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Velkommen
Efter endnu en sæson

præget af
coronabegrænsninger,
glæder både jeg og
mine mange dygtige
undervisere os til at
komme i gang med
undervisning,foredrag
og arrangementer igen.
AOF Sydvest Sjælland åbner mulighed
for at skabe forandring og udvikling
gennem fællesskab, viden, humor og
respekt for hinanden. Dette fundament
giver os alle mod og vilje til at deltage i
et demokratisk samfund uden skelen til
køn, alder eller etnisk baggrund.
AOF arbejder hele tiden på at forny
kursusudbuddet
og
jeg
modtager
spændende idéer fra vores kursister og
undervisere, men glemmer ikke, at
programmet også skal indeholde en bred
vifte af de velkendte kurser så som krop
og sind, oplevelser, sprog, foredrag
kreativitet, musik og sang, friluftsliv samt
meget andet.
Jeg er meget glad for at have gode
samarbejdspartnere i Slagelse, Sorø og
Ringsted Kommuner, og er altid åben
overfor nye muligheder.
Sammen med en stor stab af engagerede
og yderst velkvalificerede undervisere,
har jeg hermed fornøjelsen at præsentere
det nye program for efteråret 2021.
Denne gang er programmet i nye klæder
– og jeg håber du vil tage vel imod det.
Hver den 1. onsdag i måneden
fra kl. 9-12 vil jeg være at finde på
Slagelse Centralbibliotek, Stenstuegade 3
ved mødesalene,
(dog ikke i iuni, juli, august og januar
måned) hvor det vil være muligt både at
tilmelde sig og betale.

Bente Jeppesen
Skoleleder

Vel mødt

[Skriv her]

Ringsted
SENIORUNIVERSITETET
-Ny viden og livslang læring
Alle Foredrag afholdes på
Danhostel, Ringsted Vandrehjem,
Sct. Bendtsgade 18
Prisen er inkl. kaffe og småkager
Ons.kl. 14:00 - 16:00
Hold nr.: 6922220009
Start 21.sep
4 gange / 4 lekt.
kr. 480 kr.
21. sep. – Verdenshistorie. Tåbelighedens
kavalkade
- Kaare Johannesen, historiker
Når man ser på verdenshistorien kan det
indimellem se ud,
som om
menneskeheden er
en flok lallende
fjolser. Det er der en
naturlig forklaring
på... vi ER en flok
fjolser! Det er på en
gang interessant og
foruroligende at høre,
hvilke vanvittige
udtalelser denne
verdens store ledere gennem tiderne har gjort
sig skyldige i. I dette muntre foredrag
fremlægges en mængde eksempler på, hvilke
snæversynede, indskrænkende og rent ud
sagt idiotiske udtalelser, magthavere og
meningsdannere opgennem historien har gjort
sig selv til grin med. Hør f.eks. guldkorn fra
Winston Churchill, Thomas Abraham Lincoln,
Mahatma Ghandi, Martin Luther og en lang
række andre kendte og mindre kloge hoveder
5. okt. – Ivan og Putin ved hvor du bor
- Niels Jensen, tidl efterretningsofficer
Foredraget bygger på
en række højt
klassificerede
efterretningsrapporter
udarbejdet af
amerikanske CIA
m.fl. organisationer.
Disse rapporter er nu
afklassificeret.
Rapporterne
beskriver i detaljer
Warszapagtens
militære opbygning
med henblik på
angreb mod Danmark - specielt Sjælland og
de danske stræder, Øresund, Storebælt og
Lillebælt er vitale gennemsejlingsfarvande for
den russiske flåde. udviklingen trækkes op til
dagens situation. De danske stræder har ikke
mistet deres geostrategiske betydning. I
forbindelse med foredraget vises en mindre
udstilling af hemmelige russiske kort over
Sjælland samt andet klassificeret
efterretningsmateriale.

26. oktober – Bag portieren
-Joan Dansberg, forfatter
En historisk fortælling der foregår i
cirkusmiljøet i
perioden 18941916. Vi hører om
Irma Altenburgs
forunderlige og
arbejdsomme liv i
cirkus og varieteer.
Irma debuterede
som 6-årig og indtil
hendes endelige var
hun en livsglad og optimistisk kvinde. Hendes
største drøm var en bogudgivelse - og den er
her nu, dog skrevet som roman nemlig "Bag
portieren" bogen har fået mange roser af
cirkuseksperter/historikere, især fordi bogen
fremstår autentisk og velfortalt.
9. november – Man tager hvad man haver.
Jeg skærer-Gud heler
- Erik Erichsen, rebelkirurg.
Dr. Erik Erichsen,
kendt som
"Rebelkirurgen" efter
dokumentarfilmen
(som du kan finde på
www.rebelkirurgen.dk)
fortæller og viser
billeder fra sit
spændende liv som
kirurg i en landsby i
Etiopien. Mangel på udrustning tvang ham til
at anvende meget utraditionelle
behandlingsmetoder så som cykeleger og
slangeklemmer til benbrud.
Det vil være muligt at købe bogen
"Rebelkirurgen" denne dag og Erik Erichsen
signerer gerne.

Gavekort
-til ny viden og oplevelser
Et gavekort til AOF er en glæde uanset
anledning, årstid og alder.
Gavekortet giver mulighed for ny viden
og oplevser for enhver smag indenfor
kurser, ture, rejser, foredrag

Slagelse Senior-Universitetet
Senior-Universitetet i Slagelse
- Ny viden og livslang læring
Foredragene er for alle uanset alder
Alle foredrag afholdes på onsdage kl. 10.00–12.00 på Slagelse Bibliotek.
Prisen er incl. kaffe og småkager

9. november – Rebelkirurgen, DEL 2

Månedstræf
Hold 7722220001

Pris kr. 840 / 7 foredrag

7. september – Man skal prøve alt her i livetundtagen at sidde stille
- Lasse Jensen, journalist
Med udgangspunkt i bogen
”Journalist”, leverer Lasse
Jensen en munter ogfarverig
fortælling om et halvt århundrede
i dansk presse. Fra
Middelfart,Venstreblad til magtens korridorer i DR
og TV2. Om journalistikkens danskehistorie,
mediernes storhed og senere krise. En personlig
beretning om etmedieliv, hvor arbejdet var vigtigere
end alt andet – og den pris man betalerfor det.

5.oktober - Ivan og Putinved hvor du bor
- Niels Jensen, tidl. Efterretningsofficer
Den tidligere efterretningsofficer
Niels Jensenfortæller og viser
eksempler på Den kolde Krigs
hemmeligheder bl.a.
omluftlandsætninger og
sølandsætninger på Sjælland –
samt den hemmelige
russiskekortlægning af Danmark
med fokus på Sjælland. Siden 1950 har hemmelige
russisketopografer og kortfabrikker produceret
omkring 1000 hemmelige kort overDanmark.
Foredraget bygger påen række højt klassificerede
efterretningsrapporter udarbejdet af
amerikanskeCIA m.fl. organisationer. Disse
rapporter er nu afklassificeret.
Rapporternebeskriver i detaljer Warszawapagtens
militære opbygning med henblik på angrebmod
Danmark. – specielt Sjælland og De danske
Stræder. – Øresund,Storebælt og Lillebælt er vitale
gennemsejlingsfarvande forden russiske flåde.
Udviklingen trækkes op til dagens situation. De
danskeStræder har ikke mistet deres
geostrategiske betydning. I forbindelse med
foredraget vises en mindre udstilling af
hemmeligerussiske kort over Sjælland og andet
klassificeret efterretningsmateriale.

[Skriv her]

- Erik Erichsen,
rebelkirurg
”Mission accomplished”.

Dr. Erik Erichsen, kendt
som
”Rebelkirurgen”fortsætter
sin fortælling fra Missionssygehuset ”Aira hospital” i
Etiopien.Sammen med sin etiopiske hustru,
sygeplejersken Sennait, lykkedes de efter 10år at
få sygehuset til at stå på egne ben.

på dette foredrag, hvor publikum kommer helt tæt
påsagen. Han har fulgt Britta Nielsens spor tæt
siden flugten i Sydafrika.
Han eraktuel med bogen ”Britta”, og han spiller en
væsentlig rolle i TV2´s kommendedokumentarserie
om Brittas svindel. I foredraget fortæller han på
baggrund af sin research om BrittaNielsens liv og
hendes motiver for at svindle. Han forklarer,
hvordan manglendekontrol, politiske ambitioner og
embedsmændenes ændrede rolle alle sammen
harspillet en uheldig rolle i sagen. Og så giver han
sit bud på, om nogle afmillionerne stadig ligger
gemt derude.

1 marts 2023 – Egne erfaringer fra Arktis
7. december – Deporteret til Sprogø og Livø
- Christian Lyberth, teolog
- Henning Frandsen,
historiker
Fra 1911-1961 husede Livø i
Limfjorden en øanstalt for
såkaldt ”antisocialeog
kriminelle åndsvage mænd”,
og fra 1923 til 1961 risikerede
”sexuelt løsagtigeåndsvage,
unge piger og kvinder” at
havne på Sprogø. Praktisk talt allepolitikere, fagfolk
og meningsdannere frygtede dengang, at Danmark
var på vejtil at blive oversvømmet af ”undermålere”
og ”minusindivider”, fordi arveligtbelastede
mennesker ganske uhæmmet avlede løs, mens
mennesker med ædelt afkomfødte færre børn.
Derfor skulle man forhindre disse ”minusindivider” i
at fåbørn, først ved intern (tvangs) kastration og
sterilisation, i første omgangdog ved at internere
dem på øerne Livø og Sprogø. Foredraget dykker
ned i udvalgtemænd og kvinders historie og navnlig
deres ophold på Livø og Sprogø og sætterdet ind i
en historisk ramme med omtale af bl.a.
darwinisme,degenerationsteori,
racehygiejne/arvehygiejne og medlidenhedsdrab.

25. januar 2023 – Derfor svindlede Britta
- Emil Ellesøe Ditzel, journalist,
forfatter
I 40 år havde Britta Nielsen givet
penge til de svageste via sit
arbejde iSocialstyrelsen. I
virkeligheden stak hun millioner i
sine egne lommer. Dasagen
kom frem, viste det sig, at hun havde stjålet 117
millioner
fra velfærdsstaten for at skabe sit eget paradis i
verdens mest ulige land og givesine børn
overklasseprivilegier. Dette og meget mere
fortæller TV2 journalistEmil Ellesøe Ditzel om

Historier fra Arktis: En odyssé om
livets gang i Grønland gennem tiden
fra1974 til 2021, set fra
prædikestolen og en lektors kateter.
Gennem musik,billedkunst og fortælling gives en
subjektiv personlig beretning om menneskersliv og
skæbne nord for polarcirklen.

29. marts 2023 – Tove Ditlevsen Cabaret
- Dorthe Falck, komponist
Melodierne i denne cabaret er alle komponeret af
Dorthe Falck, som fortæller: ”Mangeaf os er vokset
op med Tove Ditlevsens digte om hjerte og
smerte”. På ettidspunkt blev jeg dog
opmærksom på, at hun også har skrevet flere sjove
ogfandenivoldske digte. Det inspirerede mig til at
sætte flere af digtene i musik(også nogle af hjertesmertedigtene), og efter at have fået tilladelse
dertilfra boet efter Tove Ditlevsen, tog det fart og
endte med 24 numre”.Disse vil, i rigtig
cabaretstemning, blive fremført af
DorritChristiansen, Lise Wickmann, Else
Strandbygaard og Jytte Wittorff. Udoversangene, vil
der blive fortalt om Tove Ditlevsen med bl.a.
eksempler fra hendestid som brevkasseredaktør.
Musikere: Finn Nyholm på bas og Dorthe Falck
påklaver.

Slagelse Senior-Universitetet
2. november – Illegal kommunistisk virke i
Danmark i mellemkrigstiden

Litteratur
Hold 7722220002
Pris kr. 360 / 3 foredrag

- Henning Frandsen, foredragsholder

14. september – Kongernes
Kvinder
- Louise Langhoff Koch,
forfatter, cand mag i
litteraturvidenskab
Hvem var de, alle de kvinder,
der stod lige bag ved og nogle
gange endda etlille skridt
foran de danske konger? De kvinder, kongen
giftede sig med ellerhavde affærer med uden for
ægteskab. Hvad tænkte de, hvilke interesser
havdede, hvorfor handlede de som de gjorde og
hvordan reagerede de på debegivenheder, der blev
skelsættende for deres tid? Vi ved meget om
kongerækkenog de enkelte konger, men de kvinder
de delte deres liv med, har deres heltegne historier
og skæbner. Denne bog er en fortælling om
kvindernes liv, somdet udspillede sig i den tid de
levede i – med de begivenheder, der blevafgørende
og med de forudsætninger, de havde. Men den
giver også et bud på,hvem de var og hvad de
egentlig tænkte.
21. september – Alex-Miraklet fra
Stalins Gulag
-Thomas Kvist Christiansen,
forfatter
Hvordan er det at starte sit liv i en
barsk russisk fangelejr i det
iskoldeSibirien under Stalins styre efter andens
verdenskrig? Det fortæller 71 årigeAlex Thomsen
fra Augustenborg om i bogen ”Alex – Miraklet fra
Stalins Gulag”. Isit foredrag fortæller forfatter
Thomas Kvist Christiansen historien om Alex,der
kom til verden en decemberdag kort før juleaften i
1950.
28. september –
Slagterkoner og
Bagerenker og meget
andet
- Jens Blendstrup, forfatter.
Med en utrolig energi og
charme tager Jens
Blendstrup deltagerne med i
sitlitterære univers, gerne ud
fra de sidste skud på
stammen, men også andreværker kan komme til
deres ret. Hør om inspirationen, processen,
luskefiserne,Gud, Berlin, pludselig flæben,
slagterkoner og bagerenker, faktaen ogfiktionen.

[Skriv her]

Historie
Hold
7722220003

Pris kr. 360 / 3 foredrag

Efter Hitlers magtovertagelse
i Tyskland i 1933 flyttede
Kommunistisk Internationaleen medlemsorganisation for
kommunistiske partier over
den ganske verden sit
Vestbureau fra Tyskland
sammen med ISH-en
revolution fra
sømandsbevægelsen. Du vil også høre om
Moskvas mand i Danmark, om våbentransport,
skibssabotage og meget mere.;

12. oktober – D-dag set
med danske øjne
- Poul Grooss, pens.
Militærhistoriker for
Forsvarsakademiet
Krigssejlere og øvrige
danskere i allieret tjeneste
før, under og efter D-dag og
invasionen i Normandiet 194431 danskbemandede
skibe – hovedparten under Dannebrog – var en del
af invasionen og med i månederne der fulgte. Af de
over 6.300 søfolk, som under krigen gik i allieret
tjeneste, deltog mere end 800 i Operation Overlord.
Som det havde været tilfældet siden besættelsen af
Danmark, ydede søfolkene også her den uden
sammenligning største danske indsats til den
allierede krigsførelse. Derudover deltog en større
mængde danskere også i andre allierede værn, lige
fra flåde til luftvåben og hær. Fra Spitfire-piloter til
marineinspektører og endda faldskærmssoldater.
Hør om deres rolle før, under og efter invasionen i
dette visuelt spækkede foredrag.

26.oktober Mellemkrigsårene

Kunst
Hold
7722220004

Pris kr. 360 / 3 foredrag

16. november - Henry Heerup "I fantasiens have"
- Christina Klestrup-Hanse,
kunstformidler
Kom helt tæt på en af
Danmarks mest elskede
kunstnere, når kunstformidler
Christina Klestrup Hanse fra
Heerup Museum dykker ned i
Henry Heerups mangfoldige
liv og virke. Heerup står som en ener i dansk
kunsthistorie med fødderne solidt plantet i både
avantgardens og folkelighedens muld. I dette
foredrag kan du opleve begge sidder af den
populære Kunstner via skraldemodeller,
granitskulpturer, malerier og grafiske værker samt
høre mere om Heerups levede lig og rolle i dansk
modernisme. Helhesten og Cobra Gruppen. Vær
med på en visuel rejse i Heerups magiske have,
hvor livet og kunsten smeltede sammen på
forunderlig vis.

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

23. november – Kongegaarden, Isenstein og
spektakulær samtidskunst
- Henrik Broch-Lips,
kunsthistoriker og direktør på
Kongegården
Kongegaarden i Korsør er en
professionel og tværæstetisk
kunsthal med tidsaktuelle
udstillinger, koncerter og undervisning. Den fredede
rokokobygning i Korsør rummer også 7000 værker
skabt af Harald og Hildegard Isenstein, der måtte
flygte fra Berlin i 1933.
Henrik Broch-Lips vil fortælle om kunstnerparrets
pædagogiske praksis og vise en række værker, der
omfatter flere hundrede buster af bl.a. Albert
Eistein, Dronning Margrethe II, Niels Bohr og Karen
Blixen. Foredraget vil også omhandle en række
eksempler på danske samtidskunstnere, der har
skabt eksperimenterende udstillinger

Slagelse Senior-Universitetet
30. november – Dansk kunst
gennem 350 år på Sorø
Kunstmuseum

Film og Teater

Musik

Hold

Hold
7722220005

Pris kr. 360 / 3 foredrag

- Anna Krogh, kunsthistoriker og
direktør på Sorø Kunstmuseum
Kom med på en lystvandring gennem den danske
kunsthistorie når kunsthistoriker Anna Krogh
fortæller om samlingen på Sorø Kunstmuseum. Få
de fantastiske fortællinger om middelalderen,
ikonsamlingen og vær med, når vi i en tour-de-force
foretager nedslag i hovedværkerne fra ca. 1750
frem til i dag. Perlerækken af markante malerier,
skulpturer og fotografier giver et indblik i kunstens
udvikling gennem tiden. Vi dykker ned i udvalgte
perioder som Guldalderen, modernismen og nyere
tid. Vi går i dybden med kunstnere som Nikolaj
Abildgaard, P.C.Skovgaard, Anna Ancher, Harald
Giersing, Ib Geertsen, Per Kirkeby, Per Bak Jensen
med mange flere, der på fineste vis repræsenterer
de udviklinger og nybrud som præger kunsten.
Sorø Kunstmuseum er regionens eneste
statsanerkendte kunstinstitution. I får historien om
museets tilblivelse, om de kunstnere der var lokalt
forankrede og som er fint repræsenterede i
samlingen

7722220006

Pris kr. 360 / 3 foredrag

1.februar 2023 - Holberg, vor samtidige
4. januar 2023 – Dansende
tangenter
-Ole Worm
Pianist Ole Worm hilser det
nye år velkommen med en
dans på klaverets tangenter. Gennem hele
musikhistorien har komponisterne ladet sig
inspirere af at danse, og indimellem ydet deres
mest fremragende netop på dette felt. Som når
Bach kastede sig ud i stiliserende hofdanse.
Beethoven buldrede igennem en menuet. Schubert
fortryllede i valsetakt. Chopin fremmanede et
forsvundet Polen i form af en mazurka og
Tjajkovsky og Grieg og Bartok og
Shostakovitch……. Ole spiller og fortæller og
forsøger at nå hele vejen rundt fra Sarabande til
Tango – på en formiddag.
Godt Nytår!

11. januar 2023 – Jazz i
Danmark
- Ole Schramm, cand mag i
historie og musik
Hvad er den danske guldalderjazz, hvordan blev
jazzen modtaget i Danmark, fik besættelsen
betydning for jazzen? Hvorfor var New Orleans
musikken så populær i 1950´erne, hvad var
reaktionerne på den moderne jazz? Hvilke danske
jazzmusikere og sangere har betydet noget i
Danmark, hvordan har de amerikanske
jazzmusikere påvirket jazzen i Danmark og hvilken
betydning har jazzen i dag.
Alle disse spørgsmål og mange flere vil blive
besvaret denne dag i dette spændende foredrag.

- Bente Hatting Gjelten,
mag.art i teatervidenskab
23. september 1722 åbnede
det første dansksprogede
teater, sidenhar vi gennem
generationer været fortrolige
med Jeppe, Henrik Jerominus
og deandre herlige figurer. Mange instruktører har
lavet deres periodes “uortodokse”opsætninger.
Men Holberg var også filosof, berejst og
sprogkyndig, og så skrevhan en science fictionsatire- roman ”Nils Klims underjordiske rejse”.

8.februar 2023 - Preben kaas & Jørgen Ryg
- Stig Ulrichsen
Stig Ulrichsen fortæller om
makkerparret Preben Kaas
og Jørgen Ryg, dersammen
gav danskerne meget at
grine af. Han fortæller
historien om deresopvækst,
barndom, ungdommen og det korte voksenliv,
kvinderne, alkoholen,angsten og glæderne på
deres vej gennem deres alt for korte liv. Historien
omPreben Kaas og Jørgen Rygs første møde, der
endte med at de for første gangstod sammen på
scenen i 1960, hvor Stig Lommer bragte dem
sammen. Kom tæt påden formidable komik, og de
skrøbelige personer bag dem – og hør nogle af
desjove anekdoter som Stig har fået af vennerne.

22.februar 2023 – De yndige
piger: Astrid Villaume og Helle
Virkner
- Anne V.Gross, cand mag

18. januar 2023 – Bent Fabricius-Bjerre
- Flemming Både, bachelor i
musik, troubadour
Masser af gode sange,
filmmusik og ikke mindst
temaer og kendingsmelodier
til mange TV-serier og
udsendelser har Bent
produceret gennem sine
mere end 80 år som aktiv musiker, komponist og
forretningsmand. Ikke mange opnår et så langt og
intenst liv i musikkens tjeneste, og for mange
danskere er han da også nærmest blevet lydsporet
til danskernes liv. Foredraget handler om et flittigt,
spændende og seriøst arbejdende menneske med
3 ægteskaber og et musikliv der startede før 2.
verdenskrig. Vi skal selvfølgelig synge nogle af
hans sange og desuden vil Flemming synge og
spille nogle af de bedste temaer som Bent har
skrevet. Matador, Alley Cat, Olsen Banden osv.

[Skriv her]

Det er i 1950erne man i
danskfilmhistorie for alvor oplever
”star-feber”. Efter den store alvor under 2.
verdenskrig går filmene over i lettelystspil og
herregårdsfilm med flotte helte og yndige unge
piger som den nyetids ideal. Men det betyder
naturligvis ikke, at man ikke kan foreneingenuerollerne med godt skuespil. Den fineste forening af
ungpigeskønhed ogbegavelse finder man i Astrid
Villaume, der ikke mindst kan takkeinstruktørerne
Torben Anton Svendsen og Erik Balling for at
kunne komme tilfuld udfoldelse.Tidens helt store
idol og ugeblads-darling blevselvfølgelig Helle
Virkner, der ud over ubetinget skønhed og
skuespiltalentogså formåede at holde sig i
mediernes søgelys – ikke mindst som hustru
tillandets statsminister, Jens Otto Krag. Helle
Virkner har mange tuttenuttederoller på
synderegistret – men heldigvis har særlig Erik
Balling også formåetat redde Helle Virkners
eftermæle med en række roller hvor hun har
fåetmulighed for at vise sig som både sjov og
begavet

Slagelse Senior-Universitetet
15.marts 2023 - Europas fremtid

Politik
Hold
7722220007

Pris kr. 360 / 3 foredrag

8.marts 2023 - Et liv med Kina
- Henrik Bjørn, Kina
specialist
Mit foredrag ”Et liv med
Kina” vil gøre jer klogere på
den storeudvikling som
Kina har gennemgået de
sidste fire årtier, som jeg
personligt haroplevet den –
fra de fjerneste hjørner af Kina til landets største by
Shanghai.I vil få et mere nuanceret og balanceret
blik på Kina end den sort-hvide måde,hvorpå Kina
i dag som regel fremstilles i medierne som
vestens modsætning ogfjende. Typisk er
fremstillingen et generaliseret ”os” versus ”dem”.
Mitudgangspunkt vil i stedet være i hverdagslivet
og det enkelte menneskeslivsbetingelser og vilkår.

Hvad er et hospice
Vi tager fat på spørgsmål som
vedrører os alle
-og hvor viden giver tryghed
Hold 7722211053

- Marlene Wind, professor
og director of CEP
Hvor går Europa hen efter
Ukrainekrigen? Kan vi lære
at blive en geopolitiskaktør?
Hvad med Danmark efter
folkeafstemningen? Er vi på
vej ind i EU´s kerne?
Disse og mange andre emner vil Marlene Wind
berøre i hendes oplæg og dervil være masser af
mulighed for spørgsmål og diskussion

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 latter,
glæde, musik, sang og ikke mindst håb.

Pris kr. 100

Tirs. Kl. 10.00-12.00

Den 25.okt.

Kærlig nat og dag.
Livet er, og det bliver
ved
-helt til sidste åndedrag
Hospicepræst på
Diakonistiftelsens hospice Charlotte Clante
kommer og fortæller om sit spændende job
blandt patienter og pårørende.
Hun vil bl.a. fortælle, hvordan man får en plads
på hospice, om det koster noget, om et
hospice kun er for døende, hvem kan komme
på hospice, kan ens pårørende overnatte og
en hel masse mere.

[Skriv her]

Livet stopper ikke, fordi man venter på døden

Inde i dagens foredrag vil Finn Bjørn-Hansen
fra Orbit Nordic komme og fortælle om
Danmarks nye bæredygtige kiste ”Orbit” på
blot 12 kg, som er lavet af en letvægtsplade
der består af 80% mindre træ. Finn sætter
fokus på, hvor meget det bæredygtige valg af
en Orbit kiste påvirker miljøet, hvordan
ressourcebesparelse og energibegrænsning er
indtænkt i design og konstruktion, og om
hvorfor det er håbet, at Orbit bliver fremtidens
selvfølgelige valg, når den sidste rejse skal
planlægges.

22.marts 2023 – Rigsfællesskabet Grønland /
Danmark
- Jens Olsen, 40 års
samfunds-, erhvervs- og
kulturerfaring i Nuuk
Hvilke dynamikker er der i spil
og hvorfor ser Grønland og
Danmarkforskelligt på
fremtiden – og ikke mindst hvorfor og hvordan ser
vi forskelligtpå hinanden? Foredraget bidrager med
ny og interessant baggrundsviden om,hvorfor vi i
Grønland og i Danmark oplever og agerer
forskelligt i opfattelsenaf os selv, af vores
rigsfællesskab og vores fremtid, fælles og- eller
hver forsig.
Tilhørerne bliver
gennem underholdenefortællinger klædt på til en
bedre forståelse af det grønlandske samfund og
dengrønlandske kultur, samt de udfordringer,
begrænsninger og muligheder der er,både indenfor
eller uden for rigsfællesskabet.
Foredraget tager et samtidigt udgangspunkt i både
den danske oggrønlandske kulturforståelse, og
giver en unik indsigt i en række konkretespørgsmål
om de forskellige samfundsdynamikker der
eksisterer i vores toforskellige samfund

Musik og Sang
Erik Grip Røverhistorier, fællessang
& smørrebrød

Motorsport
Sang- løbende optag
Ønsker du et af nedenstående emner eller måske
noget helt andet – ja så er du hjertelig velkommen.
Du bliver enig med underviseren om lige præcis det
du kunne tænke dig at lære, og sammen kommer i
videre.
Klassisk solosang
Visesang
Rytmisk sang
Snorkesang
Hjerte-Lunge sang
Sang for dig der ikke kan synge
Skolelærerens sangkursus
Genoptræning efter f.eks. sygdom
Ringsted,Valdemarskolen, Skolegade 9,157
Marit Hansen, tlf. 2196 6645

Erik Grip giver et anderledes foredrag, tilrettelagt
helt specielt for AOF Sydvest
Sjælland.Røverhistorier, fællessang, koncert &
smørrebrødDen 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
Sorø, Kultur- & Fritidscenter, Frederiksvej 27, salen
Erik Grip
NYHED
Fre. kl. 17:30 - 20:00
Holdnr.: 7922207701
1 gange/ 1 lekt.

Start den 25. nov.
kr. 280 kr.

Tir. kl. 16:00 - 21:00
Holdnr.: 6922207709
7 gange

Start den 13. sep.
kr. 1150 kr.

Tips og Triks til skrivning og
udgivelse af egne sange
Tips og tricks til sang skrivning. 10 gange - med
mulighed for udvidelseMed udgangspunkt i elevens
behov kan lektionerne indeholde:For begyndere:
Undervisning fra scratchi, hvordan man kan skrive
en sang og evt. akkompagnere på et
instrument.Med fokus på eksempelvis valg af stilart
og stilistiske virkemidler.For øvede: - Få hjælp til at
få nyeidéer til nye udformninger / færdiggørelse af
sangen med hjælp til udformningaf et
akkompagnement evt. på eget instrument.Mulighed
for coaching til, hvordan mankan få indspillet sin
sang og få den udgivet og hørt af lyttere lokalt
ogglobalt på diverse musiktjenester og i
radioen.Barbara Borgelin har stor erfaring som
sangskriver, idet hun har skrevet sange hele sit liv
og har udgivet en hel del af sine egne sange i
genrerne pop / rock / soul til online
musikdistribution i72 lande på fx. Spotify og
Itunes.https://barbaraborgelin.com/Aftal selv tid
med Barbara Borgelin på tlf. 26417397
Slagelse,Antvorskov Skole,Antvorskov Alle´, Musik
Barbara Borgelin
NYHED

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

Man. kl. 16:00 19:00
Holdnr.:
7722207701
10 gange

Start den
26. sep.

kr. 1650 kr.

Syng dig glad med gospel

Slagelse, Østre Skole, Skovsøgade 10, F4
Sine Hänninen Frøslev, tlf. 29720168

Stemmetræning / solosang for
begynder og øvede
Er du begynder øver vi din stemme fra grunden og
arbejder blandt andet med
sangskalaer, vejrtrækning og kropsholdning. Du er
måske kormedlem, kirkesanger eller har sunget før
og vil nu gerne lære mere om vejrtrækning,
artikulering og evnen til at bære tonen støttet.
Nodekendskab er ikke nødvendigt bare du har
lysten til at lære og glæden ved at blive dygtigere.
Har du stemmeproblemer eller
skader på stemmen kan specialtræning for det
meste hjælpe og ligeledes kan
vejrtræknings øvelser, lette sangøvelser og
kropsholdnings øvelser hjælpe hvis du
har astma eller KOL. Du kommer til at opleve større
glæde ved at synge de sange
du holder af og får mere frihed og selvtillid gennem
arbejdet med stemmen.
Tid aftales med underviseren.
Slagelse,Østre Skole, Skovsøgade 10, F4
Karin Kjerumgaard, tlf. 2078 7373
Tor. kl. 15:30 - 20:00
Holdnr.: 7722207708
18 gange

[Skriv her]

Start den 25. aug.
kr. 1980 kr.

Man. kl. 10:00 - 16:00
Holdnr.: 7722207707
16 gange

Start den 22. aug.
kr. 1760 kr.

Gospel har ikke noget atgøre med hvem der synger
bedst. Gospel er musik for sjælen - SOUL. Vi
løftertaget med en koraften med indlevelse og
energi. Du behøver ikke have sunget ikor før, og du
behøver ikke kunne læse noder, men alle vil få dem
udleveret meden instruktion, hvis man har behov.
Der vil også være udfordringer for øvedesangere
med en solist- stemme.
Slagelse,Antvorskov Skole, Antvorskov Alle´,
Musik
Barbara Borgelin
NYHED
Tir. kl. 19:00 - 20:52
Holdnr.: 7722207710
10 gange

Start den 27. sep.
kr. 950 kr.

Musik og Sang
Klaver-løbende optag
Klaverundervisning på alle niveauer - i alle aldre.Vil
du lære at spille klaver efter en fordybende,
anderledes og legende teknik,kombineret med den
lette og dansende russiske klavertradition. Niels har
hjernehalvdelenes samarbejde i fokus. Det
fremskynder dine tekniske og musikalske resultater
- altså kortere øve-tid med større kvalitet.Han vil
arbejde med hændernes kontakt med instrumentet,
fingersætning, dynamik og udtryk og du kan spille
forskellige stilarter efter ønske. Der arbejdes med
becifringsspil, gehørspil, improvisation, firhændigt
eller akkompagnement til bl.a.sang eller violin, som
han selv udøver. Teoretisk arbejdes med
musikkens form,harmonier/akkorders opbygning,
nodelæsning, mm. Her er teknikken, som
ikkebegrænser dig.Underviser: Niels Lolck Madsen,
tlf. 3834 3515 - tid aftales med underviseren
Slagelse,Østre Skole, Skovsøgade 10, F3
Niels Lolck
Tir. kl. 08:00 - 12:00
Holdnr.: 7722207703
7 gange

Start den 13. sep.
kr. 1150 kr.

Motorsport
Violin på alle niveauer-løbende
optag

Haaning Collection og
Sommers Automobile Museum

Violin for alleMange har den opfattelse at violinen
hører barndommen og ungdommen til, hvisman
skal lære det – men violinen er for alle, også
selvom du får lyst til at startesenere i livet. Vi vil
arbejde med intonation, klang, dynamik og
udtryk.Underviser: Niels Lolck Madsen, tlf. 3834
3515Tid aftales med underviseren.
Glumsø,Glumsø Kro
Niels Lolck

Glumsø,Glumsø Kro
Niels Lolck
Ons. kl. 16:00 - 21:00
Holdnr.: 6922207704
7 gange

Start den 14. sep.

Klaver for alle. Barbara underviser i klaver efter
elevens eget ønske - Rytmisk eller klassisk.
Barbara har stor erfaring med at undervise elever i
alle aldre og tilrettelægger undervisningen efter
elevens eget behov. I klaverundervisningen kan der
bl.a. indgå.:- Akkompagnement og brugsklaver Fingerteknik - Lær nye sange og lær effektiv,
tidsbesparende øveteknik.- Nodelæsning, teori og
musikforståelse- For øvede: Evt. forberedelse til
MGKeller andet med optagelseskrav efter elevens
ønskeHver undervisningsgang er på 45 min.
Aftal selv tid med Barbara Borgelin på tlf. 26417397
Slagelse,Antvorskov Skole, Antvorskov Alle´,
Musik
Barbara Borgelin
NYHED
Tir. kl. 16:00 - 19:00
Holdnr.: 7722207702
7 gange

[Skriv her]

Tir. kl. 08:00 - 12:00
Holdnr.: 7722207706
7 gange

En fantastisk dag fyldt med nostalgi og
oplevelser for bilentusiaster.
Start den 13. sep.
kr. 1150 kr.

kr. 1150 kr.

Klaver-løbende optag

Start den 27. sep.
kr. 1150 kr.

Har du benzin i blodet - så kom og vær med

Har du idéer til spændende
ture eller foredragsholdere
til dig
”Der har benzin i blodet”,
er du meget velkommen til
at sende en mail til:
mail@aof-sydvest-sj.dk

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 overdådighed 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
Holdnr.: 7722211054

Lørdag den 12. nov
kr. 960 kr.
Bus: Afgang Kl.8.30 Slagelse Busterminal, Kl. 9.00
Ringsted F24, Nørretorv.
Hjemkomst ca. kl. 17.30 Slagelse Busterminal

Sprog
Spansk - begyndere

NYHED

Lær de grundlæggende vendinger og opnå et
ordforråd, der vil gøre dig i stand til at kommunikere
på spansk, eksempelvis ved køb af billetter,
bestilling af mad i forretninger eller på restaurant.
Der lægges vægt på at opbygge et sprogligt
grundlag, så du hurtigt bliver i stand til at tilegne dig
yderligere kendskab til spansk.
Undervisningsmateriale betales særskilt til
underviser.
Ringsted,Valdemarskolen
Vagn Nielsen
Ons. kl. 17:00 - 18:45
Holdnr.: 6922206102
12 gange / 24 lekt.

Spansk - let øvede

Fransk - let øvede / øvede
Dette kursus er for dig, der ønsker at dykke
længere ned i fransk sprog og kulturog som ønsker
at genopfriske din franske kunnen. Vi har fokus på
at ud bygge ordforråd og den sproglige
kompetence gennem arbejde med emner om
dagligdags situationer, kunst og kultur i Frankrig og
dagens fransksprogede sang.
Indlæringenunderstøttes af skriftlige opgaver og
fransk grammatik for således at opnå størregrad af
sproglig sikkerhed og et mere varieret sprog. Nye
som ”gamle” deltagereer velkomne på dette meget
engagerede, arbejdsomme, rare og hyggelige
hold.Du anskaffer selv tekstbogen "Franskbogen"
og "Franskbogen Øvehæfte", Vibeke Gade,
Systime.

Start den 21. Sep.
kr. 1120 kr.

NYHED

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.Undervisningsmaterialer
betales særskilt til underviser.
Ringsted,Valdemarskolen
Vagn Nielsen
Ons. kl. 19:00 - 20:45
Holdnr.: 6922206103
12 gange / 24 lekt.

Tyrkisk - øvede
Start den 21. Sep.
kr. 1120 kr.

Slagelse,Marievangskolen, Holmstrupvej 7,D4
Sibel Pusat

Arabisk begyndere

NYHED

Ringsted,Valdemarskolen,Skolegade 9, lok.158
Jytte Hildebrand, tlf. 4081 7001
Man. kl. 15:50 - 17:20
Holdnr.: 6922206100
10 gange / 20 lekt.

De allerede opnåede sprogfærdigheder styrkes og
videreudvikles. Der samtalespå sproget og
udtryksfærdigheden trænes ud fra tekster og
øvelser.
Prisen er inkl. materialer.

Ons. kl. 19:00 - 20:30
Holdnr.: 7722206102
10 gange / 20 lekt.

Start den 21. Sep.
kr. 1000 kr.

Start den 19. Sep.

Tyrkisk - begyndere / let øvede

kr. 1000 kr.

Det grundlæggende ordforråd anvendes og
udvikles aktivt. der samtales på sproget og
udtryksfærdigheden trænes ud fra tekster og
øverlser.
Prisen er inkl. materialer.

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

Slagelse,Marievangskolen, Holmstrupvej 7,D4
Sibel Pusat
Du vil lære relevante ord og vendinger på arabisk
og du vil lære at kunne introducere dig selv og lære
arabisk på et basisplan til benyttelse i alle
arabisktalende lande. Kurset er en unik mulighed
for at lære et sprog der tales af mere end 450 mill.
mennesker

Tor. kl. 19:00 - 20:30
Holdnr.: 7722206103
10 gange / 20 lekt.

Start den 22. Sep.
kr. 1000 kr.

Slagelse,Antvorskov Skole,Antvorskov Alle, E1
Rana Khoury
Man. kl. 19:00 - 20:30
Holdnr.: 7722206104
10 gange / 20 lekt.

Start den 20. Sep.
kr. 1000 kr.

Ringsted,Valdemarskolen,Skolegade 9, lok.158
Jytte Hildebrand, tlf. 4081 7001
Man. kl. 17:30 - 19:00
Holdnr.: 6922206101
10 gange / 20 lekt.

[Skriv her]

Start den 19. Sep.
kr. 1000 kr.

Ringsted,Valdemarskolen,Skolegade 9, lok 159
Rana Khoury
Ons. kl. 19:00 - 20:30
Holdnr.: 6922206104
10 gange / 20 lekt.

Start den 21. Sep.
kr. 1000 kr.

Obs! Vent med at købe bøger
indtil du er sikker på, at holdet
bliver oprettet

Kreativ Fritid
Malekursus i akryl

NYHED

Mal og tegn al din kreativitet ud

Kinesisk madlavning

Små, store, vilde, blide, smukke, skøre - alle slags
billeder. Vi slipper kreativiteten løs. Du skal have
lyst til at prøve noget nyt.Akrylmaling og oliekridt.
På papir, lærred, pap m.v.
Inden start vil du få besked om hvad du skal
medbringe til kurset.
Ringsted,Valdemarskolen
Benedicte Eneskov
Lør. kl. 10:00 - 13:45
Holdnr.: 6922202515
1 gange / 5 lekt.

NYHED
Start den 8. Okt.
kr. 285 kr.

Møbelpolstring

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 pallette 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
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
kursusstartPernille J.F.Struer har levet af sin kunst,
udstill et i ind og udland, kåret som årets kunstner,
modtaget Hans kongelig højheds pris for sin kunst.
m.m.
En kursist udtaler: Jeg har været vildt glad for at
følge Pernilles malerkursus. Pernille er en skøn
underviser. Hun er meget vidende og inspirerende,
og man kan tydeligt se, at jeg og mine medkursister
har udviklet os under forløbet - uanset vores niveau
i starten. Jeg glæder mig vildt til hver
gang.Underviser: Pernille J.F.Struer, tlf. 4023 4825
Ringsted,Dagmarskolen,Vestervej 11,Billedkunst
Pernille J. F. Struer
Ons. kl. 17:00 - 20:00
Holdnr.: 6922202514
10 gange / 40 lekt.

Ringsted,Benløse Skole,Præstevej 19,Sløjd
Johnny Vemmelund
NYHED
Søn. kl. 09:00 - 15:00
Holdnr.: 7722202512

5 gange / 40 lekt.

Start den 25. Sep.
Undervisning 25/9,
16/10, 6/11, 27/11,
18/12
kr. 1520 kr.

Ringsted,Benløse Skole,Præstevej 19,Sløjd
Johnny Vemmelund
Søn. kl. 09:00 - 15:00
Holdnr.: 7723102512
5 gange / 40 lekt.

Start den 15.jan 2021
Undervisning 15/1,
5/2, 26/2, 19/3, 16/4
kr. 1520 kr.

Start den 14. Sep.

Start den 16. Sep.
kr. 1520 kr.

Det kinesiske køkken er en af de
ældstemadlavningstraditioner i verden. At tilberede
velsmagende kinesisk mad er enudbytterig
oplevelse, og på dette kursus kan du få masser af
inspiration til atimponere familie og venner med
spændende madlavning!Vi skal tilberede
traditionelle kinesiske retter med derigtige råvarer
og krydderier, så maden bliver autentisk. Vi tager
hensyn tildeltagere, som er vegetarer.Til slut sidder
nyder vi maden og hyggeligt samvær!Medbring
drikkevarer til måltidet, håndklæde, forklæde
ogbeholdere til rester.
Udgiftertil råvarer kr. 100,- pr. gang afregnes til
underviser.
Sorø,Sorø Borgerskole, Alléen 8,Køk
Meiya Gan Thorlaksson
Lør. kl. 13:00 - 17:00
Holdnr.: 7922202501
3 gange / 16,5 lekt.

NYHED

Start den 29. Okt.
kr. 630 kr.

Ringsted,Valdemarskolen,Skolegade 9,Køk
Meiya Gan Thorlaksson
NYHED

kr. 1520 kr.

Slagelse,Østre Skole, Skovsøgade 10, Værksted
Pernille J. F. Struer
Fre. kl. 10:00 - 13:00
Holdnr.: 7722202513
10 gange / 40 lekt.

Du vil få mulighed for at lære at sætte et gammelt
møbel i stand – start aldrig med en sofa.Vi starter
helt fra bunden og du vil lære hvordan du fjerner
det gamle stof og den gamle polstring og bygger
møbler op igen med nye materialer, syr et nyt
betræk, arbejder med snore, pyntesøm og andre
former for udsmykning af møblet. Medbring det
møbel du vil ompolstre , godt humør og glæden
over at skulle i gang med et fantastisk projekt.
Underviser: Johnny Vemmelund, tlf. 2231 5125

Husk at afregne med
din underviser, så
hun kan købe råvarer
til din mad

Lør. kl. 13:00 - 17:00
Holdnr.: 6922202501
3 gange / 16,5 lekt.

Start den 5. Nov.
kr. 630 kr.

Ture og oplevelser
Kunst og håndværk på Nordfyn

færdiggjorde byggeriet. Vi får en rundvisning i kirken,
hvor vi får et indblik i kirkens opførsel 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.

Julemarked i Rostoch & hyggelig
fællesspisning på hjemturen

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
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

Pris inkluderer: Transport, 2 x rundvisninger,
brunch på Kunstmuseum Arken, kaffe i bussen.
Drikkevarer for egen regning.
Bindende tilmelding
Holdnr.: 7722217042

Den 10. Sep.
kr. 795
Busafgang: Kl. 6.30 fra Slagelse Busterminal
Hjemkomst ca. kl. 16.30 Slagelse Busterminal
Mulighed for fællestransport fra Ringsted kl. 6.25

Fuglsang kunstmuseum &
Ål på Damme Kro

Bindende tilmelding
Holdnr.: 7722217041

Den 24. Sep.
kr. 795
Busafgang: Kl. 8.10 fra Ringsted F24, Nørretorv,
Kl. 8.40 fra Slagelse Busterminal.
Hjemkomst ca. kl. 18.10 Ringsted F24, Nørretorv.

Markedet er opdelt i mindre områder og der kan
eksempelvis besøges ”Schlemmermeile” (gourmetmilen) med et kæmpe udvalg af godter og
specialiteter fra alskens lande, Eventyrverdenen
med et kæmpe juletræ og levende figurer fra
brødrene Grimms fortællinger, området med
kunsthåndværk eller middelalderområdet, hvor
skuespillere og gøglere sørger for
underholdningen.

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,

[Skriv her]

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 godmulighed for at få købt lidt julegaver enten
i nogle af boderne med kunsthåndværk eller i nogle
af byens mange forretninger.

Fuglsang Kunstmuseum er et af landets ældste
kunstmuseer og rummer en fin samling af dansk
kunst fra slutningen af 1700-tallet og frem til i dag;
malerier, skulpturer og kunst på papir. Der skiftes
løbende særudstilling, så der er altid noget at
komme efter!

Efter 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.

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).

Pris inkluderer: Transport til Rostock (bus og
færge),besøg på julemarked, besøg i Bordershop,
aftensmad på færge med øl, vand, vin ad libitum,
kaffe/te i bussen

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
Prisen inkluderer: transport, entre samt omvisning,
aftensmad inkl. 1 øl/vand
Bindende tilmelding
Holdnr.: 7722217045

Den 29. okt.
kr. 895
Busafgang: Kl. 11.50 fra Slagelse Busterminal.
Hjemkomst ca. kl. 20.45 Slagelse Busterminal
Mulighed for fælleskørsel fra Ringsted kl. 11.50

Bindende tilmelding
Holdnr.: 7722217043

Den 10.dec.
kr. 770
Busafgang: Kl. 8.45 fra Slagelse Busterminal.
Hjemkomst ca. kl. 22.00 Slagelse Busterminal
Mulighed for fællestransport fra Ringsted kl. 8.40

Ture og oplevelser
Johannes Larsen museet og
Kerteminde

Dagens tur går 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.
Pris inkluderer: transport, entré og rundvisning,
frokostplatte og kaffe/te i bussen. Drikkevarer for
egen regning.
Bindende tilmelding
Holdnr.: 7722217044

Den 13.maj 2023
kr. 850
Busafgang: Kl. 8.45 fra Slagelse Busterminal.
Hjemkomst ca. kl. 17.00 Slagelse Busterminal
Mulighed for fælleskørsel fra Ringsted kl. 7.15

[Skriv her]

Brorfelde Observatorium
”Mørket der er fredet”

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
samt kaffe og kage i bussen
Bindende tilmelding
Holdnr.: 7722217046

Den 11. feb.2023
kr. 399
Busafgang: Kl. 18.15 Ringsted F24, Nørretorv
Hjemkomst ca. kl. 21.35 Ringsted F24 Nørretorv

Sprogø

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.
Turen slutter igen ved betalingsanlægget ca. kl.
17:00 hvorefter vi kører retur til
opsamlingsstederne.
Prisen inkluderer: transport, guide ved Café
Bælt’stedet og guide på Sprogø, frokost på Café
Bælt’stedet, (ekskl. drikkevarer),kaffe/te i bussen
Bindende tilmelding
Holdnr.: 7722217047

Den 15. okt.
kr. 795
Busafgang: Kl. 11.20 fra Slagelse Busterminal.
Hjemkomst ca. kl. 17.25 Slagelse Busterminal
Mulighed for fælleskørsel fra Ringsted kl. 9.40

Ture og oplevelser
Zen Garden og Holberg

3 dages tur til Sønderjylland og
Sydslesvig

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

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.

Alt optaget og der er venteliste på denne rejse
Hold øje med hjemmesiden, hvor introdagen til
turen i 2023 bliver offentliggjort.
Rejsen afholdes

Bindende tilmelding
Holdnr.: 7722217049

Den 22.apr.2023
kr. 795
Busafgang: Kl. 8.30 fra Ringsted F24, Nørretorv,
Hjemkomst ca. kl. 17.00 Ringsted F24, Nørretorv.

Den 23-25 sep 2022

Sofiero
Lille Mølle og Christianshavn

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. 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,entre,guide på
Tersløsegård, sandwich og 1 øl/vand, entre ZenGarden, kaffe og kage, kaffe i bussen
Bindende tilmelding
Holdnr.: 7722217048

Den 10.jun..2023
kr. 625
Busafgang: Kl. 9.35 fra Slagelse Busterminal.
Hjemkomst ca. kl. 16.25 Slagelse Busterminal
Mulighed for fælleskørsel fra Ringsted kl. 7,55

[Skriv her]

Vi starter denne tur med direkte kørsel til det centrale
København hvor vi mødes med vores lokal-guide,
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. 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 bysanering. 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 hyggeligst 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

Efter opsamling sættes kursen mod Helsingør, alt
imens der undervejs nydes en kop kaffe og et
stykke morgenbrød. Vi tager med færgen til
Helsingborg, og ankommer kort tid efter til det flotte
slot med den uforglemmelige blomsterpark og
udsigt over Øresund.
Slottet er verdenskendt for sine rhododendron, som
står i flor fra midt maj til midt juni, men byder også
på blandt andet rosenhave, dufthave, orangeri og
temahaver. Vi får selskab af en guide der fortæller
os om slottet og parken, inden vi har tid på egen
hånd.
Pris inkluderer: Transport, morgenrundstykke i
bussen, entré til Sofiero, rundvisning på Sofiero,
frokost inkl. isvand, eftermiddagskaffe og -kage,
Bindende tilmelding
Holdnr.: 7722217050

Den 27. maj 2023
kr. 895
Busafgang: Kl. 7.20 Korsør, Caspar Brandts Plads,
Kl. 7.45 Slagelse Busterminal, Hjemkomst ca.18.40
Caspar Brandts Plads

Ture / oplevelser
Har du benzin i blodet - så kom og vær med

Foredrag og Debat

Nytårskoncert i Sct. Bendts Kirke
Københavns Wienertrio

Haaning Collection og
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 overdådighed 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.

Igen i år har vi glæden af at indbyde til vores årlige
Nytårskoncert.
Københavns Wienertrio har siden 1996 spillet
talrige koncerter me et bredt repertoire. Ensemblet
er båret af vores venskab og kærlighed til
musikken.
Glæd dig til et program fyldt med fejende
wienervalse, små intime melodier, fyrige czardaz
og virtuoserier, hvor AOF selvfølgelig serverer
bobler og avec i pausen..
•
Jan Rohard, violin, Koncertmester DR
Symfoniorkester
•
Søren Friis, solocellist
•
Peter Hovgaard, piano, Promenade
Orkestret

Ringsted,Sct. Bendts Kirke
Lør. kl. 15.00 - 17.00
Holdnr.: 6923118050

den 14. jan. 2023
kr. 150

Rainbow Gospel i Sct. Bendts Kirke

Prisen inkluderer; Bustransport, 2x guider, 2 x
entre, 3 stk smørrebrød + 1 øl eller vand, kaffe og
kage
Holdnr.: 7722211054

Lørdag den 12. nov
kr. 960 kr.
Bus: Afgang Kl.8.30 Slagelse Busterminal, Kl. 9.00
Ringsted F24, Nørretorv.
Hjemkomst ca. kl. 17.30 Slagelse Busterminal

Husk at holde øje med
hjemmesiden
aof-sydvest-sj.dk
Der kommer hele tiden nye
spændende kurser på.

Gospel koncert 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.

Ringsted,Sct. Bendts Kirke
Lør. kl. 15.00 – 17.00
Holdnr.: 6923108051

[Skriv her]

den 28. jan. 2023
kr. 150

Ture / oplevelser
Kærlig nat og dag. Livet er og det
bliver ved.

Foredrag og Debat

Giv plads til kærligheden forældreJeres børn har brug for det

-helt til sidste åndedrag

Kærlig nat og dag Livet er. Og det bliver ved. Helt til
sidste åndedrag. Hospicepræst på
Diakonistiftelsens hospice Charlotte Clante kommer
og fortæller om sit spændende job blandt patienter
og pårørende. Hun vil bl.a. fortælle, hvordan man
får en plads på hospice, om det koster noget, om et
hospice kun er for døende, hvem kan komme på
hospice, kan ens pårørende overnatte og en hel
masse mere…
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 latter, glæde, musik, sang og
ikke mindst håb.
Livet stopper ikke, fordi man venter på døden!
Inde i dagens foredrag vil Finn Bjørn-Hansen fra
Orbit Nordic komme og fortælle om Danmarks nye
bæredygtige kiste ”Orbit” på blot 12 kg, som er
lavet af en letvægtsplade der består af 80% mindre
træ. Finn sætter fokus på, hvor meget det
bæredygtige valg af en Orbit kiste påvirker miljøet,
hvordan ressourcebesparelse og
energibegrænsning er indtænkt i design og
konstruktion, og om hvorfor det er håbet, at Orbit
bliver fremtidens selvfølgelige valg, når den sidste
rejse skal planlægges.
Slagelse,Slagelse Bibliotek
Charlotte Clante
Tir. kl. 10:00 - 12:00
Holdnr.: 7722211053

den 25. Okt.
kr. 100 kr.

Ringsted,Danhostel Vandrehjem
Charlotte Clante
Tir. kl. 14:00 - 16:00
Holdnr.: 6922211052

den 8. Nov.
kr. 100 kr.

Den stemning der er mellem forældrene er
denstemning barnet vokser op i.Kvaliteten af dit
forhold er afgørende for dit barnstrivselElsk din
partner endnu mere end du elsker dine børnEt
parforhold i konflikt skader dit barnDette foredrag
handler om vigtigheden af, at værebevidst om
kvaliteten af dit forhold, for børnenes skyld.

I foredraget kommer jeg
ind på
klimaforandringerne, som
måske et af de alvorligste
problemer, som vi står
overfor. Men at leve
bæredygtigt handler ikke
kun om klima.
Bæredygtighed handler
f.eks. også om at handle
bæredygtigt ind, genbruge
i stedet for at kassere,
passe på naturens liv til lands og i havet, hjælpe de
fattige og sultne, bidrage til ligestilling ig mindske
rovdriften på jordens ressourcer. Mange af svarene
kan vi finde i FN´s verdensmål for bæredygtig
udvikling. Jeg forklarer hvordan verden rent faktisk
er ved at slå ind på en mere bæredygtig kurs. Der
er nemlig masser af muligheder for at vi kan gribe
ind og gøre verden mere bæredygtig.
Slagelse,Slagelse Bibliotek
Leif Sønderberg Petersen, konsulent,cand.scient.
Tirs. kl. 19:00 - 21:00

den 4. okt.

Holdnr.: 7722211057

kr. 130

Vildere naturnationalparker, hegn og
dyrevelfærd

Slagelse,Slagelse Bibliotek
Peter Jørgensen
Ons. kl. 19:00 - 21:00

den 28. Sep

Holdnr.: 7722211055

kr. 130

Jeg er syg - men fejler ikke noget
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. 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”
Slagelse,Slagelse Bibliotek
Kasper Birch
Man. kl. 19:00 - 21:00
Holdnr.: 7722211056

[Skriv her]

Lev livet godt og bæredygtigt

den 24. Okt.
kr. 130

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.
Slagelse,Slagelse Bibliotek
Rune Engelbreth Larsen, .
Tirs. kl. 19:00 - 21:00

den 20. sep.

Holdnr.: 7722211058

kr. 130

Friluftsliv
Lydighedstræning - Hvalpe
*Store racer
Tirs. kl. 16:15 - 17:00
Hold nr: 7722201402
8 gange / 8 lekt.

Lydighed og Agility - Voksen
*store racer
Lør. kl. 09:00 - 10:30

Start 16. aug.
kr. 400 kr.

Hold nr.: 7722201407
8 gange / 16 lekt.

Start 27. aug.
kr. 800 kr.

Lør. kl. 10:30 - 12:00

AOF´s hunde-træningsbane
Undervisningen foregår på vores indhegnede
træningsbane på Langøre 3 i Slagelse. Du
kører ud af Sorøvej og tager
motorvejstilkørslen mod Odensse, og efter
ca.100 m.drejer du til venstre af Oksebrovej.
Følg vejen mod golfbanen og når du kommer
til skiltet med AOF´s Hundetræningsbane
drejer du til højre. Fortsæt ligeud til du kommer
til vores indhegnede træningsbane.
Der er parkering lige før banen.

Lydighed og Agility - Voksen
*små racer

Hold nr: 7722201403
8 gange / 16 lekt.

Start 16. aug.
kr. 800 kr.

Lydighed og Agility - Voksen
*store racer

Vi glæder os til at se alle
– nye som gamle kursister og hunde

Holdnr.: 7722201404
8 gange / 16 lekt.

Start 16. aug.
kr. 800 kr.

Lydighed - Voksen *store racer

Hold nr.: 7722201405
8 gange / 10 lekt.

For at få det maximale ud af træningen vil der
max.være 9 hunde på hvert hold.
Tilmeld enten en hvalp (fra 8-20 uger),
en unghund (8-18 mdr) eller en voksen hund
(+ 18 mdr)
Angiv race ved tilmelding.
Der oprettes løbende nye hold – så hold øje
med hjemmesiden
https://sydvest-sj.aof.dk
Underviser: Birgit Crone. Exam.
Dyreadfærdsterapeut, tlf. 2374 0156

[Skriv her]

Hold nr.: 7722201409
8 gange / 16 lekt.

Start 27. aug.
kr. 800 kr.

Lydighedstræning -Unghund
*Store racer
Lør. kl. 13:30 - 14:15
Hold nr.: 7722201410
8 gange / 8 lekt.

Ons. kl. 14:00 - 15:00

Der undervises kun i lydighed på hvalpe- og
unghundehold. Dette er fordi de unge hundes
led og knogler er bløde og forberedt på at
vokse hurtigt.Når hunden er udvokset
stabiliseres skelettet og hunden kan starte på
agility.

Lydighed og Agility - Voksen
*små racer
Lør. kl. 12:00 - 13:30

Tirs. kl. 18:30 - 20:00

Har du lyst til at lave noget sjovt med din hund
og samtidig få lidt motion. Din hund vil lære
lydighedstræning (sit, dæk, indkald osv) samt
agility hvor du lærer at guide din hund over
små forhindringer eller igennem en tunnel.
Hundene synes det er sjovt og indlæringen
foregår væsentligt nemmere når lydighed og
agility forenes.

Start 27. aug.
kr. 800 kr.

Tirs. kl. 17:00 - 18:30

Husk at din hund skal være vaccineret og du
skal have en hundeansvarsforsikring.

Hundetræning
-Lydighed og Agility

Hold nr.: 7722201408
8 gange / 16 lekt.

Start 27. aug.
kr. 400 kr.

Start 17. aug.
kr. 500 kr.

Lydighed - Voksen *små racer

Sportræning af hund

Ons. kl. 15:00 - 16:00
Hold nr.: 7722201406
8 gange / 10 lekt.

Start 17. aug.
kr. 500 kr.

Lydighedstræning - Hvalpe
*Små racer
Ons. kl. 16:00 - 16:45
Hold nr.: 7722201421
8 gange / 8 lekt.

Start 17. aug.
kr. 400 kr.

Husk
-Et gavekort giver glæde

Sportræning for store og små hunde fra 10
uger og opefter. Kurset er for både begyndere
og øvede. Du vil lære at bruge hundens
naturlige instinkter for at opsøge forskellige
ting og dufte. Kom og vær med til en
udfordrende sport for dig og din hund. Vi
afslutter kurset med en lille sporprøve. Første
gang mødes vi på AOFs Hundetræningsbane
på Langøre 3Underviser: Leif Pedersen, tlf.
31442310
Slagelse

Hundetræningsbanen

Leif Pedersen
Søn. kl. 10:00 - 11:30
Hold nr.: 7722201401
10 gange / 20 lekt.

Start 28. aug.
kr. 1000 kr.

Krop og Sind
Babyleg i varmt vand 3-12 måneder

Fødselsforberedelse - også for
kroppen
NYHED
Få rørt din gravide krop og lær mere om både krop
og fødsel. Undervisningen er tilrettelagt for, at du
får en øget bevidsthed omkring din krop, får styrket
ben og bækken og får masser af svar på, hvad der
sker i din krop, mens den gør sig klar til at føde dit
barn. En undervisningsgang ledes af en
jordemoder, som fortæller nærmere om selve
fødslen, og her deltager din partner /
fødselshjælper. I lærer desuden noget om
vejrtrækning, dødselsstillinger og hvordan din
partner / fødselshjælper kan støtte dig under
fødslen - og vi får sammen sat nogle ord på mange
af de tanker, der opstår når man venter barn.
Medbring liggeunderlag.
Ringsted, Campus Skolen, Åhorn Allé 48
Ulla Matlok, afspændingspæd.d.a.p
Man. kl. 16:00 - 17:30
Hold nr.: 6922204222
6 gange/ 12 lekt.

Start den 12. sep.

Man. kl. 16:00 - 17:30
Hold nr.: 6922204223
6 gange/ 16 lekt.

Start den 31. okt.

Stimuleg 3-6 måneder

Babyleg i varmt vand 3-10 mdr Lær dit barn at
være tryg, så det kan boltre sig i vand. Vi skal lave
forskellige lege og øvelser i vandet. Dit barn skal
fornemme sin vægt og tyngde i vandet, og barnet
skal også under vand af og til. På grund af
bassinets størrelse er der kun plads til 1 forælder i
vandet, og der må kun fotograferes efter aftale med
underviseren.
OBS! Din baby skal bruge en bade-ble for at
deltage.
Ringsted, Asgårdsskolen, Smålodsvej 20
Anne Merete Nielsen, psykomotorisk
bevægelseslærer
Søn. kl. 09:15 - 10:00
Hold nr.: 6922204205
9 gange/ 9 lekt.

Start den 14. aug.

Søn. kl. 09:15 - 10:00
Hold nr.: 6922204206
9 gange/ 9 lekt.

Start den 16. okt.

Søn. kl. 10:00 - 10:45
Hold nr.: 6922204207
9 gange/ 9 lekt.

Start den 14. aug.

Søn. kl. 10:00 - 10:45
Hold nr.: 6922204208
9 gange/ 9 lekt.

Start den 16. okt.

kr. 490 kr.

kr. 490 kr.

kr. 490 kr.

kr. 490 kr.

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

kr. 610 kr.
Ringsted, Benløsehallen, Præstevej 19, kantinen
Ulla Matlok, afspændingspæd. d.a.p

kr. 610 kr.

Man. kl. 10:45 - 11:35
Hold nr.: 6922204209
8 gange/ 10 lekt.

Start den 22. aug.

Man. kl. 10:45 - 11:35
Hold nr.: 6922204210
8 gange/ 10 lekt.

Start den 24. okt.

kr. 470 kr.

Gravid i varmt vand
kr. 470 kr.

Slagelse, Østre Skole, Skovsøgade 10, F12
Ulla Matlok, afspændingspæd. d.a.p
NYHED
Slagelse, Slagelse Svømmehal, Antvorskov Allé
133
Ulla Matlok, afspændingspæd d.a.p
NYHED
Træning i vand er genialt for gravide, da vandets
modstand giver skånsom styrketræning samtidig
med, at opdriften gør, at du føler dig meget lettere
og mere bevægelig. Vi træner stabilitet og
bevægelse, styrke og kondition.Du kan være med i
hele graviditetsperioden.
Ringsted, Asgårdsskolen, Smålodsvej 20
Anne Merete Nielsen, psykomotorisk
bevægelseslærer
Søn. kl. 10:45 - 11:30
Hold nr.: 6922204201
9 gange/ 9 lekt.

Ons. kl. 08:00 - 08:40
Hold nr.: 7722204269
9 gange/ 9 lekt.

Start den 21. sep.

Ons. kl. 08:00 - 08:40
Hold nr.: 7722204270
9 gange/ 9 lekt.

Start den 30. nov.

Ons. kl. 08:40 - 09:20
Hold nr.: 7722204271
9 gange/ 9 lekt.

Start den 21. sep.

Ons. kl. 08:40 - 09:20
Hold nr.: 7722204272
9 gange/ 9 lekt.

Start den 30. nov.

Ons. kl. 09:20 - 10:00
Hold nr.: 7722204273
9 gange/ 9 lekt.

Start den 21. sep.

Ons. kl. 09:20 - 10:00
Hold nr.: 7722204274
9 gange/ 9 lekt.

Start den 30. nov.

kr. 490 kr.

kr. 490 kr.

kr. 490 kr.

Start den 14. aug.
kr. 490 kr.

Søn. kl. 10:45 - 11:30
Hold nr.: 6922204202
9 gange/ 9 lekt.

Start den 16. okt.

Søn. kl. 13:00 - 13:45
Hold nr.: 6922204203
9 gange/ 9 lekt.

Start den 14. aug.

Søn. kl. 13:00 - 13:45
Hold nr.: 6922204204
9 gange/ 9 lekt.

Start den 16. okt.

kr. 490 kr.

kr. 490 kr.

kr. 490 kr.

kr. 490 kr.

kr. 490 kr.

kr. 490 kr.

Tir. kl. 08:00 - 08:50
Hold nr.: 7722204249
6 gange/ 7,5 lekt.

Start den 30. aug.

Tir. kl. 08:00 - 08:50
Hold nr.: 7722204250
6 gange/ 7,5 lekt.

Start den 11. okt.

kr. 350 kr.

kr. 350 kr.

Sorø, Værkerne, Frederiksvej 27, lok.119
Ulla Matlok, afspændingspæd. d.a.p
NYHED
Fre. kl. 13:40 - 14:30
Hold nr.: 7922204228
8 gange/ 10 lekt.

Start den 26. aug.

Fre. kl. 13:40 - 14:30
Hold nr.: 7922204229
8 gange/ 10 lekt.

Start den 28. okt.

kr. 470 kr.

kr. 470 kr.

Krop og Sind
Stimuleg 6-10 måneder

Sunde fødder

NYHED

Fødderne er kroppens fundament, så det er vigtigt,
at de fungerer godt og holder sig stærke og
smidige. vi laver øvelser med redskaber og på
gulvet, og vi arbejder desuden også med balance
og styrke af benene. Massagebolden bruger vi til
både øget velvære og smidighed.
Kom i tøj, som du kan bevæge dig i og medbring
vand og liggeunderlag
Kursusprisen er inkl. massagebold.
Ringsted, Benløsehallen, Præstevej 19, kantinen
Ulla Matlok, afspændingspæd. d.a.p NYHED

Den lidt større baby vil gerne kravle og stå og gå,
tumle rundt og iagttage de andre børn, og på dette
hold stimulerer vi alle disse ting. Du kommer til at
bruge din egen krop sammen med barnet og
hjælpe barnet til at bevæge sig på forskellig måde.
Der vil være forskellige redskaber i brug i
undervisningen og vi synger børnesange undervejs
som opmuntrer og stimulerer høre/rytmesansen.
Aktiviteterne vil ligne hinanden fra gang til gang, da
det skaber tryghed for børnene, men de varieres
løbende, så børnene bliver motorisk stimuleret.
Medbring liggeunderlag.
Ringsted, Benløsehallen, Præstevej 19, kantinen
Ulla Matlok, afspændingspæd. d.a.p
Man. kl. 11:35 - 12:25
Hold nr.: 6922204212
8 gange/ 10 lekt.

Start den 22. aug.

Man. kl. 11:35 - 12:25
Hold nr.: 6922204213
8 gange/ 10 lekt.

Start den 24. okt.

kr. 470 kr.

kr. 470 kr.

Slagelse, Østre Skole, Skovsøgade 10, F12
Ulla Matlok, afspændingspæd. d.a.p NYHED
Tir. kl. 09:00 - 09:50
Hold nr.: 7722204257
6 gange/ 7,5 lekt.

Start den 30. aug.

Tir. kl. 09:00 - 09:50
Hold nr.: 7722204258
6 gange/ 7,5 lekt.

Start den 11. okt.

kr. 350 kr.

kr. 350 kr.

Sorø, Værkerne, Frederiksvej 27, lok.119
Ulla Matlok, afspændingspæd. d.a.p
NYHED
Fre. kl. 14:40 - 15:30
Start den 26. aug.
Hold nr.: 7922204230
8 gange/ 10 lekt.
kr. 470 kr.
Fre. kl. 14:40 - 15:30
Hold nr.: 7922204231
8 gange/ 10 lekt.

Start den 28. okt.
kr. 470 kr.

Man. kl. 12:30 - 13:30
Hold nr.: 6922204231
6 gange/ 7,5 lekt.

Start den 12. sep.

Man. kl. 12:30 - 13:30
Hold nr.: 6922204232
6 gange/ 7,5 lekt.

Start den 31. okt.

kr. 315 kr.

kr. 315 kr.

Slagelse, Østre Skole,Skovsøgade 10, F12
Ulla Matlok, afspændingspæd. d.a.p NYHED
Ons. kl. 16:15 - 17:15
Hold nr.: 7722204247
6 gange/ 7,5 lekt.

Start den 14. sep.

Ons. kl. 16:15 - 17:15
Hold nr.: 7722204248
6 gange/ 7,5 lekt.

Start den 2. nov.

kr. 315 kr.

kr. 315 kr.

Korsør, Kulturhuset, Skolegade 1, multisal
Ulla Matlok, afspændingspæd. d.a.p NYHED
Fre. kl. 10:35 - 11:35
Hold nr.: 7722204231
6 gange/ 7,5 lekt.

Start den 9. sep.

Fre. kl. 10:35 - 11:35
Hold nr.: 7722204232
6 gange/ 7,5 lekt.

Start den 28. okt.

kr. 315 kr.

kr. 315 kr.

Sorø, Værkerne, Frederiksvej 27, lok.119
Ulla Matlok, afspændingspæd. d.a.p NYHED
Fre. kl. 12:30 - 13:30
Hold nr.: 7922204225
6 gange/ 7,5 lekt.

Start den 9. sep.

Fre. kl. 12:30 - 13:30
Hold nr.: 7922204226
6 gange/ 7,5 lekt.

Start den 28. okt.

Stram op!
- på bækkenbund, mave og balder
Bækkenbunden kan sagtens trænes på andre
måder end ved traditionelle knibeøvelser. Du vil
lære at bruge bækkenbunden i alle kroppens
bevægelser. Vi laver opvarmning, får pulsen lidt op,
mave/balleøvelser, venepumpe-øvelser og øvelser
for ben og fødder - og masser af øvelser for og
med bækkenbunden.
Kursisternes glade tilbagemeldinger er "jeg kan
mærke en forskel i mit bækken allerede efter få
gange", "jeg er helt afhængig af denne træning",
"jeg har det så godt i hele kroppen efter træning", "
jeg har fået en meget bedre fornemmelse af min
krop og mig selv"
Kurset er for kvinder i ALLE aldre - og også for
mænd.
Husk at medbringe vand og tæppe og underlag.
Ringsted, Campus Skolen, Ahorn Allé 48
Ulla Matlok, afspændingspæd. d.a.p
Man. kl. 17:40 - 18:50
Hold nr.: 6922204226
13 gange/ 19,5 lekt.

Start den 5. sep.
kr. 745 kr.

Slagelse, Østre Skole,Skovsøgade 10, F12
Ulla Matlok, afspændingspæd. d.a.p
Ons. kl. 17:25 - 18:45
Hold nr.: 7722204228
10 gange/ 15 lekt.

Start den 14. sep.
kr. 570 /* 470 kr.

Korsør, Kulturhuset, Skolegade 1, multisal
Ulla Matlok, afspændingspæd. d.a.p
Fre. kl. 09:15 - 10:25
Hold nr.: 7722204225
13 gange/ 19,5 lekt.

Start den 9. sep.
kr. 745 / * 645 kr.

Sorø, Værkerne, Frederiksvej 27, lok.119
Ulla Matlok, afspændingspæd. d.a.p NYHED
Fre. kl. 15:40 - 16:50
Hold nr.: 7922204227
13 gange/ 19,5 lekt.

Start den 9. sep.
kr. 745

kr. 315 kr.

kr. 315 kr.

Åhh, det kære kropssprog

NYHED

Kropssprog kan bestemme om vi ser 10 år ældre
eller 10 år yngre ud... Om vi ser "små" og
tilbagetrukket ud eller åbne, stærke og venlige
ud.Vi kan hænge i kroppen, skabe misforståelser
eller vi kan udstråle trivsel, autentiskhed og
imødekommenhedVi kan være tro mod os selv og
samtidig gøre noget konstruktivt ved vores
kropssprog.Vi kan skabe færre smerter, mindre
stress og større velbehag i os selv - ved hjælp af
kropssprog.
Kom og brug din lørdag på noget spændende.
Ringsted, Valdemarskolen, Skolegade 9, lok.158
Benedicte Eneskov
Lør. kl. 10:00 - 13:45
Hold nr.: 6922204215
1 gange/ 5 lekt.

Start den 1. okt.
kr. 285 kr.

Krop og Sind
Morgengymnastik

NYHED

Bliv frisk fra morgenstunden! Med
morgengymnastik kan du komme stive led og
muskler til livs om morgenen.
Vi starter med en god opvarmning, så får du sved
på panden. Derefter vil vi få styrket og strammet de
store muskelgrupper i kroppen. I træningen vil
indgå stående og liggende øvelser. Vi afslutter med
nogle dejlige strækøvelser.
Meiya er uddannet personlig træner,
pilatesinstruktør og yogalærer i Indien. Hun
underviser i yoga, pilates, TRX og bodyfit, og hun
dyrker selv styrketræning, crossfit, holdtræning og
løb.Meiya er en energisk, motiverende og
hensyntagende underviser, som elsker at hjælpe
andre med at forbedre deres liv gennem træning.
Medbring underlag
Korsør, Kulturhuset, Skolegade 1, Multisal
Meiya Gan Thorlaksson
Man. kl. 08:30 - 09:26
Hold nr.: 7722204229
11 gange/ 13,75 lekt.

Start den 19. sep.

"Gammeldaws" Motionsgymnastik

Har du kroniske smerter

NYHED

På dette hold træner vi hele kroppen igennem i stil
med rigtig gammeldags motionsgymnastik, hvor der
vil være både gang, sving, vrid, sidebøjninger osv.
(men ingen løb og hop). Der vil være bevægelse i
forskelligt tempo og vi slutter altid af med
afspændingsøvelser.
Medbring liggeunderlag
Slagelse, Østre Skole, Skovsøgade 10,lok F6
Tove Bech
Ons. kl. 10:00 - 11:00
Start den 7. sep.
Hold nr.: 7722204235
Ingen gulvøvelser
17 gange/ 21,25 lekt.
kr. 810 kr. / * 710 kr.

Slagelse, Østre Skole, Skovsøgade 10,lok F6
Tove Bech
Ons. kl. 11:15 - 12:15
Start den 7. sep.
Hold nr.: 7722204236
17 gange/ 21,25 lekt.
kr. 810 kr. / * 710 kr.

kr. 525 kr.
Skælskør, Skælskør Bibliotek, Vestergade 4,salen
Tove Bech

Senior-Motion

NYHED

Tor. kl. 10:10 - 11:20
Hold nr.: 7722204237
17 gange/ 21,25 lekt.

Start den 8. sep.
kr. 810 kr. / * 710 kr.

Ballroom Fitness - Dans dig glad!

Ønsker du at få en effektiv træning og styrker hele
din krop. Vi starter med en god opvarmning, så får
du sved på panden. Derefter vil vi få styrket og
strammet de store muskelgrupper i kroppen. I
træningen vil indgå stående og liggende øvelser. Vi
afslutter med nogle dejlige strækøvelser. Vi tager
hensyn til dine behov, skader, eller andet der måtte
påvirke din træning
Meiya er uddannet personlig træner,
pilatesinstruktør og yogalærer i Indien. Hun
underviser i yoga, pilates, TRX og bodyfit, og hun
dyrker selv styrketræning, crossfit, holdtræning og
løb.Meiya er en energisk, motiverende og
hensyntagende underviser, som elsker at hjælpe
andre med at forbedre deres liv gennem træning.
Medbring liggeunderlag
Dianalund, Dianalund Borgerhus, Sømosevej
44,lok 3
Meiya Gan Thorlaksson
Tor. kl. 10:45 - 11:45
Hold nr.: 7922204233
11 gange/ 13,75 lekt.

Start den 22. sep.
kr. 525 kr.

Dans dig glad uden en partner, men gerne med en
masse venner!
Ballroom fitness er for dig, der elsker at danse
standard- og latin-dans efter glad musik, og du
behøver ingen partner. Vi danser hver for sig og
kommer igennem glade trin til både vals, quick
step, cha cha cha, jive og andre standard/latin
danse.
Timen bygges op med opvarmning, rolig dans og
derefter kommer pulsen op. Du behøver ikke at
kunne danse, bare du har lyst til at bevæge dig og
få nogle gode grin samtidig.
Mulighed for forlængelse
Ringsted, Valdemarskolen, Skolevej 9, Pi.gym
Ulla Matlok
Man. kl. 19:15 - 20:15
Hold nr.: 6922204221
10 gange/ 12,5 lekt.

Start den 26. sep.
kr. 500 kr.

Slagelse, Østre Skole, Skovsøgade 10, gym.sal
Ons. kl. 19:00 - 20:00
Hold nr.: 7722204222
10 gange/ 12,5 lekt.

Start den 28. sep.
kr. 500 kr.

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, du kan gøre brug af i din
hverdag derhjemme. Metoden er for alle, men
særligt for dig med kroniske smerter.
Underviser 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 reducerer sig selv.
Har du spørgsmål er du velkommen til at sende
Pernille en sms (tlf. 4023 4825 så vil hun vende
tilbage hurtigst muligt.
Medbring yogamåtte, tæppe og evt. en lille pude.
Slagelse, Østre Skole, Skovsøgade 10, F12
Pernille J. F. Struer
Fre. kl. 13:30 - 15:00
Hold nr.: 7722204310
10 gange/ 20 lekt.

Start den 16. sep.
kr. 760 kr. / * 660 kr.

Gigt- og Afspændingshold

NYHED

Har du gigt og vil du gerne forbedre din kondition,
din muskel- og knoglestyrke, din bevægelighed og
dit velbefindende? På dette kursus tilbydes
helhedsorienteret træning for dig med gigt, både
leddegigt og slidgigt, uanset alder og køn.
Træningen lægger vægt på bevægelighed, styrke,
stabilitet, afspænding, åndedræt og balance og du
får arbejdet hele kroppen igennem hver gang.
Øvelserne foregår stående, liggende og på stol.
Træningen afsluttes med udspænding og guidet
afspændingsmeditation.
Hun har levet med gigt i mere end 27 år, og har et
dybtgående kendskab til hvordan man smerte
reducerer sig selv.Har du spørgsmål er du
velkommen til at sende Pernille en sms (tlf. 4023
4825 så vil hun vende tilbage hurtigst muligt.
Medbring yogamåtte, tæppe og evt. en lille pude.
Slagelse, Østre Skole, Skovsøgade 10, F12
Pernille J. F. Struer, afspændingsterapeut
Fre. kl. 08:15 - 09:45
Hold nr.: 7722204312
10 gange/ 20 lekt.

Start den 16. sep.
kr. 760 kr. / * 660 kr.

Krop og Sind
Afspænding på hesteryg

NYHED

Forebyggende motion og mulighed for
afspændingsmassage
Når du har problemer med bevægeapparatet, bliver
du ofte ved med at lave de samme
uhensigtsmæssige bevægelser og det betyder, at
hvis du ikke lærer at forebygge, vil du til stadighed
få de samme problemer igen.Kom og få effektiv
forebyggende motion tilpasset netop dit behov. Du
vil få vejledning i hjemmeøvelser og tiltag, som du
kan inddrage i din dagligdag og på den måde
forebygge en uhensigtsmæssig måde at bruge
kroppen på. Vi arbejder med hele kroppen, men har
fokus på ryg- og mavetræning. Der vil være
mulighed for tilkøb af massage i forbindelse med
undervisningen. (denne ydelse er på dette hold
medregnet i prisen)
Medbring tøj du kan bevæge dig i.samt lagen og
håndklæde.

Aqua Fitness
Målet er at få øget forbrændingen og opnå en
bedre kondition, så du kan få mere overskud og
styrke i din hverdag. Dette gøres i behageligt 32
graders varmt vand. Vi bruger vandets modstand til
at øge effekten af øvelserne, hvorved pulsen stiger
og forbrændingen øges. Niveauet sættes, så alle
kan være med og alle får en sjov oplevelse ud af
det.
Ringsted, Asgårdsskolen, Smålodsvej 20
Tove Bech

Slagelse, Østre Skole, Skovsøgade 10, S2
Michael Poulsen
Man. kl. 13:30 - 14:30
Hold nr.: 7722204325
10 gange/ 10 lekt.

Ons. kl. 10:30 - 12:00
Hold nr.: 7722204326
10 gange/ 10 lekt.

Start den 8. aug.
KUN FÅ PLADSER
kr. 1200 kr.

Start den 10. aug.
KUN FÅ PLADSER
kr. 1200 kr.

Man. kl. 17:30 - 18:15
Hold nr.: 6922204264
23 gange/ 23 lekt.

Start den 22. aug.

Man. kl. 18:15 - 19:00
Hold nr.: 6922204265
23 gange/ 23 lekt.

Start den 22. aug.

kr. 1000 kr.

kr. 1000 kr.

Slagelse, Slagelse Svømmehal
Belinda Thorshauge
Hvis kroppen giver dig problemer, kan afspænding
på hesteryg være en effektiv og skånsom træning,
hvor du samtidig får glæde ved samværet med
hesten. Når du sidder på en hest, vil dens
bevægelser være med til at give dig en forøget
muskelstyrke, en bedre balance, og løsne stramme
muskler. Træningen påvirker også udholdenhed,
stabilitet og vejrtrækning positivt. Udover dette
gives ekstra øvelser efter behov. Kan du styre
hesten selv arbejder vi ud fra det, har du mere brug
for at blive trukket, eller lave øvelser oppe på
hesten, er dette også muligt.
Holdene er for alle, uanset om du har et handikap,
eller blot er slidt i kroppen.
Du vil få 45 minutters træning på hest hver uge.
Ring til Mette for at få din ridetid

Start den 22. aug.

Man. kl. 20:45 - 21:30
Hold nr.: 7722204322
20 gange/ 20 lekt.

Start den 22. aug.

kr. 950 kr.

kr. 950 kr.

Slagelse, Stjernebakken 6
Pia Jørgensen, afsp.pæd.
Tor. kl. 18:00 - 18:45
Hold nr.: 7722204268
15 gange/ 15 lekt.

Ringsted, Jystrup Midtsj, Karuplund Rideskole
Mette Birk Gleisner, ride-fysioterapeut, tlf. 5177
5898
Man. kl. 10:00 - 10:45
Hold nr.: 6922204216
August 2022

Man. kl. 20:00 - 20:45
Hold nr.: 7722204263
20 gange/ 20 lekt.

Start den 8. sep.
kr. 1320 kr.

Ringsted, Asgårdsskolen
Anne Merete Nielsen, psykomotorisk terapeut

Start den 8. aug.
kr. 1750 kr.

Man. kl. 10:00 - 10:45
Hold nr.: 6922204217
September 2022

Start den 5. sep.

Man. kl. 10:00 - 10:45
Hold nr.: 6922204218
Oktober 2022

Start den 3. okt.

Man. kl. 10:00 - 10:45
Hold nr.: 6922204219
November 2022

Start den 7. nov.

Man. kl. 10:00 - 10:45
Hold nr.: 6922204220
December 2022

Start den 5. dec.

kr. 1750 kr.

kr. 1750 kr.

kr. 1750 kr.

kr. 1750 kr.

Søn. kl. 11:30 - 12:15
Hold nr.: 6922204266
19 gange/ 19 lekt.

Start den 18. sep.

Søn. kl. 12:15 - 13:00
Hold nr.: 6922204267
19 gange/ 19 lekt.

Start den 18. sep.

kr. 900 kr.

kr. 900 kr.

Vandtilvænning for voksne
Holdet til dig, der enten er vandskræk eller er utryg
ved at bevæge dig i vand. Undervisningen tager
udgangspunkt i lige netop dig og dine behov. Vi
starter fra begyndelsen og bevæger os fremad mod
oplevelsen af glæde og tryghed i vandet
Ringsted, Asgårdsskolen, Smålodsvej 20
Tove Bech
Fre. kl. 18:15 - 19:00
Hold nr.: 6922204273
17 gange/ 17 lekt.

Start den 9. sep.
kr. 850 kr.

Giv et
gavekort
til en du holder af.
Det er en
kærkommen gave
som vil blive
meget værdsat.

Krop og Sind
Aqua motion for den travle m/k

Motion og afspænding i varmt vand

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

Små hensyntagende hold hvor der er fokus på
mave-, ryg- og balanceøvelser ud fra den enkeltes
behov og kunnen. Diabetespatienter får megen
glæde af det varme vand, da det styrker dit
blodomløb. Gigtpatienter oplever smertelindring i
det varme vand, så øvelserne bliver lettere at
udføre.
Alle kan være med, da der bliver taget hensyn til
den enkeltes formåen.

Slagelse, Slagelse Svømmehal, Antvorskov Allé
133
Pia Jørgensen, afspændingspæd d.a.p.
Man. kl. 08:00 - 08:45
Hold nr.: 7722204306
19 gange/ 19 lekt.

Start den 12. sep.
kr. 900 kr.

Slagelse, Stjernebakken 6
Pia Jørgensen, afspændingspæd d.a.p.
Tir. kl. 09:00 - 09:45
Hold 7722204303
15 gange/ 15 lekt.

Start den 6. sep.

Man. kl. 17:30 - 18:15
Hold nr.: 7722204282
19 gange/ 19 lekt.

Start den 22. aug.

Man. kl. 18:15 - 19:00
Hold nr.: 7722204283
19 gange/ 19 lekt.

Start den 22. aug.

Tir. kl. 16:45 - 17:30
Hold nr.: 7722204287
20 gange/ 20 lekt.

Start den 16. aug.

Tir. kl. 17:30 - 18:15
Hold nr.: 7722204288
20 gange/ 20 lekt.

Start den 16. aug.

Tir. kl. 18:15 - 19:00
Hold nr.: 7722204289
20 gange/ 20 lekt.

Start den 16. aug.

Ons. kl. 11:45 - 12:30
Hold nr.: 7722204290
21 gange/ 21 lekt.

Start den 10. aug.

Ons. kl. 12:30 - 13:15
Hold nr.: 7722204291
21 gange/ 21 lekt.

Start den 10. aug.

Ons. kl. 13:15 - 14:00
Hold nr.: 7722204292
21 gange/ 21 lekt.

Start den 10. aug.

Tor. kl. 18:30 - 19:15
Hold nr.: 7722204293
20 gange/ 20 lekt.

Start den 18. aug.

Tor. kl. 19:15 - 20:00
Hold nr.: 7722204294
20 gange/ 20 lekt.

Start den 18. aug.

Tor. kl. 20:00 - 20:45
Hold nr.: 7722204295
20 gange/ 20 lekt.

Start den 18. aug.

Fre. kl. 13:30 - 14:15
Hold nr.: 7722204296
21 gange/ 21 lekt.

Start den 12. aug.

Fre. kl. 14:15 - 15:00
Hold nr.: 7722204297
21 gange/ 21 lekt.

kr. 950 kr. / * 850 kr.

Fre. kl. 08:00 - 08:45
Hold nr. 7722204304
18 gange/ 18 lekt.

Start den 9. sep.

Fre. kl. 08:45 - 09:30
Hold nr.: 7722204305
18 gange/ 18 lekt.

Start den 9. sep.

kr. 850 kr.

kr. 850 kr.

Vandgymnastik for kræftramte m/k

Dette hold er for kvinder og mænd, som har eller
har haft kræft.Undervisningen tilrettelægges efter,
hvad hver enkelt kan klare med sin krop lige nu. I
det varme vand gør det ikke ondt at bevæge sig,
med de bi- og senfølgevirkninger du evt. har fået af
behandlingen
Slagelse, Svømmehal, Antvorskov Allé 133
Pia Jørgensen, afsp.pæd.d.a.p.

kr. 1000 kr. / * 900 kr.

kr. 1000 kr. / * 900 kr.

kr. 1000 kr. / * 900 kr.

Man. kl. 14:30 - 15:15
Hold nr.: 7722204299
22 gange/ 22 lekt.

Start den 15. aug.

Man. kl. 15:15 - 16:00
Hold nr.: 7722204300
22 gange/ 22 lekt.

Start den 15. aug.

Man. kl. 16:00 - 16:45
Hold nr.: 7722204301
22 gange/ 22 lekt.

Start den 15. aug.

Man. kl. 16:45 - 17:30
Hold nr.: 7722204302
22 gange/ 22 lekt.

Start den 15. aug.

kr. 1100 kr. / * 1000 kr

kr. 1100 kr. / * 1000 kr

kr. 1100 kr. / * 1000 kr

kr. 1100 kr. / * 1000 kr

kr. 1100 kr. / * 1000 kr

Slagelse, Stjernebakken 6
Pia Jørgensen, afspændingspæd.d.a.p.
Tir. kl. 09:45 - 10:30
Hold nr.: 7722204278
15 gange/ 15 lekt.

Start den 6. sep.

Tir. kl. 10:30 - 11:15
Hold nr.: 7722204279
15 gange/ 15 lekt.

Start den 6. sep.

Tor. kl. 18:45 - 19:30
Hold nr.: 7722204280
15 gange/ 15 lekt.

Start den 8. sep.

kr. 1320 kr. / * 1220 kr

kr. 1320 kr. / * 1220 kr

kr. 1320 kr. / * 1220 kr

kr. 1050 kr. / * 950 kr.

kr. 1050 kr. / * 950 kr.

kr. 1050 kr. / * 950 kr.

kr. 1000 kr. / * 900 kr.

Ringsted, Asgårdsskolen, Smålodsvej 20
NYHED
Kirsten Kähler
NYHED
Tor. kl. 15:15 - 16:00
Hold nr.: 6922204281
13 gange/ 13 lekt.

Start den 15. sep.
kr. 650 kr.

Ringsted, Asgårdsskolen, Smålodsvej 20
Tove Bech
Fre. kl. 14:30 - 15:15
Hold nr.: 6922204274
23 gange/ 23 lekt.

Start den 9. sep

Fre. kl. 15:15 - 16:00
Hold nr.: 6922204275
23 gange/ 23 lekt.

Start den 9. sep.

Start den 9. sep.

kr. 1050 kr. / * 950 kr.

Fre. kl. 17:30 - 18:15
Hold nr.: 6922204276
23 gange/ 23 lekt.

Start den 12. aug.

Lør. kl. 10:45 - 11:30

Start den 24. sep.
2022

kr. 1050 kr. / * 950 kr.

Hold nr.: 6922204277
19 gange/ 19 lekt.

kr. 1000 kr. / * 900 kr.

kr. 1000 kr. / * 900 kr.

kr. 850 kr.

kr. 850 kr.

kr. 850 kr.

kr. 750 kr.

Start den 12. sep.
Lør. kl. 11:30 - 12:15
Hold nr.: 6922204308
19 gange/ 19 lekt.

kr. 900 kr. / * 800
kr.

Slagelse, Svømmehal, Antvorskov Allé 133
Tove Bech
Fre. kl. 09:30 - 10:15
Hold nr.: 7722204311
18 gange/ 18 lekt.

Start den 15. aug.

kr. 950 kr. / * 850 kr.

kr. 1320 kr. / * 1320 kr.

Slagelse, Svømmehal, Antvorskov Allé 133
Tove Bech

Man. kl. 08:45 - 09:30
Hold nr.: 7722204309
19 gange/ 19 lekt.

Korsør, Broskolen, Bragesvej 6
Lisbeth Johannessen

Man. kl. 13:45 - 14:30
Hold nr. 7722204298
22 gange/ 22 lekt.

Start den 9. sep.
kr. 850 kr. / * 750
kr.
Korsør, Heldagsskolen - Varmtvand
Pia Jørgensen

Start den 24. sep.
kr. 750 kr.

Krop og Sind
Genoptræning i varmt vand efter
operation eller ulykke
NYHED
Til dig der har brug for genoptræning efter
operation eller ulykke.Vi træner den svækkede
koordination af arme og ben samt styrke og
balance.Du er velkommen til at tage en hjælper
med. Der er lift på stedet
Ringsted, Asgårdsskolen, Smålodsvej 20
Tove Bech
Lør. kl. 12:15 - 13:00
Hold nr.: 6922204307
19 gange/ 19 lekt.

Start den 24. sep.
kr. 750 kr.

Ryg-/Gigthold i varmt vand
Har du gigt eller problemer med ryggen er dette
holdet for dig. Der startes med let opvarmning,
styrkende øvelser for ryggens muskulatur,
afspænding omkring skulder, nakke samt
bevægelse for hele bevægeapparatet.
Ringsted, Asgårdsskolen, Smålodsvej 20
Tove Bech
Man. kl. 15:15 - 16:00
Hold nr.: 6922204269
23 gange/ 23 lekt.

Start den 22. aug.

Man. kl. 16:00 - 16:45
Hold nr.: 6922204270
23 gange/ 23 lekt.

Start den 22. aug.

Man. kl. 16:45 - 17:30
Hold nr.: 6922204271
23 gange/ 23 lekt.

Start den 22. aug.

kr. 1000 kr.

kr. 1000 kr.

kr. 1000 kr.

Ringsted, Asgårdsskolen, Smålodsvej 20
Kirsten Kähler
NYHED
Tor. kl. 14:30 - 15:15
Hold nr.: 6922204272
13 gange/ 13 lekt.

Yoga for begyndere

Ansigts yoga

Slagelse, Østre Skole, Skovsøgade 10, F12
Trine Fotel, internationalt cert. Tri-yoga lærer, tlf.
6126 4810
Tir. kl. 19:00 - 20:30
Start den 13. sep.
Hold nr.: 7722204243
13 gange/ 26 lekt.
kr. 990 kr.

Tri-Yoga for begyndere og øvede
Tri-Yoga er en meditativ yoga hvor åndedræt og
bevægelse følges ad i et samlet "flow". vi træner
bindevæv og smidighed, samtidig med at vi
opbygger styrke. Gennem vores fokus på
åndedrættet vil du opleve øget koncentrationo g
"mindful" tilstedeværelse i din krop. Øvelserne
tilpasses deltagernes individuelle forudsætninger
og kan nemt gøres mere eller mindre krævende. Vi
afslutter hver gang med velfortjent
dybdeafspænding (Prana Vidya og Yoga Nidra).
Holdet er for både mænd og kvinder i alle aldre.
Kom i løstsiddende tøj og medbring liggeunderlag
samt tyndt tæppe.
Slagelse, Østre Skole, Skovsøgade 10, F12
Trine Fotel, internationalt cert. Tri-yoga lærer, tlf.
6126 4810
Tir. kl. 17:00 - 18:30
Hold nr.: 7722204260
13 gange/ 26 lekt.

kr. 990 kr.

kr. 650 kr.

Yoga for dig med stress og skavanker.

Gymnastik i varmt vand er godt for led og muskler
og for mennesker i alle aldre, men på dette hold
fordres det, at man er i stand til at komme ned i
bassinet og op igen ved egen hjælp. Uanset om du
er i topform, mindre trænet eller genoptræner efter
en skade, så kan du som kursist på dette hold få
effektiv og udviklende undervisning. Vi arbejder
med styrke, kondition, smidighed og balance - og
alle muskelgrupper og led kommer på arbejde. Man
behøver ikke at kunne svømme for at deltage og
alle kan bunde i bassinet.
jeg gør mig umage for, at alle skal føle sig godt
tilpas på holdet.
Venlig hilsen Ulla Gerlach
Ringsted, Asgårdsskolen, Smålodsvej 20
Ulla Gerlach
Lør. kl. 13:00 - 13:45
Hold nr.: 6922204325
16 gange/ 16 lekt.

Start den 3. sep.
kr. 650 kr.

Det er super hot for tiden med ansigtsyoga - det er
det, fordi det virker.Dit ansigt kan ved hjælp
ansigtsyoga blive yngre at se på, dit væv bliver
løftet, huden sundede og klarere, øjnene får mere
af deres oprindelige form, og løftede omgivelser.Du
får gladere, friskere og mere åbent udtryk. Desuden
virker ansigtsyoga, beroligende, energigivende og
vitaliserende på hele kroppen.
Kom og brug din lørdag på noget spændende.
Ringsted, Valdemarskolen, Skolegade 9, lok.158
Benedicte Eneskov, yogalærer og psykomotoriker,
tlf. 2184 9306
Lør. kl. 10:00 - 13:45
Hold nr.: 6922204214
1 gange/ 5 lekt.

Start den 24. sep.
kr. 285 kr.

Start den 13. sep.

Start den 15. sep.

Gymnastik i varmt vand

NYHED

Gennem blide styrkende bevægelser træner vi
både krop og åndedræt. du guides til at trække
vejret dybt og roligt og du vil opleve et øget
nærvær, samt øget styrke og fleksibilitet i din krop.
Der tages individuelle hensyn. Målet er, at lige
netop din krop får øget velvære. gennem yogaøvelserne træner vi bindevævet og bygger
musklerne langsomt op. Vi afslutter hver gang med
en velfortjent dybdeafspænding.
Kom i løstsiddende tøj og medbring liggeunderlag
samt tyndt tæppe.

Yogaundervisningen vil indeholde dynamiske
øvelser og statiske stillinger, som du kan være stille
i.Yoga harmoniserer krop og sind. Dine muskler
indre organer og kredsløb kommer i balance.Dit
åndedræt bliver naturligt dybere og giver dig mere
overskud og inspiration til at fordybe dig og finde
ind til dig selv. Yoga giver mere energi og kreativ
tænkning til din dagligdag.Yoga er for alle.Kom i
løstsiddende tøj og medbring et liggeunderlag samt
et tyndt tæppeLille hold med hensyntagende
undervisning, hvor der forudsættes en særlig
indsats fra underviseren.Underviser: Wini Hald, udd
fra Skandinavisk Yoga og Meditationsskole

Fascial Flow - bindevævstræning
NYHED
Fascial Flow® – blid træning af bindevævetPå dette
kursus vil du få reguleret din kropsholdning så der
opstår mindre stivhed og større bevægelighed.
Dine led bliver reguleret, hvilket bevirker færre
smerter og større kropstrivsel. Ansigtsløftning
indefra, bevidsthed om dit bindevævs betydning,
indre ro og bedre søvn. Bedre kontakt til hvad der
er godt for dig.Forkælelse – du og din krop har
fortjent det.
Medbring træningsmåtte, vand og praktisk
løstsiddende træningstøj.
Sorø, Værkerne, Frederiksvej 27, lok 122
Hanne Roulund, udd. Fascial Flow Guide
Tor. kl. 10:45 - 12:45
Hold nr.: 7922204252
10 gange/ 25 lekt.

Start den 22. sep.
kr. 950 kr.

Ringsted, Hallinge Bjergvej 1 (blå hus), salen,1.sal
Benedicte Eneskov, yogalærer og psykomotoriker,
tlf. 2184 9306
Man. kl. 17:15 - 18:45
Hold nr.: 6922204257
15 gange/ 30 lekt.

Start den 15. aug.

Ringsted, Hallinge Bjergvej 1 (blå hus), salen,1.sal
Benedicte Eneskov, yogalærer og psykomotoriker,
tlf. 2184 9306

kr. 1140 kr.
Man. kl. 13:00 - 14:30
Hold nr.: 6922204258
15 gange/ 30 lekt.

Start den 15. aug.
kr. 1140 kr.

Slagelse, Østre Skole, Skovsøgade 10, F6
Hanne Roulund, udd. Fascial Flow Guide
Tir. kl. 19:00 - 21:00
Hold nr.: 7722204259
10 gange/ 25 lekt.

Start den 20. sep.
kr. 950 kr.

Krop og Sind
Dianalund, Borgerhuset, Sømosevej 44, lok 9

Yoga

Dianalund, Borgerhuset, Sømosevej 44, lok 3
Wini Hald, udd fra Skandinavisk Yoga og
Meditationsskole
Ons. Kl. 16:45 – 18:15
Hold nr.: 7922204249
10 gange/ 20 lekt.

Start den 21. sep.
Kr. 760 kr.

Meiya Gan Thorlaksson, yogalærer
Tor. Kl. 09:00 – 10:30
Hold nr.: 7922204232
11 gange/ 22 lekt.

NYHED

Start den 22. sep.
Kr. 840 kr.

Yogaundervisningen vil indeholde dynamiske
øvelser og statiske stillinger, som du kan være stille
i.Yoga harmoniserer krop og sind. Dine muskler
indre organer og kredsløb kommer i balance.Dit
åndedræt bliver naturligt dybere og giver dig mere
overskud og inspiration til at fordybe dig og finde
ind til dig selv. Yoga giver mere energi og kreativ
tænkning til din dagligdag.
Yoga er for alle.
Kom i løstsiddende tøj og medbring et
liggeunderlag samt et tyndt tæppe
Ringsted, Ahornhallen, Ahorn Allé 48, Multisal
Hanne Lorensen
Tir. Kl. 09:00 – 10:30
Hold nr.: 6922204245
31 gange/ 62 lekt.

Start den 30. aug.

Tir. Kl. 10:45 – 12:15
Hold nr.: 6922204246
31 gange/ 62 lekt.

Start den 30. aug.

Kr. 2360 kr.

Holdene for dig, der har problemer med kroppens bevægeled og hvor der er behov for særlige
øvelser.

Kr. 2360 kr.

Ringsted, Asgårdsskolen, Smålodsvej 20,
Tumlesalen
Lars Michael Rasmussen, exam.yogalærer
Tir. Kl. 17:00 – 18:30
Hold nr.: 6922204248
25 gange/ 50 lekt.

Start den 30. aug.

Tir. Kl. 19:00 – 20:30
Hold nr.: 6922204249
25 gange/ 50 lekt.

Start den 30. aug.

Tor. Kl. 17:00 – 18:30
Hold nr.: 6922204250
25 gange/ 50 lekt.

Start den 1. sep.

Kr. 1900 kr.

Kr. 1900 kr.

Kr. 1900 kr.

Små hold med hensyntagende undervisning, hvor der forudsættes en særlig indsats fra
underviseren.
Der vil max være 7 kursister på hvert hold, så der er god tid til den enkelte.

Korsør, Skovåsen 124, yogalokalet

Yoga
Yogaundervisningen vil indeholde dynamiske
øvelser og statiske stillinger, som du kan være stille
i.Yoga harmoniserer krop og sind. Dine muskler
indre organer og kredsløb kommer i balance.Dit
åndedræt bliver naturligt dybere og giver dig mere
overskud og inspiration til at fordybe dig og finde
ind til dig selv. Yoga giver mere energi og kreativ
tænkning til din dagligdag.Yoga er for alle.
Kom i løstsiddende tøj og medbring et
liggeunderlag samt et tyndt tæppe
Ringsted, Hallingebjergvej 1 (blå hus),salen 1.sal
Benedicte Eneskov, yogalærer og psykomotoriker,
tlf. 2184 9306
Man. kl. 09:00 - 10:30
Hold nr.: 6922204256
15 gange/ 30 lekt.

Start den 15. aug.
kr. 1140 kr.

Bibi Koch, lærer i yoga, pilates, mensendieck, tlf.
6083 2310
Man. kl. 10:00 - 11:40
Hold nr.: 7722204254
17 gange/ 38,25 lekt.

Start den 1. aug.

Man. kl. 17:00 - 18:45
Hold nr.: 7722204255
17 gange/ 38,25 lekt.

Start den 1. aug.

Tir. kl. 10:00 - 11:45
Hold nr.: 7722204246
17 gange/ 38,25 lekt.

Start den 2. aug.

Ons. kl. 17:30 - 19:00
Hold nr.: 7722204256
17 gange/ 34 lekt.

Start den 3. aug.

kr. 1870 kr. / 1770 kr.

kr. 1870 kr. / * 1770 kr

kr. 1870 kr. / * 1770 kr

kr. 1630 kr. / * 1530 kr

Slagelse, Østre Skole, Skovsøgade 10, F12
Wini Hald, udd fra Skandinavisk Yoga og
Meditationsskole
Tor. Kl. 18:15 – 19:45
Hold nr.: 7722204245
10 gange/ 20 lekt.

Start den 22. sep.
Kr. 760 kr.

Sorø, Værkerne, Frederiksvej 27, lok 111
Meiya Gan Thorlaksson, yogalærer
NYHED
Ons. Kl. 14:00 – 15:30
Hold nr.: 7922204251
14 gange/ 28 lekt.

Start den 24. aug.
Kr. 1065 kr.

Slagelse, Østre Skole,Skovsøgade 10, F12
Wini Hald, udd fra Skandinavisk Yoga og
Meditationsskole
Tir. kl. 10:00 - 11:30 Seniorer
Hold nr.: 7722204244
10 gange/ 20 lekt.

Start den 20. sep.

kr. 760 kr. / * 660 kr

Korsør, Teglværksparken 50, festsalen
Bibi Koch, lærer i yoga, pilates, mensendieck, tlf.
6083 2310
Ons. kl. 09:00 - 10:30
Hold nr.: 7722204252
17 gange/ 34 lekt.

Start den 3. aug.

Ons. kl. 10:40 - 12:10
Hold nr.: 7722204253
17 gange/ 34 lekt.

Start den 3. aug.

kr. 1300 kr. / * 1200 kr

kr. 1300 kr. / * 1200 kr

Praktiske Oplysninger
AOF Sydvest Sjælland
Væxthuset, Nørretorv 30,1
4100 Ringsted			
Tlf. 2113 0102			
mail@aof-sydvest-sj.dk
www.aof-sydvest-sj.dk
Kontorets åbningstider
Mandag - torsdag
kl. 09.00-14.00
Fredag lukket.

Her
finder
du os

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

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

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

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

Frivillig i AOF Sydvest Sjælland

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

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

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

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

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

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

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