Næstved Skole
Sonja L. Jensen
Lille Næstved Skole, Næstved
Tirsdage
6222202200 kl. 19:00 - 21:45 start 27-09-2022
12 gange ialt 36 lek. kr. 1680,- (1470,-)

Kreative tirsdage
I løbet af efteråret skal vi hygge os med at klippe,
klistre og folde mange forskellige kreative ting.
Eksempelvis skal vi folde æsker, dyr, fugle og skåle,
lave blomster af forskellige materialer – og hen imod
slutningen af forløbet er det naturligvis julens
kreative sysler, der står på programmet – lige fra
lysestager til gammelt og nyt juletræspynt.
Kursisterne vil have mulighed for at præge de
enkelte undervisningsganges indhold. Erik Rønholt
har en lang undervisningserfaring og har lavet
hundredevis af arrangementer for børn og voksne:
papirfoldning, juletræspynt og mange andre kreative
emner. Erik Rønholt
har skrevet en lang
række bøger, fx
”Papirfoldning” (1990),
Familiens bog om lege
og traditioner (1993)
og ”Juletræspynt”
(2015).
Erik Rønholt
AOF HUSET, Næstved
Tirsdage
6222202212 kl. 13:00 - 15:30 start 08-11-2022
6 gange ialt 15 lek. kr. 600,- (525,-)

Origami
Forfatter og hyggekonsulent Erik Rønholt har i en
menneskealder dyrket papirfoldning eller, som det
hedder på japansk, origami. Der er ingen grænser
for, hvad man kan få ud af et stykke papir – uden
brug af saks og lim. Vi skal i løbet af kurset lære at
folde dyr og fugle, terninger, blomster, æsker og
mange andre smukke og sjove ting. Kurset
henvender sig både til begyndere og øvede i mange
sværhedsgrader. Alle kan være med. Erik Rønholt
har en lang undervisningserfaring og har lavet
hundredevis af arrangementer for børn og voksne:
papirfoldning, papirfly, juletræspynt og mange andre
kreative emner. Erik Rønholt har skrevet en lang
række bøger, fx ”Papirfoldning” (1990), ”Leg med
Papir” (1993), ”Nemme foldede dyr” (2003),
”Papirfly” (2012), ”Toiletpapirfoldning” (2013)
”Papirbåde” (2014).
Erik Rønholt
AOF HUSET, Næstved
Onsdage
6222202211 kl. 13:00 - 15:30 start 07-09-2022
6 gange ialt 15 lek. kr. 600,- (525,-)
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Kunstkursus for tegne og male
glade børn
At tegne eller at male, er mere end at se, det
handler også om at få det sete omsat til et personligt
udtryk. Gennem øvelser arbejder vi med forskellige
måder at tegne/male på, både de hurtige skitser og
de mere gennemarbejdede billeder. Vi arbejder med
brugen af forskellige tegne og male redskaber,
herunder også at "tegne/male" skitser med pensel.
Undervisning tilpasses individuelt, så både
nybegyndere og øvede kan deltage. Der må
påregnes udgift til undervisningsmaterialer, som
aftales med underviseren.
Pernille J. F. Struer
Kildemarksvej 70, Næstved
Lørdage
6222202214 kl. 10:00 - 13:00 start 03-09-2022
6222202215 kl. 10:00 - 13:00 start 10-12-2022
6223102214 kl. 10:00 - 13:00 start 01-04-2023
7 gange ialt 21 lek. kr. 960,- (,-)

Malerhygge (begyndere og øvede) weekendkursus
Malerhygge (begyndere og øvede) Måske kæmper
du med hvordan du skal fortsætte dit maleri, eller du
har aldrig malet før, og du er lige begyndt at blive
interesseret, men du ved ikke hvordan du skal
starte. Så er denne 2-dages weekend workshop lige
noget for dig. Jeg vil give dig lidt vejledning, så du
kan fortsætte din skabelse eller prøve nye materialer
sammen med
dig for at finde
det mest
egnede
materiale til at
udtrykke din
kunst. Vigtigst
af alt, vi
kommer til at
tilbringe 2
meget lærerige
og hyggelige
dage sammen.
Fu Deng
H. C. Andersensvej , Næstved
Weekend
6222202222 kl. 10:00 - 15:20 start 03-09-2022
6222202223 kl. 10:00 - 15:20 start 01-10-2022
6222202224 kl. 10:00 - 15:20 start 05-11-2022
2 gange ialt 12 lek. kr. 600,- (525,-)

Maleri med akryl
Akryl maleriet rummer oceaner af muligheder og
teknikker. Det vil være en umulig opgave at nå dem
alle igennem. I mere end 20 år har jeg som
professionel kunstner, undervist og efter bedste
evne har jeg valgt temaer og teknikker som jeg har
god erfaring med, giver en bred palet af
færdigheder. Det er dem du vil blive undervist i. At
finde dit personlige udtryk tager tid, men ved at
afprøve forskellige teknikker får du mulighed for at
komme i kontakt med hvem du er, hvad du
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tiltrækkes af og hvordan du udtrykker det. Der vil
være masser af situationer hvor det sitre inde i fordi
du ikke kan finde ” lige det”. Der vil også være
tidspunkter hvor det bare flyder. Det ene udelukker
ikke det andet. At være kreativ skaber spændinger
og vibrationer og det er det som gør det smukt og
levende. Du vil træne dit sind til forholde dig ukritisk i
den kreative proces og modig nok til at være det,
når du ikke er i den kreative proces. Det er en
vekselvirkning mellem leg og alvor der skaber
kvalitet i kunsten sammen med passionen og dit
personlige udtryk. Materialeliste fremsendes inden
kursusstart. Pernille J.F.Struer har levet af sin kunst,
udstillet i ind og udland, kåret som årets kunstner,
modtaget Hans kongelig højheds pris for sin kunst.
m.m.
Pernille J. F. Struer
Sct. Jørgens Skole, Næstved
Mandage
6222202216 kl. 18:30 - 21:05 start 19-09-2022
6222202217 kl. 18:30 - 21:05 start 21-11-2022
6223102216 kl. 18:30 - 21:05 start 30-01-2023
6223102217 kl. 18:30 - 21:05 start 17-04-2023
8 gange ialt 24 lek. kr. 960,- (840,-)

Malerkursus (begyndere)
Malerkursus (begyndere) Hvis du ligeer begyndt at
male, eller beslutter dig for at prøve det, er dette
kursus nogetfor dig. Vi skal bruge 12 gange
sammen og lære nogle grundlæggende
principperfor, hvordan man farver, og hvordan man
blander farver for at opnå den ønskedeeffekt. Vi vil
også lære om forskellige malematerialer sammen
for at hjælpe digmed at finde dit foretrukne
malerimedie til at udtrykke din idé. Vi
skalselvfølgelig også lære nogle grundlæggende
maleteorier, inklusive omkomposition, motiv og tema
mv. Formålet er at hjælpe dig med at finde
egnedemaleværktøjer, samt hjælpe dig med at
færdiggøre dine kunstværker og finde dinegen stil
og sprog. Medbringselv lærred, A3 papir, farver, kul
og pensler mv. yderligere udgifter tilmaterialer
aftales med og betales til underviseren.
Fu Deng
Kildemarksvej 70, Næstved
Torsdage
6222202220 kl. 12:30 - 15:00 start 22-09-2022
6223102220 kl. 12:30 - 15:00 start 26-01-2023
12 gange ialt 30 lek. kr. 1280,- (1120,-)

Malerkursus (øvede)
Malerkursus (øvede) Dette malerkursus er primært
for øvede og her vil du få mulighed for at blive en
bedre selvstændig kunstner. Vi maler både med
olie, akryl, vandfarver, kul og blyant på papir. Du vil
lære om bl.a. perspektiv, farver og komposition,
samt arbejde med stilleben og landskabsmaleri. Du
kommer meget gerne med dine egne billeder
og/eller ideer til, hvad du vil male eller tegne og så
udvikler vi dine billeder og ideer sammen og gør dig
til en bedre kunstner. Medbring selv lærred, A3
papir, farver, kul og pensler mv. yderligere udgifter til
materialer aftales med og betales til underviseren.
Fu Deng
Kildemarksvej 70, Næstved
Mandage
6222202221 kl. 10:00 - 12:30 start 26-09-2022
6223102221 kl. 10:00 - 12:30 start 23-01-2023
12 gange ialt 30 lek. kr. 1280,- (1120,-)

MADLAVNING

Herrego' mad M/K
Madlavning for mænd - Herrego' mad hyggestunder over god mad. Er du træt af at falde i
fælden med junkfood og færdigretter, som indtages
foran tv? 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. Her har du chancen for at få en
hyggelig "mandeaften" og få mulighed for at lære
alle de grundlæggende principper inden for bage -,
stege- og kogemetoder. Du lærer at lave mad til
både hverdag og til festlige lejligheder. Her får du
mulighed for sjove, spændende og inspirende
madlavningsaftner sammen med andre mænd, som
har lyst til at udfolde sig i køkkenet uden
kommentarer fra »bedrevidende kvinder«. Enkel
madlavning og finere retter suppleret med
deltagernes egne ønsker og ideér til kursets indhold.
Kurset henvender sig til såvel nybegyndere som
viderekomne - mænd. Udgift til råvarer ca. kr.
100,00 pr. gang. Medbring: Drikkevarer,
Viskestykke, Karklud, En god køkkenkniv,
Forklæde, samt 2-3 bøtter til evt. madrester
Gert Segato
Lille Næstved Skole, Næstved
Tirsdage
6222219001 kl. 17:30 - 21:00 start 11-10-2022
6223119001 kl. 17:30 - 21:00 start 24-01-2023
7 gange i alt 28 lek. kr. 1280,- (1120 ,-)

Herrego' mad M/K - langt forløb
Gert Segato
Lille Næstved Skole, Næstved
Tirsdage
6222219000 kl. 17:30 - 21:00 start 11-10-2022
14 gange i alt 56 lek. kr. 1880,- (1645,-)

andre fantastiske retter. På dette kursus vil vi
samtidig med at vi laver lækker og nem
hverdagsmad fra primært Kina og Japan, høre om
de forskellige køkkener og dets uendelig mange
ukendte ingredienser og krydderier, så du kan
forvandle dig til en habil ”asiatisk” kok derhjemme.
Underviser: Fu Deng. Passioneret madelsker,
køkkenekvilibrist og te-entusiast. Hun kommer fra
Sichuan-provinsen i Kina, der især er kendt for sin
skønne krydrede mad og de mange hyggelige
tehuse, men har boet i Danmark i snart 10 år.
Udgift til råvarer kr. 100,- pr. gang afregnes med Fu.
Fu Deng
Sjølundskolen, Næstved
Onsdage
6222219010 kl. 17:00 - 20:00 start 21-09-2022
6222219011 kl. 17:00 - 20:00 start 23-11-2022
6223119010 kl. 17:00 - 20:00 start 25-01-2023
6223119011 kl. 17:00 - 20:00 start 29-03-2023
8 gange i alt 24 lek. kr. 1280,- (1120 ,-)

marineret. Madudgift pr. gang 150,- kr.. Medbring:
forklæde, viskestykke, drikkevarer og kniv.
Gert Segato
Lille Næstved Skole, Næstved
Tirsdage
6223119004 kl. 17:30 - 21:00 start 28-02-2023
3 gange i alt 12 lek. kr. 600,- (525 ,-)

Antiinflammatorisk madlavning

Vegetarisk "madklub"
Kunne du tænke dig at få flere grøntsager ind i
hverdagsmaden – så kom med på dette kursus,
hvor vi lave klassiske opskrifter i en ny og grønnere
fortolkning – Det kan være gryde og fad retter,
tærter, brød, burger, tatar m.m. Kurset henvender
sig til dig der i forvejen kan lave mad, men gerne vil
inspireres til at spise mere grønt. Kurset lægger lige
så stor vægt på at vi nyder hinandens selskab og får
en god snak, både under tilberedelserne og
efterfølgende når vi smager på vores vegetariske
herligheder. Medbring: En god kniv til grøntsager, et
viskestykke og en karklud. Evt. et forklæde.
Underviser: Pernille Josephine Franseska Struer har
siden hun fik konstateret leddegigt for 27 år siden,
interesseret sig for at spise mere grønt og mere
antiinflammatorisk, og deler på kurset ud af den
grønne madglæde. Vi deles om udgifter til råvarer,
ca. 65 kr. pr. gang.
Pernille J. F. Struer
Lille Næstved Skole, Næstved
Torsdage
6222219008 kl. 17:00 - 20:30 start 22-09-2022
6223119008 kl. 17:00 - 20:30 start 26-01-2023
6 gange i alt 24 lek. kr. 1280,- (1120,-)

Vegetarisk "madklub" - langt forløb

Antiinflammatorisk mad er rig på antioxidanter,
vitaminer og mineraler. Det er en investering i dit
helbred. Det er mad, der nærer kroppen på alle
måder og ovenikøbet er meget indbydende med
sine flotte farver. Vi laver sund hverdagsmad, hvor
smagen er i top af antiinflammatoriske råvarer, f.eks.
grøntsager, frugt, krydderier, krydderurter, nødder,
olivenolie og andre gode fedtstoffer. ( Og indimellem
lidt skaldyr, fisk eller lidt kød som tilbehør) Bliv glad
for mad, hvor du ved ingredienserne booster dit
immunforsvar og vitalitet. Du vil blive sund og glad
både indeni og udenpå. Når vi har tilberedt de
herlige sundheder, nyder vi den i hinandens
selskab. Få mere energi, bedre søvn, mindre stress,
flottere hud, super fordøjelse, stabilt blodsukker
samt styr på allergi, blodtryk, kolesterol, diabetes og
gigt. Råvarer er så vidt muligt økologiske. Bemærk
Vi deles om udgifter til råvarer, ca. 65 kr. pr. gang.
Medbring: En god kniv til grøntsager, et viskestykke
og en karklud. Evt. et forklæde. Underviser: Pernille
Josephine Franseska Struer har siden hun fik
konstateret leddegigt for 27 år siden, interesseret sig
for at spise mere grønt og mere antiinflammatorisk,
og deler på kurset ud af den grønne madglæde.
Pernille J. F. Struer
Lille Næstved Skole, Næstved
Torsdage
6222219006 kl. 17:00 - 20:30 start 15-09-2022
6223119006 kl. 17:00 - 20:30 start 19-01-2023
7 gange i alt 28 lek. kr. 1280,- (1120 ,-)

Antiinflammatorisk madlavning langt forløb
Pernille J. F. Struer
Lille Næstved Skole, Næstved
Torsdage
6222219005 kl. 17:00 - 20:30 start 15-09-2022
14 gange i alt 56 lek. kr. 1880,- (1645 ,-)

Pernille J. F. Struer
Lille Næstved Skole, Næstved
Torsdage
6222219007 kl. 17:00 - 20:30 start 22-09-2022
12 gange i alt 48 lek. kr. 1880,- (1645,-)

Asiatisk mad
Mad er alt for kinesere. ”Har du spist?” Når venner
og bekendte mødes på gaden er det det første de
spørger hinanden om. For så længe maven er fuld,
har man det jo godt, og så er der jo ikke nogen
grund til at spørge om mere.
I Kina og Japan er madkultur, mad er kunst og
æstetik, men næsten endnu mere vigtigt: det at
spise er en nærmest hellig ting for mange japanere
og kinesere. De lever ikke kun af mad, de lever for
mad. Syn, duft, smag og endda lyd er alle
essentielle dele af et måltid for både japanere og
kinesere. Kina er nærmest et helt kontinent og det
afspejler sig selvfølgelig i maden, der er meget mere
end forårsruller og svinekød i sursød sovs. Japansk
mad er kendt for sushi, men er også en masse

Julemad - for begyndere
Julemad - for begyndere 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.
Gert Segato
Lille Næstved Skole, Næstved
Tirsdage
6222219004 kl. 17:30 - 21:00 start 15-11-2022
3 gange i alt 12 lek. kr. 600,- (525 ,-)

Madlavning med fisk
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
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SPROG
Engelsk for dig som vil snakke
- begyndere

Engelsk for begyndere
Engelsk for begyndere er for dig, der aldrig har
haftengelsk før eller har haft lidt engelsk for længe
siden, men har glemt detmeste. Kurset starter helt
fra bunden, så alle kan være med. Du lærer f.eks. at
præsentere dig, spørge om vej, tale med
kassedamen isupermarkedet og andre helt
almindelige dagligdags situationer i
etengelsktalende land. Du får også lejlighed til at
indøve de grundlæggendesprogregler og god
udtale, så du kommer til at lyde engelsk helt fra
start. Vi arbejder med lærebogen Navigate A1
Coursebook Beginner ogarbejdshæftet Navigate A1
Workbook without key Beginner. Bøgerne kan
købes hosunderviseren eller hos saxo.com. Der vil
selvfølgelig være noget hjemmearbejde, men vi
skalikke terpe, som du måske kan huske det fra din
skoletid. Det bliver sjovt oghyggeligt, og du får lært
en masse.
Susanne Poulsen
Grønnegades Kaserne, Næstved
Onsdage
6222206326 kl. 16:30 - 18:10 start 07-09-2022
6223106326 kl. 16:30 - 18:10 start 08-02-2023
12 gange i alt 24 lek. kr. 1280,- (1120,-)

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."
Lisa Elsbøll
Grønnegades Kaserne, Næstved
Onsdage
6222206328 kl. 19:00 - 20:40 start 28-09-2022
6223106328 kl. 19:00 - 20:40 start 25-01-2023
12 gange i alt 24 lek. kr. 1280,- (1120,-)

Engelsk for dig som vil snakke
- let øvede
Lisa Elsbøll
Grønnegades Kaserne, Næstved
Onsdage
6222206327 kl. 17:00 - 18:40 start 28-09-2022
6223106327 kl. 17:00 - 18:40 start 25-01-2023
12 gange i alt 24 lek. kr. 1280,- (1120,-)

Tysk for begyndere

Engelsk for begyndere
Dette kursus henvender sig til dig, der kan en smule
engelsk, eller som måske aldrig har haft engelsk før.
Du kan også følge kurset, hvis du tidligere har lært
engelsk, men trænger til at få genopfrisket dine
kundskaber. Vi arbejder med ordforråd og
lydforståelse, så du kan udvikle et godt sprog og en
flot udtale. På dette kursus lærer du at føre mindre
samtaler, som både er velegnet til rejse- og
hverdagsbrug: F.eks. bestilling af måltider, at spørge
om/vise vej, indkøb, smalltalk etc. Til understøttelse
af den mundtlige undervisning arbejder vi med
grundlæggende grammatik, så dit sprog bliver
bygget godt og sikkert op fra begyndelsen. Engelsk
for begyndere er et spændende og aktivt kursus,
hvor vi indleder den første undervisningsgang med
en gennemgang af det engelske alfabet og
lydsystem. Når kurset er omme, vil du kunne føre en
selvstændig samtale og have et fint ordforråd. Vi
arbejder med en grammatikbog og kopier, hvorfor
der må påregnes en mindre udgift til
undervisningsmaterialer.
Steen Engslev Filborne
Lille Næstved Skole, Næstved
Mandage
6222206336 kl. 17:00 - 18:40 start 26-09-2022
6223106336 kl. 17:00 - 18:40 start 23-01-2023
12 gange i alt 24 lek. kr. 1280,- (1120,-)

Engelsk for let øvede
Kurset er for dig, som har lært engelsk på
begynderniveauog gerne vil lære mere. Vi arbejder
med samtaler og små skriftlige øvelser, hvor
vitræner grundlæggende grammatik og ordforråd, så
du bliver mere sikker ihverdagssituationer og på
rejser. Kurset er en fortsættelse af sidste års
begynderkursus, mendu kan sagtens være med,
hvis du har lært lidt engelsk tidligere. Vi arbejdermed
lærebogen Navigate A1 Coursebook Beginner og
arbejdshæftet Navigate A1Workbook without key
Beginner. Bøgerne købes hos underviseren eller
hos saxo.com.Hvis der er behov for det, kan vi
supplere med andre materialer. Der vil selvfølgelig
være noget hjemmearbejde, men vilægger mest
vægt på, at du får trænet de forskellige emner
sammen de andredeltagere.
Susanne Poulsen
Grønnegades Kaserne, Næstved
Mandage
6222206324 kl. 16:30 - 18:10 start 12-09-2022
6223106324 kl. 16:30 - 18:10 start 06-02-2023
12 gange i alt 24 lek. kr. 1280,- (1120,-)

Engelsk for let øvede
Steen Engslev Filborne
Lille Næstved Skole, Næstved
Mandage
6222206335 kl. 19:00 - 20:40 start 26-09-2022
6223106335 kl. 19:00 - 20:40 start 23-01-2023
12 gange i alt 24 lek. kr. 1280,- (1120,-)

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
Ny lærer
4700 Næstved, Næstved
Tirsdage
6222206332 kl. 17:00 - 18:40 start 20-09-2022
6223106332 kl. 17:00 - 18:40 start 24-01-2023
12 gange i alt 24 lek. kr. 1280,- (1120,-)

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 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.
Ny lærer
4700 Næstved, Næstved
Tirsdage
6222206330 kl. 15:00 - 16:40 start 20-09-2022
6223106330 kl. 15:00 - 16:40 start 24-01-2023
12 gange i alt 24 lek. kr. 1280,- (1120,-)

Tysk konversation

Engelsk konversation på højt niveau
Engelsk konversation på højt niveau Dette kursus er
for dig, som kan læse engelsksprogedeavisartikler
og andet ubearbejdet materiale, men som gerne vil
kunne udtrykke digendnu bedre på engelsk og have
finpudset udtalen. Kurset lægger vægt på samtaler
om emner med udgangspunkt iStorbritannien og
Irland, men vi berører også den øvrige
engelsksprogedeverden. Vi taler om alt lige fra
politik, historie, kultur, miljø ogsamfund til
kongehuset og sport. Intet er for stort, og intet er for

26

småt. Du får hver uge pr. mail tilsendt materiale,
som vil væreudgangspunktet for samtalerne den
følgende uge. Det er selvfølgelig bedst, hvisdu får
læst det, men du kan sagtens deltage, hvis
forberedelsen skulle glippeen enkelt gang.
Hovedsagen er, at du møder op og får talt noget
engelsk sammenmed de øvrige deltagere.
Susanne Poulsen
Grønnegades Kaserne, Næstved
Mandage
6222206329 kl. 18:30 - 20:10 start 12-09-2022
6223106329 kl. 18:30 - 20:10 start 06-02-2023
12 gange i alt 24 lek. kr. 1280,- (1120,-)
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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.
Ny lærer
4700 Næstved, Næstved
Tirsdage
6222206333 kl. 19:00 - 20:40 start 20-09-2022
6223106333 kl. 19:00 - 20:40 start 24-01-2023
12 gange i alt 24 lek. kr. 1280,- (1120,-)

SPROG
Vagn Nielsen
H. C. Andersensvej , Næstved
Torsdage
6222206342 kl. 19:00 - 20:45 start 22-09-2022
6223106342 kl. 19:00 - 20:45 start 19-01-2023
12 gange i alt 24 lek. kr. 1280,- (1120,-)
Vagn Nielsen
H. C. Andersensvej , Næstved
Mandage
6222206344 kl. 10:30 - 12:15 start 26-09-2022
6223106344 kl. 10:30 - 12:15 start 19-01-2023
12 gange i alt 24 lek. kr. 1280,- (1120,-)

Spansk for øvede. (med
konversation)
Spansk ”turbo”/vedligeholdelse
med grammatik
Dette hold er tiltænkt let øvede, der ønsker at få
udbygget eller opfriskes sine spansk kundskaber.
Der forudsættes et grundlæggende kendskab til
spansk (f.eks. erhvervet ved tidligere deltagelse i
hold på niveau 2 eller 3). Der vil bl.a, indgå dialoger
og konversation. Et hold med ”ekstra fart på.
Undervisningsmateriale ifølge læreren betales
særskilt.
Vagn Nielsen
H. C. Andersensvej , Næstved
Torsdage
6222206346 kl. 13:00 - 14:45 start 22-09-2022
6223106346 kl. 13:00 - 14:45 start 19-01-2023
gange i alt 24 lek. kr. 1280,- (,-)

Dette niveau henvender sig til kursister, der har et
godt kendskab til det spanske sprog og kender de
grundlæggende grammatiske regler. Vi arbejder
med udbygning af ordforråd, øget kendskab til
grammatik, bl.a. ved læsning og samtale ud fra
blandede tekster, artikler, opskrifter og mere. Der er
fokus på at kunne udtrykke sig med korrekt brug af
sproget. Køb af undervisningsmateriale til spansk
undervisningen aftales med læreren.
Vagn Nielsen
Lille Næstved Skole, Næstved
Torsdage
6222206343 kl. 17:00 - 18:45 start 22-09-2022
6223106343 kl. 17:00 - 18:45 start 19-01-2023
12 gange i alt 24 lek. kr. 1280,- (1120,-)

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 selv hurtigt at blive i
stand til at tilegne sig yderligere kendskab til spansk.
Køb af undervisningsmateriale til
spanskundervisningen aftales med læreren.
Vagn Nielsen
Lille Næstved Skole, Næstved
Mandage
6222206341 kl. 17:00 - 18:45 start 26-09-2022
6223106341 kl. 17:00 - 18:45 start 16-01-2023
12 gange i alt 24 lek. kr. 1280,- (1120,-)

Spansk for let øvede
Dette kursus er tiltænkt kursister, der har
gennemgået ”spansk for begyndere” eller som har et
grundlæggende kendskab til spansk eventuelt
kursister der ønsker en genopfriskning af
kendskabet til det spanske sprog. Vi arbejder med
udbygning af ordforråd, grammatik og læsning af
lettere tekster og dialoger. Undervisningsmateriale
ifølge læreren betales særskilt.
Vagn Nielsen
Lille Næstved Skole, Næstved
Mandage
6222206340 kl. 19:00 - 20:45 start 26-09-2022
6223106340 kl. 19:00 - 20:45 start 16-01-2023
12 gange i alt 24 lek. kr. 1280,- (1120,-)

undervisers egen parlør. Senere i kursusforløbet går
vi i gang med lærebogen André Fransk hverdagsliv
og traditioner vil også blive inddraget og
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 køb af følgende undervisningsmaterialer:
"Frankrig i bagagen", en parlør på 25 sider, til 25,kr, og "André", grundbogen til 275,- kr, Materialet
købes hos underviser
Hugo Lauritzen
Lille Næstved Skole, Næstved
Mandage
6222206350 kl. 17:00 - 18:45 start 26-09-2022
6223106350 kl. 17:00 - 18:45 start 23-01-2023
12 gange i alt 24 lek. kr. 1280,- (1120,-)

Fransk for øvede
Holdet tager udgangspunkt i, at du har lidt eller
noget kendskab til fransk.
Vi lægger ud med lærebogen André, hvor vi
samtaler om teksten, herunder opbygger sætninger.
Senere øver vi i at kunne fremlægge delemner fra
Kompendiet. Ved aktiv deltagelse, forberedelse og
engagement, får du opbygget et ordforråd, så du
bliver i stand til at begå dig, som turist, i
fransktalende lande.
Der må påregnes køb af følgende
undervisningsmaterialer:
"André", grundbog 275,- kr. Kompendium, som fører
dig rundt i landet, historisk, kulturelt og kulinarisk,
75,- kr. Materialet købes hos underviser
Hugo Lauritzen
Lille Næstved Skole, Næstved
Mandage
6222206351 kl. 19:00 - 20:45 start 26-09-2022
6223106351 kl. 19:00 - 20:45 start 23-01-2023
12 gange i alt 24 lek. kr. 1280,- (1120,-)

Spansk til rejsebrug
For begyndere / let øvede. Dette kursus er tiltænkt
dig, der påtænker en snarlig ferie/ rejse til et
spansktalende land og hurtigt vil tilegne dig nogle
spanske ord og vendinger. Derfor fokuseres vi på
dagligdags brug af sproget, hovedsageligt i relation
til behovet som turist. Der indgår kun meget lidt
grammatik og tiden tillader ikke en grundig
fordybelse i de enkelte udtry. Undervisnings
materiale ifølge læreren betales særskilt.
Vagn Nielsen
H. C. Andersensvej , Næstved
Mandage
6222206345 kl. 13:00 - 14:45 start 26-09-2022
6223106345 kl. 13:00 - 14:45 start 16-01-2023
12 gange i alt 24 lek. kr. 1280,- (1120,-)

Spansk for let øvede med
konversation
På dette niveau udbygges grammatik og ordforråd
yderligere. Evnen til at udtrykke sig på spansk
styrkes blandt andet ved læsning af tekster med
udfordringer på blandede niveauer. 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. Vi fokuserer på dialoger samt
referater af det læste materiale.
Undervisningsmateriale ifølge læreren betales
særskilt.

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
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SANG & INSTRUMENTAL
Kurser med Michael Lind:

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. elevKontakt
underviser Michael Lind, for nærmere oplysning om
tid, på tlf. nr. 28 51 77 57.
Sted: Suså Landevej 12, Gelsted, 4160
Herlufmagle – hverdage
mellem. kl. 12:00-14:00 – Løbende optag
Underviser: Michael Lind
Mandage
6222207710 kl. 12:00 - 14:00 start 29-08-2022
6222207711 kl. 12:00 - 14:00 start 10-10-2022
6223107710 kl. 12:00 - 14:00 start 23-01-2023
6223107711 kl. 12:00 - 14:00 start 13-03-2023
12 lektioner kr. 1280,- (Nedsat betaling: 1120,-)
Tirsdage
6222207712 kl. 12:00 - 14:00 start 30-08-2022
6222207713 kl. 12:00 - 14:00 start 11-10-2022
6223107712 kl. 12:00 - 14:00 start 24-01-2023
6223107713 kl. 12:00 - 14:00 start 14-03-2023
12 lektioner kr. 1280,- (Nedsat betaling: 1120,-)

Klassisk solosang
Alle kan lære at synge, så hold dig endelig ikke
tilbage. Jeg underviser alle fra begyndere uden
noget forhold til sang, til elever med
konservatoriepotentiale. Alder er heller ikke nogen
hindring for at lære at synge. Jeg har undervist
elever fra 16 - 74 år.Jeg træner stemmen klassisk
og går meget teknisk til værks med sangøvelser,
vejrtrækning, kropsholdning, klang, vokalegalisering
o.a., så man opnår overskud, til at kunne fremføre
sangene, med indlevelse og udtryk.Der tildeles 30
minutter pr. elev. Kontakt underviser Michael Lind
for nærmere oplysning om ugedag og tidspunkt på
tlf. nr. 28 51 77 57
Sted: Suså Landevej 12, Gelsted, 4160
Herlufmagle – hverdage
mellem kl. 12:00-16:00 – Løbende optag
Underviser: Michael Lind
Mandage
6222207700 kl. 14:00 - 16:00 start 29-08-2022
6222207701 kl. 14:00 - 16:00 start 10-10-2022
6223107700 kl. 14:00 - 16:00 start 23-01-2023
6223107701 kl. 14:00 - 16:00 start 13-03-2023
12 lektioner kr. 1280,- (Nedsat betaling: 1120,-)

Onsdage
6222207714 kl. 12:00 - 14:00 start 31-08-2022
6222207715 kl. 12:00 - 14:00 start 12-10-2022
6223107714 kl. 12:00 - 14:00 start 25-01-2023
6223107715 kl. 12:00 - 14:00 start 15-03-2023
12 lektioner kr. 1280,- (Nedsat betaling: 1120,-)
Torsdage
6222207716 kl. 12:00 - 14:00 start 01-09-2022
6222207717 kl. 12:00 - 14:00 start 13-10-2022
6223107716 kl. 12:00 - 14:00 start 26-01-2023
6223107717 kl. 12:00 - 14:00 start 16-03-2023
12 lektioner kr. 1280,- (Nedsat betaling: 1120,-)
Fredage
6222207718 kl. 12:00 - 14:00 start 02-09-2022
6222207719 kl. 12:00 - 14:00 start 14-10-2022
6223107718 kl. 12:00 - 14:00 start 27-01-2023
6223107719 kl. 12:00 - 14:00 start 17-03-2023
12 lektioner kr. 1280,- (Nedsat betaling: 1120,-)

Tirsdage
6222207702 kl. 14:00 - 16:00 start 30-08-2022
6222207703 kl. 14:00 - 16:00 start 11-10-2022
6223107702 kl. 14:00 - 16:00 start 24-01-2023
6223107703 kl. 14:00 - 16:00 start 14-03-2023
12 lektioner kr. 1280,- (Nedsat betaling: 1120,-)

Fredage
6222207708 kl. 14:00 - 16:00 start 02-09-2022
6222207709 kl. 14:00 - 16:00 start 14-10-2022
6223107708 kl. 14:00 - 16:00 start 27-01-2023
6223107709 kl. 14:00 - 16:00 start 17-03-2023
12 lektioner kr. 1280,- (Nedsat betaling: 1120,-)
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John Marding Nielsen John Danmark
Næstved Kommunale Musikskole, Næstved
Torsdage
6222207770 kl. 10:00 - 18:00 start 18-08-2022
6222207771 kl. 10:00 - 18:00 start 13-10-2022
6223107770 kl. 10:00 - 18:00 start 26-01-2023
6223107771 kl. 10:00 - 18:00 start 16-03-2023
12 lektioner kr. 1280,- (Nedsat betaling: 1120,-)
Fredage
6222207772 kl. 10:00 - 18:00 start 19-08-2022
6222207773 kl. 10:00 - 18:00 start 14-10-2022
6223107772 kl. 10:00 - 18:00 start 27-01-2023
6223107773 kl. 10:00 - 18:00 start 17-03-2023
12 lektioner kr. 1280,- (Nedsat betaling: 1120,-)

Klarinet
Klarinetten er et fantastisk lækkert instrument, både
til klassisk musik, men også til jazz. Du kommer til
at lære blæseteknik, lettere nodeindlæring, og så
bestemmer du ellers hvilke melodier, du kunne
tænke dig at lære og spille. Der er lavet en del
musik for Klarinet og fløjte. En rigtig god
sammensætning. Undervisningen foregår som
soloundervisning. En lektion varer 25 minutter.
Tidspunktet aftales med læreren. For spørgsmål,
ring til: John Danmark på 40 13 56 67
John Marding Nielsen John Danmark
Næstved Kommunale Musikskole, Næstved
Torsdage
6222207774 kl. 10:00 - 18:00 start 18-08-2022
6222207775 kl. 10:00 - 18:00 start 13-10-2022
6223107774 kl. 10:00 - 18:00 start 26-01-2023
6223107775 kl. 10:00 - 18:00 start 16-03-2023
12 lektioner kr. 1280,- (Nedsat betaling: 1120,-)
Fredage
6222207776 kl. 10:00 - 18:00 start 19-08-2022
6222207777 kl. 10:00 - 18:00 start 14-10-2022
6223107776 kl. 10:00 - 18:00 start 27-01-2023
6223107777 kl. 10:00 - 18:00 start 17-03-2023
12 lektioner kr. 1280,- (Nedsat betaling: 1120,-)

Tværfløjte
Tværfløjten er et fornemt instrument. Klangen er
som et lækkert glas rødvin, farvestrålende, fyldig og
rund. Du kommer til at lære blæseteknik, lettere
nodeindlæring, og så bestemmer du ellers hvilke
melodier, du kunne tænke dig at lære og spille.
Tværfløjten er velegnet til klassisk, folkelig og
gedigen dansk musik. Undervisningen foregår som
soloundervisning. En lektion varer 25 minutter.
Tidspunktet aftales med læreren. For spørgsmål,
ring til: John Danmark på 40 13 56 67
John Marding Nielsen John Danmark
Næstved Kommunale Musikskole, Næstved
Torsdage
6222207778 kl. 10:00 - 18:00 start 18-08-2022
6222207779 kl. 10:00 - 18:00 start 13-10-2022
6223107778 kl. 10:00 - 18:00 start 26-01-2023
6223107779 kl. 10:00 - 18:00 start 16-03-2023
12 lektioner kr. 1280,- (Nedsat betaling: 1120,-)

Onsdage
6222207704 kl. 14:00 - 16:00 start 31-08-2022
6222207705 kl. 14:00 - 16:00 start 12-10-2022
6223107704 kl. 14:00 - 16:00 start 25-01-2023
6223107705 kl. 14:00 - 16:00 start 15-03-2023
12 lektioner kr. 1280,- (Nedsat betaling: 1120,-)
Torsdage
6222207706 kl. 14:00 - 16:00 start 01-09-2022
6222207707 kl. 14:00 - 16:00 start 13-10-2022
6223107706 kl. 14:00 - 16:00 start 26-01-2023
6223107707 kl. 14:00 - 16:00 start 16-03-2023
12 lektioner kr. 1280,- (Nedsat betaling: 1120,-)

læreren. For spørgsmål, ring til: John Danmark på
40 13 56 67

Saxofon
Saxofonen er et dejligt instrument med en lækker
klag, og et godt begynder instrument, da det har en
stor klang og er rimeligt nemt at håndtere. Du
kommer til at lære blæseteknik, lettere
nodeindlæring, og så bestemmer du ellers hvilke
melodier, du kunne tænke dig at lære og spille. Der
er lavet meget musik for sax grupper, duetter m.m.
Undervisningen foregår som soloundervisning. En
lektion varer 25 minutter. Tidspunktet aftales med
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Fredage
6222207780 kl. 10:00 - 18:00 start 19-08-2022
6222207781 kl. 10:00 - 18:00 start 14-10-2022
6223107780 kl. 10:00 - 18:00 start 27-01-2023
6223107781 kl. 10:00 - 18:00 start 17-03-2023
12 lektioner kr. 1280,- (Nedsat betaling: 1120,-)

SANG & INSTRUMENTAL
Trompet
Trompeten er et unikt instrument til mange formål.
Med sine 3 ventiler er det en sjov kombination, der
skal til for at spille en melodi. Du kommer til at lære
blæseteknik, lettere nodeindlæring, og så
bestemmer du ellers hvilke melodier, du kunne
tænke dig at lære og spille. Trompeten er velegnet
til klassisk, jazz og meget anden godt musik. Du
kan købe et dæmpersystem, så du sagtens kan øve
i en lejlighed, uden at genere dine omgivelser.
Undervisningen foregår som soloundervisning. En
lektion varer 25 minutter. Tidspunktet aftales med
læreren. For spørgsmål, ring til: John Danmark på
40 13 56 67
John Marding Nielsen John Danmark
Næstved Kommunale Musikskole, Næstved
Torsdage
6222207782 kl. 10:00 - 18:00 start 18-08-2022
6222207783 kl. 10:00 - 18:00 start 13-10-2022
6223107782 kl. 10:00 - 18:00 start 26-01-2023
6223107783 kl. 10:00 - 18:00 start 16-03-2023
12 lektioner kr. 1280,- (Nedsat betaling: 1120,-)
Fredage
6222207784 kl. 12:00 - 18:00 start 19-08-2022
6222207785 kl. 10:00 - 18:00 start 14-10-2022
6223107784 kl. 10:00 - 18:00 start 27-01-2023
6223107785 kl. 10:00 - 18:00 start 17-03-2023
12 lektioner kr. 1280,- (Nedsat betaling: 1120,-)

Trommer
Trommesæt er en drøm at lære og spille på, både
som barn eller som voksen. Trommeslageren er
faktisk en meget vigtig brik i et band, det er
ham/hende der bestemmer tempoet. Du kommer til
at lære de mest almindelige rytmer fra bunden af,
sjove figurspil, trommehvirvel og meget andet. Et
trommesæt fås også elektronisk, så du kan øve i en
lejlighed, uden at genere dine omgivelser.
Undervisningen foregår som soloundervisning. En
lektion varer 25 minutter. Tidspunktet aftales med
læreren. For spørgsmål, ring til: John Danmark på
40 13 56 67
John Marding Nielsen John Danmark
Næstved Kommunale Musikskole, Næstved
Torsdage
6222207786 kl. 10:00 - 18:00 start 18-08-2022
6222207787 kl. 10:00 - 18:00 start 13-10-2022
6223107786 kl. 10:00 - 18:00 start 26-01-2023
6223107787 kl. 10:00 - 18:00 start 16-03-2023
12 lektioner kr. 1280,- (Nedsat betaling: 1120,-)
Fredage
6222207788 kl. 12:00 - 18:00 start 19-08-2022
6222207789 kl. 12:00 - 18:00 start 14-10-2022
6223107788 kl. 10:00 - 18:00 start 27-01-2023
6223107789 kl. 10:00 - 18:00 start 17-03-2023
12 lektioner kr. 1280,- (Nedsat betaling: 1120,-)

Næstved Kommunale Musikskole, Næstved
Torsdage
6222207790 kl. 10:00 - 17:00 start 18-08-2022
6222207791 kl. 10:00 - 17:00 start 13-10-2022
6223107790 kl. 10:00 - 17:00 start 26-01-2023
6223107791 kl. 10:00 - 17:00 start 16-03-2023
12 lektioner kr. 1280,- (Nedsat betaling: 1120,-)
Fredage
6222207792 kl. 10:00 - 18:00 start 19-08-2022
6222207793 kl. 10:00 - 18:00 start 14-10-2022
6223107792 kl. 10:00 - 18:00 start 27-01-2023
6223107793 kl. 10:00 - 18:00 start 17-03-2023
12 lektioner kr. 1280,- (Nedsat betaling: 1120,-)

Solosang på alle niveauer
Du bliver i Klassisk solosang undervist i danske
sange, salmer, tyske lieder, oratorie-, operaarier
m.m., efter eget valg og niveau. Stemmen trænes
op med øvelser. Den bliver derved stærkere og du
kan udtrykke dig med den tonekvalitet, som du
ønsker i pågældende værk.Der arbejdes med
åndedrættet, så du kan understøtte stemmen uden
spændinger og give tonerne den styrke du ønsker.
Dermed er du også bedre rustet til det virkelig sjove:
Udtrykket i det vokale værk. Individuel undervisning
med løbende optag, som aftales og tilrettelægges i
samarbejde med underviseren. Ugedag og tidspunkt
aftales individuelt.
Kontakt Marit Hansen på tlf.: 38 34 35 15
Marit Hansen
Næstved Kommunale Musikskole, Næstved
Fredage
6222207740 kl. 09:00 - 17:00 start 23-09-2022
6222207741 kl. 09:00 - 17:00 start 04-11-2022
6223107740 kl. 09:00 - 17:00 start 27-01-2023
6223107741 kl. 09:00 - 17:00 start 10-03-2023
12 lektioner. kr. 1880,- (Nedsat betaling: 1645,-)

Glumsø Kro, Glumsø
Onsdage
6222207844 kl. 09:00 - 19:00 start 21-09-2022
6222207845 kl. 09:00 - 17:00 start 02-11-2022
6223107844 kl. 09:00 - 17:00 start 25-01-2023
6223107845 kl. 09:00 - 19:00 start 08-03-2023
12 lektioner. kr. 1880,- (Nedsat betaling: 1645,-)

Glumsø Kro, Glumsø
Onsdage
6222207840 kl. 10:00 - 19:00 start 21-09-2022
6222207841 kl. 10:00 - 17:00 start 02-11-2022
6223107840 kl. 10:00 - 19:00 start 25-01-2023
6223107841 kl. 10:00 - 19:00 start 08-03-2023
12 lektioner. kr. 1880,- (Nedsat betaling: 1645,-)

Visesang
Visesang: Viser vælges i samråd med læreren. Vi
udvikler stemmen gennem øvelser, arbejder med
åndedrættet, tydelig tekst og udtryk Individuel
undervisning med løbende optag, som aftales og
tilrettelægges i samarbejde med underviseren.
Ugedag og tidspunkt aftales individuelt. Kontakt
Marit Hansen på tlf.: 38 34 35 15
Marit Hansen
Næstved Kommunale Musikskole, Næstved
Fredage
6222207742 kl. 09:00 - 17:00 start 23-09-2022
6222207743 kl. 09:00 - 17:00 start 04-11-2022
6223107742 kl. 09:00 - 17:00 start 27-01-2023
6223107743 kl. 09:00 - 09:45 start 10-03-2023
12 lektioner. kr. 1880,- (Nedsat betaling: 1645,-)
Glumsø Kro, Glumsø
Onsdage
6222207842 kl. 10:00 - 19:00 start 21-09-2022
6222207843 kl. 10:00 - 19:00 start 02-11-2022
6223107842 kl. 10:00 - 19:00 start 25-01-2023
6223107843 kl. 10:00 - 19:00 start 09-03-2023
12 lektioner. kr. 1880,- (Nedsat betaling: 1645,-)

Keyboard
Keyboard er det instrument der fænger hurtigt, da
det er dig der hurtigt spiller som et helt orkester.
Akkorder med akkompedement og rytmeboks. Du
kommer til at lære lettere nodeindlæring, og så
bestemmer du ellers hvilke melodier, du kunne
tænke dig at lære og spille. Undervisningen foregår
som soloundervisning. En lektion varer 25 minutter.
Tidspunktet aftales med læreren. For spørgsmål,
ring til: John Danmark på 40 13 56 67
John Marding Nielsen John Danmark

Rytmisk sang: Vi tager fat i åndedrættet og laver
sunde regenererende øvelser, så din stemme bedre
kan holde til at blive brugt i det rytmiske repertoire.
Vi har ikke mindst også focus på et bevidst og
personligt udtryk. Individuel undervisning med
løbende optag, som aftales og tilrettelægges i
samarbejde med underviseren.
Ugedag og tidspunkt aftales individuelt.
Kontakt Marit Hansen på tlf.: 38 34 35 15
Marit Hansen
Næstved Kommunale Musikskole, Næstved
Fredage
6222207744 kl. 09:00 - 17:00 start 23-09-2022
6222207745 kl. 09:00 - 17:00 start 04-11-2022
6223107744 kl. 09:00 - 17:00 start 27-01-2023
6223107745 kl. 09:00 - 17:00 start 10-03-2023
12 lektioner. kr. 1880,- (Nedsat betaling: 1645,-)

Musicalsang
Musicalsang: Vi arbejder med afspænding af
stemmen via stemmeøvelser. Vi opbygger et godt
åndedræt til at bære stemmen for undgåelse af
belastning og bedre og mere fast klang. ikke mindst
arbejder vi også med et personligt, modsat et
kopieret udtryk. Det er vigtigt det er dig selv, der
former udtrykker -dit udtryk hjælper jeg dig med at
finde frem til. Individuel undervisning med løbende
optag, som aftales og tilrettelægges i samarbejde
med underviseren. Ugedag og tidspunkt aftales
individuelt. Kontakt Marit Hansen på tlf.: 38 34 35
15
Marit Hansen
Næstved Kommunale Musikskole, Næstved
Fredage
6222207746 kl. 09:00 - 17:00 start 23-09-2022
6222207747 kl. 09:00 - 17:00 start 04-11-2022
6223107746 kl. 09:00 - 17:00 start 27-01-2023
6223107747 kl. 09:00 - 17:00 start 10-03-2023
12 lektioner. kr. 1880,- (Nedsat betaling: 1645,-)
Glumsø Kro, Glumsø
Onsdage
6222207846 kl. 10:00 - 19:00 start 21-09-2022
6222207845 kl. 09:00 - 17:00 start 02-11-2022
6223107846 kl. 10:00 - 19:00 start 25-01-2023
6223107847 kl. 10:00 - 19:00 start 08-03-2023
12 lektioner. kr. 1880,- (Nedsat betaling: 1645,-)

Rytmisk sang

eybo ard
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SANG & INSTRUMENTAL
eybo ard

Snorkesang
Snorkesang: Hvis du lider af snorken, kan du
muligvis få den nedsat ved dette kursus. Vi arbejder
med åndedrættet, afspændthed i hals og
skulderregionerne og fokuserer på en stor åbning i
mundhule og svælg for bedre passage. En lille
snurren er bedre end en kraftig snorken:) Kurset
kræver at du laver dine øvelser hjemme. Ikke alle
oplever nedsat snorken efter kurset, men du vil altid
komme ud med en bedre sangstemme. Individuel
undervisning med løbende optag, som aftales og
tilrettelægges i samarbejde med underviseren.
Ugedag og tidspunkt aftales individuelt. Kontakt
Marit Hansen på tlf.: 38 34 35 15
Marit Hansen
Næstved Kommunale Musikskole, Næstved
Fredage
6222207748 kl. 09:00 - 17:00 start 23-09-2022
6222207749 kl. 09:00 - 17:00 start 04-11-2022
6223107748 kl. 09:00 - 17:00 start 27-01-2023
6223107749 kl. 09:00 - 17:00 start 10-03-2023
12 lektioner. kr. 1880,- (Nedsat betaling: 1645,-)
Glumsø Kro, Glumsø
Onsdage
6222207848 kl. 10:00 - 19:00 start 21-09-2022
6222207849 kl. 10:00 - 19:00 start 02-11-2022
6223107848 kl. 10:00 - 19:00 start 25-01-2023
6223107849 kl. 10:00 - 19:00 start 08-03-2023
12 lektioner. kr. 1880,- (Nedsat betaling: 1645,-)

Sang for dig, som ikke tror du
kan synge
Sang for dig, som ikke tror du kan synge:Tale er
sølv, sang er guld. Alle er skabt til at tale og ikke
mindst til at synge. Vi er født med forskellig evne til
at høre toner. Men som med alle evner kan du
udvikle dine ved forskellige øvelser, som lærer dig at
lytte bedre og at mærke tonernes placering i
stemmeapparatet .
På samme måde udvikles din kontakt med din
stemme via arbejdet med støtten, som er
åndedrættets måde at fundere klangen på.
Tålmodighed er kodeordet fra din og lærerens side.
Individuel undervisning med løbende optag, som
aftales og tilrettelægges i samarbejde med
underviseren. Ugedag og tidspunkt aftales
individuelt.
Kontakt Marit Hansen på tlf.: 38 34 35 15
Marit Hansen
Næstved Kommunale Musikskole, Næstved
Fredage
6222207752 kl. 09:00 - 17:00 start 23-09-2022
6222207753 kl. 09:00 - 17:00 start 04-11-2022
6223107752 kl. 09:00 - 17:00 start 27-01-2023
6223107753 kl. 09:00 - 17:00 start 10-03-2023
12 lektioner. kr. 1880,- (Nedsat betaling: 1645,-)
Glumsø Kro, Glumsø
Onsdage
6222207852 kl. 10:00 - 19:00 start 21-09-2022
6222207853 kl. 10:00 - 19:00 start 02-11-2022
6223107852 kl. 10:00 - 19:00 start 25-01-2023
6223107853 kl. 10:00 - 19:00 start 08-03-2023
12 lektioner. kr. 1880,- (Nedsat betaling: 1645,-)

Skolelærerens sangkursus
Skolelærerens sangkursus: Hvis du sætter en
musical op eller underviser i musik, vil dette kursus
give dig redskaber til at hjælpe eleverne med at
passe på deres stemmer.
Du får øvelser, der varmer deres stemmer godt op
og du får øvelser, der smører overbelastede
stemmer, hvis skaden er sket. Unge stemmer skal
man værne om , de er knap så stærke som voksne
stemmer. Individuel undervisning med løbende
optag, som aftales og tilrettelægges i samarbejde
med underviseren. Ugedag og tidspunkt aftales
individuelt.
Kontakt Marit Hansen på tlf.: 38 34 35 15

Hjertelungesang
Hjertelungesang: På dette kursus vil du lære at
bruge dit åndedræt optimalt. Vi arbejder med styrke i
åndedrætsmuskulaturen og laver forskellige øvelser,
der lokker din krop til at arbejde med det dybe
åndedræt. Du vil opleve at din lungekapacitet
stiger. Vi synger sange for at bruge "den nye
vejrtrækning" på en dejlig måde. Individuel
undervisning med løbende optag, som aftales og
tilrettelægges i samarbejde med underviseren.
Ugedag og tidspunkt aftales individuelt. Kontakt
Marit Hansen på tlf.: 38 34 35 15
Marit Hansen
Næstved Kommunale Musikskole, Næstved
Fredage
6222207750 kl. 09:00 - 17:00 start 23-09-2022
6222207751 kl. 09:00 - 17:00 start 04-11-2022
6223107750 kl. 09:00 - 17:00 start 27-01-2023
6223107751 kl. 09:00 - 17:00 start 10-03-2023
12 lektioner. kr. 1880,- (Nedsat betaling: 1645,-)
.
Glumsø Kro, Glumsø
Onsdage
6222207850 kl. 10:00 - 19:00 start 21-09-2022
6222207851 kl. 10:00 - 19:00 start 02-11-2022
6223107850 kl. 10:00 - 19:00 start 25-01-2023
6223107851 kl. 10:00 - 19:00 start 08-03-2023
12 lektioner. kr. 1880,- (Nedsat betaling: 1645,-)
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Marit Hansen
Næstved Kommunale Musikskole, Næstved
Fredage
6222207754 kl. 09:00 - 17:00 start 23-09-2022
6222207755 kl. 09:00 - 17:00 start 04-11-2022
6223107754 kl. 09:00 - 17:00 start 27-01-2023
6223107755 kl. 09:00 - 17:00 start 10-03-2023
12 lektioner. kr. 1880,- (Nedsat betaling: 1645,-)
Glumsø Kro, Glumsø
Onsdage
6222207854 kl. 10:00 - 19:00 start 21-09-2022
6222207855 kl. 10:00 - 19:00 start 02-11-2022
6223107854 kl. 10:00 - 19:00 start 25-01-2023
6223107855 kl. 10:00 - 19:00 start 08-03-2023
12 lektioner. kr. 1880,- (Nedsat betaling: 1645,-)
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Sang for genoptræning af
taleorganer
Sang for genoptræning af taleorganer efter
lammelser, fejloperationer m.m.: Via et utal af
artikulations- og stemmeøvelser finder du langsom
din stemme igen . Det skal ind imellem afprøves
på den dejlige måde, nemlig ved sang. Jeg har
tålmodighed og hvis du også har tålmodighed, så
kan vi nå rigtig langt. Individuel undervisning med
løbende optag, som aftales og tilrettelægges i
samarbejde med underviseren. Ugedag og tidspunkt
aftales individuelt.
Kontakt Marit Hansen på tlf.: 38 34 35 15
Marit Hansen
Næstved Kommunale Musikskole, Næstved
Fredage
6222207756 kl. 09:00 - 17:00 start 23-09-2022
6222207757 kl. 09:00 - 17:00 start 04-11-2022
6223107756 kl. 09:00 - 17:00 start 27-01-2023
6223107757 kl. 09:00 - 17:00 start 10-03-2023
12 lektioner. kr. 1880,- (Nedsat betaling: 1645,-)
Glumsø Kro, Glumsø
6222207856 kl. 10:00 - 19:00 start 21-09-2022
6222207857 kl. 10:00 - 19:00 start 02-11-2022
6223107856 kl. 10:00 - 19:00 start 25-01-2023
6223107857 kl. 10:00 - 19:00 start 08-03-2023
12 lektioner. kr. 1880,- (Nedsat betaling: 1645,-)

Klassisk solosang på særligt højt
niveau.
Medbring de værker, som du ønsker at arbejde
med. Beregn minimum 6-7 ganges undervisning før
din optræden og gerne mere før en audition
Individuel undervisning med løbende optag, som
aftales og tilrettelægges i samarbejde med
underviseren. Ugedag og tidspunkt aftales
individuelt.
Kontakt Marit Hansen på tlf.: 38 34 35 15
Marit Hansen
Næstved Kommunale Musikskole, Næstved
Fredage
6222207758 kl. 09:00 - 19:00 start 23-09-2022
6222207759 kl. 09:00 - 17:00 start 04-11-2022
6223107758 kl. 09:00 - 17:00 start 27-01-2023
6223107759 kl. 09:00 - 17:00 start 10-03-2023
12 lektioner. kr. 1880,- (Nedsat betaling: 1645,-)
Glumsø Kro, Glumsø
Onsdage
6222207858 kl. 10:00 - 19:00 start 28-09-2022
6222207859 kl. 10:00 - 19:00 start 02-11-2022
6223107858 kl. 10:00 - 19:00 start 25-01-2023
6223107859 kl. 10:00 - 19:00 start 08-03-2023
12 lektioner. kr. 1880,- (Nedsat betaling: 1645,-)

Akkompagnement
Tag dit instrument eller din sangstemme med og
indstuder dine værker/numre hos akkompagnatøren.
Vi arbejder med dynamik, frasering, balance, at lytte
til hinanden og vænne os til sammenspillet.
Individuel undervisning med løbende optag, som
aftales og tilretelægges i samarbejde med
underviseren. Kontakt underviser Niels Lolck
Madsen for nærmere oplysning om indplacering og
undervisningstidspunkt på tlf. nr. 38 34 35 15.
Niels Lock Madsen
Næstved Kommunale Musikskole, Næstved
Fredage
6222207738 kl. 09:00 - 17:00 start 23-09-2022
6222207739 kl. 09:00 - 17:00 start 04-11-2022
6223107738 kl. 09:00 - 17:00 start 27-01-2023
6223107739 kl. 09:00 - 17:00 start 10-03-2023
12 lektioner. kr. 1880,- (Nedsat betaling: 1645,-)
Glumsø Kro, Glumsø
Onsdage
6222207838 kl. 10:00 - 19:00 start 21-09-2022
6222207839 kl. 10:00 - 19:00 start 02-11-2022
6223107838 kl. 10:00 - 19:00 start 25-01-2023
6223107839 kl. 10:00 - 19:00 start 08-03-2023
12 lektioner. kr. 1880,- (Nedsat betaling: 1645,-)

SANG & INSTRUMENTAL
Klaver voksen/barn

Klaver
Vil du lære at spille klaver efter en fordybende,
anderledes og legende teknik, kombineret med den
østeuropæiske klavertradition. Niels har
hjernehalvdelenes samarbejde i fokus. Det
fremskynder dine tekniske og musikalske resultater altså kortere øvetid med større kvalitet. Niels vil
arbejde med håndstilling arm og håndbevægelser,
fingersætning, dynamik og udtryk og du kan spille
forskellige stilarter efter ønske. Der arbejdes med
becifringsspil, gehørspil, firhændigt eller
akkompagnement til bl.a. sang eller violin, som han
selv udøver. Teoretisk arbejdes med musikkens
form, harmonier/akkorders opbygning, nodelæsning,
mm. Her er teknikken, som ikke begrænser dig.
Individuel undervisning med løbende optag, som
aftales og tilretelægges i samarbejde med
underviseren.
Ugedag og tidspunkt aftales individuelt. Kontakt
underviser Niels Lolck Madsen for nærmere
oplysning om indplacering og
undervisningstidspunkt på tlf. nr. 38 34 35 15.
Niels Lock Madsen
Næstved Kommunale Musikskole, Næstved
Fredage
6222207730 kl. 09:00 - 17:00 start 23-09-2022
6222207731 kl. 09:00 - 17:00 start 04-11-2022
6223107730 kl. 09:00 - 17:00 start 27-01-2023
6223107731 kl. 09:00 - 17:00 start 10-03-2023
12 lektioner. kr. 1880,- (Nedsat betaling: 1645,-)
Glumsø Kro, Glumsø
Onsdage
6222207830 kl. 10:00 - 19:00 start 21-09-2022
6222207831 kl. 10:00 - 19:00 start 02-11-2022
6223107830 kl. 10:00 - 19:00 start 25-01-2023
6223107831 kl. 10:00 - 19:00 start 08-03-2023
12 lektioner. kr. 1880,- (Nedsat betaling: 1645,-)

Klaver på professionelt niveau
Betragter du dig som udlært på klaveret, men har du
brug for et ekstra løft. Tag f.eks. din Chopin,
Rachmaninov, Lizst eller Bill Evens transkribtion
med. Få redskaber til at tage kampen op med de
udfordringer komponisterne stadig giver dig. Du vil
få mere klang, bruge mindre fysisk energi og føle dit
spil lettere. Du vil modtage undervisning i den
russiske klaverteknik som har vundet alle
væsentlige klaverkonkurrencer i verden. Vejen
bliver banet for tydeligere karakter og personlig
fortolkning i din musikudøvelse/optræden. Målet er
et virtuost spil, som vindens dans over tangenterne.
Klangen bliver mere syngende. Individuel
undervisning med løbende optag, som aftales og
tilretelægges i samarbejde med underviseren.
Ugedag og tidspunkt aftales individuelt. Kontakt
underviser Niels Lolck Madsen for nærmere
oplysning om indplacering og
undervisningstidspunkt på tlf. nr. 38 34 35 15.
Niels Lock Madsen
Næstved Kommunale Musikskole, Næstved
Fredage
6222207732 kl. 09:00 - 17:00 start 23-09-2022
6222207733 kl. 09:00 - 17:00 start 04-11-2022
6223107732 kl. 09:00 - 17:00 start 27-01-2023
6222207733 kl. 09:00 - 17:00 start 10-03-2023
12 lektioner. kr. 1880,- (Nedsat betaling: 1645,-)
Glumsø Kro, Glumsø
Onsdage
6222207832 kl. 10:00 - 19:00 start 21-09-2022
6222207833 kl. 10:00 - 19:00 start 02-11-2022
6223107832 kl. 10:00 - 19:00 start 25-01-2023
6223107833 kl. 10:00 - 19:00 start 08-03-2023
12 lektioner. kr. 1880,- (Nedsat betaling: 1645,-)

To generationer går til klaver sammen På dette
kursus vil I med den russisk/ukrainske klaverteknik
kunne øve jer på sange og værker på en levende
måde. Dit barn/barnebarn kan starte sammen med
dig fra ca. 3 års alderen. Der vil blive flettet kendte
bevægelser fra barnets hverdag ind i
undervisningen, for at tydeliggøre det naturlige i
håndens og armens motorik ved klaveret. En bedre
finmotorik og koncentration er en sidegevinst hos
den lille pianist i arbejdet mod den syngende klang.
Individuel undervisning med løbende optag, som
aftales og tilretelægges i samarbejde med
underviseren. Ugedag og tidspunkt aftales
individuelt. Kontakt underviser Niels Lolck Madsen
for nærmere oplysning om indplacering og
undervisningstidspunkt på tlf. nr. 38 34 35 15.
Niels Lock Madsen
Næstved Kommunale Musikskole, Næstved
Fredage
6222207734 kl. 09:00 - 17:00 start 23-09-2022
6222207735 kl. 09:00 - 17:00 start 04-11-2022
6223107734 kl. 09:00 - 17:00 start 27-01-2023
6223107735 kl. 09:00 - 17:00 start 10-03-2023
12 lektioner. kr. 1880,- (Nedsat betaling: 1645,-)

AOF HUSET, Næstved Fredage
6222207722 kl. 10:00 - 12:00 start 26-08-2022
6222207723 kl. 10:00 - 12:00 start 28-10-2022
6223107722 kl. 10:00 - 12:00 start 27-01-2023
6223107723 kl. 10:00 - 12:00 start 24-02-2023
12 lektioner. kr. 1280,- (Nedsat betaling: 1120,-)

Bliv sanger i NÆSTVED-KORET
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.
Alt, du behøver at gøre er at ringe til formanden,
Lisbeth Asmund på tlf. 22 64 91 07 eller skrive en
mail til naestvedkoret@stofanet.dk. Så aftaler vi,
hvornår vi mødes på Kasernevej 17. Du kan læse
mere om NÆSTVED-KORET på www.naestvedkoret.dk.

Glumsø Kro, Glumsø
Onsdage
6222207832 kl. 10:00 - 19:00 start 21-09-2022
6222207833 kl. 10:00 - 19:00 start 02-11-2022
6223107832 kl. 10:00 - 19:00 start 25-01-2023
6223107833 kl. 10:00 - 19:00 start 08-03-2023
12 lektioner. kr. 1880,- (Nedsat betaling: 1645,-)

Violin
Violin er for alle! Tag din instrument eller din
sangstemme med og indstuder dine værker /numre
hos akkompagnatøren. Vi arbejder med dynamik,
frasering, balance og underviser at lytte til hinanden
og vænne os til samspillet. Individuel undervisning
med løbende optag, som aftales og tilretelægges i
samarbejde med underviseren. Ugedag og tidspunkt
aftales individuelt. Kontakt underviser Niels Lolck
Madsen for nærmere oplysning om indplacering og
undervisningstidspunkt på tlf. nr. 38 34 35 15.
Niels Lock Madsen
Næstved Kommunale Musikskole, Næstved
Fredage
6222207736 kl. 09:00 - 17:00 start 23-09-2022
6222207737 kl. 09:00 - 17:00 start 04-11-2022
6223107736 kl. 09:00 - 17:00 start 27-01-2023
6223107737 kl. 09:00 - 17:00 start 10-03-2023
12 lektioner. kr. 1880,- (Nedsat betaling: 1645,-)
Glumsø Kro, Glumsø
Onsdage
6222207836 kl. 10:00 - 19:00 start 21-09-2022
6222207837 kl. 10:00 - 19:00 start 02-11-2022
6223107836 kl. 10:00 - 19:00 start 25-01-2023
6223107837 kl. 10:00 - 19:00 start 08-03-2023
12 lektioner. kr. 1880,- (Nedsat betaling: 1645,-)

Guitar
Dette kursus henvender sig til alle, hvad enten du vil
i gang, med at lære at spille guitar, eller have
genopfrisket tidligere færdigheder. Du lærer den
grundlæggende teknik, som du kan bruge til
melodispil og akkompagnement til sange - både
fingerspil og anslagsteknik. Musikteori vil indgå efter
behov. Der vil blive taget hensyn til individuelle
behov og færdigheder. Endeligt tidspunkt aftales
med underviseren. Der undervises i 30 minutter pr.
mødegang. Kontakt underviser Steen Engslev
Filborne for nærmere oplysning om
undervisningstidspunkt på tlf. nr. 24 98 14 13
Steen Engslev Filborne
Holsted Skole, Næstved Torsdage
6222207720 kl. 16:00 - 20:00 start 25-08-2022
6222207721 kl. 16:00 - 20:00 start 27-10-2022
6223107720 kl. 16:00 - 20:00 start 19-01-2023
6223107721 kl. 16:00 - 20:00 start 23-02-2023
12 lektioner. kr. 1280,- (Nedsat betaling: 1120,-)

Musikforeningen 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.
Vi er lige for tiden 46 medlemmer fordelt over de
nævnte grupper. 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.
Vores sæson går fra start august til og med juni
måned og du betaler kontingent x 2 årlig. Dette
ligger i øjeblikket på kr. 1030 pr. halvår.
Har ovenstående fanget din interesse kan du spille
med gratis de første tre måneder og derefter melde
dig ind hos formand Henrik B. Mortensen tlf.
20168605 eller skriv til formand@uraniamusik.dk, så
aftaler vi hvornår vi kan mødes. Kontakt os endelig,
hvis der er spørgsmål.
Du kan læse mere om Musikforeningen Urania på.
www.uraniamusik.dk
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PC Klippekort
- når computeren driller...
Få lært lige 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 e-mails 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 og de
mange gratis programmer. Vil du have din pc til at oplæse tekst, kan
vi også vejlede og evt. opsætte det sådan. 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 Næstved
Tid: onsdage i lige uger kl. 12.00-15.00

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

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

PC Klippekort
hver onsdag kl. 12 – 15
Pris pr. klip kr. 100,- 10 klip kr.750,Her kan du lære 3 valgfrie it relaterede ting hver gang du møder op.
Underviser: Erik L. Andersen & Mads

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.

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.
Vi opdaterer løbende vores hjemmeside, så hold øje med den
www.aof-naestved.dk

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: •
Grundlæggende brug af computer eller iPad • IT-kurser
med fokus på et bestemt emne • Microsoft Office: Word,
Excel, PowerPoint • Gode vaner i e-mails • Motion i
arbejdstiden • Motion for særlige målgrupper • Kreative
fag • Massageordninger • Endagskurser om et særligt
emne • Andet I har lyst til Ring og hør nærmere 2040 4210

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, eller ringe på:
2040 4210
Bodil er at træffe i Riddergade på følgende tider:
Mandag kl. 12 – 14 & Onsdag kl. 10 – 15
Her kan du betale kontant, mobilpay, Dankort og Visa kort
Du er altid velkommen til at kigge forbi til en kop kaffe.

Vi glæder os til at se dig i løbet af
efteråret og vinteren!

AOF Næstved & Susålandet
www.aof-naestved.dk
20 40 42 10

