Kursuskatalog forår 2022

AOF Næstved & Susålandet

BUSTURE – OPLEVELSER – KURSER – FOREDRAG – KONCERTER

AOF Næstved & Susålandet – den bedste bid af din tid.
AOF Næstved & Susålandet er din lokale AOF afdeling i Næstved. Vi tilbyder kurser, foredrag, ekskursioner, sommerhøjskoler, busture,
debatskabende arrangementer og meget mere. Alle kan gøre brug af vores tilbud om viden, læring og fornyelse, og indgå i et levende
fællesskab med andre mennesker. Vi håber, at du vil finde netop den aktivitet som du kunne tænke dig at deltage i.
Hvis du ikke lige finder det du søger, eller du brænder inde med forslag eller ideer til en aktivitet, er du altid velkommen til at kontakte os.
Vi glæder os til at se dig til et af vores mange arrangementer.
På glædeligt gensyn.
AOF Næstved & Susålandet
Connie Skov Hansen

Giv et gavekort til et kursus eller et
foredrag – ring og hør nærmere…

Tilmelding:

Indhold:
Praktiske oplysninger
Koncerter & Sommerhøjskoler
Busture & Rejser
Foredrag & Rækker
Senioruniversitet
Foredragsrækker
Filosofi
Litteratur & Slægtsforskning
Samtalecafé
Motion & Sundhed
Mad & Kost
Sprog
Kreativitet & Kunstskole
Instrumental
Religion & IT

Klik ind på:

www.aof-naestved.dk

Ring til:

2040 4210

Mød op:

AOF Næstved & Susålandet
Riddergade 16
4700 Næstved
Eller send en mail til:
post@aof-naestved.dk

Telefontid:
Telefonerne er åbne mellem kl. 9-16
Træffetid:
Mandag kl. 12-14
Onsdag kl. 10-15
AOF Huset, Riddergade 16, 4700 Næstved
Her sidder Bodil klar til at tage imod tilmeldinger og betalinger.
Bodil har altid en kop kaffe klar.
Ret til ændringer forbeholdes
Der tages forbehold for fejl og mangler i det udsendte program,
lærerskift, kommunale lokalers standard og udstyr. samt ændring af
undervisningssted.

Vores årlige sommerhøjskoler finder sted i uge 29 & 31. Hvis du vil sikre dig et eksemplar af programmet er du velkommen til at give os et
ring eller en mail og vi vil sende det til dig, lige så snart det er færdigt. Du er også velkommen til at reservere en plads i god tid.
Pensionister, arbejdsledige og efterlønsmodtagere, som har bopæl i Næstved kommune, kan få nedsat deltagerbetaling. Ved kurserne er
der angivet 2 priser. Den sidste i parentes er for deltagere der er berettiget til nedsat betaling. Der udsendes indbetalingskort før
kursusstart.

Koncerter & Sommerhøjskoler

NYTÅRS KONCERT
v/Københavns Wiener Trio
Skt. Bendts Kirke d. 29. januar 2022
kl. 15.00-17.00

NYTÅRS KONCERTMed Københavns Wiener TrioSkt. Bendts Kirke
d. 29. januar 2022 kl. 15.00-17.00Københavns wienertrio har siden
1996 spillet talrige koncerter med et bredt repertoire. Ensemblet er
båret af vores venskab og kærlighed til musikken. Glæd dig til et
program fyldt med fejende wienervalse, små intime melodier, fyrige
czardaz og virtuoserier.Jan Rohard, violin. Koncertmester DR
symfoniorkestret.Søren Friis, solocellist.Peter Hovgaard, piano.
Promenade orkestret.
Lørdag kl. 15:00 - 17:00
Sct. Bendts Kirke,
Ringsted
Hold nr. 6222118990
Pris kr.
100,-

Sundhedshøjskole 2022
- Senior bevar dig vel...
En inspirerende uge med hyggeligt
samvær, kulturelle oplevelser,
udflugter, motion og bevægelse,
samt sundhedsfremmende indslag.
Sundhedshøjskolens idé, er at du
deltager i en uges aktiviteter, som
på en højskole og samtidig bor
hjemme. Temaet Senior Bevar dig
vel, er baseret på at du får en oplevelsesrig uge, hvor der er fokus på
såvel fysisk som mental sundhed med foredrag, oplæg og spændende
udflugt. Du får hver dag mulighed for at prøve forskellige
træningsformer, og der vil blive taget særlige hensyn til den enkelte.
Prisen inkluderer: Kaffe/ te, morgenbrød, frokost inkl. drikkevarer,
eftermiddagskaffe med kage, undervisningsmaterialer, foredrag,
rundvisninger, bustur og foredragsholdere…
Mandag – fredag
uge 29
fra 18/7 – 22/7 2022
Sted:
Musikstalden, Grønnegade Kaserne
Hold nr. 221-998
Pris kr. 2800,-(2450,-) alt
inkl.

Sommerhøjskole 2022
Erik Grip – Sange, røverhistorier & smørrebrød
Den populære visesanger og komponist Erik Grip, vælger sange,
synger for, og kæder sangene sammen med historier, der er hentet fra
vores fælles fortid. Det er historien om Danmark, sangene, forfatterne
og deres liv, men også vores liv.
Men det handler også om, at vi skal synge sammen. Stig Thorup
Rasmussen vil dygtigt akkompagnere på klaver.
Aftenen starter med servering af et par stykker smørrebrød, så der er
lidt at stå imod med.
Der vil også være kaffe/the på bordet, drikkevarer derudover er for
egen regning (købes på stedet).
Der er lagt op til en hyggelig, morsom og lærerig aften.
Vi glæder os til at se dig..
Tirsdag d. 25-01-2022
21:00 Musikstalden på Grønnegade Kaserne
Hold nr. 6222118918
(210,-)

kl. 18:30 -

Tirsdag d. 15-03-2022
21:00 Musikstalden på Grønnegade Kaserne
Hold nr. 6222118919
(210,-)

kl. 18:30 -

kr. 240,-

Temaet for årets sommerhøjskole
er under forberedelse. Men vi kan
allerede nu godt love at det bliver
en helt igennem fantastisk og
oplevelsesrig uge! Vi starter hver
dag med morgenmad og
fællessang. Foredrag,
byvandringer, rundvisninger,
oplevelser, kaffe/te, morgenbrød,
frokost inkl. drikkevarer, eftermiddagskaffe med kage,
undervisningsmaterialer, heldags bustur, entreer m.m.
Mandag – fredag
uge 31
fra 1/8 – 5/8 2022
Sted:
Musikstalden, Grønnegade Kaserne
Hold nr. 211-999
Pris kr. 2600,-(2275,-) alt
inkl.

Specialbrochure for Sundhedshøjskole &
Sommerhøjskole forventes færdig i slutningen af marts
og kan rekvireres ved henvendelse til:
AOF på tlf.: 2040 4210

kr. 240,-

Tilmeld dig vores nyhedsbrev ...

Dyrk dig selv og bliv en
del af fællesskabet

Hver måned præsenterer vi vore nyheder indenfor kurser, foredrag,
udflugter og meget mere. Der vil også være videoklip fra vore
undervisere, trænings videoer, samt månedens opskrift præsenteret
af vores Kost og ernærings rådgiver.
Send en mail til post@aof-naestved.dk
med anmodning om tilmelding til nyhedsbrev, så kommer det helt
automatisk i din mail postkasse.
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Busture
Vigtigt: Ture med flere
opsamlingssteder:
Angiv ønsket opsamlingssted ved
tilmelding.
A = P-pladsen i Rådmandshaven
B = Sct. Jørgen Park v/tanken

Frederiksborg Slot
Det smukke renæssanceslot er bygget på tre små
øer i Slotssøen. Museet fortæller 500 års
Danmarkshistorie gennem en rig samling af
malerier, møbler og kunsthåndværk. Der serveres
en sandwich på udturen.
Prisen inkluderer: Transport, adgang til gods/slot,
guide, kaffe/te i bussen, kildevand, kage til kaffen.
Tirsdag d. 08-03-2022
Tur nr. 6222117984
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 11.15-17.35
B: kl. 11.00-17.50
Bindende tilmelding
kr. 590,-

Rosenborg Slot
Midt i Kongens Have vogter Livgarden over hele
Danmarks skatkammer, der gennem 400 år har
gemt på danske konger og dronningers dyrebare
skatte, herunder bl.a. kronjuvelerne, som vi skal se
i skatkammeret.
Prisen inkluderer: Transport, adgang til gods/slot,
guide, kaffe/te i bussen, kildevand, kage til kaffen.
Tirsdag d. 22-03-2022
Tur nr. 6222117985
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 12.35-17.50
B: kl. 12.20-18.05
Bindende tilmelding
kr. 555,-

Temature - 6 Slotsture med bus
Gennem Danmarkshistorien har de kongelige og
adelen opført en lang række imponerende slotte
og herregårde, som ligger spredt ud over
Danmark. I denne turrække besøger vi seks af
disse og får en rundvisning hvert sted, med
fortælling om historien bag de kulturhistoriske
elementer.

Kragerup Gods
Godsets historie går tilbage til år 1327 og rummer
mange historiske hændelser med betydningsfulde
personligheder. Hør om forvandlingen fra landbrug
til den moderne virksomhed, der i dag drives fra
stedet..
Prisen inkluderer: Transport, adgang til gods/slot,
guide, kaffe/te i bussen, kildevand, kage til kaffen.
Tirsdag d. 25-01-2022
Tur nr. 6222117981
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 12.55-17.20
B: kl. 12.40-17.35
Bindende tilmelding
Pris kr. 325,-

Kronborg Slot
Hamlets slot: Et af Nordeuropas mest
betydningsfulde renæssanceslotte der i dag er
optaget på Unescos verdensarvsliste, og ikke
mindst også rummer Holger Danske i.
Prisen inkluderer: Transport, adgang til gods/slot,
guide, kaffe/te i bussen, kildevand, kage til kaffen.
Tirsdag d. 08-02-2022
Tur nr. 6222117982
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 12.10-18.20
B: kl. 11.55-18.35
Bindende tilmelding.
Pris kr. 575,-

Jægerspris Slot
Slottet er fra 13-1400-tallet, men om- og tilbygget
gennem mange hundrede år. Museet giver os bl.a.
indblik i Grevinde Danner og Kong Frederik d. 7.’s
liv.
Prisen inkluderer: Transport, adgang til gods/slot,
guide, kaffe/te i bussen, kildevand, kage til kaffen.
Tirsdag d. 05-04-2022
Tur nr. 6222117986
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 12.25-18.05
B: kl. 12.10-18.20
Bindende tilmelding
kr. 525,-

Temature – Alle 6 ture
Der er penge at spare ved tilmelding til alle 6 ture.
Alle 6 ture
Hold nr. 6222117980
Vælg opsamlingssted:
A = P-pladsen i Rådmandshaven
B = Sct. Jørgen Park v/tanken
Bindende tilmelding
kr. 3000,-

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 oplevelser for enhver
smag indenfor kurser, ture, rejser, foredrag
m.m

Gjorslev Gods
Danmarks største middelalderslot beliggende på
Stevns. Det blev opført omkring 1396 af
Roskildebispen Peder Jensen Lodehat og har
gennem tiderne været besøgt af mange konger og
dronninger. I dag er Gjorslev et moderne landbrug
med marker, skov og kvægbrug.
Prisen inkluderer: Transport, adgang til gods/slot,
guide, kaffe/te i bussen, kildevand, kage til kaffen.
Tirsdag d. 22-02-2022
Tur nr. 6222117983
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 13.15-17.00
B: kl. 13.00-17.15
Bindende tilmelding
kr. 575,-

4

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

Tag med på tur, oplev historiens
vingesus og bliv klog på Danske
slotte og godser

Busture
der har alle en unik og barsk livshistorie fra kanten
af samfundet med erfaringer inden for stofmisbrug,
kriminalitet og psykiatriske diagnoser. Guiden
tager os med på en rute, der kommer forbi steder,
der har haft særlig betydning for guidens liv som
socialt udsat og i skyggen af det ordinære
samfund.
Pris inkluderer: Transport, rundvisning på
Christiania, frokost (ekskl. drikkevarer), byvandring
med Gadens Stemmer, kaffe/te i bussen
Program:
10:00 Rundvisning med på Christiania
12.00 Frokost
13.45 Vandring med Gadens Stemmer
15.30 Retur mod Næstved

FATTIGGÅRDEN SVENDBORG
Danmarks Forsorgsmuseum har til huse i den
gamle fattiggård i Svendborg. Fattiggården var en
anstalt for dem, der ikke kunne klare sig selv. Ved
indlæggelsen mistede man sine borgerlige
rettigheder: Stemmeret, ejendomsret, værgeretten
over ens børn samt retten til at gifte sig. På museet
får vi en tankevækkende omvisning, der viser dele
af vores samfunds historie, som ellers har været
skjult bag mure, pigtråd og tabuer. Efter
omvisningen er der tid på egen hånd til at opleve
museet. Vi fortsætter turen til Tåsinge, hvor vi skal
spise frokost på den historiske Bregninge Mølle.
Efter frokosten er der tid til at gå en lille tur i
området, inden vi kører vi en lille tur på Tåsinge og
ser nogle af de lokale seværdigheder. På
hjemvejen gør vi holdt for eftermiddagskaffe og
kage.
Pris inkluderer: Transport, Entré til Danmarks
Forsorgsmuseum, guidet omvisning, frokostbuffet
inkl. 1 drikkevare, eftermiddagskaffe og -kage,
kaffe/te i bussen
Lørdag d. 26-02-2022
Tur nr. 6222117991
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 07.30-18.20
B: kl. 07.15-18.35
Bindende tilmelding
kr. 795,-

AOF Næstved & Susålandet
Lørdag d. 30-04-2022
Tur nr. 6222117992
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 08.10-17.05
B: kl. 07.55-17.20
Bindende tilmelding.
Kr. 895,-

Pinsetur til Egeskov Slot
Egeskov Slot er Europas bedst bevarede vandborg
og er foruden adskillige udstillinger omgivet af en
idyllisk park med labyrinter, blomster og mange
hundrede år gamle træer.
Oplev eksempelvis Veteranmuseet med en
enestående samling af sjældne fly, biler og
motorcykler, Falck Museet, hvor der gives indblik i
redningstjenestens historie, ellers
Købmandsmuseet, hvor pensionerede købmænd
og frivillige fremviser varer og udstyr fra perioden
1930-1950.
Vi får en guidet rundvisning på slottet, spiser
frokost og har tid til på egen hånd at opleve slot,
park og udstillinger.
Pris inkluderer: Transport, entre til park og slot,
rundvisning på slottet, frokostanretning ekskl.
drikkevarer, kaffe/te i bussen
Program
10:15 Ankomst Egeskov
10:30 Rundvisning på slottet
12:30 Frokost
15:15 Retur mod opsamlingssteder
Lørdag d. 18-06-2022
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 07.55-17.35
B: kl. 07.40-17.50
Bindende tilmelding

Tur nr. 6222117994

kr. 895,-

Holmegård Værk

Gadens stemmer - Christiania et andet København
På denne tur skal vi opleve hvordan livet i
København kan være, hvis man ikke matcher de
normer og rammevilkår, som samfundet typisk
tilbyder. Vi starter vores tur på Christiania. I
hippiefristaden med ca. 1000 indbyggere, hvoraf
mange bor i kreative selvbyggerhuse og byder
gæster og beboere inden for i alternative, kulturelle
værksteder, gallerier og spillesteder, bliver vi vist
rundt på fristaden af en christianit, der giver en
levende fortælling om Christianias historie og livet
på staden. Turen på Christiania afsluttes med
frokost på et af stadens spisesteder.Vi fortsætter
herefter til Vesterbro, hvor vi skal på byvandring
med ”Gadens Stemmer”. Guiderne hos Gadens
Stemmer er nuværende eller tidligere hjemløse,

Danmarks nye oplevelsescenter for
kunsthåndværk og design. Kom helt tæt på livet på
Holmegaard, og bliv blæst bagover af historien om
Danmarks første, sidste og eneste eksisterende
glasværk. Det er her, at ikoniske stykker glas som
Provence-skålen, Skibsglassene, Lotus-stagen og
Blixen-vasen er tænkt, formet og født.Vi får en
guidet rundvisning og naturligvis også tid på egen
hånd, inden vi slutter af med eftermiddagskaffe og
kage før vi kører retur til opsamlingsstederne.
Pris inkluderer: Transport, entre og guidet
rundvisning på Holmegaard Værk samt
eftermiddagskaffe m. kage.
Program:
14:00 Guidet rundvisning på Værket
15:30 Eftermiddagskaffe/kage
16:30 Retur mod opsamlingssteder
AOF Næstved & Susålandet
Lørdag d. 19-03-2022
Tur nr. 6222117993
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 13.25-17.05
B: kl. 13.40-16.50
Bindende tilmelding.
kr. 575,-
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Busture
Kunst og håndværk på Nordfyn
Nordfyn er et mekka for kunstelskere.
På denne tur skal vi se malerier, keramik, smykker,
træskærerarbejder og meget mere.
Første stop på turen er værkstedsgalleriet ved
Søndersø. Her udstiller kunstnerparret Karen
Engholm Jensen og Allan Bo Jensen foto,
psaligrafi og malerier i Galleriet, og vi skal
naturligvis også se Allans motorsavs-skulpturer.Vi
fortsætter til kunstgården i Skovby, hvor vi starter
med frokost inden vi bliver vist rundt i Tina Larsens
landgalleri, der rummer udstillinger af mere end 50
kunstnere der udstiller alt fra glas, bronze, keramik
til malerier og billedkunst.
Dagens sidste stop er hos ægteparret Else Friis og
Jørgen Anderson, der i private rammer udstiller
deres værker indenfor henholdsvis billedkunst og
trædrejning. Her slutter vi med eftermiddagskaffe
og kage inden vi igen returnerer til Sjælland.
Pris inkluderer: Transport, besøg og rundvisning
på 3 af Nordfyns kunstværksteder, frokost inkl. en
drikkevare, eftermiddagskaffe/kage, kaffe/te i
bussen
Program:
10:00 Besøg på Værkstedsgalleriet,
12:15 Besøg på Kunstgården inkl. Frokost
14:15 Besøg hos Else Friis/Jørn Anderson inkl.
kaffe/kage
16:00 Retur mod Næstved
Lørdag d. 04-06-2022
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 07.35-18.45
B: kl. 07.20-19.00
Bindende tilmelding

Tur nr. 6222117995

kr. 795,-

Det sydfynske Ø-hav
En forårsdag med lokale fortællinger og oplevelser
fra Thurø, Svendborg og Tåsinge, hvor vi får
selskab af lokal guide.

Sofiero
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,
kaffe/te i bussen.
Program
10.00 Afgang med færge fra Helsingør
11:00 Ankomst Sofiero
15.15 Afgang fra Sofiero
16.00 Afgang med færge fra HelsingborgVigtigt:
Lørdag d. 28-05-2022 Tur nr. 6222117996
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 07.35-18.45
B: kl. 07.20-19.00
Bindende tilmelding
kr. 895,-
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Området omkring Svendborg og på Thurø har
gennem århundreder været præget af søfart og
værftsdrift og det skal vi selvfølgelig høre om.
Vi oplever hvordan Svendborg har udviklet sig med
besøg på havnen og middelalderbyen, og ser, hvor
Mærsk-familien holdt til i slutningen af 1800’tallet.
Turen fortsætter til Tåsinge, hvor vi starter med
frokost på Bregninge Mølle. På Tåsinge kommer vi
blandt andet forbi den idylliske skipper- og slotsby
Troense, Valdemar Slot og oplever, hvordan
Tåsinges historie som Danmarks æblehave
startede.
Vi skal selvfølgelig også høre den tragiske
fortælling om Elvira Madigan og Sixten Sparre, der
ligger begravet på Tåsinge.
Pris inkluderer: Transport, guidet tur, frokost
(ekskl. drikkevarer), entré til Tåsinge Frugthave,
kage til eftermiddagskaffe, kaffe/te i bussen.
Program:
10:00 Start guidet tur
13.00 Frokost
16.30 Retur mod opsamlingssteder.
Lørdag d. 07-05-2022 Tur nr. 6222117997
Vælg opsamlingssted:
A: kl. 07.25-18.50
B: kl. 07.10-19.05
Bindende tilmelding
kr. 850,-

Foredrag
”Styrk din fordøjelse”
Få den nyeste
viden om din
fordøjelse
Foredrag
v/Pernille Kruse
Vil du gerne blive
klogere på din
fordøjelse? Og vide
hvorfor den er så
vigtig for, at du kan
have det godt, så kom med til 2 timers foredrag om
"styrk din fordøjelse". Foredraget vil omhandle
følgende: Hvordan virker din fordøjelse? Hvordan
tolker du de forskellige symptomer på en god eller
dårlig fordøjelse? Aflæs din afføring. Hvilke
fødevarer styrker din fordøjelse? Hvilke fødevarer
kan være udfordrende for den enkeltes fordøjelse?
Og hvordan finder du ud af hvilke fødevarer, der
gavner dig bedst? Sammenhængen mellem den
mad du spiser, fordøjelsen, immunforsvaret og
inflammation. Hvordan hænger allergier, astma,
gigt, psoriasis sammen med din fordøjelse? Kan
jeg spise mig til en bedre fordøjelse? Alle
deltagere får udleveret "6 trin til en bedre
fordøjelse" samt en tallerkenmodel. Pernille Kruse
er uddannet Humanbiolog og forfatter til bogen
"Boost din sundhed med antiinflammatorisk kost"
Mandag d. 28-02-2022
kl. 19:00 - 21:00
Musikstalden, Grønnegades Kaserne
Hold nr. 6222111900
kr. 130,-

Danmarks befolkning udgøres af faglærte og
ufaglærte, 21 % i den erhvervsaktive alder er uden
for arbejdsmarkedet og kun 1,6 % kan betegnes
som overklassen med indkomster over 1,2
millioner kroner. Alligevel har det fåtal af topledere
og direktører en massiv magt og indflydelse på
samfundet. En magt, som langt overstiger deres
antal. I "Rige børn leger bedst" viser bogens fem
forfattere Lars Olsen, Sune Caspersen, Jørgen
Goul Andersen, Lars Andersen og Niels Ploug,
hvordan Danmark i høj grad stadig er et klassedelt
samfund, som er dybt opdelt i socioøkonomiske,
geografiske, kulturelle, politiske og
sundhedsmæssige forskelle.
Debat aften med oplæg fra en af bogens forfattere
Lars Olsen, som har faktuelle tal med for Næstved
og Sydsjælland. Kaare Dybvad Bek MF Indenrigsog boligminister og forfatter til
bl.a. Udkants myten,
Borgmester Carsten
Rasmussen (A), Aftenens
ordstyrer er: Sjællandskes
nyheds redaktør Carsten
Lysdal.
Du har denne aften mulighed
for, at blive klogere på
hvordan ”landet ligger”, især i
Næstved og på Sydsjælland.
Mandag d. 14-03-2022
kl. 19:00 - 21:00
Musikstalden, Grønnegades Kaserne
Hold nr. 6222111902
kr. 50,-

Foredrag v/Pernille Kruse

Kvik hjerne med sund kost
Foredrag v/Pernille Kruse
"Kvik hjerne med sund kost" Hjernen er stærkt
udfordret med de høje niveauer af stress, som den
danske befolkning er ramt af i denne tid. Samtidig
ser vi en stigning i forekomsten af depression,
demens og alzheimers. Foredraget vil omhandle: Hvordan kan du gennem kosten styrke din hjerne?
- Hvad er din hjerne opbygget af? - Hvilke
signalstoffer produceres i hjernen? - Hvad er
særligt ved den antiinflammatoriske kost i forhold
til din hjernes sundhed? - Hvordan påvirker din
tarmflora dit immunforsvar og hjernevæv? - Hvilke
10 trin kan skærpe din hjerne? Kom og hør
omkring den nyeste forskning indenfor ernæring og
hjernen, så du kan holde den knivskarp!
Mandag d. 31-01-2022
kl. 19:00 - 21:00
Musikstalden, Grønnegades Kaserne
Hold nr. 6222111901
kr. 130,-

Debat aften - Rige børn leger bedst
Foredrag v/bl.a.
Lars Olsen
"Rige børn leger
bedst" af bl.a Lars
Olsen, er et afslørende
og tankevækkende
portræt af det danske
klassesamfund.
Arbejderklassen udgør
overraskende nok for
mange stadig den største del af Danmark 41 % af

Derfor svindlede
Britta Nielsen
v/ Emil Ellesøe Ditzel

Kvinde kend dine hormoner
I dette foredrag gennemgås de kvindelige
kønshormoner og deres sammenspil med resten af
kroppen. Hvordan kan det være, at de har så stor
en betydning for dit velvære, og hvordan kan du
påvirke dem via den mad du spiser og den livsstil
du har? Få indsigt i sammenspillet mellem stress-,
blodsukker-, stofskifte- og kønshormoner. Der vil
især være fokus på menstruerende kvinder, PMS
(præmenstruelt syndrom), PCOS (polycystisk
ovariesyndrom) og overgangsalder. Pernille Kruse
er uddannet Humanbiolog og Ernæringsterapeut
med egen klinik og forfatter til bogen "Boost din
sundhed med antiinflammatorisk kost".
Mandag d. 07-02-2022
kl. 19:00 - 21:00
Musikstalden, Grønnegades Kaserne
Hold nr. 6222111914
kr. 130,-

slut efter 426 foredrag. Fysikken og stemmen
kunne ikke længere klare de mange foredrag. Men
Arlette Andersen ønsker, at hendes historie
nødvendigvis skal leve videre. Den 97-årige
Auschwitz-overlever har nu lagt opgaven med at
formidle sin personlige historiske beretning i
hænderne på journalist og fotograf Thomas Kvist
Christiansen med et inderligt håb om, at hendes
historie på den måde kan leve videre som
foredrag. Thomas Kvist Christiansen arbejder på
ottende år med at formidle Arlette Andersens
historie i film og foredrag og takket være arbejdet
med at dokumentere historien i både Danmark og
Frankrig, valgte et universitet i den franske by
Clermont Ferrand, Université Clermont Auvergne,
hvor Arlette blev arresteret under Anden
Verdenskrig, i november 2021 at navngive en af
universitetets bygninger med Arlette Andersens
navn - den ultimative anerkendelse for Arlettes
bedrift med at fortælle sin historie. Denne historie
vil man blandt andet høre om i forbindelse med
dette foredrag. I Thomas Kvist Christiansens
foredrag kommer man ved hjælp af unikke
filmoptagelser og en mængde billeder fortsat
meget tæt på denne stærke kvinde og hendes
historie om at overleve fangenskabet i Auschwitz.
Tirsdag d. 08-02-2022
kl. 19:00 - 21:00
Musikstalden, Grønnegades Kaserne
Hold nr. 6222111904
kr. 130,-

Røde Kors - altid til stede
v/Anders Ladekarl
Røde Kors hjælper i dagligdagen og under
katastrofer. Fra førstehjælpskassen bag i bilen til
krige på den anden side af jorden. Kom og hør
generalsekretær Anders Ladekarls levende
foredrag, med afsæt i årelange erfaringer med
internationalt og nationalt humanitært
hjælpearbejde. Og deltag i en åben dialog, hvor du
kommer tæt på jordskælv, oversvømmelser,
pandemier, tørke og krige ude i verden samt

afsavn og ensomhed i Danmark.
Mandag d. 21-03-2022
kl. 19:00 - 21:00
Musikstalden, Grønnegades Kaserne
Hold nr. 6222111903
kr. 130,-

Den 27. januar 2017 holdt
Socialstyrelsen en
reception for Britta Nielsen.
Hun modtog Dronningens
fortjenstmedalje for tro
tjeneste. I 40 år havde
Britta Nielsen hjulpet med
at omfordele samfundets midler til
de svageste. I virkeligheden havde
hun stjålet 117 millioner fra
velfærdsstaten for at skabe sit eget
paradis i verdens mest ulige land og
give sine børn overklasseprivilegier. Da
bedrageriet blev offentlig kendt i efteråret 2018,
viste sagen ikke kun, at Britta Nielsen havde
udnyttet velfærdsstaten. Hun udstillede også
systemets store svagheder. Britta Nielsens liv er
flettet ind i velfærdsstatens historie. Det var
velfærdens udbygning, som løftede hende op fra
en barndom i fattige kår til et middelklasseliv i
Hvidovre. Men det var ikke nok for Britta Nielsen,
og i sidste ende var det velfærdsstatens
begrænsninger, som gjorde det muligt for hende at
svindle. Journalist ved TV 2 Emil Ellesøe Ditzel har
fulgt Britta Nielsens spor tæt siden flugten i
Sydafrika. Han har skrevet bogen ”Britta”, som
udkom i november 2021, og han spiller en
væsentlig rolle i TV 2’s kommende
dokumentarserie om Brittas svindel. I foredraget
fortæller han på baggrund af sin research om Britta
Nielsens liv og hendes motiver for at svindle. Han
forklarer, hvordan at manglende kontrol, politiske
ambitioner og embedsmændenes ændrede rolle
alle sammen har spillet en uheldig rolle i sagen.
Og så giver han sit bud på, om nogle af millionerne
stadig ligger gemt derude.
Mandag d. 07-03-2022
kl. 19:00 - 21:00
Musikstalden, Grønnegades Kaserne
Hold nr. 6222111905
kr. 130,-

Arlette - En historie vi aldrig må glemme
v/Thomas Kvist Christiansen
I 25 år rejste Arlette Andersen fra Fredericia rundt i
hele landet, særligt til mange skoler og gymnasier,
og fortalte om at overleve et års fangenskab i
Auschwitz, nazisternes værste dødslejr under
Anden Verdenskrig. Arlette Andersen er blevet
ansigtet på Holocaust. For seks år siden var det
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Foredrag
Giv plads til
kærligheden
forældre
- Jeres børn har
brug for det
Foredragsholdere: Peter
Jørgensen og Maria
Vinther Villadsen, familieterapeuter
Den stemning der er mellem forældrene er den
stemning barnet vokser op i. Kvaliteten af dit
forhold er afgørende for dit barns trivsel. Elsk din
partner endnu mere end du elsker dine børn. Et
parforhold i konflikt skader dit barn. Dette foredrag
handler om vigtigheden af, at være bevidst om
kvaliteten af dit forhold, for børnenes skyld.
Tirsdag d. 29-03-2022
kl. 19:00 - 21:00
Musikstalden, Grønnegades Kaserne
Hold nr. 6222111906
kr. 130,-

Klar til dit livs største forandring?
v/Pernille J. F. Struer
Klar til dit livs
største
forandring?
Livet er
magisk og det
samme er du!
Er du parat til
at at genfinde
troen på at du
er fabelagtig fantastisk? Kom til foredrag og få
inspiration til hvordan du ved brug af selvhypnose
kan forandre dit liv. Det hele handler nemlig om din
måde at tænke på. For når du ændrer din måde at
tænke på, så ændrer du dine handlinger, og når du
ændrer dine handlinger, så er du allerede godt på
vej til at forandre dit liv.
Torsdag d. 24-03-2022
kl. 19:00 - 21:00
Change Hypnose, Maglemølle 21, 4700
Hold nr. 6222111911
kr. 130,-

“Danmark og Europa
- et århundrede i krigens Skygge”
4 Foredrag v/Kåre Johannessen
Musikstalden, Grønnegade Kaserne
Tirsdage kl. 19-21
Perioden fra midten af 1800-tallet, til midten af
1900-tallet var en af de mest konfliktfyldte i både
Verdens- og Danmarkshistorien, men rummede
også en enorm udvikling. I denne foredragsrække
ser vi nærmere på den spændende og dramatiske
tid i fire nedslag, der tilsammen giver et bud på
hvad der egentlig skete, og hvilken betydning det
havde i samtiden - og fik i eftertiden!

Sådan får din mand til at tage
opvasken !!!

EU’s forsvarssamarbejde for
begyndere v/DEO
I EU har vi en fælles sikkerheds- og forsvarspolitik.
Hvad indebærer det? Og hvad betyder det for
Danmark, at vi ikke er med i forsvarssamarbejdet?
Kom med, når DEO præsenterer EU's
forsvarssamarbejde for begyndere. I 1991 blev
fundamentet for en politisk union lagt med
fastlæggelsen af en fælles udenrigs- og
sikkerhedspolitik (FUSP), hvor man også ser
begyndelsen på en fælles forsvarspolitik. I 2007
træder Lissabontraktaten i kraft, hvor udenrigs- og
sikkerhedspolitikken omdøbes til en fælles
sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP). På
topmødet i september 2016 i Bratislava besluttede
EU’s ledere at give ny fremdrift til Europas
eksterne sikkerhed og forsvar ved at styrke EUsamarbejdet på dette område, herunder et fokus
på tre strategiske prioriteter: Reaktion på eksterne
konflikter og kriser.
Opbygning af kapacitet hos partnere. Beskyttelse
af EU og dets borgere. DEO er et landsdækkende
oplysningsforbund, som arbejder for demokrati i
Europa. Vi er partipolitisk neutrale, men stiller
kritiske spørgsmål og sætter problemer til debat.
Se mere her: https://deo.dk/om-deo/
Tirsdag d. 03-05-2022
kl. 19:00 - 20:30
Musikstalden, Grønnegades Kaserne
Hold nr. 6222111907
Gratis

v/Pernille J. F. Struer
Ville det ikke bare være fantastisk, hvis du kunne
hypnotisere din mand til at være præcis som DU
ønskede at han skulle være? Kom til et foredrag
der stiller skarpt på din egen evne til at hypnotisere
dig til succes eller mangel på samme. For du ved
det jo egenligt godt, vi kan ikke ændre andre, vi
kan kun ændre os selv,og nogen gange er det
pudsigt nok, med til at ændre andre menneskers
adfærd overfor os. Glæd dig til at få en
selvhypnose opskrift, som du kan tage med hjem
og begynde at træne din egen mentale muskel
med det samme.
Torsdag d. 28-04-2022
kl. 19:00 - 21:00
Change Hypnose, Maglemølle 21, 4700
Hold nr. 6222111912
kr. 130,-

Hypnose - Nårhh er det bare det!
v/Pernille J. F. Struer

Og ja Hypnose ER en meget enkel og simpel
metode til at skabe ekstraordinært gode resultater.
Samtidigt er det en langt mere tryg, enkel og lige til
teknik, end underholdningsbranchen ynder at
fremstille den. Hypnose er faktisk så hverdags
almindeligt at vi alle går ind og ud af hypnose
mange gange hver dag. Kom og hør mere om
hvad hypnose og det hypnotiske sprog kan gøre
for dig.
Alle der ønsker det, kan lære at hypnotisere sig
selv og gøre brug af det underbevidstes potente
styrker, når det gælder forandringer. Foredraget
slutter af med guidet fælles hypnose.
Pernille J. F. Struer
Torsdag d. 27-01-2022
kl. 19:00 - 21:00
Change Hypnose, Maglemølle 21, 4700
Hold nr. 6222111913
kr. 130,-

Bryd vanen og nå dit mål!
v/ Pernille J. F. Struer
Kom og hør et foredrag med coach, mentaltræner,
samtale og hypnoseterapeut Pernille Struer, om at
sætte sig (u)mulige mål og nå dem Pernille har på
egen krop erfaret at vores hjerner er fuldstændig
fabelagtig fantastisk indrettet. Og når vi bruger
vores evne til at visualisere og sætte os mål åbner
der sig uanede muligheder. Så hvilke mål har du?
Kom til foredraget og få her og nu værktøjer, du
kan tage med hjem og bruge med det samme.
Torsdag d. 24-02-2022
kl. 19:00 - 21:00
Change Hypnose, Maglemølle 21, 4700
Hold nr. 6222111910
kr. 130,-
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De Slesvigske Krige 1848 & 1864
De to store krige markerer tilsammen en dramatisk
udvikling for Danmark, fra triumfen over de
holstenske oprørere i 1848-50, til det katastrofale
nederlag ved Dybbøl i 1864; på kun 15 år
forvandlede Danmark sig fra stormagt til
lilleputstat. Vi får et indblik i, hvorfor krigene
begyndte, og hvorfor udfaldet blev som det blev.
Tirsdag d. 12-04-2022
kl. 19:00 - 21:00
Hold nr. 6222111916
kr. 130,-

DK & WW1
Et halvt århundrede efter
nederlaget ved Dybbøl
brød 1. Verdenskrig ud.
Danmark forblev neutralt
under hele krigen, men
var alligevel voldsomt påvirket af begivenhederne i
Europa - og 35.000 dansksindede sønderjyder
måtte trække i tysk uniform og drage afsted til
skyttegravenes rædsler. OBS Lokale 117
Tirsdag d. 26-04-2022
kl. 19:00 - 21:00
Hold nr. 6222111917
kr. 130,-

Mellemkrigsårene
Årene mellem de to verdenskrige var i hele den
vestlige verden præget af økonomisk krise, armod
og politisk radikalisering - men også af fest, farver
og nyskabelser. Både samfundet, økonomien og
kulturen gik i helt nye retninger, og på mange
måder skete der en lang række fremskridt i
perioden 1919 - 1939… men samtidig voksede
truslen om 2. Verdenskrig frem i horisonten…
Tirsdag d. 10-05-2022
kl. 19:00 - 21:00
Hold nr. 6222111918
kr. 130,-

Krigen på Film
Seriens sidste foredrag handler
ikke om de historiske
begivenheder, men om
eftertidens måde at skildre og
opfatte begivenhederne. Film er
om noget dét massemedie, der
har formet vores billede af
fortiden. I dette foredrag ser vi
nærmere på en række film, hovedsageligt om 1.
Verdenskrig, og hvordan de meget ofte viser en
fordrejet skildring af virkeligheden.
Tirsdag d. 24-05-2022
kl. 19:00 - 21:00
Hold nr. 6222111919
kr. 130,Alle 4 foredrag
Hold nr. 6222111915

kl. 19:00 - 21:00
kr. 440,-(385,-)

Foredrag

Lokalforedrag v/Palle Birk Hansen
Kina og Verden - efter Corona

Bodernes historie
Boderne er i dag et begreb i Næstved, men ikke
mange har en klar opfattelse af, hvad Boderne
omfatter, og hvilken historie, der ligger bag de
enkelte huse, som tilsammen udgør Boderne.
Boderne omfatter tre selvstændige bygninger, alle
opført i løbet af 1400-årene fra omkring 1400 til
omkring 1480. Den tredje og sidste del af Boderne
er opført af borgmester Mogens Tuesen, som 22.
februar 1484 skænker sit ny hus til Sct. Peders
Kirke. Tuesens gavebrev er bevaret og fortæller os
som en stor undtagelse i forhold til andre bevarede
huse fra tiden en masse om husets funktion.
Husrækken afsluttes omkring 1500 af Næstved
Skole, som lige efter Reformationen i 1536 blev til
Næstved Latinskole i 1537. Skolen blev senere
kendt som Peders Syvs Hus, for endelig at blive
revet ned i 1881.
Boderne er i dag fredet som en del af Danmarks
kulturarv. De tre huse er i national særklasse som
middelalderlige bolighuse.
Torsdag d. 03-03-2022
kl. 19:00 - 21:00
Boderne, Sct. Peders Kirkeplads 8, 4700
Hold nr. 6222111908
kr. 130,-

Byarkæologi
med udgangspunkt i Næstved
Når man arbejder med vor historie, tager man
udgangspunkt i forskellige kildetyper, fx skriftlige
kilder, billedlige kilder og arkæologiske kilder. De
arkæologiske kilder arbejder med materielle levn.
Det kan være rester af bygninger, partier af veje og
stier, brolægninger og brønde og rester af
matrikelgrænser i form af hegn i forskellige
konstruktioner. Det kan også være kulturlag, som
arkæologerne kalder det affald, som er efterladt i
baggårde og omkring historisk bebyggelse.
De arkæologiske udgravninger er baggrunden for,
at vi i dag kan sige meget om fx Gråbrødreklostret,
Sct. Jørgensgården, Sortebrødreklostret,
Helligåndshuset og Sct. Peders Kirke. Men også
om dagligliv i Næstveds verdslige bebyggelse
gennem de århundreder, hvorfra vi har alt for få
skriftlige og billedlige kilder.
Det betyder, at de arkæologiske udgravninger
betyder, at byens historie bør nytolkes med jævne
mellemrum. Næstveds historie er ikke fortalt
endegyldigt.
Torsdag d. 07-04-2022
kl. 19:00 - 21:00
Boderne, Sct. Peders Kirkeplads 8, 4700
Hold nr. 6222111909
kr. 130,-

Bliv klog på Kina 3 foredrag
Musikstalden på Grønnegade Kaserne
kl. 19-21
v/Simon Rom Gjerø
Simon Rom Gjerø er cand.mag i kinesisk,
moderne Østasien- og udviklingsstudier og
historie. Han har boet 12 i Kina, hvor han bl.a.
har arbejdet som journalist, forfatter og
historiker. Han underviser i kinesisk og historie
og er forfatter til flere bøger og artikler om
Kina.

Made in China – ægteskab og
blandede børn i Riget i Midten
På trods af 25 års Kinaerfaring havde Simon Gjerø
ingen anelse om, hvad han kunne forvente, da
hans kone, Fu, blev gravid.
Med udgangspunkt i bogen fortæller Simon om sin
rejse fra sit første møde med Kina som en ung
eventyrlysten studerende i Sichuan-provinsen dybt
i Kinas indre, hvor han mødte sin fremtidige kone,
til den kinesiske ægteskabsverden, spisning af
hundepenis, graviditet, faderskab og etbarnspolitik
samt altid at forsøge at slå bro mellem “tigermor”
og “kattefar”, og to meget forskellige kulturer og
baggrunde.
Kina udvikler sig med lysets hast, men under
overfladen spiller ældgamle skikke, traditioner og
overtro stadig en meget vigtig rolle i de fleste
menneskers hverdag - det gælder især, når det
kommer til graviditet og det at få børn.
Made in China: A Memoir of Marriage and
Mixed Babies in the Middle Kingdom er en
fantastisk og humoristisk fortælling, der afslører
Simons kærlighed til et land fuld af modsætninger
og absurditeter. Foredraget indeholder et væld af
oplysninger om at blive forældre i Kina med svar
på spørgsmål om moderkage-spisning, bukser
med hul i, penge under bordet i børnehaven,
omgang med svigerforældre og
overdimensionerede bamseoveralls.
Bogen kan købes til foredraget
Mandag d. 11-04-2022
kl. 19:00 - 21:00
Hold nr. 6222111971
kr. 130,-

Det gik lige så godt: Kina var stærkt på vej mod at
blive den største, stærkeste og rigeste supermagt.
Men nu har Corona-virusset puffet den kinesiske
drage ud af balance og kommunistpartiet skal
genrejse økonomien, få millioner tilbage i arbejde,
genskabe tilliden til både kommunistpartiet og dets
leder, Xi Jinping, samt ikke mindst til resten af
verden. Omverdenens tillid har fået et ordentligt
nyk og forholdet mellem Kina og USA samt Europa
har nået et nyt lavpunkt. Samtidig har det vist os
præcis hvor vigtig Kina er og hvor afhængige vi er
af Kina.
Coronakrisen har fået både det bedste og det
værste frem i verden og foredraget vil forsøge at
skabe overblik over udviklingen fra de første
smittetilfælde i efteråret 2019 til Kinas massive
nedlukning og mange døde, placering af skyld og
ansvar og mulig erstatning til langsom genåbning
fra sommeren 2020 og frem til i dag - med fokus
på Kina og dets forhold til Verden. Det er meget
mere end ”blot” en virus. Konspirationsteorier,
oprustning, mord og en måske en ny
verdensorden? Hvordan har krisen set ud inde fra
Kina og hvordan er det lykkedes kommunistpartiet
at komme stærkere ud på den anden side med en
økonomi, der nu igen buldrer derudaf?
Mandag d. 25-04-2022
kl. 19:00 - 21:00
Hold nr. 6222111972
kr. 130,-

Kina: Den gamle og den nye
silkevej
Silkevejen forbandt Kina og Europa i over 1500 år
og der er den dag i dag en tæt forbindelse mellem
den gamle og den nye silkevej, den kinesiske
økonomi, og det politiske og militære magtspil, der
er i fuld gang. Den er i løbet af de sidste syv år,
ikke alene blevet genoplivet, men kraftigt udvidet.
Kinas præsident Xi Jinping er i fuld gang med en
omstilling af den kinesiske økonomi og han vil gøre
op med USA som eneste supermagt. Derfor har
han siden 2013 koncentreret sine kræfter i den
måske mest ambitiøse internationale plan
nogensinde i form af infrastrukturprojekter og nye
handelsruter - nemlig den såkaldte nye silkevej,
der skal forbinde hele verden på ny.
Er målet alene at fastholde økonomisk vækst og
dynamik i Kina? Hvad er reelt på spil? Hvad får
Kina ud af at poste milliarder i det gigantiske
projekt? Hvordan bliver det modtaget i andre
lande? Bliver vi alle vindere?
Mandag d. 02-05-2022
Hold nr. 6222111973

kl. 19:00 - 21:00
kr. 130,-

Alle 3 Foredrag
Hold nr. 6222111973

kl. 19:00 - 21:00
kr. 360,-(315,-)
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Foredrag
Fredagsforedrag:
”Historien gentager sig”- ”Historien
går igen”
15 foredrag
Smedjen på Grønnegade
Fredage kl. 13-15
v/Steen Ole Hedelund Jørgensen

ved at blive i Europa var værre. Sideløbende med
udvandringen opstod slavehandelen, som førte til
store spændinger og borgerkrig mellem nord og
syd i Guds eget land, som udvandrerne kaldte den
nye union af amerikanske stater. Også i Europa
blev slavehandelen en anstødssten i debatten om
rettigheder til alle mennesker, fordi slavehandelen
var udbredt i Europa og USA og den direkte
kontrast til den frihed, der var kerneværdien i
udviklingen af en demokratisk styreform.
Fredag d. 04-02-2022
kl. 13:00 - 15:00
Hold nr. 6222111942
kr. 130,-

Kulturens pionerer i Danmark
krævede reformer
I 1848 faldt de enevældige kejsere, konger og
fyrster overalt i Europa. Det skete efter voldelige
optøjer, hvor tusindvis af borgere blev ofre for
politiets og militærets skarpladte geværer.Kun i
Danmark skete overgangen fra enevælde til
folkestyre fredeligt.Forklaringen er, at Danmark
gennem næsten 150 år havde haft en livlig debat i
kulturlivet om enevælden og reformer,
borgerrettigheder og frie forfatninger.En række
store personligheder i dansk kulturliv var
værdikrigere og frontkæmpere i kampen for
forandringer af statsstyret. Foredragsholderen
tegner portrætter af de fremmeste værdikæmpere i
kulturlivet bl.a. Holberg, Andreas Heiberg, H. C.
Andersen, Grundtvig og Blicher. Foredraget
rummer sange og tekster fra værdikrigernes pen.
Fredag d. 25-02-2022
kl. 13:00 - 15:00
Hold nr. 6222111945
kr. 130,-

”Grundtvig og folket, adel og
bønder -fra adelsstyre til
folkestyre”
Samvær og viden på bedste højskolemaner
Fredagsforedrag med socialt samvær, samtale og
viden: -socialt samvær med kaffe, småkager og
sange, der sætter dagens tema i perspektiv,demokratisk samtale med plads til dig, dine
erfaringer og dine meninger,-viden til tiden og
eftertanke om os selv, vores samfund og den
verden, vi lever i.
”Historien gentager sig”- ”Historien går igen”:
”Der er i serien fokus på centrale historiske
begivenheder, der i perioden 1500-tallet til 2.
Verdenskrig bidrog til at skabe demokratiet i USA,
Europa og Danmark. Der er også fokus på, at
historien ofte gentager sig.
Vi kan i nutiden genfinde det historiske vingesus
og lade vores historiske erfaringer spille med i
aktuelle politiske tiltag nationalt og internationalt”.
Sammen drøfter vi, hvordan vi i nutiden ser temaet
i det historiske foredrag gå igen.

Reformationen -religiøst opgør,
civil opstand, tiggere og almisser
Reformationen, der startede i 1517 med Luthers
95 teser mod afladshandelen i Den Katolske Kirke,
startede som et religiøst opgør, men udviklede sig
til i løbet af få år til en revolution vendt mod den
kultur i Europa, hvor alt var forbundet til det
religiøse og kirken. Med udviklingen af Den
Protestantiske Kirke fra 1530-erne forsvandt det
syn på samfundet, der havde lagt rammerne fast
for både samfundsstrukturen, magtforholdene i og
uden for kirken og magthavernes udøvelse af
magten og dermed livsvilkårene for den brede
befolkning. Udviklingen af den sekulære stat og
retsstaten startede allerede i 1600-tallet som
konsekvens af det folkelige oprør og de mange
tiggere overalt i de europæiske lande. Over et par
århundreder blev de kirkelige almisser erstattet af
skattefinansieret socialhjælp. Med det stigende
behov for hjælp til de fattige fulgte udviklingen af
staten uafhængigt af kirken.
Fredag d. 21-01-2022
kl. 13:00 - 15:00
Hold nr. 6222111941
kr. 130,-

”Udvandringen fra Europa til
Nordamerika og slavehandelen”
”Udviklingen i Nordamerika, der nåede en foreløbig
kulmination, da 13 engelske kolonier rev sig løs fra
den engelske trone i 1776, hænger tæt sammen
udvandringen fra Europa til Nordamerika.
Udvandringen startede i begyndelsen af 1600-tallet
i protest mod livsvilkårene i bunden af de
europæiske samfund. De første udvandrerne
anede ikke, hvad det var for et land, de kom til. De
valgte at handle i egen interesse, fordi alternativet
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Fra pinestraffe til human
retspleje
”Den danske retsstat udviklede sig fra sidste del
af 1700-tallet og blev stadfæstet i den første
danske grundlov i 1849. Den var inspireret af
ideerne fra Oplysningstiden, krav om
humanisering af retsplejen og særlige danske
forhold. Bl.a. bidrog landboreformerne til, at
den danske retsstat udviklede sig, og at
Danmark på fredelig vis fik folkestyre midt i
1800-tallet. Foredragsholderen giver et
debatskabende bud på, hvordan retsstaten blev
rygraden i dansk folkestyre, og hvorfor angreb
på retsstaten er farligt for vores demokrati. I
foredraget indgår hårrejsende fortællinger om
henrettelser i Frankrig og i Danmark, der
bidrog til en humanisering af retsplejen.
Fredag d. 11-02-2022
kl. 13:00 - 15:00
Hold nr. 6222111943
kr. 130,-

Den sekulære stat udvikler sig
”Overalt i Europa udløste Reformationen, der
startede i 1517, store samfundsmæssige
forandringer. I Danmark ser vi allerede sidst i
1500-tallet konturerne til en beskeden stat med
verdslige love udenfor kirken, offentlige
institutioner og et voksende bureaukrati. Med
kongelige forordningen skruede de enevældige
konger igen og igen bissen på overfor de mange
fattige. Et stod klart. Kirkelige almisser var ikke nok
til at klare problemet. Dertil var antallet af fattige alt
for stort. Der skulle egentlig socialhjælp til for at
klare presset fra de fattige.Det betød stigende
skatter, pres på adelen, der var undtaget pligten til
at betale skat, og debat i samfundet om
organiseringen af de nye opgaver.Opbygningen af
staten var på centrale områder inspireret af
Luthers tanker. I Danmark fulgte Grundtvig som
samfundsbygger i Luthers spor i 1800-tallet med
klare tilkendegivelser af, at trioen var privat. Det
smittede af på opbygningen af den sekulære stat,
hvor religion og politik holdes adskilt.
Fredag d. 18-02-2022
kl. 13:00 - 15:00
Hold nr. 6222111944
kr. 130,-
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Foredraget fokuserer på de store landreformer
sidst i 1700-tallet med ophævelse af stavnsbåndet,
den begyndende frisætning af bønderne samt
Grundtvigs tanker i 1800-tallet om folket, oplysning
og folkestyre.
Hvor den enevældige konge baserede sin magt på
adelen, blev folkestyret baseret på folket. For
Grundtvig var folket lig med bønderne.
Bøndernes frisætning vil blive spejlet ind i den
almindelige frisætning fra kirkens åg, som for alvor
tog fart fra Reformationens start i 1500-tallet.
I nutidigt perspektiv kan man så stille det
spørgsmål, om folket i dag er frisat eller stadig
underlagt en højere myndighed?
Fredag d. 04-03-2022
kl. 13:00 - 15:00
Hold nr. 6222111946
kr. 130,-

”Struensees progressive
reformplaner”
”Han blev kaldt landsforræder og lykkeridder,
lagde sig ud med borgerskabet og den statslige
elite, var dronningens elsker, magtfuld, endte
på skafottet i 1772 og blev henrettet ved
halshugning. I foredraget om Johan Friedrich
Struensee (1737-1772) tegner
foredragsholderen et politisk billede af den
tyske læge, der blev hoflæge og diktator i
Danmark, fordi den sindslidende konge
Christian d. 7. ikke gad magten. Det skabte
plads for Struensees regime og reformer og
satte sig varige spor i Danmark.Struensee var
kun ved magten i ca. halvandet år, men han
progressive reformer og politiske ideer
inspirerede i de efterfølgende årtier til en
omfattende forandring af Danmark med
frisætning af bønderne, udviklingen af den
sekulære stat samt Grundtvigs tanker i 1800tallet om folket, oplysning og folkestyre. Der var
tale om en fredelig revolution i Danmark.I
nutidigt perspektiv reflekterer foredragsholderen
over det spørgsmål, om folket i dag er frisat
eller stadig underlagt en højere myndighed?
Fredag d. 11-03-2022
kl. 13:00 - 15:00
Hold nr. 6222111947
kr. 130,-

Foredrag
”-om 1800-tallets katastrofale udenrigspolitik i
Danmark, som ændrede nationen fra en regional
europæisk stormagt til en nation underlagt
stormagternes egne interesser. Forandringen af
Danmarks styrke udadtil gav selvransagelse
indadtil og en fantastisk kulturel opblomstring i
Guldalderen. I foredraget trækkes trådene op til
nutidens danske udenrigspolitik. Tesen er, at vi
stadig fører os frem udenrigspolitisk, som var vi
langt stærkere, end vi faktisk er.
Fredag d. 01-04-2022
kl. 13:00 - 15:00
Hold nr. 6222111950
kr. 130,-

Danmarkshistorien mellem arbejdsgiverne og
fagbevægelsen. Efter en række vilde strejker i
foråret lockoutede arbejdsgiverne ca. 40.000
lønmodtagere. Danmark blev lammet. Efter fire
måneders hård arbejdskamp blev der indgået et
forlig. ”Septemberforliget” fik meget stor
betydning for det danske arbejdsmarked. Det blev
arbejdsmarkedets grundlov”.
Sammen drøfter vi, hvordan vi i nutiden ser temaet
i det historiske foredrag gå igen”.
Fredag d. 06-05-2022
kl. 13:00 - 15:00
Hold nr. 6222111953
kr. 130,-

”Dansk strid om styreformen og
nationalitet 1830-1848”

1776: De engelske kolonier i
Nordamerika river sig løs fra den
engelske trone
”Årene fra afslutningen af kolonikrigen I
Nordamerika mellem Frankrig og England i 1763 til
udbruddet af uafhængighedskrigen i 1775 er en
lang optrapning af konflikten mellem de engelske
kolonier i Amerika og styret i moderlandet. Et brud
med England nærmede sig. En ny amerikansk
bevidsthed og folkesjæl begyndte at udvikle sig på
bekostning af stive engelske traditioner. Folk så
ikke længere sig selv som udvandrede
englændere, men som amerikanere. De krævede
uafhængighed.
Krigen varede i otte år, men allerede i 1776 rev de
engelske kolonier sig løs fra England. Den
amerikanske uafhængighedserklæring dateret 4.
juli 1776 (den amerikanske nationaldag) er det
første formelle dokument i verdenshistorien, hvor
menneskets rettigheder formuleres, f.eks. at ”Alle
mennesker er skabt lige”.
Fredag d. 18-03-2022
kl. 13:00 - 15:00
Hold nr. 6222111948
kr. 130,-

1789: Den franske revolution ideologisk kamp, rædsels år og
Napoleons diktatur
”Den franske revolution var eksplosiv og dramatisk
og strakte sig over 10 år fra 14. juli 1789 (den
franske nationaldag). Den revolutionære ånd kom
til udtryk i parolen om ”Frihed, lighed og
broderskab”. I de første 2-3 år var den franske
revolution drevet af ideologiske mål, men
rædselsårene fra 1792-94 med lemfældig
rettergang og offentlige henrettelser i
grundlæggende strid med de principper, der
startede revolutionen, ændrede alt. Revolutionen
endte i kejser Napoleons diktatur. Revolutionen
skræmte mange politiske tænkere og forsinkede
den fortsatte demokratiske udvikling, som var
startet i USA 13 år tidligere med den amerikanske
uafhængighedserklæring. Men ideerne overlevede,
og den franske ”Erklæring om menneskets og
borgerens rettigheder” dateret 26. august 1789
blev grundlaget for menneskerettighederne, som vi
kender dem i dag. I den oprindelige franske
erklæring står, at ”Menneskene fødes og forbliver
frie og lige rettigheder.
Fredag d. 25-03-2022
kl. 13:00 - 15:00
Hold nr. 6222111949
kr. 130,-

Fra regional stormagt til
lilleputnation

”Efter revolten i Paris i 1830, hvor demonstranter
tvang den franske konge til at gå af og satte en
mere reformvenlig konge på tronen, var der i årene
1830 til 1848 i Danmark en intens, konfrontatorisk
og polariserende debat og strid om -styreformen:
enevælde, stænderforsamlinger, oplyst enevælde
eller folkestyre? -forholdet mellem det danske
kongerige og de tyske hertugdømmer Slesvig og
Holsten?-tro og politik, dansk identitet, folket og
pøblen.De fleste debattører -alle mænd- kæmpede
for folkestyre, men centrale debattører og
opinionsdannere som Grundtvig, Heiberg og
Kierkegaard strittede fra hver deres position
voldsomt imod. De var imod folkestyret, som de
mente ville ende som pøbelvælde. Som en skygge
over debatten i kongeriget hvilede uenigheden om
fremtiden for de tyske hertugdømmer. Det endte

Velfærd i 5 bølger i Danmark fra
1800 til i dag
”Foredraget gennemgår, hvordan det danske
demokrati og velfærdsstaten udviklede sig i fem
reformbølger fra ca. år 1800 til i dag. Reformerne
var i starten præget af store demokratiske og
sociale visioner. I dag er velfærdsstaten præget af
krise, og de politiske partier mangler visioner og
nye ideer til at videreudvikle demokratiet og
velfærdsstaten. Det er endt i bureaukrati og
administration. Det er farligt for et sårbart
demokrati, der angribes både udefra og indefra.
Fredag d. 20-05-2022
kl. 13:00 - 15:00
Hold nr. 6222111954
kr. 130,-

Udtømningen af de politiske
ideer fra 1970-erne til i dag
med folkestyre og borgerkrig.
Fredag d. 22-04-2022
Hold nr. 6222111951

kl. 13:00 - 15:00
kr. 130,-

Folkets forår 1848 -fra enevælde
til folkestyre
”1848 blev uroligt i det meste af Europa. Folket
rejste sig mod enevælden, og opstanden førte i
mange europæiske lande til folkestyre. I Danmark
kulminerede det i marts. D. 21. marts 1848 gik
15.000 mennesker i demonstrationstog til
Christiansborg Slot for at få den enevældige konge
Frederik d. 7. til at opgive enevælden til fordel for
folkestyre.Få dage før var en lignende
demonstration i Stockholm endt i vold med 30
dræbte. Spændingen var intens denne kolde
martsdag i hovedstaden: Hvordan ville det gå i
Danmark?
Fredag d. 29-04-2022
kl. 13:00 - 15:00
Hold nr. 6222111952
kr. 130,-

Pariserkommunen 1871 og
voldsom arbejdskamp i Danmark
i 1899
”I sidste halvdel af 1800-tallet kom det mange
steder i Europa til voldelige konflikter bl.a. i Paris i
1871. Arbejderne i Paris væltede med vold det
siddende styr og proklamerede
”Pariserkommunen” med direkte demokrati og
vedtog vidtrækkende politiske reformer. Efter 71
dage faldt det nye styre sidst i maj 1871. Ca.
40.000 mennesker mistede livet i gaderne i Paris
under arbejdernes revolte. Men ideerne fra
”Pariserkommunen” døde ikke. De spredte sig til
hele Europa også til Danmark og blev
venstrefløjens idegrundlag.
I 1899 kom det til den alvorligste konfrontation i

”Det er et stort paradoks: At udviklingen i Danmark
af folkestyre og demokrati fra 1849 er endt i en
demokratisk krise med vigende
sammenhængskraft. Den kan ikke kun forklares
med nationale hændelser. Det frie liberale marked
og kapitalismen har historisk de seneste to
århundreder udviklet sig side om side i den
vestlige verden. Denne stærke kraft har begrænset
den frie politiske proces i de enkelte lande, men de
nationale valg har haft den største betydning.
Prisen har været høj. Den historiske proces i
arbejderbevægelsen som en stærk drivende kraft i
det danske samfund startede med store ideer om
den demokratiske socialisme, men endte med en
ideløshed i forbrugersamfundet.
Arbejderbevægelsens historiske ansvar er, at
visionerne og klassekampen døde, da velfærd blev
ideologi. Prisen er også høj nu, hvor demokratiets
krise kun kan modvirkes ved konsekvent at
angribe den politiske ideløshed med nye visioner,
der kan overskygge den administration af
velfærden, som i dag kendetegner det danske
samfund og har gjort det siden midt i 1970-erne.
Fredag d. 27-05-2022
kl. 13:00 - 15:00
Hold nr. 6222111955
kr. 130,Alle 15 foredrag
15 Fredage kl. 13:00 - 15:00
Hold nr. 6222111940
kr. 1400,- (1225,-)
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Foredrag
På sporet af – 8 foredrag
AOF Huset i Riddergade
”P Mandage kl. 19-21
Steen Ole Hedelund Jørgensen

”I otte foredrag i serien ”På sporet af” kommer vi
helt tæt på vigtige begivenheder og
personligheder, der har haft afgørende indflydelse
på overgangen fra enevælde til folkestyre i 1849
og demokratiets udvikling frem til i dag.
8 debatskabende foredrag, som kan give god
indsigt i demokratiets dramatiske historie. Det gør
det muligt at debattere demokratiets nuværende
status og truslerne mod demokratiet udefra som
terror og indefra som nationalistiske tendenser,
identitetspolitik på begge politiske fløje, populisme
og polarisering.
Foredragsholderen har skrevet seks bøger om
demokratiets historie og er den mest efterspurgte
foredragsholder i Danmark”.
Din AOF-højskole med socialt samvær, samtale og
viden:
-socialt samvær med kaffe, kage og sange, der
sætter dagens tema i perspektiv,
-demokratisk samtale med plads til dig, dine
erfaringer og dine meninger,
-viden til tiden og eftertanke om os selv, vores
samfund og den verden, vi lever i.

fra 1849. Det lykkedes ikke.
Alle parter i den offentlige debat også kongen
forsøgte at inddrage eventyrdigteren i deres
politiske kampagner, og i flere tilfælde lod han sig
bruge.
H. C. Andersen gik sine egne veje religiøst og
pædagogisk. Reelt var H. C. Andersen en stor
værdikriger, der markant bidrog til at modne ideen
om social retfærdighed og bedre livsvilkår for de
svageste i samfundet bl.a. børnene..
I foredraget indgår oplæsning af centrale dele af
flere af H. C. Andersens værdibaserede eventyr”.
Mandag d. 21-02-2022
kl. 19:00 - 21:00
Hold nr. 6222111883
kr. 130,-

”På sporet af et aparte trekløver
af store danskere -Grundtvig, H.
C. Andersen og Kierkegaard”.
”I midten af 1800-tallet var der en heftig debat i
Danmark om religion og folkestyre. Tre store
danske personligheder var på hver deres måde
frontfigurer i denne debat: teologen, salmedigteren
og politikeren N. F. S. Grundtvig (1783-1872),
forfatteren H. C. Andersen (1805-1875) og
filosoffen Søren Kierkegaard (1813-1853).
Som personer var de tre værdikrigere et aparte
trekløver. Grundtvig og Kierkegaard hadede
hinanden. Kierkegaard og H. C. Andersen
ignorerede hinanden. H. C. Andersen forsøgte at
blive god ven med Grundtvig, men blev afvist.
Foredragsholderen tegner et portræt af det aparte
trekløver, deres tanker og deres indbyrdes
forhold”.
Mandag d. 07-03-2022
kl. 19:00 - 21:00
Hold nr. 6222111884
kr. 130,-

”På sporet af retsstaten: Fra
pinestraffe til human retspleje”.
”Den danske retsstat udviklede sig fra sidste del af
1700-tallet og blev stadfæstet i den første danske
grundlov i 1849. Den var inspireret af ideerne fra
Oplysningstiden, krav om humanisering af
retsplejen og særlige danske forhold. Retsstaten
udviklede sig bl.a. for at få stoppet de makabre
offentlige henrettelser, hvor de dødsdømte blev
udsat for alverdens overgreb, mens publikum
hujede, som var de tilskuere til en sportskamp.
Foredragsholderen giver et debatskabende bud
på, hvordan retsstaten blev rygraden i dansk
folkestyre, og hvorfor angreb på retsstaten er
farligt for vores demokrati”.
Mandag d. 24-01-2022
kl. 19:00 - 21:00
Hold nr. 6222111881
kr. 130,-

”På sporet af samfundskritikeren
Heiberg og landsforvisningen”.
”Forfatteren Peter Andreas Heiberg (1758-1841)
stod sidst i 1700-tallet i spidsen for en voldsom
kritik af det danske kongehus. Han gjorde det med
livet som indsats, fordi der var dødsstraf for
majestætsfornærmelse.
Heiberg var satiriker og samfundskritiker. Han
latterliggjorde eliten med kongen i spidsen.
I 1799 blev det for meget for kongen, og efter en
retssag blev Heiberg landsforvist på livstid.
Foredragsholderen fortæller den dramatiske
historie om en af de første satirikere i
danmarkshistorien og den skæbne, der overgik
ham, da magten slog til”.
Mandag d. 07-02-2022
kl. 19:00 - 21:00
Hold nr. 6222111882
kr. 130,-

”På sporet af H. C. Andersen
som værdikriger”.
”Den verdensberømte forfatter H. C. Andersen
forsøgte at holde afstand til den politiske proces,
der førte til enevældens fald i 1848 og folkestyre
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”På sporet af den spansk
borgerkrig, Gustaf og Guernica”.
”Den spanske borgerkrig (1936-39) var et opgør
mellem Folkefronten -et demokratisk valgt
venstreorienteret styre- og kongetro fascister med
general Franco i spidsen. Francos styre vandt, og
Franco var spansk diktator fra 1939 til 1975, hvor
han døde, og det spanske kongedømme blev
genoprettet.
Borgerkrigen i Spanien blev også en generalprøve
på 2. Verdenskrig, og tusindvis af frivillige fra hele
Europa også fra Danmark tog til Spanien under
borgerkrigen for at kæmpe på Folkefrontens side
mod Francos fascistiske styrker. I foredraget
indgår flere videoer om borgerkrigen samt omtale
af
-den danske digter Gustaf Munch-Petersen, der
tog til Spanien som frivillig og kæmpede på
Folkefrontens siden. Han blev dræbt sidst i marts
1838.
-den spanske maler Pablo Picassos
verdensberømte antikrigsmaleri ”Guernica”, som
Picasso malede i foråret 1937.
Foredragsholderen er en af de største kendere af
den spanske borgerkrig i Danmark”.
Mandag d. 21-03-2022
kl. 19:00 - 21:00
Hold nr. 6222111885
kr. 130,-

”På sporet af kristendom og
politik -en sprængfarlig
nationalkonservativ cocktail”.
”Det yderste højre i dansk politik ønsker at øge
kristendommens betydning i dansk politik.
Det er en sprængfarlig cocktail og truer den
sekulære stat med adskillelse af religion og politik.
Vi ser det bl.a. i øjeblikket i Dansk Folkeparti, som
bruger koblingen af kristendom og politik som det
varemærke, der skal give partiet ny styrke.
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Foredragsholderen analyserer de nye
værdipolitiske signaler og advarer mod religions
genkomst i dansk politik”.
Mandag d. 04-04-2022
kl. 19:00 - 21:00
Hold nr. 6222111886
kr. 130,-

”På sporet af identitetspolitik,
der føder krænkelseskulturen”.
”Hvad nationalkonservatismen er for det yderste
højre, er identitetspolitikken for venstrefløjen.
Begge dele er farlige for sammenhængskraften i
vores samfund.
Identitetspolitik er venstrefløjens varemærke.
Identitetspolitik er kategorisk og ekskluderende.
Identitetspolitik er polariserende og arbejder i en
sort-hvid kontekst, der udelukker alle, der ikke
underlægger sig den identitetspolitiske linje. I
yderste konsekvens er flere identitetspolitiske
grupperinger på venstrefløjen revolutionære og
arbejder på et opgør mod samfundets gældende
normer. Det ser vi bl.a. i krænkelseskulturen, der
fødes af identitetspolitik og venstrefløjens paroler.
Foredragsholderen giver eksempler på
krænkelsespolitik og knytter dem til den
identitetspolitik, der startede med ungdomsoprøret
i 1968”.
Mandag d. 02-05-2022
kl. 19:00 - 21:00
Hold nr. 6222111887
kr. 130,-

”På sporet af nye demokratiske
udfordringer udløst af
coronakrisen”.
”På sporet af nye demokratiske udfordringer udløst
af coronakrisen”. ”Coronakrisen har sat fokus på
alle små og store tandhjul i velfærdsstaten. Den
normale politiske debat mellem partierne har
ændret sig, fordi al politik nu er underlagt hensynet
til at beskytte folkesundheden. Samtidig skal vi i
fællesskab genoprette
samfundsøkonomien.Coronakrisen har vist, at
magtbalancen mellem den lovgivende, udøvende
og dømmende kraft i det danske demokrati har
forrykket sig til fordel for den udøvende magt. Det
gavner ikke folkestyret og den demokratiske
samtale.Derfor er der behov for at gentænke
demokratiet. Coronakrisen giver mulighed for at
tænke og praktisere politik i et langt bredere
samarbejde end tidligere. Hvis politikerne vil og
tør.Foredragsholderen peger på, at tættere
samarbejde på midten af dansk politik både er
nødvendig og fordelagtig, når andre politiske
opgaver skal løses f.eks. hensynet til miljøet,
biodiversiteten og klimakrisen”. ”I otte foredrag i
serien ”På sporet af” kommer vi helt tæt på vigtige
begivenheder og personligheder, der har haft
afgørende indflydelse på overgangen fra enevælde
til folkestyre i 1849 og demokratiets udvikling frem
til i dag.De debatskabende foredrag kan give alle
indsigt i demokratiets dramatiske historie. Det gør
det muligt at debattere demokratiets nuværende
status og truslerne mod demokratiet udefra som
terror og indefra som nationalistiske tendenser,
identitetspolitik på begge politiske fløje, populisme
og polarisering.
Mandag d. 16-05-2022
kl. 19:00 - 21:00
Hold nr. 6222111888
kr. 130,Alle 8 foredragsaftener
Hold nr. 6222111880
8 gange i alt - 16 lek.

kr. 800,- (700,-)

Foredrag
Onsdagsforedrag:

Europas kriser og konflikter
- før og nu
12 Foredrag i Musikstalden på Grønnegade
kl. 18.30-21.00
V/Tommy P. Christensen
Den europæiske historie kan være svær at holde
styr på med de talrige kriser og konflikter siden de
to verdenskrige. I denne spændende række af
foredrag tager vi fat i de enkelte europæiske
nationers historie før - og efter milleniumskiftet.
Ofte har der i de enkelte lande være forhold, der
også har påvirket udviklingen uden for landets
egne grænser. En ting vi kan lære af den historie
er, at viden om de enkelte kriser og konflikter
ganske ofte kan sætte os i stand til at se,
hvorledes de også kan sætte deres fingeraftryk på
den europæiske historie...
Alle onsdage indledes med en landepræsentation,
hvor særpræg af historisk, religiøs og politisk art
ridses op, og efter en pause med kaffe, the og
kage, tager vi fat på de nyere kriser og konflikter i og omkring - nationen. Der udleveres udførligt
undervisningsmateriale med kildehenvisninger ved
alle foredragene. Tilsammen giver det et godt
overblik over de væsentligste problemer i nyere
europæisk historie

Polen - pladsmangel ved Østersøen?
Der skal oprettes en uafhængig polsk stat, som
skal omfatte de områder, der bebos af utvivlsomt
polske befolkninger, og den skal have sikret fri og
tryg adgang til havet, og dens politiske og
økonomiske uafhængighed og territoriale
ukrænkelighed skal garanteres ved international
overenskomst bestemte USA's præsident
Woodrow Wilson op til forhandlingerne ved Den 1.
Verdenskrigs afslutning. Det lød godt og rigtigt,
men lagde kimen til en ny verdenskrig, da de fire
europæiske stormagter, Frankrig, Storbritannien,
Tyskland og Rusland skulle forholde sig til Polens
retmæssige placering på Europa-kortet.
Etableringen og udvidelsen af EU ser ikke ud til at
have bragt løsningen på ”Det polske spørgsmål”.
Onsdag d. 02-02-2022
kl. 18:30 - 21:00
Hold nr. 6222111923
kr. 130,-

Schweiz - Europas store paradoks?
Hele Schweiz's nyere historie rummer en række
paradokser, der dementerer vanlige populistiske
betragtninger. Landets opdeling i selvstændige
kantonner skulle signaliserer splittelse og svaghed.
Neutraliteten skulle være en umulighed midt i
mellemkrigstidens Centraleuropa med grænser op
til Tyskland og Italien. Et dybt konservativt land,
der har valgt at stå uden for EU. En multinational
befolkning bestående af mere end 60 %
tysktalende samt et et fransktalende mindretal på
ca. 20 % og en etnisk gruppe italienere på ca.10
procent lyser som en problematisk cocktail.
Onsdag d. 09-02-2022
kl. 18:30 - 21:00
Hold nr. 6222111924
kr. 130,-

Estland – en af flere småstater omkring
Østersøen

Tyskland - fra Bonn til Berlin
"Stunde Null" er det totale tyske sammenbrud i maj
1945 blevet kaldt, men trods sønderbombede
storbyer og et tysk territorium opsplittet i
besættelses-zoner administreret af russere,
amerikanere, englændere og franskmænd. Vi ser
på udviklingen i "zonernes Tyskland" - der på få år
og en Berlin-blokade resulterede i oprettelsen af
Vesttyskland og DDR. Frem til 1999 var Bonn
regeringssæde for det nye forenede Tyskland. Vi
fokuserer på de to tysklande og
sammenlægningen efter Murens fald. Konrad
Adenauer, Walter Ulbricht, Willy Brandt, Erich
Honecker, Franz Josef Strauss, Helmut Kohl og
Angela Merkel er blandt de magtfulde politikere vi
hører om, ligesom tiden efter Genforeningen der i
Merkels regeringserklæring d. 29. januar 2014 blev
sammenkædet med 65-året for
forbundsrepublikkens oprettelse og EU's udvidelse
mod Øst - 25 år efter Murens fald.
Onsdag d. 19-01-2022
kl. 18:30 - 21:00
Hold nr. 6222111921
kr. 130,-

Finland - energiafhængighed af
Rusland eller fransk atomkraft?
Omkring 20 procent af den finske el-forsyning samt
betydelige mængder af olie og naturgas kommer
fra Putins Rusland. Op mod halvdelen af den finske befolkning (48 %) anser atomkraft for en
løsning på klimakrisen. Danmark og Tyskland
kæmper for vind og sol, men i december 2021 kom
EU-Kommissionen med et udspil til, hvorvidt akraft skal stemples som grøn? Vi ser nærmere på
Finlands situation efter Den 2. Verdenskrig og
udviklingen i landets energiforsyning under
klimakrisen og under pres fra Rusland. Selv De
Grønne i Finland finder, at a-kraft bør være en del
af løsningen på klimakrisen. Må man sætte målet
over midlet og forsøge at nedbringe vores
udledning hurtigst muligt og mest muligt?
Onsdag d. 26-01-2022
kl. 18:30 - 21:00
Hold nr. 6222111922
kr. 130,-

I Norden foretrækker vi at slå de tre baltiske lande
sammen i vores omtale af de kriser og konflikter
som kan opstå i Østersøområdet. Men det bliver
så glemt, at Danmark i en årrække har leveret
støtte til NATO’s fremskudte til-stedeværelse i
Estland. Vi opridser Estlands nyere historie og ser
nærmere på det danske bidrag til opbygning og
udvikling af det estiske forsvar. Er den danske
regering og det danske folketing indstillet på at gå
ind i krig for Estlands frihed og suverænitet, hvis
situationen skulle opstå, hvor det bliver
nødvendigt, - eller vil vi nok en gang foretrække at
lade esterne i stikken?
Onsdag d. 16-02-2022
kl. 18:30 - 21:00
Hold nr. 6222111925
kr. 130,-

UK - Briterne, Brexit og fremtiden
Siden The British Empire gik i opløsning, har man
søgt at fastholde mindet som et udtryk for
storheden i at have gået Brexit. Med Boris
Johnson ved roret sejler landet bort fra det øvrige
Europa, og det er tragisk-komisk, at der blandt
mange migranter er en tro på, at der venter dem et
godt liv, hvis de kan komme til Storbritannien.
Brexit fremhæves af menneskesmuglerne som et
argument for at tage til Storbritannien. Vi ser på
landets historie fra Den 2. Verdenskrig og til nu.
Onsdag d. 23-02-2022
kl. 18:30 - 21:00
Hold nr. 6222111926
kr. 130,-

Ukraine – på kanten af Europa og på
kant med Rusland
Siden Putins Rusland annekterede Krim fra
Ukraine, har forholdet mellem de to lande kun
blevet dårligere. For at yderligere at strø salt i såret
har præsident Putin ved flere lejligheder taget parti
for Hviderusland og den hviderussiske præsident
Alexander Lukasjenko. Ukraine har beskyldt
Hviderusland og Rusland for at skabe en
migrantkrise ved EU's østlige grænser til
Hviderusland, som har efterladt tusindvis af
mennesker strandet ude i kulden. Lukasjenko
benægter at have orkestreret migrantkrisenKan
annekteringen af Krim være en historie, der
gentager sig med de østligste dele af Ukraine?
Onsdag d. 02-03-2022
kl. 18:30 - 21:00
Hold nr. 6222111927
kr. 130,-

Sveriges genoprustning - en afgørende
del af NATO's østfront?
"Finlands sag er vor" - høres som en vanlig
bemærkning i Sverige, når der diskuteres svensk
forsvarspolitik. Vi ser på de historiske aspekter i
sagen, hører om operation "Stella Polaris" - der
blev af uvurderlig betydning for bedømmelsen af
Sovjetunionenens kapabilitet og intentioner i Den
kolde Krigs første årtier. Om de svenske politikeres
ønske om at høste den såkaldte "fredsdividende"
og den afrustning Sverige gennemgik fra 1990'erne.Nu genopruster Sverige for fuld kraft og i
perioden 2021–2025, genoprettes fem regimenter
og Upplands flyflotille i Uppsala ved Stockholm.
Total- forsvaret moderniseres, og der er blevet
placeret kampvogne på Gotland. Hvad frygter de
svenske politikere?
Onsdag d. 23-03-2022
kl. 18:30 - 21:00
Hold nr. 6222111928
kr. 130,-

Litauen – storslået historie men også en
lille nabo til Rusland
Litauen er arealmæssigt større end Danmark, men
med en befolkningsstørrelse, der er omkring det
halve. Nærheden til Polen, såvel historisk som
religiøst (ca. 80% bekender sig til den romerskkatolske Kirke) er central i det lille lands historie,
da Litauen var i union med Polen, indtil begge
lande blev indlemmet i Rusland i 1795. Men i 1918
opnåede selvstændighed, omend den litauiske
nation atter blev besat af og indlemmet i
Sovjetunionen 1940. Sin frihed fik man tilbage i
1991. I 1994 ansøgte landet som den første
tidligere sovjetrepublik om optagelse i NATO og
sluttede sig til NATO’s Partnerskab for Fred. I dag
rasler den russiske præsident Putin atter med
sablen..
Onsdag d. 30-03-2022
kl. 18:30 - 21:00
Hold nr. 6222111929
kr. 130,-

Italien – ung nation med lang historie og
med Pavekirken
En regulering af Italiens grænser skal
gennemføres efter nationalitetslinier, der tydeligt
lader sig erkende, mente den amerikanske
præsident Woodrow Wilson i 1918 ved
afslutningen af Den 1. Verdenskrig. Få år senere
havde Benito Mussolini taget magten i Italien, og et
af de første, og længstlevende fascistiske regimer i
Europa var en realitet. Vi ser på landets politiske
partier efter diktatoren og hvilken rolle ”Nord-Syddialogen” og krisen i den katolske kirke har i
italiensk politik.
Onsdag d. 06-04-2022
kl. 18:30 - 21:00
Hold nr. 6222111930
kr. 130,-

Letland – småstat der kan blive truet af
"Finlandisering" ?
Rusland har over de seneste år opbygget og
moderniseret sine væbnede styrker i det vestlige
Rusland, og må anses for militært overlegen i
Østersø-regionen i den første fase af en konflikt,
hvor Rusland kan indsætte sine styrker meget
hurtigt. Letland er ydermere i den penible situation,
at omkring ¼ af landets befolkning er russere, og
omkring en tredjedel af letterne benytter russisk
som deres modersmål. Vi ser på landets
selvstændighedstid og Rigas rolle i historien.
Onsdag d. 06-04-2022
kl. 18:30 - 21:00
Hold nr. 6222111931
kr. 130,-

Nordirland – en ung nation baseret
påen religiøs opsplitning?
Vi ser på den nu hundredårige historie for
Nordirland, de mange udfordringer med "The
Troubles", eget parlament i Stormont og betydningen af den demografiske udvikling, der kan
efterlade protestanter og unionister som en
mindretalsbefolkning. Vi ser på Brexits rolle i det
irske spørgsmål, Boris Johnsons holdninger - og
checker lige den aktuelle demografis betydning.
Onsdag d. 20-04-2022
kl. 18:30 - 21:00
Hold nr. 6222111932
kr. 130,Alle 12 Foredrag
Hold nr. 6222111920

kl. 18:30 - 21:00
kr. 1200, -(1050,-)
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Foredrag
Senioruniversitet
Magtens mange ansigter
18 foredrag
Mandage kl. 14 - 16
AOF, Riddergade 16, 4700 Næstved
v/ Steen Ole Hedelund Jørgensen
”Magten har mange ansigter og kommer til udtryk
overalt i vores liv. Vi udøver magt og udsættes for
magt. Vores evne og vilje til at bruge magten og
underlægge os magten har væsentlig indflydelse
på kvaliteten af vores liv og vores opfattelse af
frihed og lighed som demokratiets grundpiller. I
foredragsrækken ser vi på magtens mange
ansigter. Vi ser video om, hvordan magten
kommer til udtryk på mange forskellige måder
f.eks. i politik, litteratur og på film. Vi hører
historiske fortællinger om magten og drøfter,
hvordan vi oplever magten.
Foredragsrækken kan bidrage til, at vi bedre kan
identificere magtens mange ansigter og dermed
vende os mod magtmisbrug.
Foredragsholderen har skrevet flere bøger om
demokratiets dramatiske historie og om magten
både på individ- og systemplanet”.

Magtens mange ansigter - ”De
store linjer i demokratiets
dramatiske historie fra Antikken
til i dag”
”Introduktion til foredragsrækken. Demokratiets
historie er lang og dramatisk. Den strækker sig fra
det direkte demokrati i den græske antik i
århundrederne før vores tidsregning, over
Reformationens dramatiske brud med den katolske
kirkes magtmonopol, til udviklingen af den
moderne velfærdsstat. Foredragsholderen tegner
de store linjer i demokratiets dramatiske historie”.
Mandag d. 24-01-2022
kl. 14:00 - 16:00
Hold nr. 6222111661
kr. 100,- (88,-)

Magtens mange ansigter ”Grundtvig som
samfundsbygger -skældsord og
betydning”
”Han var hård ved mange, og i dag ville han nok
have haft fast plads i byretten hver dag anklaget
for injurier og ærekrænkelser mod stort set alle
andre end bønderne, som Grundtvig så som
rygraden i det danske folk. Folkestyrets fadder er
Grundtvig ikke. Han var ikke folkelig. Han var en
del af eliten og skrev om folket og det folkelige.
Han havde sin gang i de akademiske lag i
samfundet, i kirkelige kredse med samme
forkyndelse som sin egen, på hoffet og han havde
nærmest fri adgang til de kongelige. Som
samfundsbygger var Grundtvigs betydning først og
fremmest stor på det religiøse område, hvor han
fortsatte den sekularisering af det danske
samfund, der startede med Reformationen i 1517.
Hans karriere som politiker var derimod en fiasko.
Grundtvig forstod ikke den politiske proces. Han
talte og talte for sin sag i både Folketinget og
Landstinget, men hans forslag blev altid stemt
ned”.
Mandag d. 31-01-2022
kl. 14:00 - 16:00
Hold nr. 6222111662
kr. 100,- (88,-)

Magtens mange ansigter - ”Om
H. C. Andersen -det politiske, det
pædagogiske og troen”
”I den verdensberømte eventyrdigter H. C.
Andersens samtid var der stort historisk og politisk
opbrud i Danmark. Foredragsholderen læser
uddrag af flere af de mest værdipolitiske eventyr
fra H. C. Andersens hånd og dokumenterer fra H.
C. Andersens egne tekster, at han følte sig hårdt
presset af den politiske uro i Danmark. H. C.
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Andersen forsøgte at holde afstand til den politiske
proces, der førte til enevældens fald i 1848 og
folkestyre fra 1849. Det lykkedes ikke. Alle parter i
den offentlige debat også kongen forsøgte at
inddrage eventyrdigteren i deres politiske
kampagner, og i flere tilfælde lod han sig bruge”.
Mandag d. 07-02-2022
kl. 14:00 - 16:00
Hold nr. 6222111663
kr. 100,- (88,-)

Magtens mange ansigter - ”Et
aparte trekløver af store
danskere”
”I midten af 1800-tallet var der en heftig debat i
Danmark om religion og folkestyre. Tre store
danske personligheder var på hver deres måde
frontfigurer i denne debat: teologen, salmedigteren
og politikeren N. F. S. Grundtvig (1783-1872),
forfatteren H. C. Andersen (1805-1875) og
filosoffen Søren Kierkegaard (1813-1853). De
prægede livsbetingelserne for det enkelte
menneske, og de påvirkede samfundet, fremmede
frisætningen fra religiøse åg og bidrog til den
fredelige overgang fra enevælde til folkestyre. Som
personer var de tre værdikrigere et aparte
trekløver. Grundtvig og Kierkegaard hadede
hinanden. Kierkegaard og H. C. Andersen
ignorerede hinanden. H. C. Andersen forsøgte at
blive god ven med Grundtvig, men blev afvist.
Foredragsholderen tegner et portræt af det aparte
trekløver, deres tanker og deres indbyrdes
forhold”.
Mandag d. 14-02-2022
kl. 14:00 - 16:00
Hold nr. 6222111664
kr. 100,- (88,-)

Magtens mange ansigter ”Starten på velfærdsstaten og
Kanslergadeforliget i 1933”
”Den danske velfærdsstat udviklede sig i fem
banebrydende bølger af reformer fra år 1800 til i
dag, hvor velfærd er blevet ideologi for alle partier.
Et afgørende skridt mod velfærdsstaten skete med
Kanslergadeforliget i 1933. Her indgik den
socialdemokratisk-radikale regering med Thorvald
Stauning i spidsen i al hemmelighed forlig med
Venstre. En truende generalstrejke blev forhindret,
en stor socialreform forbedrede arbejdernes
levevilkår, og landbruget fik forbedret økonomi
efter en devaluering. Forliget er epokegørende i
velfærdsstatens historie både i indhold og i
forhandlingsforløbet. Forhandlingerne var hårde og
varede hele natten. Der blev drukket mange
whiskysjusser og røget store cigarer, og om
morgenen var forliget på plads. Foredragsholderen
gennemgår det dramatiske forhandlingsforløb og
forklarer den store betydning for den danske
velfærdsstat, som Kanslergadeforliget fik. Det var i
indhold og form et forlig, der fik afgørende
betydning for udviklingen af velfærdsstaten frem til
midt i 1970-erne”.
Mandag d. 21-02-2022
kl. 14:00 - 16:00
Hold nr. 6222111665
kr. 100,- (88,-)

Magtens mange ansigter ”Tidsånden”
”Hvad er det med den tidsånd?
Den sniger sig ind på os overalt. Den styrer
meningsdannelsen for pludselig at ændre sig, når
vi lige har vænnet os til den. Hvem styrer
tidsånden? Tidsånden er et spejl, der spejler tidens
tendenser, et spejl, der også spejler sig selv.
Tidsånden er derfor både spejl og slør.
Tidsånden kan vi bruge til både at forstå den
historiske sammenhæng og til at forsøge at se ind i
fremtiden. Men tidsånden kan også være farlig som slangen i paradis. Tidsånden kan snyde os til
at tro på en illusion og bruge vores liv forkert.
Måske opdager vi det aldrig. Vi flyder bare med
strømmen og lader alt det udvendige bestemme
over os og det liv, vi kun får en gang.
Foredragsholderen udvikler i foredraget i dialog
med deltagerne en tese om, hvad det er for en
tidsånd, vi lever i. Han konkluderer, at tidsånden
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viser en tydelig tendens til, at demokratiet og
retsstaten er truet indefra”.
Mandag d. 28-02-2022
kl. 14:00 - 16:00
Hold nr. 6222111666
kr. 100,- (88,-)

Magtens mange ansigter - ”Det
moderne gennembrud”
”Det er d. 3. november 1871.
På Københavns Universitet holder forfatteren,
litteraten og kulturkritiker Georg Brandes (18421927) den første af en række forelæsninger, der
kom til at ændre Danmark. Effekten af
forelæsningsrækken ”Hovedstrømninger i det 19de
Aarhundredets Litteratur” var enorm. Ikke kun i
litteraturen, men også kulturelt og politisk.
Georg Brandes gjorde op med Romantikken. Han
krævede, at forfattere og digtere stoppede med at
forskønne virkeligheden. Han forlangte en litteratur
med bid, en socialrealistisk litteratur, en litteratur
om danskernes reelle liv også i bunden af
samfundslagene. Kritikken fra Georg Brandes
fængede litterært, kulturelt og politisk.
Foredragsholderen gennemgår hovedlinjerne i det
moderne gennembrud, som han stadig mener er
aktivt og en forudsætningen for vores folkestyre”.
Mandag d. 07-03-2022
kl. 14:00 - 16:00
Hold nr. 6222111667
kr. 100,- (88,-)

Magtens mange ansigter "Lykke-Per"
"- om forfatteren Henrik Pontoppidans
fremragende roman om præstesønnen Peter
Andreas Sidenius, der kæmpede sin egen hårde
og bitre kamp for at blive fri af det religiøse åg fra
barndomshjemmet. Romanen udkom som otte
selvstændige romaner i årene 1898-1904.
Romanen rummer mange undertemaer f.eks. om
kærlighed, anerkendelse, eneren og fællesskabet,
og den kan bruges som spejl for nutidige
problemstillinger.
Foredragsholderen analyserer romanen, som er et
markant eksempel på bruddet med romantikken og
den nye socialrealistiske litteratur, som det
moderne gennembrud udløste.
Romanen er ikke en politisk roman, men en
politiserende og polariserende roman, der giver
læserne stof til eftertanke. Det forsøger
foredragsholderen også at gøre -give stof til
eftertanke.
Mandag d. 14-03-2022
kl. 14:00 - 16:00
Hold nr. 6222111668
kr. 100,- (88,-)

Magtens mange ansigter "Gustaf"
”Foredrag ”Gustaf” handler om digteren Gustaf
Munch Petersen, der i 1937 forlod hjemmet i
Gudhjem, sin højgravide kone og en datter på et år
for at tage til Spanien som frivillig i den spanske
borgerkrig. Han blev dræbt i marts 1938, og hans
lig blev aldrig fundet.
I foredraget indgår oplæsning af breve, som Gustaf
Munch Petersen lige til det sidste skrev til familien
på Bornholm”.
Mandag d. 21-03-2022
kl. 14:00 - 16:00
Hold nr. 6222111669
kr. 100,- (88,-)

Magtens mange ansigter - ”Pelle
Erobreren”
”Foredragsholderen viser uddrag af den
Oscarbelønnede dansk-svenske film "Pelle
Erobreren" fra 1987, som Bille August instruerede.
Filmen har forfatteren Martin Andersen Nexøs
store roman med samme titel som forlæg.
Filmen har fokus på de store uligheder i samfundet
sidst i 1800-tallet.
Filmens dramaturgi og filmiske udtryk analyseres.
På det grundlag præsenterer foredragsholderen en
analysemodel, som kan bruges til at afkode både
film og tv”.
Mandag d. 28-03-2022
kl. 14:00 - 16:00
Hold nr. 6222111670
kr. 100,- (88,-)

Foredrag
Magtens mange ansigter "Luther"
”I foredraget vises uddrag fra den tysk-engelske
film ”Luther” fra 2010 om munken Martin Luther og
hans opgør i begyndelsen af 1500-tallet med den
katolske kirke.
For Luther var det et teologisk opgør. Han vendte
sig mod den katolske kirkes udlægning af Bibelen
og salget af afladsbreve.
Men i løbet af få år udviklede det sig til borgerkrig i
det centrale Tyskland. Luthers opgør startede et
civilt opgør vendt mod de vilkår, som den brede
befolkning levede under.
Foredragsholderen dokumenterer i foredraget den
store betydning, som Luthers virke fik for
udviklingen af den sekulære stat, hvor religion og
politik holdes adskilt”.
Mandag d. 04-04-2022
kl. 14:00 - 16:00
Hold nr. 6222111671
kr. 100,- (88,-)

Magtens mange ansigter ”Gøgereden”
”I foredraget vises uddrag fra den amerikanske film
”Gøgereden” fra 1975 om livet på et hospital for
sindslidende. Grundtemaet i filmen er menneskets
kamp for personlig frihed i en nærmest evig kamp
mod systemtvang. Dette tema analyseres af
foredragsholderen. Temaet er helt afgørende for at
udvikle frie samfund med demokrati,
menneskerettigheder og retsstater.
Der vises eksempler fra filmen på, hvor galt det
kan gå, når systemet bruger vold til at undertrykke
mennesket”.
Mandag d. 11-04-2022
kl. 14:00 - 16:00
Hold nr. 6222111672
kr. 100,- (88,-)

Magtens mange ansigter ”Derfor er Peter Sabroe stadig en
socialdemokratisk stjerne”
”Foredragsholderen tegner et portræt af den store
socialdemokratiske journalist, samfundsrevser og
politiker Peter Sabroe. Der vises uddrag af filmen
”Kampen mod uretten” fra 1949.
I den dramatiske film skildres, hvordan Peter
Sabroe altid kæmpede de svages kamp mod
magten. Han skrev om de svages umenneskelige
vilkår, kæmpede mod uretten som politiker og var i
årtier de svages fremmeste frontkæmper.
Peter Sabroe levede fra 1867 til 1913. Han omkom
ved en togulykke”.
Mandag d. 25-04-2022
kl. 14:00 - 16:00
Hold nr. 6222111673
kr. 100,- (88,-)

Magtens mange ansigter - ”Den
spanske borgerkrig, Picasso og
Guernica”
”-et foredrag om den spanske borgerkrig, der
startede i juli 1936 og sluttede efter næsten fire
blodige år i marts 1939.
Borgerkrigen var et opgør mellem Folkefronten, et
demokratisk valgt venstreorienteret styre, der
kæmpede mod kongedømmet, for folkestyre,
sociale reformer og udligningen af de enorme
klasseforskelle i det spanske samfund i 1930-er,
og så kongetro fascister med general Franco i
spidsen. Francos styre vandt, og Franco var
spansk diktator fra 1939 til 1975, hvor han døde,
og det spanske kongedømme blev genoprettet
under en demokratisk konstitutionel forfatning.
Borgerkrigen i Spanien blev også en generalprøve
på 2. Verdenskrig. Tusindvis af frivillige fra hele
Europa også fra Danmark tog til Spanien under
borgerkrigen for at på Folkefrontens side mod
Francos fascistiske styrker.
I foredraget indgår flere videoer om borgerkrigen
-samt omtale af den danske digter Gustaf MunchPetersen, der tog til Spanien som frivillig og
kæmpede på Folkefrontens siden og blev dræbt
sidst i marts 1838, -og omtale af den spanske
maler Pablo Picassos verdensberømte
antikrigsmaleri ”Guernica”, som Picasso malede i
foråret 1937. Foredragsholderen er en af de
største kendere af den spanske borgerkrig”.

Mandag d. 02-05-2022
Hold nr. 6222111674

kl. 14:00 - 16:00
kr. 100,- (88,-)

Magtens mange ansigter "Beskyt frihedsrettighederne og
retsstaten"
”Den spanske borgerkrig i 30-erne og 2.
Verdenskrig var et frontalangreb på demokratiet og
retsstaten. Foredraget handler om udhulingen af
frihedsrettighederne og behovet for at beskytte
retsstaten. Lignende angreb fra det yderste højre
ser vi også i dag i USA og i flere europæiske lande
bl.a. Danmark. Truslerne mod demokratiet både
udefra og indefra udhuler frihedsrettighederne og
angriber retsstaten. Samtidig øges spændingerne
mellem generationerne, hvor ældre tror på det
repræsentative demokrati, mens unge mennesker i
dag hævder egen ret og betvivler, at politikerne har
evne og vilje til at løse tidens store politiske
opgaver i kampen mod klimaforandringerne,
indsats mod belastningen af miljøet og indgreb
mod stigende sociale og økonomiske ulighed.
Foredragsholderen argumenterer for, at behovet
for en ny grundlov er stort. Den skal sikre
muligheder for øget demokratisering, og debatten
om en ny grundlov bør også omfatte spørgsmålet:
Kongerige eller Republik? Det har
foredragsholderen et personligt bud på”.
Mandag d. 09-05-2022
kl. 14:00 - 16:00
Hold nr. 6222111675
kr. 100,- (88,-)

Magtens mange ansigter "Eftersøgning: den sidste
socialdemokrat"
”Foredragsholderen har gennem flere år rejst
landet tyndt med foredraget. Han har ledt efter de
grundlæggende socialdemokratiske værdier i en
tid, hvor den socialdemokratiske
arbejderbevægelse mister styrke overalt i Europa.
Eftersøgningen har indtil videre ikke båret frugt. De
socialdemokratiske grundværdier er forsvundet,
men eftersøgningen fortsætter”.
Mandag d. 30-05-2022
kl. 14:00 - 16:00
Hold nr. 6222111678
kr. 100,- (88,-)
Der er penge at spare ved at vælge hele
rækken – Alle 18 foredrag
Mandag d. 24-01-2022
kl. 14:00 - 16:00
Hold nr. 6222111660
kr. 1520,- (1330,-)

Magtens mange ansigter - ”Om
angreb på retsstaten indefra:
Støjberg-sagen, Trump og
minkene".
”Foredraget rummer en guide til at forstå Støjbergsagen og afgørelsen i rigsretssagen mod den
tidligere Venstre-minister. Men foredraget
inddrager også andre sager, der er udtryk for det
samme: Angreb på retsstaten indefra.
Det drejer sig om angrebet på Kongressen i
Washington 6. januar 2021, de voldsomme under
coronakrisen i København arrangeret af ”Men In
Black” og minksagen. Desuden omtales
nationalitetsbevægelser flere steder i Europa bl.a.
Catalonien og udhulingen af demokratiet og
retsstaten i Polen og Ungarn.
Eksemplerne viser, at den politiske polarisering er
voldsom. Det samme er polariseringen i
befolkningen. Det skader sammenhængskraften i
vores demokrati og det udvisker grænserne
mellem politik og jura.
Foredragsholderen argumenterer for, at der bag
sagerne ligger en voldsom konfrontation mellem
tilhængerne af retsstatens grundprincip om, at alle
er lige for loven, og på den anden side en voldsom
folkelig opinion, der får kraft fra antidemokratiske
tendenser. Derfor handler sagen filosofisk set om
en kamp mellem følelser og fornuft, og
foredragsholderen konkluderer, at et demokrati
baseret på følelser, vil blive et retsløst samfund”.
Mandag d. 16-05-2022
kl. 14:00 - 16:00
Hold nr. 6222111676
kr. 100,- (88,-)

Magtens mange ansigter ”Sammenhængskraften i
samfundet er truet".
”Venstrefløjens identitetspolitik,
krænkelseskulturen og dyrkelsen af nationalkonservative værdier på den yderste højrefløj truer
sammenhængskraften i vores demokrati og
retsstat. Truslen er udtryk for alvorlige forsøg på at
korrigere samfundets nuværende kurs i det
moderne samfund med krav om at vende tilbage til
borgerlige dyder i de gode gamle dage,
oppositionel modaktion og markant religiøs
fundamentalisme. Lykkes modaktionerne, kan det
ende i et demokratisk kollaps”.
Mandag d. 23-05-2022
kl. 14:00 - 16:00
Hold nr. 6222111677
kr. 100,- (88,-)
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Filosofi
Filosofisk morgencafe
- forløb over 17 gange
AOF i Riddergade 16
Mandage kl. 9:30-11:30
v/ Steen Ole Hedelund Jørgensen
”Med filosofiske briller ser vi på demokratiets
dramatiske historie fra den græske antik i
århundrederne f. Kr. med direkte demokrati i
bystaterne til velfærdsdemokratiet i dag.
Sammen omformulerer vi de store
samfundstænkeres ideer til et sprog, vi kan forstå
som borgere, der lever i et demokratisk
fællesskab, og som private personer, der lever et
individuelt liv i et frit land med høj levestandard og
også heftig politisk debat. Som det sig hør og bør i
et demokrati, der hylder ytringsfriheden.
På den ”Filosofiske morgencafe” mandag
formiddag er udgangspunktet oplæg om udvalgte
missionærer, teologer, filosoffer, politologer,
sociologer, jurister, forfattere og politikere , der på
hver deres særlige og markante vis fra Antikken i
århundrederne f. Kr. til sidst i 1800-tallet har
bidraget til den europæiske idehistorie og i
moderne tid bidraget til at afvikle enevælden og
skabe folkestyre i Europa og i Danmark.
Vi deler vores viden, tænker tanker sammen,
udvikler vores demokratiske samtale, lægger
brikkerne til demokratiets værdibaserede puslespil
og skaber en fælles forståelse for, at demokrati
både er praksis, men også dannelse.
I foredragsrækken indgår bogserien om
demokratiets dramatiske historie og en række
essays om demokratiske og eksistentielle temaer,
som foredragsholderen har skrevet og fået udgivet.
40 store tænkere i perioden ca. 500 f. Kr. til ca.
1850 kommer på besøg på ”Filosofisk
Morgencafe”: Sokrates, Platon, Aristoteles, Paulus,
Seneca, Marcus Aurelius, Justinus Martyr,
Irenæus, Origines, Tertullian, Anthanasius,
Augustin, Thomas Aquinas, Nicholò Machiavelli,
Erasmus af Rotterdam, Thomas More, Jean Bodin,
Francis Bacon, Thomas Hobbes, Rene Descartes,
Baruch de Spinoza, John Locke, Charles
Montesquieu, Voltaire, Rousseau, David Hume,
Adam Smith, Edmund Burke, Jeremy Bentham,
Immanuel Kant, Hegel, Benjamin Constant,
Benjamin Franklin, John Stuart Mill, Alexis
Tocqueville, Ludvig Holberg, N. F. S. Grundtvig, H.
C. Andersen, Johan Ludvig Heiberg og Søren
Kierkegaard. Og der er sikkert mange flere, der
banker på cafedøren undervejs.
Filosofisk morgencafe: Det er rundstykker, kaffe og
lidt ånd mandag formiddag”.

Filosofisk morgencafe
-Store græske filosoffer
Vi starter i den græske antik i århundrederne f. Kr.,
hvor den europæiske idehistorie begyndte. På
besøg i ”Filosofisk Morgencafe” i dag er de store
græske filosoffer Sokrates (469 f. Kr.-399 f. Kr.),
Platon (428 f. Kr.-348 f. Kr.) og Aristoteles (384 f.
Kr.-322 f Kr.). Vi begynder at lægge et demokratisk
puslespil, og på de første brikker står der sandhed,
ideer, staten, etik, demokrati og politik.
Mandag d. 24-01-2022
kl. 09:30 - 11:30
Hold nr. 6222103681
kr. 120,- (105,-)

Filosofisk morgencafe Kristendommens grundværdier
I de første århundreder e. Kr. var kirkefædrene i
intens, brutal og livsfarlig strid om Kristendommens
grundværdier. Vi fortsætter med at lægge et
demokratisk puslespil og har i dag fokus på
brikkerne den kristne tro, Jesus som Gud og
menneske, dåben, næstekærlighed og
Kristendommens betydning for opbygningen af de
europæiske stater.
Mandag d. 31-01-2022
kl. 09:30 - 11:30
Hold nr. 6222103682
kr. 120,- (105,-)

Filosofisk morgencafe Romerrigets stoiske filosoffer
Den filosofiske retning Stoicismen udviklede sig i
århundrederne e. Kr. sideløbende med
Kristendommen, men frasagde sig religiøse ideer
og følelser. I dag er Stoicismen i stor vækst i
Vesten. Dagens oplæg drejer sig om Romerrigets
stoiske filosoffer Seneca og Marcus Aurelius Vi
fortsætter med at lægge et demokratisk puslespil
og har i dag fokus på brikken Stoicismen.
Mandag d. 07-02-2022
kl. 09:30 - 11:30
Hold nr. 6222103683
kr. 120,- (105,-)

Filosofisk morgencafe
- Store tænkere fra den tidlige del af
Renæssancen
Vi springer nu frem til store tænkere, der levede i
den tidlige del af Renæssancen På besøg i dag er
den italienske filosof og samfundsteoretiker
Niccolò Machiavelli og den engelske politiker og
forfatter Thomas More. Vi fortsætter med at lægge
et demokratisk puslespil og har i dag fokus på
brikkerne magtanvendelse, enevælde, socialisme
og ideologi i det demokratiske puslespil.
Mandag d. 14-02-2022
kl. 09:30 - 11:30
Hold nr. 6222103684
kr. 120,- (105,-)

Filosofisk morgencafe
- Erasmus af Rotterdam
Vi har i dag besøg af den nederlandske teolog og
filosof Erasmus af Rotterdam. Han var en af de
største humanistiske tænkere i Renæssancen (ca.
1400-1690). Vi fortsætter med at lægge et
demokratisk puslespil og har i dag fokus på
brikkerne den frie vilje, kristendom og humanisme.
Mandag d. 21-02-2022
kl. 09:30 - 11:30
Hold nr. 6222103685
kr. 120,- (105,-)

Filosofisk morgencafe
- Rene Descartes
I den senere del af Renæssancen (ca. 1400-1690)
var den franske matematiker og filosof Rene
Descartes (1596-1650) en betydelig bidragyder til
den moderne filosofi. Vi fortsætter med at lægge et
demokratisk puslespil og har i dag fokus på
brikkerne erkendelse og rationalismen og
menneskets brug af fornuften fremfor følelserne.
Mandag d. 28-02-2022
kl. 09:30 - 11:30
Hold nr. 6222103686
kr. 120,- (105,-)

Filosofisk morgencafe
- Jean Bodin og Thomas Hobbes
I den senere del af Renæssancen (ca. 1400-1690)
leverede den franske politiker og filosof Jean Bodin
(1530-1596) og den engelske filosof og politiske
teoretiker Thomas Hobbes (1588-1679) væsentlige
bidrag til den senere udvikling af enevælden,
nationalstaten, det liberale marked og
borgerrettigheder. Vi fortsætter med at lægge et
demokratisk puslespil, og har i dag fokus på
brikkerne suverænitet, enevælde, markedet,
samfundskontrakt, frihed og lighed.
Mandag d. 14-03-2022
kl. 09:30 - 11:30
Hold nr. 6222103687
kr. 120,- (105,-)

Filosofisk morgencafe
- Baruch de Spinoca
I den sene del af Renæssancen (ca. 1400-1690)
leverede den nederlandske filosof Baruch de
Spinoca (1632-1677) afgørende analyser om den
tænkning i rettigheder, som demokratiet senere
blev funderet på. Vi fortsætter med at lægge et
demokratisk puslespil, og har i dag fokus på
brikkerne demokrati og ytringsfrihed.
Mandag d. 21-03-2022
kl. 09:30 - 11:30
Hold nr. 6222103688
kr. 120,- (105,-)

Filosofisk morgencafe
- Oplysningstiden
I Oplysningstiden (ca. 1690-1800) fik den engelske
filosof John Locke (1632-1704) og den franske
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forfatter og politolog Charles-Louise Montesquieu
(1689-1755) stor indflydelse på opbygningen af
staten og reglerne for statens magtanvendelse
overfor borgerne. Vi fortsætter med at lægge et
demokratisk puslespil og har i dag fokus på
brikkerne statens råderum, rettigheder og
tredelingens af magten.
Mandag d. 28-03-2022
kl. 09:30 - 11:30
Hold nr. 6222103689
kr. 120,- (105,-)

Filosofisk morgencafe
- Voltaire og Jean-Jacques Rousseau
Oplysningstiden (ca. 1690-1800), hvor mange
store tænkere i Europa pressede på for at få ideen
om demokrati realiseret, kulminerede det med den
franske revolution (1789-1799). Den var baseret
på politiske ideer fra bl.a. den franske filosof,
satiriker og samfundskritiker Voltaire (1694-1778)
og filosoffen Jean-Jacques Rousseau (17121778), født i Schweiz, men bosat i Frankrig som
voksen. Deres politiske ideer præger stadig de
moderne demokratier, som vi kender dem i dag.
Vi fortsætter med at lægge et demokratisk
puslespil og har i dag fokus på brikkerne tolerance,
ytrings, religions- og forsamlingsfrihed, lighed,
opdragelse og pædagogik.
Mandag d. 04-04-2022
kl. 09:30 - 11:30
Hold nr. 6222103690
kr. 120,- (105,-)

Filosofisk morgencafe
- David Hume og Edmund Burke
I Oplysningstiden (ca. 1690-1800) bidrog den
skotske filosof og historiker David Hume (17111776) og den irsk-engelske politiker og forfatter
Edmund Burke (1729-1797) med afsæt i
traditionen til en voksende ideologisering af den
politiske tænkning. Vi fortsætter med at lægge et
demokratisk puslespil og har i dag fokus på
brikkerne nyttetænkning, egennytte,
samfundsnytte og konservatisme.
Mandag d. 11-04-2022
kl. 09:30 - 11:30
Hold nr. 6222103691
kr. 120,- (105,-)

Filosofisk morgencafe
- Adam Smith og Jeremy Bentham
I Oplysningstiden (ca. 1690-1800) udviklede den
skotske økonom og samfundstænker Adam Smith
(1723-1790) de teoretiske ideer bag det frie
marked og liberalismen, og den engelske jurist og
filosof Jeremy Bentham (1748-1831) formulerede i
de første årtier i 1800-tallet voldsom kritik af den
franske revolution og videreudviklede ideerne bag
konservatismen. Vi fortsætter med at lægge et
demokratisk puslespil og har i dag fokus på
brikkerne markedet, liberalismen, konservatismen,
retsstaten og velfærd.
Mandag d. 25-04-2022
kl. 09:30 - 11:30
Hold nr. 6222103692
kr. 120,- (105,-)

Filosofisk morgencafe
- Immanuel Kant
I sidste del af Oplysningstiden (ca. 1690-1800)
udviklede den tyske filosof Immanuel Kant (17241804) en række filosofiske teser, som stadig kan
findes i de moderne demokratier. Bl.a. mente Kant,
at mennesket både har pligter og rettigheder, og at
mennesket er et væsen, der tænker i fornuft. Vi
fortsætter med at lægge et demokratisk puslespil
og har i dag fokus på brikkerne oplysning,
dømmekraft, pligter, rettigheder internationalt
samarbejde og fredsarbejde.
Mandag d. 02-05-2022
kl. 09:30 - 11:30
Hold nr. 6222103693
kr. 120,- (105,-)

Filosofisk morgencafe
- Georg Wilhelm Friedrich Hegel
I sidste del af Oplysningstiden (ca. 1690-1800) og
begyndelsen af 1800-tallet var den tyske filosof
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)
fremtrædende i udviklingen af retsstaten og
konsekvenserne af menneskets
selvstændiggørelse. Vi fortsætter med at lægge et

Filosofi & Litteratur
demokratisk puslespil og har i dag fokus på
brikkerne individualitet, fremmedgørelse og
retsstaten.
Mandag d. 09-05-2022
kl. 09:30 - 11:30
Hold nr. 6222103694
kr. 120,- (105,-)

Filosofisk morgencafe
- Benjamin Constant og Alexis de
Tocqueville
I sidste del af Oplysningstiden (ca. 1690-1800) og
begyndelsen af 1800-tallet lå det i tidsånden, at
nye styreformer var på vej i Europa. Den franske
forfatter og politiker Benjamin Constant (17671830) anså repræsentativt demokrati og personlig
frihed for væsentlige idealer i en ny
samfundsorden, der skulle aflæse enevælden. Den
franske sociolog og politiker Alexis de Tocqueville
(1805-1859) advarede mod at gennemføre for
meget lighed i samfundet. Vi fortsætter med at
lægge et demokratisk puslespil og har i dag fokus
på brikkerne repræsentativt demokrati, frihed,
lighed, demokratiske institutioner og trusler mod
demokratiet.
Mandag d. 16-05-2022
kl. 09:30 - 11:30
Hold nr. 6222103695
kr. 120,- (105,-)

Filosofisk morgencafe
- John Stuart Mill
Efter de europæiske revolutioner i 1848, hvor
folkestyre afløste enevælden, fortsatte debatten
om repræsentativt demokrati og politikernes nye
opgaver. Fremtrædende i debatten var den
engelske økonom, filosof og politiker John Stuart
Mill (1806-1873). Han bragte velfærd i spil.Vi
fortsætter med at lægge et demokratisk puslespil
og har i dag fokus på brikkerne demokratisering og
velfærd.
Mandag d. 23-05-2022
kl. 09:30 - 11:30
Hold nr. 6222103696
kr. 120,- (105,-)

Filosofisk morgencafe
- Holberg, Gruntvig, Heiberg og
Kierkegaard
Vi runder af i Danmark, hvor en stor gruppe
danske kulturpersonligheder banede vejen for en
fredelig afvikling af enevælden og overgang til
folkestyre i 1848. Det startede i 1700-tallet med
den dansk-norske forfatter Ludvig Holberg (16841754). I 1830-erne startede en heftig debat for og
imod enevælde. Fremtrædende debattører var
bl.a. teologen og historikeren N. F. S. Grundtvig
(1783-1872), dramatikeren, kritikeren og
teaterlederen Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
og teologen og filosoffen Søren Kierkegaard
(1813-1855). De advarede mod folkestyre.. Vi
fortsætter med at lægge et demokratisk puslespil
og har i dag fokus på brikkerne individualitet,
lighed, rettigheder, folkestyre, pøbelvælde,
oplysning og antidemokratisme.
Mandag d. 30-05-2022
kl. 09:30 - 11:30
Hold nr. 6222103697
kr. 120,- (105,-)
Alle morgen cafeer
Hold nr. 6222103680
17 gange i alt - 34 lek.

kl. 09:30 - 11:30
kr. 1800,- (1575,-)

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

Filosofi: Sjæl og legeme
Der skelnes imellem det legemlige og det sjælelige
og hvilke menneskelige egenskaber der hører til
det fysiske menneske og hvilke der knytter sig til
sjælen. Ligeledes betragtes kroppen som noget
konkret fysisk, der kan måles, vejes og ses, mens
sjælen er en abstrakt størrelse der er usynlig og
som nogle også mener er evig og uforgængelig.
Der læses tekster af Descartes, Locke, Berkeley
og d`Holbach.
Margrethe Østergaard
Fredag kl. 10:00 - 12:00
Hold nr. 6222103421
5 gange i alt - 10 lek.

Filosofi: Frihed og ansvar

Grønnegade
start d. 04-03-2022
kr. 560,- (490,-)

Filosofi: Søren Kierkegaards
stadieteori
Kierkegaard inddeler mennesket i tre hovedtyper –
æstetikeren, etikeren og troens ridder. Vi fødes
som æstetikere, men kan ved at foretage et
absolut valg komme til det etiske stadie. Meget få
mennesker vover at foretage troens bevægelse og
dermed blive til en troens ridder. Vi vil læse og
gennemgå tekstuddrag fra ”Enten Eller” og ”Frygt
og Bæven”, hvor Kierkegaard dels beskriver disse
mennesketyper og dels beskriver den rejse det
enkelte menneske må foretage.
Margrethe Østergaard
Fredag kl. 10:00 - 12:00
Hold nr. 6222103423
5 gange i alt - 10 lek.

Margrethe Østergaard
Mandag kl. 10:00 - 12:00
Grønnegade
Hold nr. 6222103425
start d. 31-01-2022
4 gange i alt - 8 lek.
kr. 440,- (385,-)

Litteraturkreds: Ødipusmyten
i dansk litteratur

Grønnegade
start d. 21-01-2022
kr. 560,- (490,-)

Hvorvidt mennesket er ansvarlig for sine
handlinger begrunder sig i, om man mener, vi er
styret af skæbnetro, naturlove eller miljømæssige
påvirkninger. Og med ansvarlighed følger også
spørgsmålet om, hvorvidt mennesket handler frit
og har en fri vilje til at vælge eksempelvis sin egen
livsbane. Det har filosoffer som d´Holbach, Sartre,
Hospers, Schlick og Hegel meget forskellige
synspunkter på.
Margrethe Østergaard
Fredag kl. 10:00 - 12:00
Hold nr. 6222103422
5 gange i alt - 10 lek.

virkelighed, hvor ”de stille eksistenser” ofrer sig for
en umulig kærlighed og dermed bliver
kærlighedsdrømmen til enillusion.

Grønnegade
start d. 08-04-2022
kr. 560,- (490,-)

Litteraturens veje til nye verdner:
Ønsker du at blive klogere på litteraturen og livets
mange facetter, så du bliver bedre rustet til
fremover at få mere ud af din litteraturlæsning, er
dette kursus lige noget for dig.
Kurset er inddelt i forskellige emner, der dækker
forfatterskaber, forskellige genrer så som digte,
noveller og salmer samt psykologiske og
filosofiske læsninger af forskellig litteratur.
Teksterne strækker sig fra barokken og op til i dag
og alle tekster, undtagen romaner, bliver udleveret
ved kurset start.
En typisk dobbeltlektion vil begynde med at jeg
fortæller om de historiske sociale, økonomiske og
samfundsmæssige forhold i den relevante periode.
Så vil jeg gennemgå de litterære strømninger,
således at der sikres en bred viden om det enkelte
emnes placering i litteraturhistorien. Afslutningsvis
vil jeg fortælle om den aktuelle forfatters
biografiske data og litterære produktion. På den
baggrund vil vi i fællesskab analysere og fortolke
den litterære tekst, som du har haft lejlighed til at
læse hjemme.

Ødipusmyten i dansk litteratur: Historien om
Ødipus kendes navnlig fra Freuds udlægning af
myten. Men litteraturen beskæftiger sig også med
den svage søns binding til moderen, den erotiske
dragning mod samme og den hævnende søn der
gør op med faderen. Teksts materialet vil
koncentrere sig om Rifbjerg, Lucas og
Ronè.Litteraturkreds:
Margrethe Østergaard
Mandag kl. 10:00 - 12:00
Grønnegade
Hold nr. 6222103426
start d. 07-03-2022
4 gange i alt - 8 lek.
kr. 440,- (385,-)

Litteraturkreds: J. V. Jensen
J. V. Jensen: Jensen var overbevist darwinist,
ateist og tilhænger af den nye teknologiske
udvikling. Alligevel er der i forfatterskabet tråde
tilbage til barndomshjemmets flirten med det
spirituelle, og dermed er det ikke altid, at Jensen
holder sig til det rationelle og virkelighedsnære i
sine tekster.Litteraturkreds:
Margrethe Østergaard
Mandag kl. 10:00 - 12:00
Grønnegade
Hold nr. 6222103427
start d. 04-04-2022
4 gange i alt - 8 lek.
kr. 440,- (385,-)

Litteraturkreds: Selma Lagerlöf
Selma Lagerlöf: Var den første kvindelige forfatter
der i 1909 modtog Nobelprisen i litteratur og var
også den første kvinde der blev medlem af
akademiet. Det litterære fokus vil især ligge på
novellesamlingen Kristus legender, der er skrevet i
1904.Litteraturkreds:Vi vil læse og gennemgå
litterære tekster indenfor forskellige genrer, så som
noveller, romaner, digte, salmer, gysere og
forfatterskaber. Der vil være en spændvidde fra
barokken og op til nutidens litteratur, og de enkelte
tekster vil blive sat ind i en litteraturhistorisk
sammenhæng. Tekst materialet udleveres ved de
enkelte forløbs start, undtagen romaner, som man
selv må anskaffe sig.
Margrethe Østergaard
Mandag kl. 10:00 - 12:00
Grønnegade
Hold nr. 6222103428
start d. 09-05-2022
4 gange i alt - 8 lek.
kr. 440,- (385,-)

Litteraturkreds: Tom Kristensen
Tom Kristensen: er især kendt for sin
selvdestruktive roman Hærværk, men han har
også sat sig væsentlige litterære spor med sine
digte og noveller. Hans fokus ligger især på
værditabet efter første verdenskrig, hvor den
gamle virkelighed er brudt sammen og er blevet
erstattet af kaos
Margrethe Østergaard
Mandag kl. 10:00 - 12:00
Grønnegade
Hold nr. 6222103429
start d. 13-06-2022
4 gange i alt - 8 lek.
kr. 440,- (385,-)

Litteraturkreds: Herman Bang
Bang formår som en af de første forfattere at
skildre kvinders indre sjæleliv. Et ofte behandlet
tema er modsætningen mellem drøm og
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Kol og andre luftvejslidelser –
Træningshold

Balancetræning, motion og
bevægelse
Balancen bliver dårligere når vi bliver ældre, men
ved målrettet træning kan du forbedre balancen
betydelig.Du behøver ikke at have dårlig balance
for at have glæde og gavn af denne træning, da vi
kommer hele kroppen igennem med flere
træningsmetoder. Træningen foregår siddende og
stående, og der tages hensyn til den enkeltes
kunnen og formåen.
Margit Skovgård Hansen
Tirsdag kl. 11:00 - 11:50
Hold nr. 6222104070
Hold nr. 6222104071
10 gange i alt - 10 lek.

Kildesalen
start d. 25-01-2022
start d. 19-04-2022
kr. 400,- (350 kr,-)

Pernille Struer
Tirsdag kl. 09:00 - 09:50
Hold nr. 6222104060
Hold nr. 6222104061
10 gange i alt - 10 lek.

Maglemøllevej 21
start d. 25-01-2022
start d. 19-04-2022
kr. 400,- (350 kr,-)

Pernille Struer
Torsdag kl. 09:00 - 09:50
Maglemøllevej21
Hold nr. 6222104062
start d. 27-01-2022
Hold nr. 6222104063
start d. 21-04-2022
10 gange i alt - 10 lek.
kr. 400,- (350 kr,-)

Balancetræning, motion begyndere- let niveau
Lise Mosberg Meldgaard
Tirsdag kl. 10:00 - 10:50
Hold nr. 6222104080
Hold nr. 6222104081
10 gange i alt - 10 lek.

Symfonien
start d. 01-02-2022
start d. 26-04-2022
kr. 400,- (350 kr,-)

Balancetræning, motion og
bevægelse – Øvede – også med
liggende øvelser
Lise Mosberg Meldgaard
Tirsdag kl. 09:00 - 09:50
Hold nr. 6222104082
Hold nr. 6222104083
10 gange i alt - 10 lek.

Symfonien
start d. 01-02-2022
start d. 26-04-2022
kr. 400,- (350 kr,-)

Balancetræning og bevægelse
med Qigong
I denne undervisning vil vi have fokus på Qigong
øvelser, som kan laves siddende
Undervisningen er for dig, der ikke kan eller har
svært ved at stå op i lang tid.
Har du balanceproblemer eller trænger til
optræning efter sygdom er denne træningsform
yderst effektiv. Er du kørestolsbruger kan
undervisningen også være meget effektfuld.
Qigong aktiverer kroppens selvhelbredende
kræfter og skaber balance fysisk, psykisk og
åndeligt . Når du bevæger dig langsomt, styrkes
muskler, sener og knogler på en blid
måde.Træningen foregår fortrinsvis siddende.
Margit Skovgård Hansen
Onsdag kl. 11:00 - 11:50
Kildesalen
Hold nr. 6222104142
start d. 26-01-2022
Hold nr. 6222104143
start d. 20-04-2022
10 gange i alt - 10 lek.
kr. 400,- (350 kr,-)
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Dette hold, henvender sig til dig med med kroniske
lungeproblemer. Træning af styrke og
udholdenhed ,forbedrer din krops iltoptagelse, og
dine muskler bliver bedre til at bruge den ilt de får
leveret. Hermed bedres din livskvalitet. Træningen
starter med en siddende opvarmning, hvor
kroppen stille og roligtvækkes og opvarmes.
Derefter laver vi blid træning af muskler og
åndedræt, så kroppens muskler og ledbliver
blødere og mere smidiggjorte. Vi afslutter med
afspænding, hvor kroppen får lov at slappe helt af
Fysioterapeut Lise Mosberg Meldgaard
Tirsdag kl. 11:00 - 11:50
Symfonien
Hold nr. 6222104084
start d. 01-02-2022
Hold nr. 6222104085
start d. 26-04-2022
10 gange i alt - 10 lek.
kr. 400,- (350 kr,-)

igennem et genoptræningsforløb, og har lyst til at
fortsætte med at træne. Du vil få vejledning i at
udføre enkle, styrkende øvelser, som du kan lave
derhjemme. Der bruges træningselastikker i
undervisningen, og vi vil tilråde dig at købe en
elastik, som du kan træne med hjemme.(kan
købes på første kursusdag) Medbring
liggeunderlag
Ergoterapeut Jane Friis
Fredag kl. 09:00 - 10:00
HC Andersensvej
Hold nr. 6222104108
start d. 21-01-2022
15 gange i alt - 15 lek.
kr. 800,- (700 kr,-)

Træn din balance, koordination
og styrk din krop – let øvede
Ergoterapeut Jane Friis
Fredag kl. 10:15 - 11:15
Hold nr. 6222104109
15 gange i alt - 15 lek.

HC Andersensvej
start d. 21-01-2022
kr. 800,- (700 kr,-)

Motion Seniorhold 50+
Overvejer du at dyrke motion i samvær med
jævnaldrende på et mindre hold, hvor der bliver
taget individuelle hensyn? Har du lyst til at få
pulsen op, og bedre fysisk og psykisk velvære? Så
kom og vær med på motionsholdet for +50 årige!
Vi skal have pulsen op, træne ledbevægelighed,
ledaflastning, koordination, balance og
styrketræning. Her er du i centrum - Det er aldrig
for sent at komme i gang!
Jane Friis
Mandag kl. 11:00 - 11:50 HC Andersensvej
Hold nr. 6222104106
start d. 24-01-2022
15 gange i alt - 15 lek.
kr. 840,- (735 kr,-)

Motion Seniorhold 50+
fortsættere/øvede
Har du lyst til at få pulsen op, og bedre fysisk og
psykisk velvære? Så kom og vær med på
motionsholdet for +50´årige! Vi skal have pulsen
op, træne ledbevægelighed, ledaflastning,
koordination, balance og styrketræning. Her er du i
centrum - Det er aldrig for sent at komme i gang!
Jane Friis
Mandag kl. 10:00 - 10:50 HC Andersensvej
Hold nr. 6222104105
start d. 24-01-2022
15 gange i alt - 15 lek.
kr. 840,- (735 kr,-)

Træn din balance og styrk din
krop – Hensynshold
Det er vigtigt at holde sig i gang og være aktiv,men
det skal også være sjovt ogudfordrende, Kom og
vær med på dette hold, hvor der bliver taget
individuelle hensyn. Vi træner ryg, mave, balance,
koordination, ledbevægelighed og øger din
smidighed, ledsaget af god musik. Du er måske
fuld af energi og vigør, men måske mærker du at
der er nogle ting, som er blevet lidt sværere i
dagligdagen. Du har måske lidt problemer med
balancen og er bange for at falde? - eller du har
nogle bevægeindskrænkninger af forskellig art, og
er blevet mere stiv i dine led? Du kan også være
med på holdet, hvis du har f.eks har været
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Bevægelse, optræning og
afspænding på små hold
Dette hold er for dig med gener i knæ, hofter, ryg,
skuldre og nakke. Bevægelse og træning er godt
for krop og sind. Det styrker kredsløbet, øger
muskelstyrken, forbedrer din smidighed og balance
samt giver dig mere energi. Vi træner hele kroppen
i roligt tempo og varierer træningen med stående,
gående og liggende øvelser med forskellige
redskaber deriblandt den populære lille Redondo
bold som er særdeles effektiv til træning af ryg.,
mavemuskler, bækkenbund og afspænding.
Øvelserne vi være skånsomme og der tages
individuelle hensyn. Vi afslutter hver kursusgang
med ca. 10 min. afspænding.
Connie Hansen
Torsdag kl. 10:15 - 11:45
Kildesalen
Hold nr. 6222104120
start d. 03-02-2022
Hold nr. 6222104121
start d. 28-04-2022
10 gange i alt - 20 lek.
kr. 960,- (840 kr,-)
Kirsten Skov Nielsen
Mandag kl. 10:00 - 11:30
Kildesalen
Hold nr. 6222104122
start d. 17-01-2022
Hold nr. 6222104123
start d. 04-04-2022
10 gange i alt - 20 lek.
kr. 960,- (840 kr,-)
Lise Mosberg Meldgaard
Torsdag kl. 08:30 - 10:00
Kildesalen
Hold nr. 6222104124
start d. 03-02-2022
Hold nr. 6222104125
start d. 28-04-2022
10 gange i alt - 20 lek.
kr. 960,- (840 kr,-)

MOTION & BEVÆGELSE
dybe og stabiliserende muskler i kroppen samt
øvelser som afspænder spændt muskulatur. Du får
derved lettere ved at klare hverdagens
udfordringer, og vil opnå øget bevægelighed og
styrke. Træningen foregår med godt humør. Vi
træner med forskellige bolde og
træningselastikker, og nogle af øvelserne vil være
med inspiration fra pilates. Der vil være
udfordringer, som tager udgangspunkt i den
enkeltes behov og forudsætninger.Medbring en
vandflaske og gå-på-mod
Jane Friis
Tirsdag kl. 16:30 - 18:00
Hold nr. 6222104126
Hold nr. 6222104127
10 gange i alt - 20 lek.

Kildesalen
start d. 25-01-2022
start d. 19-04-2022
kr. 960,- (840 kr,-)

Mere energi - sjov træning for
krop og sjæl
Motion for mænd
For dig der gerne vil dyrke motion og få trænet
kroppen. Her vil vi sørge for at du kommer i bedre
form, og får en stærkere og smidigere krop. Vi
bevæger og styrker alle kroppes muskler og led,
og træner også din balance. Alle har mulighed for
at være med - Også hvis du har skavanker i
kroppen. Medbring dit gode humør og glæd dig til
en aktiv time i selskab med de andre
herrer.Medbring: Sko til indendørs træning og en
flaske vand og et liggeunderlag.
Tove Bech
Mandag kl. 11:00 - 11:50
Glumsø Kro
Hold nr. 6222104110
start d. 07-02-2022
Hold nr. 6222104111
start d. 02-05-2022
10 gange i alt - 10 lek.
kr. 480,- (420 kr,-)

Bevægelse og afspænding
ryg/nakke/skuldre - små hold
Vi bevæger os og arbejder blidt hele kroppen
igennem til roligt musik, med ekstra fokus på
afspænding og øget bevægelse af nakke og
skuldre. Vi begynder med opvarmning og
fokuserer herefter på at styrke, strække og
smidiggøre kroppen. Undervejs tilegner vi os
større kropsbevidsthed og øger opmærksomheden på vores vaner/uvaner. Vi slutter af med
afspænding og guidet meditation.
Kom som du er - og få en oplevelse af, hvad
motion og bevægelse i samvær med andre
kan give dig! Medbring yogamåtte og tæppe.
Pernille Struer
Tirsdag kl. 10:00 - 11:30
Hold nr. 6222104074
Hold nr. 6222104075
10 gange i alt - 20 lek.

Maglemølle 21
start d. 25-01-2022
start d. 19-04-2022
kr. 960,- (840 kr,-)

Behagelig træning, med fokus på at booste din
mentale og fysiske energi. Under træningen skal
du nok få pulsen både op og ned igen. Der
benyttes bl.a. venepumpeøvelser til at frigive
ophobede affaldsstoffer, og sjippetov til at få
pulsen op. Mentalt styrker vi energien ved brug af
visualiseringsøvelser og guidet meditation. Alt
hvad vi gør eller ikke gør både fysisk og mentalt
har nemlig en betydning for resultatet af den energi
vi genere. Når vi tænker negative tanker tiltrækker
vi mere af det negative, og det dræner vores
energi, når vi tænker positive tanker får vi mere
energi. Og når vi har mere energi, får vi større
overskud til at bevæge os fysisk. Så glæd dig til en
anderledes træning hvor både de fysiske muskler
og den mentale muskel trænes.
Pernille Struer
Tirsdag kl. 12:00 - 13:30
Maglemølle 21
Hold nr. 6222104064
start d. 25-01-2022
Hold nr. 6222104065
start d. 19-04-2022
10 gange i alt - 20 lek.
kr. 960,- (840 kr,-)

Kom i form - Motion for aktive
pensionister m/k
Motion for aktive pensionister m/k. Styrk din krop
og få bedre kondition i samvær med andre.
Ledsaget af god musik, arbejder vi hele kroppen
igennem fra top til tå med øvelser, som styrker led
og muskler, forbedrer smidighed og balance, samt
styrker kredsløbet. Stærke og udholdende muskler
er vigtige for knogler og led og for et godt
velbefindende. Med regelmæssig træning vil du vil
hurtigt mærke en forbedring på din krop i det
daglige. Husk.. Det er aldrig for sent at komme i
gang. Medbring sko til indendørs træning,
liggeunderlag og en flaske vand.
Jane Friis
Torsdag kl. 10:00 - 11:30
Grønnegade
Hold nr. 6222104148
start d. 27-01-2022
Hold nr. 6222104149
start d. 07-04-2022
10 gange i alt - 20 lek.
kr. 560,- (490 kr,-)

Bevægelse- styrke- afspænding
for m/k
Oplev glæde ved at træne på en behagelig og
effektiv måde uden bagefter at være øm og træt.
Hele kroppen arbejdes igennem med kredsløb- og
styrketræning samt ud- og afspænding. Det indgår
funktionel træning med udgangspunkt i daglige
bevægelser. Der er øvelser på gulv.Medbring
tæppe og måske en lille pude til nakken.

Rygtræning M/K
Styrk hele din krop og få en stærkere ryg. Kurset
er for dig, som trænger til at få trænet hele kroppen
og måske har gener fra ryg, skuldre og nakke. På
dette hold opbygger vi en grundform, og får pulsen
op til god musik. Fokus er rettet mod træning af de

Pia Jørgensen
Onsdag kl. 09:30 - 11:00 Kulturladen
Hold nr. 6222104181 start d. 19-01-2022
12 gange i alt - 24 lek. – kr. 960,- (840 kr,-)

Body SDS grundtræning på hold
Body SDS grundtræning er et unikt
træningssystem, der arbejder hele kroppen
igennem, med det formål at styrke og smidiggøre
alle led og muskler.
Body SDS grundtræning er en træningsform, der
kombinerer konditionsøvelser og styrketræning
med afspænding af kroppen. På denne måde
arbejdes der ikke alene med kroppens fysik, men
også med sind og energiniveau. Derfor er denne
form for Body SDS træning et populært valg.Det er
normalt at opleve reaktioner i kroppen, når du
starter forløbet, det er derfor vigtigt at du er
vedholdende i træningen. Det kræver tid at mestre
teknikkerne i Body SDS træning, og derfor er der
god grund til have tålmodighed.
Karsten Kristensen & Katarina Borre
Tirsdag kl. 19:00 - 21:05
Holsted Skole
Hold nr. 6222104184
start d. 22-02-2022
Hold nr. 6222104185
start d. 03-05-2022
10 gange i alt 25 lek.
kr. 1200,- (1050 kr,-)

Gigt træning
Har du gigt og vil du gerne forbedre din kondition,
din muskel.-og knoglestyrke, din bevægelighed og
dit velbefindende. På dette kursus tilbydes
fysioterapeutisk træning for dig med gigt, både
ledegigt og slidgigt, uanset alder og køn.
Træningen lægger vægt på bevægelighed, styrke,
stabilitet og balance, og du får arbejdet hele
kroppen igennem. Øvelserne foregår i liggende
siddende og stående stillinger.
Vi inddrager forskellige redskaber som fx
elastikker, bolde mm., og du får vejledning i
øvelser til hjemmebrug. Træningsdagen afsluttes
med udspænding og afspænding. Medbring:
håndklæde eller tæppe og evt. en lille pude
Stine Skov Nielsen
Fredag kl. 10:30 - 12:00
Hold nr. 6222104242
Hold nr. 6222104243
10 gange i alt - 20 lek.

Kildesalen
start d. 04-02-2022
start d. 29-04-2022
kr. 960,- (840 kr,-)
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Medbring: liggeunderlag, håndklæde eller tæppe
og evt. en lille pude
Stine Skov Nielsen
Onsdag kl. 16:00 - 17:30
Hold nr. 6222104248
Hold nr. 6222104249
10 gange i alt - 20 lek.

Sjølundsskolen
start d. 02-02-2022
start d. 27-04-2022
kr. 960,- (840 kr,-)

Connie Hansen
Mandag kl. 10:00 - 10:50
Glumsø Kro
Hold nr. 6222104286
start d. 31-01-2022
Hold nr. 6222104287
start d. 25-04-2022
10 gange i alt - 10 lek.
kr. 480,- (420 kr,-)

Træn dig GLAD - v. slidgigt i
hofte knæ eller ryg
Fysioflow / Bindevævstræning
Fysioflow indeholder træning af kroppens
bindevæv. Træningen starter med en opvarmende
del, hvor kroppen varmes op via rolige bevægelser
med naturlige sving. Herefter arbejdes med
bestemte fjedrende bevægelser i yderstillinger,
hvor man opnår et stræk i vævets forskellige
bindevævslinjer i hele kroppen. Hvis man har en
stramhed/nedsat bevægelighed i et område, vil der
være mulighed for at skabe bedre bevægelse. Da
der arbejdes intens med bindevævet og derved
også kroppens nervesystem, vil der afsluttes med
liggende/siddende øvelser af meditativ karakter.
Der vil indgå information om bindevævets funktion
for, at få en større forståelse for vigtigheden af, at
holde sig i bevægelse. Fysioflow-træning er til dig
med eller uden smerter, der ønsker en mere
eftergivelig og bevægelig krop. Derigennem kan du
opleve færre smerter og en fornemmelse af fysisk
og mental lethed. Medbring: Håndklæde eller
tæppe og evt. en lille pude
Stine Skov Nielsen
Fredag kl. 08:30 - 10:00
Hold nr. 6222104240
Hold nr. 6222104241
10 gange i alt - 20 lek.

Fysioterapeutisk træning for dig med slidgigt /
smerter i knæ, hofte og ryg . Hvis du døjer med
hofte- knæ eller ryg artrose (slidgigt) ofte kendt
som morgenstivhed, igangsætningsbesvær,
smerter ved belastning - svært ved at rejse/sætte
dig, gå på trapper, gå en længere tur- så denne
træning noget for dig. På dette kursus tages der
individuelle hensyn,og din træning vil løbende
bliver justeret i takt med at du øger dit niveau.
Træner du målrettet, vil du hurtigt mærke at du har
nemmere ved at klare hverdagen og opleve færre
smerter. Kurset er også for dig som har
gennemgået et GLAD forløb og har lyst til at
vedligeholde træningen.
Stine Skov Nielsen
Onsdag kl. 14:00 - 15:30
Hold nr. 6222104250
Hold nr. 6222104251
10 gange i alt - 20 lek.

Kildesalen
start d. 02-02-2022
start d. 27-04-2022
kr. 960,- (840 kr,-)

Kildesalen
start d. 04-02-2022
start d. 29-04-2022
kr. 960,- (840 kr,-)

Effektiv træning for hele kroppen med fod og
balanceøvelser, som du kan arbejde med hjemme.
Vi arbejder også med venepumpeøvelser med
virkning op gennem ben og kredsløb. På kurset
gennemgås betydningen af optimal funktion i
fødderne og dens virkning på balance og
holdning.Kramper, krumme tæer, et lille tryk under
forfoden, smerter i svangen, begyndende knyster
etc. Mange fodproblemer kan afhjælpes ved
træning. Medbring: Liggeunderlag og lagen.
Lise Mosberg Meldgaard
Torsdag kl. 10:30 - 11:20
Kildemarksvej
Hold nr. 6222104290
start d. 03-02-2022
Hold nr. 6222104291
start d. 28-04-2022
10 gange i alt - 10 lek.
kr. 480,- (420 kr,-)

Stine Skov Nielsen
Onsdag kl. 18:00 - 19:30
Sjølundsskolen
Hold nr. 6222104246
start d. 02-02-2022
Hold nr. 6222104247
start d. 27-04-2022
10 gange i alt - 20 lek.
kr. 960,- (840 kr,-)

Optræning og afspænding
i Glumsø
Vi starter helt fra bunden. Med en rolig
afspænding, og siden gulvøvelser, der tager
hensyn til samarbejdet i hele kroppen, og
medhensyn til den voksende stabilitet, din krop vil
få. Du får mulighed for at blive lidt øm på den gode
måde, fordi du bliver stærkere. Hvis du er stødt på
ord som restorativ yoga, pilates og mindfulness, så
indeholder dette hold en god bid af det hele. Der vil
ikke være hop og løb pådette hold og ingen musik.
Medbring gerne yogamåtte, yndlingspude til
nakken, og et tæppe.

Bindevævstræning

Fodtræning - Sunde fødder og
gode ben

Connie Hansen
Mandag kl. 11:00 - 12:30
Glumsø Kro
Hold nr. 6222104284
start d. 31-01-2022
Hold nr. 6222104285
start d. 25-04-2022
10 gange i alt - 20 lek.
kr. 960,- (840 kr,-)

Træn din krop og styrk din
bækkenbund
Vi arbejder med hele kroppen, også med åndedræt
og mavens muskler, som deltager i en bedre
funktion af bækkenbund, mave og fordøjelse og
som kan være en hjælp ved toiletbesøg. Med
kropsbevidsthed, styrke og afspænding, får du
bedre styr på, at kunne lukke af eller give slip på
de rigtige tidspunkter. Bedre mavefunktion- mere
velvære. Medbring liggeunderlag og lagen.
Lise Mosberg Meldgaard
Fredag kl. 09:30 - 10:45
Hold nr. 6222104292
Hold nr. 6222104293
10 gange i alt - 15 lek.

Kildemarksvej 1.
start d. 11-02-2022
start d. 06-05-2022
kr. 560,- (490 kr,-)

/ ryg - skulder - nakke
I denne træning, vil der vil primært arbejdes med
træning af ryg, skulder og nakke, men der vil også
være fokus på resten af din krop. Vi opøver
smidighed, udholdenhed og styrke gennem
træningsøvelser og du får viden om
hverdagsrutiner som kan påvirke en evt.
smerteproblematik. Kurset er også for dig som har
gået over længere tid med en muskelstramhed
eller smerte, eller hvis du har fået en nyopstået
skade. Der tages hensyn til den enkeltes
begrænsninger, og træningen afsluttes med
udspænding og afspænding af hele kroppen.
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Bindevævstræning &
balancetræning i Glumsø
10 ugers kursus, hvor du får gratis foamroller og
øvelser du kan arbejde videre med hjemme. Du får
trænet hele kroppen med fokus på fødder og
balance og med styrkende og smidiggørende
træning af alle kroppens muskler. Alle kan være
med og træningen foregår siddende og stående.
Foam rolleren som bruges i noget af
undervisningen bruger du til at massere og
smidiggøre stramt bindevæv i fødder og krop.
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Ryg, holdning og bevægelse
Fysioterapeutisk træning – Få en stærkere og
smidigere krop. Vi tilbyder kursus i fysioterapeutisk

MOTION & BEVÆGELSE
træning, hvor hele kroppen vil blive arbejdet
igennem. Træningen består af skånsomme men
effektive øvelser som giver dig mere styrke og
smidighed. I træningen fokuseres på
kropsholdningen samt de dybe stabiliserende
mave, ryg og bækkenmuskler. Træningen foregår i
et roligt tempo og der tages individuelle hensyn.
Der vil være stående og liggende øvelser, men du
har også mulighed at sidde på stol, hvis du har
vanskeligheder ved at komme op og ned af gulvet.
Medbring liggeunderlag og lagen.
Lise Mosberg Meldgaard
Fredag kl.11:00 – 12:15
Hold nr. 6222104294
Hold nr. 6222104295
10 gange i alt – 15 lek.

Kildemarksvej 70
start d. 04-02-2022
start d. 29-04-2022
kr. 560,- (490 kr,-)

Pilates for seniorer

udvikling, ligesom der vil blive undervist i
babymassage. Babymassage giver tryghed,
omsorg og nærhed og er med til at stimulere
barnets kropsbevidsthed. Giv dit barn en god start
på livet allerede i 1 – 3 mdr.s alderen. Der er også
mange der starter senere og får en masse ud af
det, men jo før man kommer i gang, desto
nemmere er det at få gode motoriske vaner.
Medbring dyne eller tæppe, tisseunderlag og gerne
en ekstra stofble. Sut og evt et lille stykke legetøj.
Medbring også gerne massage-/babyolie til
babymassagen. Hvis du har spørgsmål, er du
velkommen til at henvende dig på
info@circleofmindfulness.dk Tlf.: 26 53 65 58
Sonja Bomberg
Mandag kl. 11:00 – 12:30
Sydpolen
Hold nr. 6222104400
start d. 17-01-2022
Hold nr. 6222104402
start d. 21-03-2022
8 gange i alt – 16 lek.
kr. 880,-

Pilates er øvelser, der styrker "korsettets" muskler
- mave, ryg og bækkenbund. De enkelte øvelser
forebygger og genoptræner kroppen. Musklerne
stimuleres, så der opstår en naturlig balance
mellem kroppens stærke og svage sider, hvormed
holdningen bedres. Træningen foregår primært på
måtter, siddende eller liggende, med og uden brug
af effekter, så som elastikker, vægte og pilates
bolde. Pilates er også rigtig godt hvis man har
skavanker eller vil forebygge dette.
Jane Friis
Mandag kl. 14:00 - 15:30
Kildesalen
Hold nr. 6222104150
start d. 07-02-2022
Hold nr. 6222104151
start d. 09-05-2022
10 gange i alt - 20 lek.
kr. 960,- (840 kr,-)

Pilates
Trænger du til at blive strammet op, og komme i
bedre form, så er Pilates helt sikkert noget for dig. I
Pilates får vi flad mave og stærk kropskerne, med
øvelser, der styrker "korsettets" muskler - mave,
ryg og bækkenbund og kroppens bindevæv bliver
smidiggjort. Medbring liggeunderlag.
Susan Hemmingsen
Tirsdag kl. 17:00 - 18:30
Hold nr. 6222104152
Hold nr. 6222104153
10 gange i alt - 20 lek.

Holsted Skole
start d. 22-02-2022
start d. 03-05-2022
kr. 960,- (840 kr,-)

Tove Bech
Mandag kl. 09:00 - 10:30
Glumsø Kro
Hold nr. 6222104160
start d. 07-02-2022
Hold nr. 6222104161
start d. 02-05-2022
10 gange i alt - 20 lek.
kr. 960,- (840 kr,-)

Pilates - Vinstrup/Tystrup
Forsamlingshus
Tove Bech
Torsdag kl. 19:00 - 20:30
Hold nr. 6222104162
start d. 20-01-2022
10 gange i alt - 20 lek.
kr. 960,- (840 kr,-)
Tove Bech
Torsdag kl. 17:00 - 18:30
Hold nr. 6222104163
start d. 20-01-2022
10 gange i alt - 20 lek.
kr. 960,- (840 kr,-)

Stimula – MoBeLe, &
Babymassage (0-6 mdr.)
MoBeLe er motorik, bevægelse og leg. Gennem
leg med bevægelse og sanser opbygges barnets
motorik. I 0-2 års alderen lægges fundamentet
oppe i hjernen for børns videre udvikling. Via
motorikken og sanseindtryk udvikles hjernen, så
den bliver klar til læring. Du vil som forældre få
inspiration og ideer til aktiviteter der styrker barnets

Tai Chi & Qi Gong pensionisthold
Tai Chi og Qi Gong aktiverer kroppens
selvhelbredende kræfter og skaber balance fysisk,
psykisk og åndeligt.Når vi bevæger os langsomt,
styrkes muskler, sener og knogler på en blid måde,
De indre organer masseres, fordi alle bevægelser
udgår fra kroppens centrum.Åndedrættet bliver
friere, blodcirkulationen stimuleres samt
meridianerne, kendt fra akupunktur og zoneterapi,
åbnes så hele kroppen genoplades med vital
energi: CHI.Øvelserne giver indre stilhed og træner
din evne til nærvær. Du oplever at det er lettere at
stå fast og være til stede i nuet, også i pressede
situationer.Derudover oplever mange en øget evne
til at skabe mental ro og håndtere stress.I
undervisningen vil der videregives øvelser, som
med stort udbytte kan udføres i hverdagen.
Margit Skovgård Hansen
Mandag kl. 10:00 - 11:30
Grønnegade
Hold nr. 6222104144
start d. 07-02-2022
Hold nr. 6222104145
start d. 25-04-2022
10 gange i alt - 20 lek.
kr. 520,- (455 kr,-)

Stimula - MoBeLe &
babymassage (6 mdr.+)
Sonja Bomberg
Mandag kl. 13:00 - 14:30
Sydpolen
Hold nr. 6222104401
start d. 17-01-2022
Hold nr. 6222104403
start d. 21-03-2022
8 gange i alt - 16 lek.
kr. 880,-

Afspænding på hesteryg
- små hold
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.
Underviser:
Mette Birk Gleisner, ride-fysioterapeut, tlf.
5177 5898, mette@gleisner.dk
Pris
Kr. 1750 / månedskort
Ring og aftal tid med Mette
Karuplund Rideskole, Egemosevej 1, 4174
Jystrup
Hold
Hold
Hold
Hold
Hold

6222104580
6222104581
6222104582
6222104583
6222104584

Start
Start
Start
Start
Start

Februar 2022
Marts 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022

Tai Chi & Qi Gong
Tai Chi og Qi Gong aktiverer kroppens
selvhelbredende kræfter og skaber balance fysisk,
psykisk og åndeligt.Når vi bevæger os langsomt,
styrkes muskler, sener og knogler på en blid måde,
De indre organer masseres, fordi alle bevægelser
udgår fra kroppens centrum.Åndedrættet bliver
friere, blodcirkulationen stimuleres samt
meridianerne, kendt fra akupunktur og zoneterapi,
åbnes så hele kroppen genoplades med vital
energi: CHI. Øvelserne giver indre stilhed og
træner din evne til nærvær. Du oplever at det er
lettere at stå fast og være til stede i nuet, også i
pressede situationer. Derudover oplever mange en
øget evne til at skabe mental ro og håndtere
stress.I undervisningen vil der videregives øvelser,
som med stort udbytte kan udføres i hverdagen.
På dette hold arbejdes der med de grundlæggende
principper i Tai Chi & Qi Gong.Holdning, balance,
åndedræt, energi, og nærvær.Tai Chi og Qi Gong
aktiverer kroppens selvheldbredende kræfter og
skaber balance fysisk, psykisk og åndeligt, man
bliver bedre til at koordinere, koncentrere og
fokusere. Tai Chi og Qi Gong er god mod stres og
giver dig en bedre jordforbindelse.Samtidig ser Tai
Chi & Qi Gong ud til at være en god
genoptræningsform. I undervisningen vil der
videregives øvelser, som med stort udbytte kan
udføres i hverdagen.Påklædning: løstsiddende tøj
og flade behagelige sko.
Margit Skovgård Hansen
Mandag kl. 19:00 - 20:30
Kalbyrisskolen
Hold nr. 6222104146
start d. 31-01-2022
Hold nr. 6222104147
start d. 25-04-2022
10 gange i alt - 20 lek.
kr. 960,- (840 kr,-)
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YOGA
bevidsthed. Hver gang afsluttes der med en blid
guidet meditation og selvhypnose proces, der får
krop og sind til at give slip på fysiske spændinger
og mentale blokeringer. Små hensyntagende hold.
Pernille Struer
Tirsdag kl. 16:30 - 18:00
Hold nr. 6222104076
Hold nr. 6222104077
10 gange i alt - 20 lek.

Maglemølle 21
start d. 25-01-2022
start d. 19-04-2022
kr. 960,- (840 kr,-)

Bevægelse og kropsbevidsthed

Mavedans
Begyndere. Mavedans er elegant, kraftfuldt og
feminint – og i øvrigt virkelig sjovt! Fast træning
giver øget kropskontrol samt forbedret holdning og
koordinationsevne. På begynderholdet lærer du
mavedansens grundteknik – vi øver og danser til
glad, orientalsk musik, der sætter gang i livs- og
danseglæden. Vi arbejder også med koreografi, så
vi får opøvet musikalitet og afprøvet teknikken ’i
praksis’.

På dette hold arbejder vi med at øge vores
kropsbevidsthed igennem bevægelse
ogmeditation. Vi laver enkle øvelser i varierende
tempo og øver os i at væretilstede i kroppen – vi
mærker hvad dét at være i bevægelse, gør ved
os.Samtidig vil vi også lave deciderede
meditationsøvelser, hvor vi brugerbevægelse til at
finde indre ro. Kursetkræver ingen forkundskaber.

Yoga for pensionister
Vi udfører øvelserne i roligt tempo. Musklerne
styrkes, kropsholdningen forbedres, og
nervesystemet beroliges. Du vil opleve, at du bliver
stærkere, mere smidig og får mere overskud i
hverdagen. Vi starter med lette,
spændingsfrigørende øvelser, bagefter kommer de
mere dybtgående stillinger. Øvelserne foregår
stående, siddende og liggende. Der afsluttes med
en meditativ dybdeafspænding til blid
musik.Medbring liggeunderlag.
Majbritt Tomczyk
Tirsdag kl. 11:00 - 12:30
Hold nr. 6222104176
Hold nr. 6222104177
10 gange i alt - 20 lek.

Grønnegade
start d. 08-02-2022
start d. 26-04-2022
kr. 560,- (490 kr,-)

Majbritt Tomczyk
Tirsdag kl. 09:00 - 10:30
Hold nr. 6222104178
Hold nr. 6222104179
10 gange i alt - 20 lek.

Kildesalen
start d. 08-02-2022
start d. 26-04-2022
kr. 560,- (490 kr,-)

Laura Graham Anderson
Mandag kl. 18:30 - 20:00
Holsted Skole
Hold nr. 6222104262
start d. 21-02-2022
Hold nr. 6222104263
start d. 09-05-2022
10 gange i alt - 20 lek.
kr. 960,- (840 kr,-)

Laura Graham Anderson
Mandag kl. 16:30 - 18:00
Holsted Skole
Hold nr. 6222104264
start d. 21-02-2022
Hold nr. 6222104265
start d. 16-05-2022
10 gange i alt - 20 lek.
kr. 960,- (840 kr,-)

Hensynstagende Yoga

Qigong
Kom ned i kroppen og mærk din livsenergi, med
Qigong. Undervisningen foregår primært stående.
Qigong er en flere tusind år gammel Kinesik helseog bevægelsesform, og en del af traditionel
kinesisk medicin med rødder i Tai Chi, Kung Fu og
Yoga. Gennem rolige, meditative bevægelser
arbejder vi med at styrke den indre livsenergi.
Øvelserne skaber øget fodfæste, indre ro, fokus,
styrke, afspænding og livsglæde.
Liv Ellen Møller
Torsdag kl. 18:00 - 19:30
Munkebo
Hold nr. 6222104192
start d. 20-01-2022
Hold nr. 6222104193
start d. 07-04-2022
10 gange i alt - 20 lek.
kr. 960,- (840 kr,-)

BODY/MIND
Blid træning for krop og sind
Den fysiske træning består af små styrkende
træningsbevægelser med stor effekt, samt
åndedræt og afspænding. Mentalt arbejdes der
med forskellige former for opmærksomhedstræning, som øger både kroppens og sindets
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Gå til lykke
Hvis du går og drømmer om mere lykke og glæde,
så kan jeg berolige dig, du er ikke den eneste!
Lykken er et ofte googlet søgeord! Lykken er
noget vi alle søger, og det er jo i bund og grund et
sundhedstegn at vi ønsker os mere af det gode.
På dette hold lærer du hvordan tankens kraft er en
potent faktor for dit lykkebarometers udsving. Hver
gang afsluttes der med guidet meditation og
selvhypnose.
Så kom:
Nysgerrig - Forventningsfyldt - Forandringsparat
Vigtig info: Medbring egen måtte og tæppe samt
Behageligt tøj
Pernille P. S. Struer
Torsdag kl. 16:00 - 17:30
Maglemølle 21
Hold nr. 6222104296
start d. 27-01-2022
Hold nr. 6222104297
start d. 21-04-2022
10 gange i alt - 20 lek.
kr. 960,- (840 kr,-)
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Undervisningen er baseret på Hatha yoga og
består af skånsom træning, hvor vi arbejder i et
blidt og roligt tempo med udstrækning, balance og
styrkeopbyggende øvelser. Der indgår desuden
åndedræts- og meditationsøvelser i
undervisningen. Hver gang afsluttes med
dybdeafspænding. Undervisningen foregår på små
hold.Jeg vil i undervisningen fokusere på hver
enkelt deltager, lytte til evt. skader eller slid af din
krop. Du skal bevæge dig med din vejrtrækning i
øvelserne, samt lytte til kroppen. Yoga er ikke en
konkurrence og det er vigtigt du mærker efter. Jeg
guider dig stille og roligt ind og ud af stillingerne.
Du vil komme hele kroppen igennem. Efter hver
session afsluttes med en afspænding, Shavasana.
Glæder mig meget til at møde dig, og undervise på
dit niveau. Medbring yogamåtte, tæppe og lille
pude.
Marianne Christina Bülow
Fredag kl. 10:00 - 11:30
Munkebo
Hold nr. 6222104186
start d. 21-01-2022
Hold nr. 6222104187
start d. 08-04-2022
10 gange i alt - 20 lek.
kr. 960,- (840 kr,-)

Hatha Yoga
Undervisningen er baseret på hathayoga. Vi starter
stille og roligt og får varmet kroppen godt op, inden
vi går til de lidt mere krævende stillinger.
Øvelserne foregår liggende, siddende og stående.
Vi afslutter med en god lang afspænding og evt. en
meditation. Du vil opleve du bliver stærkere, mere
smidig og får mere overskud i hverdagen.
Medbring: underlag, tæppe og lille pude.
Lilly Åkesson

YOGA
Tirsdag kl. 19:00 - 20:30
Hold nr. 6222104190
Hold nr. 6222104191
10 gange i alt - 20 lek.

Sjølundsskolen
start d. 08-02-2022
start d. 26-04-2022
kr. 960,- (840 kr,-)

Hatha Yoga med flow
Hathayoga I Bevægelse"Vinyasayoga" i en mere
mild udgave.Denne Yogaform tager udgangspunkt
i både krop, sind og ånd.Dette betyder, at
kroppens intelligente bevægelser bliver integreret
med åndedrættet.En yoga time hos mig varierer,
nogle gange vil det være ren vinyasa, andre
gange, meget gentagne rullende bevægelser og
igen andre gange ren Hatha eller blandet med
meditativ yoga..En yoga time hos mig forløber ud
fra hvad jeg ser når mine elever træder ind i
lokalet..Men du kan være sikker på, at jeg
underviser ud fra yogaens principper og kroppens
anatomi.Efter endt yogatime, sluttes der af med
10-15 minutrers afspænding..Jeg lover dig, at yoga
får dig til at glemme alt om stress og jag og at du
vil føle dig fornyet med ny energi, når du efter
timen går ud fra lokalet.. Medbring venligst: Blødt
tøj, yoga måtte, tæppe og pude samt et smil.
Lilly Åkesson
Onsdag kl. 18:30 - 20:00
Boderne
Hold nr. 6222104194
start d. 23-02-2022
Hold nr. 6222104195
start d. 04-05-2022
10 gange i alt - 20 lek.
kr. 960,- (840 kr,-)

Yoga
Yoga som giver dig og din krop styrke, ro,
smidighed, nærvær og trivsel. Masser af øvelser
som hjælper på dine skavanker, stress, dårlig søvn
og smerter. Samt åndedræt, fordybelse, flow og
afspænding. Levende og dynamisk yoga, for
pensionister og dig som har en fridag fra arbejde.
Forkæl dig selv - du er velkommen. Medbring
liggeunderlag,tæppe og måske en lille pude til
nakken.
Benedicte Eneskov
Tirsdag kl. 09:00 - 10:30
Hold nr. 6222104196
Hold nr. 6222104197
10 gange i alt - 20 lek.

Boderne
start d. 25-01-2022
start d. 19-04-2022
kr. 880,- (770 kr,-)

Blid yoga og bindevævstræning Fascial Flow
Blid yoga og bindevævstræning - Fascial Flow
Regulering af din kropsholdning - regulering af
dine led. Ansigtsløftning indefra. Blødhed,
bevægelighed og foryngelse. Du lærer hvordan du
løsner stift og tørt bindevæv. Du får større kontakt
til hvad der er godt for dig. Du hjælper stive, ømme
og smertende led og lemmer- nakke, ryg, skuldre,
hofter, fødder.. For pensionister og dig som har en
fridag fra arbejde. Giv din krop opmærksomhed du er velkommen. Medbring liggeunderlag, tæppe
og måske en lille pude til nakken.
Benedicte Eneskov
Tirsdag kl. 11:00 - 12:30
Hold nr. 6222104198
Hold nr. 6222104199
10 gange i alt - 20 lek.

Boderne
start d. 25-01-2022
start d. 19-04-2022
kr. 880,- (770 kr,-)

Blid yoga kombineret med yin
yoga - ONLINE KURSUS

dagsordenen. Vi afslutter med afspænding hver
gang. Er du nysgerrig på yoga, men måske har du
tænkt at du ikke har en "rigtig yogakrop"? Alle der
har en krop, kan lave yoga. Ung, gammel, tyk,
tynd, mand som kvinde. Det er godt for både krop
og sjæl uanset, hvilken krop du har. ONLINE
betyder at du laver yoga hjemme hos dig selv. Du
slipper for at køre nogen steder, og du har i den
grad hjemmebane fordel og kan trille lige i seng
bagefter. Jeg lover dig, at du sover godt! Har du
ikke mulighed for at være med på alle yoga lek.ne,
giver vi dig mulighed for at få adgang til
undervisningen som videooptagelser i ugen efter.
Pernille Bülow Jespersen
Onsdag kl. 20:30 - 21:45
Online undervisning
Hold nr. 6222104268
start d. 02-03-2022
10 gange i alt - 15 lek.
kr. 600,- (525 kr,-)

Yin Yang Yoga
Yin og Yang yoga er en kombination af to
(yoga)verdener og bringer den dynamisk Yang
energi sammen med den rolige Yin i et passende
mix.Vi starter med en slow-flow sekvens, der
skaber varme i kroppen, opbygger styrke og
forener bevægelse og åndedræt, før vi geare om til
en mere healende og meditativ Yin lignende
praksis. Tempoet er roligt og der bliver både
stående, siddende og liggende stillinger. Der vil
højere grad være fokus på, hvad du kan lære at
mærke, frem for, hvad du kan lære at gøre.Vi
kommer hele vejen rundt om kroppen med øvelser,
som bringer dig i tættere kontakt med krop og sind.
Vi arbejder også med små korte meditationer og
åndedrætsøvelser - og selvfølgelig
afspænding.Holdet er både for dem som ingen
forudgående kendskab har til yoga, og til dem med
nogen erfaring.Medbringe, yogamåtte, 2 tæpper og
gerne en blok
Pernille Bülow Jespersen
Onsdag kl. 18:00 - 19:30
Munkebo
Hold nr. 6222104270
start d. 02-03-2022
10 gange i alt - 20 lek.
kr. 960,- (840 kr,-)

Blid yoga
I blid yoga har vi fokus på at afspænde krop og
sind og genoplade vores energilager. Med små
flows og blide stræk, i et roligt tempo beroliger vi
nervesystemet og sætter gang i de
genopbyggende, restorative mekanismer i
kroppen. Vi vender opmærksomheden indad, og
laver primært liggende og siddende stillinger. Det
er din krop, som sætter dagsordenen. Der vil høj
grad være fokus på, hvad du kan lære at mærke,
frem for, hvad du kan lære at gøre.Vi afslutter med
afspænding.Holdet er både for dem som ingen
forudgående kendskab har til yoga, og til dem med
nogen erfaring.Medbringe, yogamåtte, 2 tæpper og
gerne en blok.
Pernille Bülow Jespersen
Onsdag kl. 16:15 - 17:45
Munkebo
Hold nr. 6222104272
start d. 02-03-2022
10 gange i alt - 20 lek.
kr. 960,- (840 kr,-)

MediYoga
MediYoga er et særdeles effektivt værktøj og
velegnet til dig, der ønsker at gøre noget godt for
dig selv, din krop og dit sind og til dig, der har
rygproblemer, søvnbesvær, forhøjt blodtryk, et
svækket immunforsvar, stress, kræft, migræne,
kroniske smerter, angst, depression eller andre
fysiske og psykiske udfordringer.Vi laver
åndedrætsøvelser, forskellige yogaøvelser,
afspænding og meditation. Alle øvelserne udføres
blidt og kontrolleret og kan laves på en yogamåtte
eller på en stol.
Alle kan være med.
Henriette Dan
Onsdag kl. 10:00 - 11:30
Grønnegade
Hold nr. 6222104274
start d. 19-01-2022
10 gange i alt - 20 lek.
kr. 960,- (840 kr,-)
Onsdag kl. 10:00 - 11:30
Grønnegade
Hold nr. 6222104275
start d. 20-04-2022
7 gange i alt - 14 lek.
kr. 680,- (595 kr,-)

Mindful Yoga
Mindful Yoga er en særlig blid yogaform, hvor det
handler om at skabe dybt nærvær med kroppen. At
komme i en nærmest flow-agtig tilstand, hvor
krop,sind og sjæl bliver ét og alt andet lukkes ude.
Mindful Yoga er baseret på Hatha Yoga, Yin Yoga
og MediYoga, og befriet for enhver form for
præstation. Det betyder, at intet skal forceres og at
alt det, du gør, er OK. Du er OK. Din krop er OK.
Det handler om opdagelsen og mærkningen. Og
det handler om pauserne mellem strækkene, hvor
både strækkene synker dybt ind i cellerne og hvor
indsigten og forståelsen af kroppens tilstand bliver
tydelig for dig.Vi afslutter altid med en
kropsscanning/afspænding. Du vil også blive
inviteret ind i åndedrætsøvelser og enkle og
lettemeditationer.Kom og vær med og giv din krop,
dit sind og din sjæl en gave for livet.Jeg glæder
mig til at møde dig og invitere dig ind i Mindful
Yoga.
Henriette Dan
Tirsdag kl. 17:00 - 18:30
Hold nr. 6222104276
10 gange i alt - 20 lek.

Munkebo
start d. 18-01-2022
kr. 960,- (840 kr,-)

Tirsdag kl. 17:00 - 18:30
Hold nr. 6222104277
8 gange i alt - 16 lek.

Munkebo
start d. 05-04-2022
kr. 800,- (700 kr,-)

I Blid yoga kombineret med yin yoga, arbejder vi
både med blide bevægelser og yin yogastræk. Yin
yoga er liggende og siddende stillinger, hvor du er i
længere tid, og bruger din vejrtrækning til at
arbejde dig ind i stillingerne. Yin yoga gør godt for
både krop og sjæl - og er en genvej til en mere
balanceret krop og du får tips med dig som du kan
bruge i din hverdag. Det er din krop, som sætter
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Samtalecafé
Samtalecafe 2022:
Liv og eksistens
– menneskelivet i en nøddeskal
12 samtalecafeer
Smedjen på Grønnegade Kaserne
v/Bodil Heiede
Samtalecafeen er et åbent tilbud for de
videbegærlige, der gerne vil møde nye mennesker
og deltage i en samtale om det gode og svære i
livet. Dagens tema udfoldes i en kombination af
oplæg og fælles samtale. Samtalen vil bevæge sig
igennem oplæg, tekstcitater, tolkning af billeder og
enkelte små digte. Højtlæsning og lignede indgår
også for at skabe variation. Hver gang undersøger
vi et nyt livstema med inspiration fra mange fag.
Mennesket har sin biologi, sin historie, sin kunst og
kultur og sine store tænkere. Historiens vingesus
bruges til at gøre temaerne vedkommende i en
nutidig sammenhæng. Aktuelle og historiske
vinkler på stoffet veksler hen igennem samtalerne.
Både ny og gammel viden og indsigt inviteres
inden for til fælles fordybelse.
Der er grøde i samtaleformerne, og det har
Coronakrisen ikke kunnet stoppe. Tværtimod så
har krisen givet mange af os tid og behov for at
standse op og tænke over livets store spørgsmål.
Livet er fuldt af modsætninger, og det er godt at
sætte ord på erfaringer og dilemmaer og lære
noget om, hvad store tænkere og andre
mennesker har tænkt om livets udfordringer.
Tidligere gymnasielærer Bodil Heiede vil lede
Samtalecafeen. Hun er uddannet cand.mag. i
religion og historie og har erfaringer med
forskellige typer samtalegrupper f.eks.
litteraturkreds, ældreklub, lektielæsning for
flygtninge og eksistensgrupper inden for
Folkekirken. Religionsfaget er et alsidigt fag, der
trækker på viden fra religionshistorie, idehistorie,
filosofi, etik, kirkehistorie, teologi og andre fag som
sociologi og psykologi. Alle disse fag kan være i
spil, når man arbejder med de store livsspørgsmål.
Inden for historiefaget har Bodil især arbejdet med
kulturhistoriske emner og fået træning i at nærlæse
og tolke vidt forskellige kilder og tekster. Den
historiske kildekritik giver plads til både nøgterne
iagttagelser og indlevelse i fortiden og nutiden.

Samtalecafe: Samtale og dialog
Samtaler er essensen af det gode venskab, men
kan også udarte og føre til skænderier.
En samtale forudsætter evne til at lytte og velvilje
imellem parterne. Rådgivning og indre refleksion er
også en slags samtaler. Samtaler er dybt private,
men det er også vigtigt, at der findes en åben,
offentlig samtale i et demokratisk samfund f.eks.
som dialogkaffe, samtalecafeer og borgermøder.
Der findes berømte og berygtede samtaler fra
historien og litteraturen. Der bliver givet eksempler
fra biblen, Platons dialoger og nutidens politik.
Mandag d. 31-01-2022
kl. 14:00-16:30
Hold nr. 6222103621
kr. 100,-

Samtalecafe: Historie og erindring
Mennesker har brug for historie og erindring for at
kunne fungere meningsfuldt. Allerede i oldtiden
forsøgte grækeren Herodot at skelne imellem vilde
vandrehistorier om helte og monstre og ”virkelige
historier”, og kaldes derfor historiens fader.
Historiefaget har bredt sig fra politikkens område til
almindelige menneskers liv i form af kulturhistorie
og personalhistorie. Erindring er en nøgle til vores
virkelighedsopfattelse og psykiske helbred. Der er
langt fra Homer, Herodot og Paulus og til vores
egen tid, men der er også en rød tråd.
Mandag d. 07-02-2022
kl. 14:00-16:30
Hold nr. 6222103622
kr. 100,-

Samtalecafe: Sprog og fortælling
Sprog har været med menneskene siden urtiden.
Sproget indeholder mange slags ord f.eks.
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lydmalende ord og tegnord. Vi skal høre et oplæg
om forskellige typer ord, og om hvordan de knytter
an til vores omgivelser og vores selvforståelse.
Sproget bliver til fortællinger ved hjælp af
symboler, billedtale og lignelser. Vi vil fordybe os i
ordsprog, og i fortællekunstens betydning for
identitetsdannelse. Vi skal også tale om nutidens
hjerneforskning og dens fokus på menneskets
fortælleevne og ev. om drømme.
Mandag d. 21-02-2022
kl. 14:00-16:30
Hold nr. 6222103623
kr. 100,-

Samtalecafe: Opdragelse og leg
Menneskebørn skal lære meget mere end
dyrebørn, og mennesker bliver ved med at lære
igennem hele livet. Vi begynder med at tale om
omsorgen for spædbørn som optakt til et oplæg
om betydningen af leg, dramatisering og ritualer.
Derefter skal vi arbejde med tankerne bag
forskellige traditionelle børnelege, og sammenligne
idealerne bag nordisk og samisk børneopdragelse.
Til sidst taler vi om børnene skal tilhøre forældrene
eller staten.
Mandag d. 28-02-2022
kl. 14:00-16:30
Hold nr. 6222103624
kr. 100,-

Samtalecafe: Fællesskab og angst
Mennesket er et socialt dyr med en bevidsthed,
der rækker ud over dagen og vejen. Vores
længsler og åndelige behov kommer i særlig grad
til orde i digtekunsten. Menneskets flokmentalitet
har også en bagside, som den berømte filosof
Rene Girard har undersøgt med fokus på
syndebuksmotivet. Vi skal beskæftige os med
forskellige former for tab og nederlag ud fra en
novelle af Cecil Bødker ”Den yderste dag”, der
kredser om angst og skrækken for dommedag.
Mandag d. 07-03-2022
kl. 14:00-16:30
Hold nr. 6222103625
kr. 100,-

Samtalecafe: Moral og
næstekærlighed
Menneskelige samfund er baseret på tradition og
idealer under forandring. Vi tager en samtale om
navngivning, der er en af de mange traditioner,
som bidrager til sammenhængskraften i et
samfund. Derefter tager vi fat på Janteloven og går
videre med lykketik og pligtetik, som illustreres
med et etisk dilemma i forhold til bådflygtninge.
Efter pausen arbejder vi med pligtetik, de 10 bud
og de kristne laster og dyder. Vi slutter af med en
samtale om samfundssind i forbindelse med
coronakrisen.
Mandag d. 14-03-2022
kl. 14:00-16:30
Hold nr. 6222103626
kr. 100,-

Samtalecafe: Frihed og fornyelse
Frihed er et stærkt kulturelt symbol, der spiller en
hovedrolle både inden for kristendommen og som
politisk ideal. Den moderne opfattelse af frihed tog
form under den franske revolution, og udtrykkes
symbolsk i statuen af Frihedsgudinden i New York.
Arven herfra bæres videre politisk f.eks. af Nelson
Mandela og filosofisk inden for eksistentialismen.
Vi slutter af med at drøfte de snublesten, som man
kan falde over i sit liv. I samtalen kommer vi ind på
den klassiske dyd ydmyghed og forholder os også
til, hvad Kierkegaard har at sige om frihed.
Mandag d. 21-03-2022
kl. 14:00-16:30
Hold nr. 6222103627
kr. 100,-

Samtalecafe: Sandhed og løgn
Sandhed blev udviklet som videnskabeligt begreb
allerede i antikken. Den videnskabelige sandhed er
altid foreløbig modsat den religiøse sandhed, der
har til hensigt at give mennesket et ståsted. Der
skal være plads til lidt humor, inden vi tager en
udførlig samtale om fortielser og løgne. Løgnen
kan være praktisk, indbildt eller måske er den
naturlig? Hanna Arendt er uomgængelig, hvis man
vil se på løgnen som historisk drivkraft. Pilatus er
et godt eksempel på, hvor galt det kan gå. Med
Sokrates i hånden kan Kierkegaard give os et håb
om at kunne leve sandt.
Mandag d. 28-03-2022
kl. 14:00-16:30
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Hold nr. 6222103628

kr. 100,-

Samtalecafe: Ondskab og godhed
Ondskab findes muligvis, men forklares meget
forskelligt. Vores holdning til det gode og det onde
ligger forankret i vores instinkter, men har også
ændret sig igennem tiden, hvilket kan aflæses i
sproget. Der gives et historisk rids over
problemerne med det onde med omtale af
Aristoteles, Augustin og kirkens brug af
kalkmalerier. Derefter vender vi os til nutidens
forklaringer på det onde og drøfter menneskets
natur. Vi ser på teaterets og kunstens tilgang til
dette grundproblem. Til sidst taler vi om godhed og
den sårbarhed, der hører med til det gode.
Mandag d. 04-04-2022
kl. 14:00-16:30
Hold nr. 6222103629
kr. 100,-

Samtalecafe: Sorg og glæde
Glæde er et ord for det strejf af lykkefølelse, som
kan fylde os i et enkelt nu. Nogle af de smukkeste
udtryk for sorg og glæde findes i vores salmer og i
andre sange. Glæden er musikkens og sangens
element. Teologen Løgstrup forklarede glæden
som en oprindelig del af menneskelivet. Sorg
stammer fra kærlighed, der er mistet og hører med
til at være menneske. Vi skal bl.a. beskæftige os
med, hvorfor sorg er pinlig og tabuiseret. Til sidst
inddrager vi jomfru Maria og taler om, hvordan
sorg og glæde hører sammen.
Mandag d. 25-04-2022
kl. 14:00-16:30
Hold nr. 6222103630
kr. 100,-

Samtalecafe: Venskab og
fjendskab
Venskaber hører til i privatlivet, men der findes
også fra gammel tid venskabsbyer og nedarvede
alliancer. Aristoteles og Cicero undersøgte
venskabet, og også i middelalderens klostre skrev
man bøger om venskab. Venskab risikerer at slå
over i sin modsætning og skabe fjendskaber, der
kammer over i hævntogter og krig. Vi skal se på
eksempler på brud og forsoning imellem venner og
alliancepartnere både i middelalderen og i nutiden.
Til sidst taler vi om gæstevenskab og
fjendekærlighed, og om hvad man kan gøre for at
befæste en indgået fred.
Mandag d. 02-05-2022
kl. 14:00-16:30
Hold nr. 6222103631
kr. 100,-

Samtalecafe: Kærlighed og had
Kærlighed og had er stærke følelser, som det
vrimler med skildringer af i litteratur og digtekunst.
Der er nok at plukke af fra Højsangen i biblen over
middelalderens folkeviser til Romeo og Julie af
Shakespeare. Christian den IV er et lærerigt dansk
eksempel på, hvordan kærlighed kan føre til had i
næste generation. Had gror i det hele taget i
skyggen af knust kærlighed. Had fylder også
meget i nutidens offentlige rum, som et voksende
problem det er værd at diskutere. Vi skal tale om
kærlighedens mange ansigter fra forelskelse og
forførelse til næstekærlighed og medfølelse.
Mandag d. 09-05-2022
kl. 14:00-16:30
Hold nr. 6222103632
kr. 100,Alle 12 Samtalecafeer
Hold nr. 6222103620

kl. 14:00-16:30
kr. 1000,- (875,-)

Der serveres kaffe og småkager ved alle
samtale cafeerne

Syning – Madlavning – Billedkunst - Origami
Broderi for dig - forår 2022

Syning hver uge - forår 2022

Broderi for dig.Har du lyst til at
ford ybe dig i håndarbejde? Har
du lyst til at brodere, og lære en
teknik du ikke kender i forvejen?kom med i et fællesskab hvor vi
brodere på hver vores niveau,
har fælles oplevelser og
udfordringer.2020 blev lukket
ned, hvor vi var i gang med
Sashiko – og et julebroderi. Vi vil
fortsætte og færdiggøre, og hvis
du har lyst og interesse i at lave
øvelserne fra ende til anden vil
du have mulighed for dette.I
løbet vinteren vil vi tage fat i søsterteknikken
Kogin, en teknik der broderes på tælbart stof, og
for mange vil føles som lettere at brodere. Der vil
blive taget højde for hvilket niveau du er på, så
mød gerne op på dette kursus om du er
nybegynder eller øvet – du er hjertelig
velkommen.Hvis du har et broderi, der er ”gået i
stå”, kan vi sammen få ”løbet” det i
gang.Undervisningen vil være tre lektioner, hver
anden torsdag med start klokken 19.
Undervisnings dage i alt 12 gange:

Mette Vistad
Onsdag kl. 19:00 - 21:45 Kalbyrisskolen
Hold nr. 6222102206 start d. 26-01-2022
12 gange i alt - 36 lek. kr. 1680,- (1470,-)

Sonja L. Jensen
Torsdag kl. 19:00 - 21:30 LilleNæstved Skole
Hold nr. 6222102201
start d. 06-01-2022
6 gange i alt - 18 lek.
kr. 960,- (840,-)

Olga N. Ravn
Torsdag kl. 18:00 - 20:30
Holsted Skole
Hold nr. 6222102226
start d. 27-01-2022
12 gange i alt - 36 lek.
kr. 1880,- (1645,-)

Syning for begyndere og let
øvede - forår 2022
Det kan være svært at finde
tøj med den rigtige pasform.
Derfor er det en rigtig god
ide at lære at sy tøj til sig
selv. Velsiddende tøj, der er
skabt præcis til din figur
med alle dens finurligheder.
På dette hold kræves der
ingen forudgående kendskab til syning. Vi starter
der, hvor du er, med de projekter du selv vælger,
og så bliver du hjulpet og guidet hele vejen
igennem, så du får en god oplevelse, en god
basisviden og bliver fortrolig med mønstre og
symaskiner. Du skal selv medbringe stof,
materialer og syredskaber. Derudover skal du selv
medbringe den eller de maskiner, du syr på. Vil du
gerne med på holdet, men synes måske, at det er
svært at komme i gang, vil der være inspiration at
hente på kurset. Underviser medbringer bøger og
blade med tøj, du selv kan sy og hjælper dig gerne
i gang.Kurset er for begyndere og let øvede – er
du fortrolig med ovenstående, kan du med fordel
tilmelde dig holdet ’SYNING FOR ØVEDE’
Mette Vistad
Onsdag kl. 19:00 - 21:45
Kalbyrisskolen
Hold nr. 6222102203
start d. 09-02-2022
6 gange i alt - 18 lek.
kr. 920,- (805,-)

Billedkunst
Du vil få kendskab til
forskellige teknikker,
materialer og
billedkunstneriske
virkemidler.
Undervisningen
veksler mellem faste
oplæg og temaer
som vi henter fra kunsthistorien, dig selv og
verdenomkring os. Der vil blive taget hensyn til det
du kan iforvejen så både begyndere og øvede
bliver udfordret. Her er der plads til fordybelse og
til at arbejde med dine egne ideer, når
viundersøger mulighederne for at udtrykke sig i
tegning, maleri og skulpturer. Der vil blive lagt
vægt på eksperimenter, oplevelse, sansning
ogvedholdenhed.Se Olgas hjemmeside:
www.olga-ravn.dk

Herrego' mad M/K
- hyggestunder over god mad.
Er du træt af at falde i fælden med junkfood og
færdigretter, som indtages foran tv?
Vil du gerne lære at lave et godt, sundt og næringsrigt
måltid - og få en hyggelig snak med andre, mens
maden spises? Så meld dig på dette hold, hvor vi
gerne smager på en god rødvin, mens vi laver maden.
Her har du chancen for at få en hyggelig "mandeaften"
og få mulighed for at lære alle de grundlæggende
principper inden for bage -, stege- og kogemetoder.
Du lærer at lave mad til både hverdag og til festlige
lejligheder. Her får du mulighed for sjove, spændende
og inspirende madlavningsaftner sammen med andre
mænd, som har lyst til at udfolde sig i køkkenet uden
kommentarer fra »bedrevidende kvinder«. Enkel
madlavning og finere retter suppleret med deltagernes
egne ønsker og ideér til kursets indhold. Kurset
henvender sig til såvel nybegyndere som viderekomne
- mænd. Udgift til råvarer ca. kr. 100,00 pr. gang.
Gert Segato
Tirsdag kl. 17:30 - 21:00
Hold nr. 6222119001
6 gange i alt - 21 lek.

Lille Næstved Skole
start d. 25-01-2022
kr. 960,- (840,-)

Hverdagsmadlavning for
begyndere

Syning for øvede - forår 2022
På dette hold arbejder du med dine egne projekter.
Kurset er henvendt til dig, der er øvet i at sy og
som har syet til dig selv i nogen tid. Du skal kunne
bruge og arbejde med et købemønster eller hvis
du har dit eget grundmønster. Der gives individuel
hjælp og vejledning og der vil være inspiration at
hente fra blade og bøger, som underviser
medbringer. Du skal selv medbringe stof,
materialer og syredskaber. Derudover skal du selv
medbringe den eller de maskiner, du syr på.Kurset
er for øvede, så er du lige startet på at sy, bør du
starte med kurset ’SYNING FOR BEGYNDERE’.
Mette Vistad
Onsdag kl. 19:00 - 21:45 Kalbyrisskolen
Hold nr. 6222102205
start d. 19-01-2022
6 gange i alt - 18 lek.
kr. 920,- (805,-)

På dette kursus vil du lære alle grund
principperne, så du kan kaste dig ud i
madkunstens glæder derhjemme. Vi laver
spændende danske og internationale retter, hvor
planlægning, sammensætning, præsentation og
smag spiller en stor rolle. Vi koncentrerer os om
lækre og velsmagende hverdagsretter. Vi tager
udgangspunkt i kødet, tilpasser en god sovs og

tilsætter grønsager & tilbehør, efter smag og
variation. Saucen får særlig opmærksomhed.
Vi steger, braser og bager, hvorefter vi sammen
nyder det frembragte måltid. Madudgift pr. gang:
ca. 80,- kr. Medbring:
Drikkevarer, Viskestykke, Karklud, En god
køkkenkniv, Forklæde, samt 2-3 bøtter til evt.
madrester.
Gert Segato
Tirsdag kl. 17:30 - 21:00 Lille Næstved Skole
Hold nr. 6222119002
start d. 27-01-2022
6 gange i alt - 21 lek.
kr. 960,- (840,-)

Madlavning med fisk
Fisk er sundt, så vi kan med fordel erstatte kød
med lækre og nemme fiskeretter flere gange om
ugen. På kurset lærer du at tilberede årstidens fisk
på forskellig måde - stegt, dampet, ovnbagt og
marineret.
Madudgift pr. gang 150,- kr.
Medbring: forklæde, viskestykke, drikkevarer og
kniv.
Gert Segato
Torsdag kl. 17:30 - 21:00 LilleNæstved Skole
Hold nr. 6222119004
start d. 17-03-2022
3 gange i alt – 10,5 lek.
kr. 480,- (420,-)

Origami/Papirfoldning
Forfatter og
hyggekonsulent Erik
Rø nholt har i en
menneskealder
dyrket papirfoldning,
eller som det hedder
på japansk, origami.
Der er ingen grænser
for, hvad man kan få
ud af et stykke papir
– uden brug af saks
og lim. Vi skal i løbet af kurset lære at folde dyr og
fugle, blomster, æsker og mange andre smukke og
sjove ting. Vi vil også beskæftige os med
”modulfoldning”, som er blevet meget populært i de
senere år. Her folder man flere stykker papir og
sætter dem sammen fx til æsker. Det kræver ingen
forudsætninger at deltage, så alle kan være med.
Erik Rønholt har en lang undervisningserfaring og
har lavet hundredevis af arrangementer for børn
og voksne med papirfoldning, papirfly, juletræspynt
og mange andre kreative emner. Erik Rønholt har
skrevet en lang række bøger, om kreative emner.
Erik Rønholt
Fredag kl. 12:00 - 14:30
Riddergade
Hold nr. 6222102211
start d. 25-01-2022
6 gange i alt - 15 lek.
kr. 400,- (350,-)

”Kreativ skrivning” ugentlig
undervisning
Har du lyst til at skrive – at lade tanker, ideer og
ikke mindst ord, få frit løb? Så er dette kurset for
dig. Vi starter hver session med friskrivning samt
introduktion til dagens tema. Hver gang arbejder vi
ud fra en bunden opgave. Det er den kreative
proces, der er i fokus og det er altid muligt at stille
spørgsmål undervejs. Vi bruger en del af
undervisningen på at dele vores tekster som
gruppe, og bruger teksterne som udgangspunkt til
at reflektere over dagens tema og øvelse. Kurset
kræver ingen forkundskaber. 12 mødegange á 2
lektioner. Laura Kristine Graham Anderson er
uddannet scenekunstner og arbejder med
performance, kortfilm og mediekunst.
Laura Graham Anderson
Torsdag kl. 16:30 - 18:10
Holsted Skole
Hold nr. 6222109560
start d. 27-01-2022
12 gange i alt - 24 lek.
kr. 1280,- (1120,-)
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Sprog
Engelsk for noget øvede
Dette kursus henvender sig til dig, som allerede
har basale engelskkundskaber, eller som tidligere
har fulgt et kursus for fortsætterbegyndere eller let
øvede. Du kan godt klare dig på engelsk, når du er
på ferie og har (nogenlunde) styr på den
grundlæggende grammatik. På dette kursus lærer
du at tale et godt og flydende engelsk, hvor vi både
har fokus på ordforråd, udtale og sikkerhed i talen.
Måske kender du følelsen af, at du er "bange for at
sige noget forkert", eller måske har du "svært ved
at finde ordene"? Så er dette kursus ideelt for dig,
idet vi arbejder med din evne til at improvisere og
finde de rette ord, så dit sprog bliver flydende og
sikkert, uden at du pludselig går i stå. Vi arbejder
med spændende og aktuelle diskussionsemner,
nyhedstekster, dialoger etc. Den mundtlige
undervisning understøttes af nyttige grammatiske
øvelser, hvor vi tager fat i de problemstillinger, der
ofte driller danskere. Vi arbejder med en
grammatikbog og kopier, hvorfor der må påregnes
en mindre udgift til undervisningsmaterialer.
Olga N. Ravn
Torsdag kl. 09:00 - 10:40
Grønnegade
Hold nr. 6222106320
start d. 27-01-2022
12 gange i alt - 24 lek.
kr. 1280,- (1120,-)
Olga N. Ravn
Onsdag kl. 17:00 - 18:45
Grønnegade
Hold nr. 6222106322
start d. 26-01-2022
12 gange i alt - 24 lek.
kr. 1280,- (1120,-)

Engelsk for begyndere
Engelsk er et verdenssprog, og vi har alle brug for
at kunne noget engelsk, når vi rejser, når vi er på
internettet, når vi er på arbejde osv.Det er aldrig for
sent at komme i gang med at lære engelsk, og hvis
du aldrig har haft engelsk før eller har haft lidt
engelsk for længe siden, men har glemt det meste,
har du nu chancen for at få del i den store verden,
som det engelske sprog er nøglen til.Kurset starter
helt fra bunden, så alle kan være med. Du lærer
f.eks. at præsentere dig, spørge om vej, tale med
kassedamen i supermarkedet, og hvordan du
klarer helt almindelige sociale situationer i et
engelsktalende land.Du får også lejlighed til at
indøve de grundlæggende sprogregler og god
udtale, så du kommer til at lyde engelsk helt fra
start.Vi arbejder med lærebogen Navigate A1
Coursebook Beginner og arbejdshæftet Navigate
A1 Workbook without key Beginner. Bøgerne
købes hos underviseren eller hos Academic
Books.Der vil selvfølgelig være noget
hjemmearbejde, men vi skal ikke terpe, som du
måske kan huske det fra din skoletid. Det bliver
sjovt og hyggeligt, og du får lært en masse.

På dette kursus lærer du at tale et godt og
flydende engelsk, ligesom du styrker din
improvisationsevne, så du ikke går i stå midt i
samtalen. Vi arbejder med spændende og aktuelle
samtaleemner på holdet, hvor vi bl.a. tager
udgangspunkt i nyhedstekster, dialogøvelser,
dagligdagssituationer samt relevante
samfundsrelaterede problemstillinger, som du vil
kunne drage nytte af til både rejse- og arbejdsbrug.
Den mundtlige undervisning understøttes af nyttige
grammatiske øvelser, hvor vi tager fat i
problemstillinger, der ofte er udfordrende for
danskere.Vi arbejder med en grammatikbog og
kopier, hvorfor der må påregnes en mindre udgift
til undervisningsmaterialer.
Olga N. Ravn
Onsdag kl. 19:00 - 20:45
Grønnegade
Hold nr. 6222106323
start d. 26-01-2022
12 gange i alt - 24 lek.
kr. 1280,- (1120,-)

Steen Engslev Filborne
Mandag kl. 17:00 - 18:45 Lille Næstved Skole
Hold nr. 6222106336
start d. 24-01-2022
12 gange i alt - 24 lek.
kr. 1280,- (1120,-)

Engelsk for let øvede
Kurset er for dig, som har lyst til at blive fortroligt
med at tale engelsk. Vi lægger vægt på opbygning
og træning af det basale ordforråd, konstruktion af
sætninger og lette samtaler. Vi arbejder med
sproget gennem diskussioner og samtaler om
forskellige emner og du lærer at kommunikere i
dagligdagssituationer samt situationer, som kan
opstå på rejser. Du får desuden indblik i kultur,
historie og samfundsliv i engelsktalende lande.Der
må påregnes køb af undervisningsmaterialer

Steen Engslev Filborne
Mandag kl. 19:00 - 20:45 Lille Næstved Skole
Hold nr. 6222106335
start d. 24-01-2022
12 gange i alt - 24 lek.
kr. 1280,- (1120,-)

Engelsk konversation på højt
niveau
Engelsk konversation på højt niveauDette kursus
er for dig, som kan læse engelsksprogede
avisartikler og andet ubearbejdet materiale, men
som gerne vil udtrykke dig endnu bedre på engelsk
og også finpudse udtalen.Kurset lægger vægt på
samtaler om emner med udgangspunkt i
Storbritannien og Irland, men vi berører også den
øvrige engelsksprogede verden.Vi taler om alt lige
fra politik, historie, kultur, miljø og samfund til
kongehuset og sport. Intet er for stort, og intet er
for småt, og du må meget gerne foreslå emner i
løbet af kurset. Det er ikke sikkert, at vi når dem
alle, men vi gør et forsøg.Du får hver uge pr. mail
tilsendt materiale, som vil danne grundlag for
samtalerne den følgende uge. Det er selvfølgelig
bedst, hvis du får læst det, men du kan sagtens
deltage, hvis forberedelsen skulle glippe en enkelt
gang. Hovedsagen er, at du møder op og får talt
engelsk og forhåbentlig også har det sjovt og
hyggeligt imens.
Susanne Poulsen
Mandag kl. 18:30 - 20:15
Grønnegade
Hold nr. 6222106329
start d. 24-01-2022
12 gange i alt - 24 lek.
kr. 1280,- (1120,-)

Engelsk for dig som vil snakke
Her er holdet for dig som forstår engelsk på et
niveau, der betyder du kan klare dig rimeligt på
rejser og på internettet, men alligevel ikke får sagt
det du vil. Vores fokus på dette hold er at tale gerne grammatisk korrekt, men vigtigst er at du
kommer i gang med "fri" snak. Vi læser aktuelle
tekster og ser videoklip om kultur, rejser og
samfund. Du får mulighed for, at have indflydelse
på de emner vi tager op - blot de er til interesse for
hele holdet. Der bliver udleveret tekster og små
skriftlige opgaver, men der er ingen lektietvang.
Genfind dit engelsk "and take the floor."
Lisa Elsbøll
Onsdag kl. 17:00 - 18:45
Hold nr. 6222106327
12 gange i alt - 24 lek.

Grønnegade
start d. 26-01-2022
kr. 1280,- (1120,-)

Engelsk begynder - let øvede
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Lisa Elsbøll
Onsdag kl. 19:00 - 20:45
Grønnegade
Hold nr. 6222106328
start d. 26-01-2022
12 gange i alt - 24 lek.
kr. 1280,- (1120,-)

Susanne Poulsen
Mandag kl. 16:30 - 18:15
Grønnegade
Hold nr. 6222106324
start d. 24-01-2022
12 gange i alt - 24 lek.
kr. 1280,- (1120,-)

Olga N. Ravn
Torsdag kl. 11:00 - 12:40
Grønnegade
Hold nr. 6222106325
start d. 27-01-2022
12 gange i alt - 24 lek.
kr. 1280,- (1120,-)

Engelsk for meget øvede

Du kan lidt engelsk - tal, farver, dage og sige små
sætninger. Du er klar til at komme videre med at
tale. Vi skal tale om familie, mad og engelsk kultur.
Du lærer at føre en enkelt samtale, stille
spørgsmål og læse lette tekster. Du er velkommen
selvom det er mange år siden du sidt brugte dit
"skole-engelsk" - eller måske synes det vil være
sjovere at tale lidt engelsk, når du rejser. Engelsk
er et sprog som skaber kontakt i mange lande.
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Tysk for let øvede / øvede
Du har haft tysk før og kan formulere sætninger
om hverdagslivet og kender den tyske
basisgrammatik.Du vil gerne kunne føre små
samtaler, gå på indkøb og på restaurant uden at
føle dig på glatis.Dette kursus vil beskæftige sig
med små tekster på tysk, samtaler derom samt
rollespil, hvor samtaler og situationer øves.

Sprog
Desuden bliver der talt lidt om grammatik og
omgangsformer i den tyske dagligdag. Individuelle
ønsker om specielle emner kan tages op på
kurset.Der må påregnes udgifter til materialer.
Hans-Willy Bautz
Tirsdag kl. 15:00 - 16:45
Hold nr. 6222106330
12 gange i alt - 24 lek.

Grønnegade
start d. 25-01-2022
kr. 1280,- (1120,-)

samtaler og dialoger som medvirker til forståelse
for korrekt valg af udtryksmåde.
Vagn Nielsen
Mandag kl. 19:00 - 20:45 Lille Næstved Skole
Hold nr. 6222106340
start d. 24-01-2022
12 gange i alt - 24 lek.
kr. 1280,- (1120,-)

Spansk for begyndere

spanskkursus et oplagt valg.I undervisningen
indgår læsning af tekster på spansk, lytte øvelser,
samtaler og dialoger som medvirker til forståelse
for korrekt valg af udtryksmåde.
Vagn Nielsen
Mandag kl. 13:00 - 14:45
HC Andersensvej 24-26, 4700 Næstved
Hold nr. 6222106344
start d. 24-01-2022
12 gange i alt - 24 lek.
kr. 1280,- (1120,-)

Få mere ud af dit besøg i et spansktalende land.
Med lidt kendskab til spansk åbner det nemmere
dørene for nye oplevelser ved dialog med de
lokale beboere.Lær de grundlæggende vendinger
og opnå et ordforråd, der vil gøre dig i stand til at
kommunikere på spansk ved bestilling af
eksempelvis mad, ved indkøb i forretninger eller
ved køb af billetter.Hovedvægten lægges på at
opbygge et spansk sprogligt grundlag for selv
hurtigt at blive i stand til at tilegne sig yderligere
kendskab til spansk.Køb af undervisnings
materiale aftales med læreren.
Vagn Nielsen
Mandag kl. 17:00 - 18:45 Lille Næstved Skole
Hold nr. 6222106341
start d. 24-01-2022
12 gange i alt - 24 lek.
kr. 1280,- (1120,-)

Tysk for begyndere
Tysk for begyndere er et kursus, der henvender sig
til dig, der enten kan en smule tysk eller som
måske aldrig har haft tysk før.Vi starter helt fra
bunden med opbygning af det mest basale
ordforråd, konstruktion af enkle sætninger og lette
samtaler.Da den mundtlige og skriftlige del af det
tyske sprog hænger uløseligt sammen, vil der også
blive arbejdet med den grundlæggende grammatik,
så dit sprog bliver bygget ordentligt og stabilt op fra
starten af.Du vil på dette kursus lære at tale samt
forstå tysk på begynderniveau, så du har mulighed
for at begå dig på lettere vis i det tyske sprog.Der
må påregnes udgifter til køb af
undervisningsmaterialer
Hans-Willy Bautz
Tirsdag kl. 17:00 - 18:45
Hold nr. 6222106332
12 gange i alt - 24 lek.

Grønnegade
start d. 25-01-2022
kr. 1280,- (1120,-)

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

Fransk, turbohold
For dig som vil på ferie i Frankrig og har brug for at
kunne klare dig igennem i de mest basale
situationer, på et smukt og spændende sprog.
Eller også har du bare brug for at få rystet Coronastøvet af hovedet og at få etableret noget
hjernegymnastik. Så du mærker de positive sider
ved at kunne komme videre ved egen kraft og at
se lyset og resultaterne af en indsats. Kursus
materiale ca. 100,- kr
Hugo Lauritzen
Torsdag kl.19:00 - 20:45 Lille Næstved Skole
Hold nr. 6222106352
start d. 27-01-2022
12 gange i alt - 24 lek.
kr. 1280,- (1120,-)

Vagn Nielsen
Torsdag kl.19:00 - 20:45 Lille Næstved Skole
Hold nr. 6222106342
start d. 27-01-2022
12 gange i alt - 24 lek.
kr. 1280,- (1120,-)

Tysk konversation
På dette kursus lægges der stor vægt på samtaler
om forskellige emner som f.eks. tysk historie i
nyere tid, ferieoplevelser, oplevelser med tysk og i
Tyskland. Desuden vil avisartikler og hændelser
fra nutiden danne grundlag for samtaler. I kursets
forløb vil der også blive talt om grammatik. Der
lægges dog størst vægt på talefærdighed, hvor
grammatik er vigtig, men ikke altafgørende for
kommunikationen.
Hans-Willy Bautz
Tirsdag kl. 19:00 - 20:45
Hold nr. 6222106333
12 gange i alt - 24 lek.

Grønnegade
start d. 25-01-2022
kr. 1280,- (1120,-)

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

Spansk vedligehold
- Konversation øvede
Udbyg dit kendskab til spansk, så du meget lettere
kan begå dig i et spansktalende land og herved
forøge muligheden for nye og spændende
oplevelser. Der undervises i udbygning af
ordforråd på spansk, oversættelse af spanske
tekster og kendskab til de spanske grammatiske
grundregler.Køb af undervisningsmateriale til
spansk undervisningen aftales med læreren.
Vagn Nielsen
Torsdag kl.17:00 - 18:45 Lille Næstved Skole
Hold nr. 6222106343
start d. 27-01-2022
12 gange i alt - 24 lek.
kr. 1280,- (1120,-)

Spansk for fortsætterbegyndere
og let øvede
På kurset "spansk for fortsætterbegyndere og let
øvede" går vi ud fra at du har lidt kendskab til
spansk og gerne vil udbygge dit ordforråd og
kendskabet til den spanske grammatik samt
forbedre din evne til at udtrykke dig frit på
spansk.Hvis du på et tidligere tidspunkt har lært
spansk og trænger til genopfriskning, er dette
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Sang og instrumental
Kurser med Marit Hansen:

Solosang på alle niveauer

Kurser med Michael Lind:

Klassisk solosang
Alle kan lære at synge, så hold dig endelig ikke
tilbage. Jeg underviser alle fra begyndere uden
noget forhold til sang, til elever med
konservatoriepotentiale. Alder er heller ikke nogen
hindring for at lære at synge. Jeg har undervist
elever fra 16 - 74 år.Jeg træner stemmen klassisk
og går meget teknisk til værks med sangøvelser,
vejrtrækning, kropsholdning, klang,
vokalegalisering o.a., så man opnår overskud, til at
kunne fremføre sangene, med indlevelse og
udtryk.Der tildeles 30 minutter pr. elev. Kontakt
underviser Michael Lind for nærmere oplysning om
ugedag og tidspunkt på tlf. nr. 28 51 77 57
Sted: Suså Landevej 12, Gelsted, 4160
Herlufmagle – hverdage
mellem kl. 14:00-16:00 – Løbende optag
Underviser: Michael Lind
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107700
mandag
d. 24-01-2022
6222107701
mandag
d. 28-03-2022
6222107702
tirsdag
d. 25-01-2022
6222107703
tirsdag
d. 29-03-2022
6222107704
onsdag
d. 26-01-2022
6222107705
onsdag
d. 30-03-2022
6222107706
torsdag
d. 27-01-2022
6222107707
torsdag
d. 31-03-2022
6222107708
fredag
d. 28-01-2022
6222107709
fredag
d. 01-04-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1280,- (1120,-)

Sang og stemmetræning
Prøv din stemme af, og se hvor langt, du kan
komme med den. Vi arbejder med øvelser,
vejrtrækning, kropsholdning, udtale, din klang, så
du hen ad vejen, bliver i stand til at synge uden
brug af mikrofon. Vi arbejder solistisk, men det er
selvfølgelig op til dig selv, om du vil optræde som
solist.Der tildeles 30 minutter pr. elevKontakt
underviser Michael Lind, for nærmere oplysning
om tid, på tlf. nr. 28 51 77 57.
Sted: Suså Landevej 12, Gelsted, 4160
Herlufmagle – hverdage
mellem. kl. 12:00-14:00 – Løbende optag
Underviser: Michael Lind
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107710
mandag
d. 24-01-2022
6222107711
mandag
d. 28-03-2022
6222107712
tirsdag
d. 25-01-2022
6222107713
tirsdag
d. 29-03-2022
6222107714
onsdag
d. 26-01-2022
6222107715
onsdag
d. 30-03-2022
6222107716
torsdag
d. 27-01-2022
6222107717
torsdag
d. 31-03-2022
6222107718
fredag
d. 28-01-2022
6222107719
fredag
d. 01-04-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1280,- (1120,-)
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Du bliver i Klassisk solosang undervist i danske
sange, salmer, tyske lieder, oratorie-, operaarier
m.m., efter eget valg og niveau. Stemmen trænes
op med øvelser. Den bliver derved stærkere og du
kan udtrykke dig med den tonekvalitet, som du
ønsker i pågældende værk. Der arbejdes med
åndedrættet, så du kan understøtte stemmen uden
spændinger og give tonerne den styrke du ønsker.
Dermed er du også bedre rustet til det virkelig
sjove: Udtrykket i det vokale værk.Individuel
undervisning med løbende optag, som aftales og
tilrettelægges i samarbejde med underviseren.
Ugedag og tidspunkt aftales individuelt. Kontakt
Marit Hansen på tlf.: 38 34 35 15
Sted: Næstved Kommunale Musikskole, Skellet
29, 4700 Næstved
Fredage mellem kl. 09:00-17:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107740
fredag
d. 28-01-2022
6222107741
fredag
d. 25-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1880,- (1645,-)
Glumsø Kro, Storegade 2, 4171 Glumsø
Onsdage mellem kl. 10:00-19:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107840
onsdag
d. 26-01-2022
6222107841
onsdag
d. 23-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1880,- (1645,-)

Klassisk solosang på særligt højt
niveau.
Dette kursus henvender sig til elever, som
optræder eller har optrådt og som stadig ønsker
forfinelse af åndedræt, klang og personligt udtryk.
Åndedrættet: Det er ikke kun indåndingen, der er
vigtig. Det handler også om at spare på luften og
styre din udånding med præcision og dermed
undgå uhensigtsmæssige spændinger. Klang:
Klangen er naturligvis influeret af åndedrættet,
men ikke alene det - Mundhule, svælg, tunge og
ganesejl påvirker din klang og modvirker skadelige
spændinger.Hermed forskønnes dine koloraturer,
dine højeste toner, såvel som dit mellemleje og
dybeste toner. Personligt udtryk: Alle uden
undtagelse, publikum, og dommerpaneler ønsker
altid at se ægthed og nærvær ved optræden - ikke
kopi af kendte sangere. Dit personlige udtryk skal
du finde frem til og stå ved.Medbring de værker,
som du ønsker at arbejde med. Beregn minimum
6-7 ganges undervisning før din optræden og
gerne mere før en audition. Individuel undervisning
med løbende optag, som aftales og tilrettelægges i
samarbejde med underviseren. Ugedag og
tidspunkt aftales individuelt. Kontakt Marit Hansen
på tlf.: 38 34 35 15
Sted: Næstved Kommunale Musikskole, Skellet
29, 4700 Næstved
Fredage mellem kl. 09:00-17:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107758
fredag
d. 28-01-2022
6222107759
fredag
d. 25-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1880,- (1645,-)
Glumsø Kro, Storegade 2, 4171 Glumsø
Onsdage mellem kl. 10:00-19:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107858
onsdage
d. 26-01-2022
6222107859
onsdage
d. 23-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1880,- (1645,-)
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Visesang
Viser vælges i samråd med læreren. Vi udvikler
stemmen gennem øvelser, arbejder med
åndedrættet, tydelig tekst og udtryk. Individuel
undervisning med løbende optag, som aftales og
tilrettelægges i samarbejde med underviseren.
Ugedag og tidspunkt aftales med:
Marit Hansen på tlf.: 38 34 35 15
Sted: Næstved Kommunale Musikskole, Skellet
29, 4700 Næstved
Fredage mellem kl. 09:00-17:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107742
fredag
d. 28-01-2022
6222107743
fredag
d. 25-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1880,- (1645,-)
Glumsø Kro, Storegade 2, 4171 Glumsø
Onsdage mellem kl. 10:00-19:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107842
onsdag
d. 26-01-2022
6222107843
onsdag
d. 23-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1880,- (1645,-)

Rytmisk sang
Vi tager fat i åndedrættet og laver sunde
regenererende øvelser, så din stemme bedre kan
holde til at blive brugt i det rytmiske repertoire. Vi
har ikke mindst også focus på et bevidst og
personligt udtryk. Individuel undervisning med
løbende optag, som aftales og tilrettelægges i
samarbejde med underviseren. Ugedag og
tidspunkt aftales individuelt. Kontakt:
Marit Hansen på tlf.: 38 34 35 15
Sted: Næstved Kommunale Musikskole, Skellet
29, 4700 Næstved
Fredage mellem kl. 09:00-17:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107744
fredag
d. 28-01-2022
6222107745
fredag
d. 25-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1880,- (1645,-)
Glumsø Kro, Storegade 2, 4171 Glumsø
Onsdage mellem kl. 10:00-19:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107844
onsdag
d. 26-01-2022
6222107845
onsdag
d. 23-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1880,- (1645,-)

Musicalsang
Vi arbejder med afspænding af stemmen via
stemmeøvelser. Vi opbygger et godt åndedræt til
at bære stemmen for undgåelse af belastning og
bedre og mere fast klang. ikke mindst arbejder vi
også med et personligt, modsat et kopieret udtryk.
Det er vigtigt det er dig selv, der former udtrykker dit udtryk hjælper jeg dig med at finde frem til.
Individuel undervisning med løbende optag, som
aftales og tilrettelægges i samarbejde med
underviseren. Ugedag og tidspunkt aftales
individuelt. Kontakt:
Marit Hansen på tlf.: 38 34 35 15
Sted: Næstved Kommunale Musikskole, Skellet
29, 4700 Næstved
Fredage mellem kl. 09:00-17:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107746
fredag
d. 28-01-2022
6222107747
fredag
d. 25-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1880,- (1645,-)
Glumsø Kro, Storegade 2, 4171 Glumsø
Onsdage mellem kl. 10:00-19:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107846
onsdag
d. 26-01-2022
6222107847
onsdag
d. 23-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1880,- (1645,-)

Sang og instrumental
Snorkesang
Hvis du lider af snorken, kan du muligvis få den
nedsat ved dette kursus. Vi arbejder med
åndedrættet, afspændthed i hals og
skulderregionerne og fokuserer på en stor åbning i
mundhule og svælg for bedre passage. En lille
snurren er bedre end en kraftig snorken:) Kurset
kræver at du laver dine øvelser hjemme. Ikke alle
oplever nedsat snorken efter kurset, men du vil
altid komme ud med en bedre sangstemme.
Individuel undervisning med løbende optag, som
aftales og tilrettelægges i samarbejde med
underviseren. Ugedag og tidspunkt aftales med
Marit Hansen på tlf.: 38 34 35 15
Sted: Næstved Kommunale Musikskole, Skellet
29, 4700 Næstved
Fredage mellem kl. 09:00-17:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107748
fredag
d. 28-01-2022
6222107749
fredag
d. 25-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1880,- (1645,-)
Glumsø Kro, Storegade 2, 4171 Glumsø
Onsdage mellem kl. 10:00-19:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107848
onsdag
d. 26-01-2022
6222107849
onsdag
d. 23-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1880,- (1645,-)

Hjertelungesang
På dette kursus vil du lære at bruge dit åndedræt
optimalt. Vi arbejder med styrke i
åndedrætsmuskulaturen og laver forskellige
øvelser, der lokker din krop til at arbejde med det
dybe åndedræt. Du vil opleve at din lungekapacitet
stiger. Vi synger sange for at bruge "den nye
vejrtrækning" på en dejlig måde. Individuel
undervisning med løbende optag, som aftales og
tilrettelægges i samarbejde med underviseren.
Ugedag og tidspunkt aftales individuelt. Kontakt
Marit Hansen på tlf.: 38 34 35 15
Sted: Næstved Kommunale Musikskole, Skellet
29, 4700 Næstved
Fredage mellem kl. 09:00-17:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107750
fredag
d. 28-01-2022
6222107751
fredag
d. 25-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1880,- (1645,-)
Glumsø Kro, Storegade 2, 4171 Glumsø
Onsdage mellem kl. 10:00-19:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107850
onsdag
d. 26-01-2022
6222107851
onsdag
d. 23-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1880,- (1645,-)

Sang for dig, som ikke tror du
kan synge
Tale er sølv, sang er guld. Alle er skabt til at tale
og ikke mindst til at synge. Vi er født med forskellig
evne til at høre toner. Men som med alle evner
kan du udvikle dine ved forskellige øvelser, som
lærer dig at lytte bedre og at mærke tonernes
placering i stemmeapparatet . På samme måde
udvikles din kontakt med din stemme via arbejdet
med støtten, som er åndedrættets måde at fundere
klangen på. Tålmodighed er kodeordet fra din og
lærerens side. Individuel undervisning med
løbende optag, som aftales og tilrettelægges i
samarbejde med underviseren. Ugedag og
tidspunkt aftales individuelt.
Kontakt Marit Hansen på tlf.: 38 34 35 15
Sted: Næstved Kommunale Musikskole, Skellet
29, 4700 Næstved
Fredage mellem kl. 09:00-17:00

Hold nr
Ugedag
6222107752
fredag
6222107753
fredag
12 gange i alt - 12 lek.

Startdato
d. 28-01-2022
d. 25-03-2022
kr. 1880,- (1645,-)

Glumsø Kro, Storegade 2, 4171 Glumsø
Onsdage mellem kl. 10:00-19:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107852
onsdag
d. 26-01-2022
6222107853
onsdag
d. 23-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1880,- (1645,-)

Skolelærerens sangkursus
Hvis du sætter en musical op eller underviser i
musik, vil dette kursus give dig redskaber til at
hjælpe eleverne med at passe på deres stemmer.
Du får øvelser, der varmer deres stemmer godt op
og du får øvelser, der smører overbelastede
stemmer, hvis skaden er sket. Unge stemmer skal
man værne om, de er knap så stærke som voksne
stemmer.Individuel undervisning med løbende
optag, som aftales og tilrettelægges i samarbejde
med underviseren. Ugedag og tidspunkt aftales
med Marit Hansen på tlf.: 38 34 35 15
Sted: Næstved Kommunale Musikskole, Skellet
29, 4700 Næstved
Fredage mellem kl. 09:00-17:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107754
fredag
d. 28-01-2022
6222107755
fredag
d. 25-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1880,- (1645,-)
Glumsø Kro, Storegade 2, 4171 Glumsø
Onsdage mellem kl. 10:00-19:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107854
onsdag
d. 26-01-2022
6222107855
onsdag
d. 23-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1880,- (1645,-)

Sang for genoptræning af
taleorganer
Find tilbage til din stemme. Sang for genoptræning
af taleorganer efter lammelser, fejloperationer
m.m.: Via et utal af artikulations- og
stemmeøvelser finder du langsomt din stemme
igen. Det skal ind imellem afprøves på den dejlige
måde, nemlig ved sang. Jeg har tålmodighed og
hvis du også har tålmodighed, så kan vi nå rigtig
langt. Individuel undervisning med løbende optag,
som aftales og tilrettelægges i samarbejde med
underviseren. Ugedag og tidspunkt aftales
individuelt. Kontakt:
Marit Hansen på tlf.: 38 34 35 15

Kurser med Niels Lolck Madsen:

Klaver
Klaverundervisning på alle niveauer - for alle aldre.
Vil du lære at spille klaver efter en fordybende,
anderledes og legende teknik, kombineret med
den østeuropæiske klavertradition. Niels har
hjernehalvdelenes samarbejde i fokus. Det
fremskynder dine tekniske og musikalske
resultater - altså kortere øvetid med større kvalitet.
Niels vil arbejde med håndstilling arm og
håndbevægelser, fingersætning, dynamik og
udtryk og du kan spille forskellige stilarter efter
ønske. Der arbejdes med becifringsspil, gehørspil,
firhændigt eller akkompagnement til bl.a. sang eller
violin, som han selv udøver. Teoretisk arbejdes
med musikkens form, harmonier/akkorders
opbygning, nodelæsning, mm. Her er teknikken,
som ikke begrænser dig.Individuel undervisning
med løbende optag, som aftales og tilretelægges i
samarbejde med underviseren.Ugedag og
tidspunkt aftales individuelt. Kontakt underviser
Niels Lolck Madsen for nærmere oplysning om
indplacering og tid på tlf. nr. 38 34 35 15.
Sted: Næstved Kommunale Musikskole, Skellet
29, 4700 Næstved
Fredage mellem kl. 09:00-17:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107730
fredag
d. 28-01-2022
6222107731
fredag
d. 25-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1880,- (1645,-)
Glumsø Kro, Storegade 2, 4171 Glumsø
Onsdage mellem kl. 10:00-19:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107830
onsdag
d. 26-01-2022
6222107831
onsdag
d. 23-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1880,- (1645,-)

Sted: Næstved Kommunale Musikskole, Skellet
29, 4700 Næstved
Fredage mellem kl. 09:00-17:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107756
fredag
d. 28-01-2022
6222107757
fredag
d. 25-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1880,- (1645,-)
Glumsø Kro, Storegade 2, 4171 Glumsø
Onsdage mellem kl. 10:00-19:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107856
onsdag
d. 26-01-2022
6222107857
onsdag
d. 23-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1880,- (1645,-)
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Sang og instrumental
Klaver på professionelt niveau
Betragter du dig som udlært på klaveret, men har
du brug for et ekstra løft. Tag f.eks. din Chopin,
Rachmaninov, Lizst eller Bill Evens transkribtion
med. Få redskaber til at tage kampen op med de
udfordringer komponisterne stadig giver dig. Du vil
få mere klang, bruge mindre fysisk energi og føle
dit spil lettere. Du vil modtage undervisning i den
russiske klaverteknik, som har vundet alle
væsentlige klaverkonkurrencer i verden. Vejen
bliver banet for tydeligere karakter og personlig
fortolkning i din musikudøvelse/optræden. Målet er
et virtuost spil, som vindens dans over
tangenterne. Klangen bliver mere syngende.
Individuel undervisning med løbende optag, som
aftales og tilretelægges i samarbejde med
underviseren. Ugedag og tidspunkt aftales
individuelt.Kontakt underviser Niels Lolck Madsen
for nærmere oplysning om indplacering og tid på
tlf. nr. 38 34 35 15.
Sted: Næstved Kommunale Musikskole, Skellet
29, 4700 Næstved
Fredage mellem kl. 09:00-17:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107732
fredag
d. 28-01-2022
6222107733
fredag
d. 25-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1880,- (1645,-)
Glumsø Kro, Storegade 2, 4171 Glumsø
Onsdage mellem kl. 10:00-19:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107832
onsdag
d. 26-01-2022
6222107833
onsdag
d. 23-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1880,- (1645,-)

Klaver voksen/barn
-To generationer går til klaver
På dette kursus vil I med den russisk/ukrainske
klaverteknik kunne øve jer på sange og værker på
en levende måde. Dit barn/barnebarn kan starte
sammen med dig fra ca. 3 års alderen. Der vil blive
flettet kendte bevægelser fra barnets hverdag ind i
undervisningen, for at tydeliggøre det naturlige i
håndens og armens motorik ved klaveret. En
bedre finmotorik og koncentration er en
sidegevinst hos den lille pianist i arbejdet mod den
syngende klang. Individuel undervisning med
løbende optag, som aftales og tilretelægges i
samarbejde med underviseren.Ugedag og
tidspunkt aftales individuelt.Kontakt underviser
Niels Lolck Madsen for nærmere oplysning om
indplacering og tid på tlf. nr. 38 34 35 15.

Violin
Violin er for alle! Tag dit instrument eller din
sangstemme med og indstuder dine værker
/numre hos akkompagnatøren. Vi arbejder med
dynamik, frasering, balance og underviser at lytte
til hinanden og vænne os til samspillet. Individuel
undervisning med løbende optag, som aftales og
tilretelægges i samarbejde med underviseren.
Ugedag og tidspunkt aftales individuelt.Kontakt
underviser Niels Lolck Madsen for nærmere
oplysning: på tlf. nr. 38 34 35 15.
Sted: Næstved Kommunale Musikskole, Skellet
29, 4700 Næstved
Fredage mellem kl. 09:00-17:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107736
onsdag
d. 28-01-2022
6222107737
onsdag
d. 25-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1880,- (1645,-)

Akkompagnement
Tag dit instrument eller din sangstemme med og
indstuder dine værker/numre hos
akkompagnatøren. Vi arbejder med dynamik,
frasering, balance, at lytte til hinanden og vænne
os til sammenspillet. Individuel undervisning med
løbende optag, som aftales og tilretelægges i
samarbejde med underviseren. Ugedag og
tidspunkt aftales individuelt. Kontakt underviser
Niels Lolck Madsen for nærmere oplysning om
indplacering og tid på tlf. nr. 38 34 35 15.
Sted: Næstved Kommunale Musikskole, Skellet
29, 4700 Næstved
Fredage mellem kl. 09:00-17:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107738
fredag
d. 28-01-2022
6222107739
fredag
d. 25-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1880,- (1645,-)
Glumsø Kro, Storegade 2, 4171 Glumsø
Onsdage mellem kl. 10:00-19:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107838
onsdag
d. 26-01-2022
6222107839
onsdag
d. 23-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1880,- (1645,-)

Kurser med John Danmark:
(John Marding Nielsen)

Saxofon
Saxofonen er et dejligt instrument med en lækker
klag, og et godt begynder instrument, da det har
en stor klang og er rimeligt nemt at håndtere. Du
kommer til at lære blæseteknik, lettere
nodeindlæring, og så bestemmer du ellers hvilke
melodier, du kunne tænke dig at lære at spille. Der
er lavet meget musik for sax grupper, duetter m.m.
Undervisningen foregår som soloundervisning. En
lektion varer 25 minutter. Tidspunktet aftales med
læreren. For spørgsmål, ring til:
John Danmark på 40 13 56 67
Sted: Næstved Kommunale Musikskole, Skellet
29, 4700 Næstved
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Fredage mellem kl. 12:00-18:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107772
fredag
d. 28-01-2022
6222107773
fredag
d. 25-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1280,- (1120,-)

Glumsø Kro, Storegade 2, 4171 Glumsø
Onsdage mellem kl. 10:00-19:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107836
onsdag
d. 26-01-2022
6222107837
onsdag
d. 23-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1880,- (1645,-)

Sted: Næstved Kommunale Musikskole, Skellet
29, 4700 Næstved
Fredage mellem kl. 09:00-17:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107734
fredag
d. 28-01-2022
6222107735
fredag
d. 25-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1880,- (1645,-)
Glumsø Kro, Storegade 2, 4171 Glumsø
Onsdage mellem kl. 10:00-19:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107834
onsdag
d. 26-01-2022
6222107835
onsdag
d. 23-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1880,- (1645,-)

Torsdage mellem kl. 12:00-18:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107770
torsdag
d. 27-01-2022
6222107771
torsdag
d. 24-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1280,- (1120,-)
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Klarinet
Klarinetten er et fantastisk lækkert instrument,
både til klassisk musik, men også til jazz. Du
kommer til at lære blæseteknik, lettere
nodeindlæring, og så bestemmer du ellers hvilke
melodier, du kunne tænke dig at lære at spille. Der
er lavet en del musik for Klarinet og fløjte. En rigtig
god sammensætning. Undervisningen foregår som
soloundervisning. En lektion varer 25 minutter.
Tidspunktet aftales med læreren. For spørgsmål,
ring til: John Danmark på 40 13 56 67
Sted: Næstved Kommunale Musikskole, Skellet
29, 4700 Næstved
Torsdage mellem kl. 12:00-18:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107774
torsdag
d. 27-01-2022
6222107775
torsdag
d. 24-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1280,- (1120,-)
Fredage mellem kl. 12:00-18:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107776
fredag
d. 28-01-2022
6222107777
fredag
d. 25-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1280,- (1120,-)

Sang og instrumental
Tværfløjte
Tværfløjten er et fornemt instrument. Klangen er
som et lækkert glas rødvin, farvestrålende, fyldig
og rund. Du kommer til at lære blæseteknik, lettere
nodeindlæring, og så bestemmer du ellers hvilke
melodier, du kunne tænke dig at lære og spille.
Tværfløjten er velegnet til klassisk, folkelig og
gedigen dansk musik. Undervisningen foregår som
soloundervisning. En lektion varer 25 minutter.
Tidspunktet aftales med læreren.
Ring til: John Danmark på 40 13 56 67
Sted: Næstved Kommunale Musikskole, Skellet
29, 4700 Næstved
Torsdage mellem kl. 12:00-18:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107778
torsdag
d. 27-01-2022
6222107779
torsdag
d. 24-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1280,- (1120,-)
Fredage mellem kl. 12:00-18:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107780
fredag
d. 28-01-2022
6222107781
fredag
d. 25-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1280,- (1120,-)

Bliv sanger i NÆSTVED-KORET

Trommer
Trommesæt er en drøm at lære og spille på, både
som barn eller som voksen. Trommeslageren er
faktisk en meget vigtig brik i et band, det er
ham/hende der bestemmer tempoet. Du kommer til
at lære de mest almindelige rytmer fra bunden af,
sjove figurspil, trommehvirvel og meget andet. Et
trommesæt fås også elektronisk, så du kan øve i
en lejlighed, uden at genere dine omgivelser.
Undervisningen foregår som soloundervisning. En
lektion varer 25 minutter. Tidspunktet aftales med
læreren.For spørgsmål, ring til:
John Danmark på 40 13 56 67
Sted: Næstved Kommunale Musikskole, Skellet
29, 4700 Næstved
Torsdage mellem kl. 12:00-18:00
Fredage mellem kl. 12:00-18:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107788
fredag
d. 28-01-2022
6222107789
fredag
d. 25-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1280,- (1120,-)

Både forskere og musikpædagoger er enige: Sang
er godt for krop og sjæl. Man bliver simpelthen
glad af at synge og får det samtidig fysisk bedre!
Som sanger i NÆSTVED-KORET får du tilmed et
godt netværk, da vi ud over korprøverne tilbyder
sangerne at deltage i koncerter, korstævner og
selskabelige sammenkomster.
Hvis du har lyst til at prøve NÆSTVED-KORET
inden du melder dig ind, tilbyder vi, at du kan
komme 4 torsdage i træk uden at betale
kontingent.
Alt, du behøver at gøre er at ringe til formanden,
Lisbeth Asmund på tlf. 22 64 91 07 eller skrive en
mail til naestvedkoret@stofanet.dk. Så aftaler vi,
hvornår vi mødes på Kasernevej 17. Du kan læse
mere om NÆSTVED-KORET på www.naestvedkoret.dk.

Keyboard
Keyboard er det instrument der fænger hurtigst, da
det er dig der hurtigt spiller som et helt orkester.
Akkorder med akkompedement og rytmeboks. Du
kommer til at lære lettere nodeindlæring, og så
bestemmer du ellers hvilke melodier, du kunne
tænke dig at lære at spille. Undervisningen foregår
som soloundervisning. En lektion varer 25
minutter. Tidspunktet aftales med læreren. For
spørgsmål, ring: John Danmark på 40 13 56 67
Sted: Næstved Kommunale Musikskole, Skellet
29, 4700 Næstved
Torsdage mellem kl. 12:00-18:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107790
torsdag
d. 27-01-2022
6222107791
torsdag
d. 24-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1280,- (1120,-)

Fredage mellem kl. 12:00-18:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107792
fredag
d. 28-01-2022
6222107793
fredag
d. 25-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1280,- (1120,-)

Guitar
Trompet
Trompeten er et unikt instrument til mange formål.
Med sine 3 ventiler er det en sjov kombination, der
skal til for at spille en melodi. Du kommer til at lære
blæseteknik, lettere nodeindlæring, og så
bestemmer du ellers hvilke melodier, du kunne
tænke dig at lære at spille. Trompeten er velegnet
til klassisk, jazz og meget anden godt musik. Du
kan købe et dæmpersystem, så du sagtens kan
øve i en lejlighed, uden at genere dine omgivelser.
Undervisningen foregår som soloundervisning. En
lektion varer 25 minutter. Tidspunktet aftales med
læreren.For spørgsmål, ring til:
John Danmark på 40 13 56 67
Sted: Næstved Kommunale Musikskole, Skellet
29, 4700 Næstved
Torsdage mellem kl. 12:00-18:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107782
torsdag
d. 27-01-2022
6222107783
torsdag
d. 24-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1280,- (1120,-)
Fredage mellem kl. 12:00-18:00
Hold nr
Ugedag
Startdato
6222107784
fredag
d. 28-01-2022
6222107785
fredag
d. 25-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1280,- (1120,-)

Dette kursus henvender sig til alle, hvad enten du
vil i gang, med at lære at spille guitar, eller have
genopfrisket tidligere færdigheder. Du lærer den
grundlæggende teknik, som du kan bruge til
melodispil og akkompagnement til sange - både
fingerspil og anslagsteknik. Musikteori vil
indgå efter behov. Der vil blive taget
hensyn til individuelle behov og
færdigheder. Endeligt tidspunkt aftales
med underviseren. Der
undervises i 30 minutter pr.
mødegang. Kontakt
underviser Steen
Engslev Filborne for
nærmere oplysninger
på tlf. nr. 24 98 14 13

Musikforeningen Urania
Bliv medlem af Musikforeningen Urania.
Har du interesse i blæsermusik, er her en rigtig
god mulighed for et supergodt fællesskab.
Vi består af Næstved Byorkester, Urania
Tyrolerne, Urania Big Band samt Glasorkestret.
Vi holder til på Kasernevej 17.
Vi er lige for tiden 46 medlemmer fordelt over de
nævnte grupper. Byorkestret, som er et
harmoniorkester, spiller onsdage kl. 19.00 -21,30,
Tyrolerorkestret mandage i ulige uger fra kl. 19.00
til 21.30 og Big Bandet på samme tid blot
mandage i lige uger.
Byorkestret og Tyrolerne bliver dirigeret af vores
dygtige dirigent Kristjan Berger og Big Bandet
dirigeres af den lige så kompetente, Kenneth
Vegeberg.Du får udleveret alle de noder du skal
bruge.
Vores sæson går fra start august til og med juni
måned og du betaler kontingent x 2 årlig. Dette
ligger i øjeblikket på kr. 1030 pr. halvår.
Har ovenstående fanget din interesse kan du spille
med gratis de første tre måneder og derefter
melde dig ind hos formand Henrik B. Mortensen
tlf. 20168605 eller skriv til
formand@uraniamusik.dk, så aftaler vi hvornår vi
kan mødes. Kontakt os endelig, hvis der er
spørgsmål.
Du kan læse mere om Musikforeningen Urania på.
www.uraniamusik.dk

Steen Engslev Filborne
Torsdag kl. 16:00 - 16:30
Holsted Skole
Hold nr. 6222107720
start d. 27-01-2022
Hold nr. 6222107721
start d. 24-03-2022
12 gange i alt - 12 lek.
kr. 1280,- (1120,-)

Steen Engslev Filborne
Fredag kl. 10:00 - 14:00
Hold nr. 6222107722
Hold nr. 6222107723
12 gange i alt - 12 lek.

Riddergade
start d. 28-01-2022
start d. 18-03-2022
kr. 1280,- (1120,-)
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PC Klippekort
- når computeren driller...
Få lært netop det du har brug for. Du kan tage din egen pc med, eller
låne en af vores. Vi beskæftiger os med næste alt, lige fra sikkerhed,
opgraderinger, opdateringer, praktisk brug af pc’en og medierne på
internettet. Lige fra brug af Nem Id, bank, købe varer via nettet, og alt
det der nu hører med. Opsætning af e-mails mm. Vi kan lære dig at
overføre foto fra din telefon til pc’en og redigering. Vi vejleder i næsten
alle programmer, både dem man kan købe, som de gratis
programmer. Vil du have din pc til at oplæse tekst, kan vi også vejlede
og evt. opsætte det sådan. Det hele foregår i et afslappet og hyggelig
miljø, med kaffe/the på kanden
Her kan du lære lige præcist det du gerne vil lære…
Sted: AOF, Riddergade 16, 4700 Næstved
Tid: onsdage i lige uger kl. 12.00-15.00

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

OBS – OBS – OBS – OBS – OBS – OBS
Hvis du er i tvivl om hvilken form for motion du vil have mest
glæde af, er du altid velkommen til at ringe til vores sygeplejerske
og træningskoordinator og få råd og vejledning, eller aftale en
gratis prøvetime på et af vores trænings og/eller
motionshold.Ring til:
Sygeplejerske og træningsvejleder
Kirsten Skov Nielsen: 2169 4950

Gratis hjælp ved PC problemer

Instruktør: Erik L. Andersen
Hold nr.
Dato:
6222105600
26.01.2022
6222105601
09.02.2022
6222105602
23.02.2022
6222105603
09.03.2022
6222105604
23.03.2022
6222105605
06.04.2022
6222105606
20.04.2022
6222105607
04.05.2022
6222105608
18.05.2022
6222105609
01.06.2022
6222106610
15.06.2022
6222105611
29.06.2022
Pris:
pr. gang kr. 100,klippekort:
10 gange kr. 600,Kontaktperson: Erik tlf. 53 10 19 58

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

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

AOF Næstved & Susålandet tilrettelægger
gerne særlige kurser for virksomheder,
institutioner, foreninger, boligområder
eller andre, som ønsker et
særligt kursus tilpasset deres behov.
Det kan f.eks. være:
• Grundlæggende brug af computer eller iPad
• IT-kurser med fokus på et bestemt emne
• Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint
• Gode vaner i e-mails
• Motion i arbejdstiden
• Motion for særlige målgrupper
• Kreative fag
• Massageordninger
• Endagskurser om et særligt emne
• Andet I har lyst til
Ring og hør nærmere 2040 4210

Nyhedsbrev
Ca. en gang om måneden sender vi nyhedsbrev ud via mail.
Nyhedsbrevene er sprængfyldte med spændende stof om nye
aktiviteter. Hver gang medsender vi ”Månedens opskrift”, som er
udviklet af vores ernæringsrådgiver Kirsten Skov Nielsen. Du kan
tilmelde dig nyhedsbrevet hos Bodil i Riddergade (onsdage kl. 1215) eller ringe på: 2040 4210

Vi glæder os til at se dig i løbet af foråret!

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

