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Tilmelding og betaling
Tilmelding kan foretages via vores
hjemmeside: aof.dk/vestegnen,
pr. telefon: 92 90 10 80 eller pr. mail:
vestegnen@aof.dk

Mødebrev og betalingsinfo

Bøger og materialer

Du modtager en reservationsbekræftelse og en faktura ved tilmelding. Hører
du ikke andet, skal du møde som anført
på din bekræftelse.

Betales af deltagerne og anskaffes i
samråd med underviseren.

Information fra kontoret
Ved information om evt. ændring af
undervisning m.m. giver kontoret
besked via sms/e-mail til alle berørte
deltagere.

Undervisningstider

Betaling - rater
Overstiger kursusprisen 600 kr. kan du
dele betalingen over 3 gange. 1/3 ved
tilmelding og resten de efterfølgende
måneder. Hvis du stopper inden kurset
er afsluttet, er du forpligtiget til at
betale det evt. resterende beløb. Du kan
betale via netbank, indbetalingskort
som fremsendes efter tilmelding eller
kontant ved henvendelse til kontoret.

Ekspeditionstider: Mandag, onsdag
og torsdag kl. 10.00 – 12.00.
Tirsdag og fredag lukket.
Vi har døgnåbent på aof.dk/vestegnen
/ mail: vestegnen@aof.dk

Første mødedato er anført under det
enkelte hold. Lektionslængden er 55
minutter, hvoraf 10 minutter kan bruges
til pause. På de fleste bevægelseshold
er pausen fratrukket i undervisningstiden. Første mødedato er anført under
det enkelte hold.

Små hold på særlige vilkår

Ferie og fridage

Tilbagebetaling

Hensyntagende hold er for dig, som har
svært ved at følge almindelige hold.
Der er maks. 7 deltagere på hvert hold.
Da kommunerne yder et særligt tilskud
til hensyntagende hold, kræves det, at
deltagerne ved første fremmøde underskriver en tro- og loveerklæring.

Spørg underviseren, eller kontakt kontoret for oplysning om ferie og fridage.

Din tilmelding er principielt bindende,
når du har indbetalt kursusgebyret.
Fortryder du din tilmelding, betaler vi
gerne pengene tilbage indtil 14 dage før
holdstart, mod et ekspeditionsgebyr på
100 kr. Hvis et hold ikke bliver oprettet,
kontakter vi dig og du får din betaling
refunderet. Der foretages under ingen
omstændigheder tilbagebetaling efter
kursets start. Ved debatarrangementer
og arrangementer, foredrag, byvandringer og rejser refunderes kursusgebyret
ikke, medmindre aflysning sker fra
kontoret.

Undervisningssteder:
Se modsatte side.

Forbehold:
Vi tager forbehold for lærerændringer,
udsættelse af kursusgange, ændring
af mødetid, aflysninger, vejrforhold,
ændring af mødested, spisested og
ændring af menu.

Tilskud til borgerne:
Albertslund Kommune:
Pensionister, efterlønsmodtagere og
arbejdsledige (dagpengemodtagere)
betaler selv 70% pr. kursus, foredrag,
arrangementer og byvandringer.
Tilskud pr. år (1/1-31/12) max. 800 kr.
Tilskud ydes også udenfor kommunen.
Ring venligst til AOF Vestegnen, hvis du
er i tvivl om tilskudsreglerne.
Ballerup Kommune:
Ballerup Kommune giver ingen
reduktion i prisen.
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Glostrup Kommune:
Glostrup Kommune giver ingen
reduktion i prisen.
Høje Taastrup Kommune:
Høje Taastrup Kommune giver ingen
reduktion i prisen.
Vallensbæk Kommune:
Vallensbæk Kommune giver reduktion i
særlige tilfælde. Kontakt kommunen for
nærmere information.

Ishøj Kommune:
Pensionister (der modtager social pension), efterlønsmodtagere, arbejdsledige (dagpengemodtagere) og langvarigt
syge, samt personer, der er pensioneret
fra det offentlige på efterlønslignende
vilkår, betaler selv 50 kr. pr. kursus/
foredrag. Tilskud pr. år (1/1-31/12)
max. 800 kr. Der ydes ikke tilskud
udenfor Ishøj Kommune, dog undtaget
hjerte- og hypermobilehold.
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Undervisningssteder
Albertslund kommune:

Høje-Taastrup kommune:

Herstedvester Skole • Herstedvestervej 46,
Albertslund

Fritidscenter ”Hedehuset” • Hovedgaden 371,
Høje-Taastrup

Herstedøster Skole • Trippendalsvej 2, Albertslund

Gadehaveskolen • Gadehavegårdsvej 1, Høje-Taastrup

Hyldagersalene • Hyldagersalene 23 A, Albertslund

Medborgerhuset • Taastrup Hovedgade 71,
Høje-Taastrup

Vridsløse Stræde • Vridsløse Stræde 23 A, Albertslund
Sundhedshuset • Skolegangen 1, Albertslund

Parkskolen • Parkvej 76, Høje-Taastrup

Ballerup kommmune:

Taastrup Teater og Musikhus • Kjeld Abells Plads 1,
Høje-Taastrup

Taastrup Kulturcenter • Poppel Allé 12, Høje-Taastrup

Ballerup Bibliotek • Banegårdspladsen 1, Ballerup
Den Kloge Krop • Kornvænget 136, kld., Ballerup
Lautruphøj • Lautruphøj 5-7, 2 sal, Ballerup
Plejecenter Lundehaven • Skovlunde Torv 8, Ballerup
Rosenlundskolen • Ejbyvej 47, Ballerup

Ishøj kommune:
Foreningshuset • Vejlebrovej 45 B, Ishøj
Ishøj Idræts- & Fritidscenter • Vejledalen 17, Ishøj

Rugvænget Skole • Rugvænget 10, Ballerup
Skovlunde Kirke • Lundebjerggårdsvej 3A, Skovlunde

Vallensbæk kommune:

Skovlunde Kulturhus • Bybjergvej 10, Ballerup

Egholmskole • Egholmvej 19, Vallensbæk

Glostrup kommune:
Glostrup Bibliotek • Kildevældets Allé 5, Glostrup
Glostrup Fritidscenter • Christiansvej 2, Glostrup
Glostrup Idrætspark • Stadionvej 80, Glostrup
Kulturhuset Glostrup • Ved Brandstationen 1, Glostrup
Rigshospitalet Glostrup • Ndr. Ringvej 29, Glostrup
Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter • Skolevej 6,
Glostrup
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FOREDRAG
& DEBAT

Sådan opnår du succes med
dit vægttab
Skal du have et motivationsspark bagi?
Denne aften skruer Henrik Duer op for
motivationen og giver dig de vigtigste
tips til at få et varigt vægttab. Henrik
Duer er vært og træner på TV3-programmet ”Ekstremt Fed” samt forfatter til
bestselleren ”Kuren til varigt vægttab”.
Der lægges op til debat.

Eksklusivt arrangement
med Thomas Vinterberg
Thomas Vinterberg fortæller om den
kæmpestore succes med den Oscar
vindende film ”Druk”, der har vundet
et hav af filmpriser. I en samtale med
forfatter og filmanmelder Jacob Wendt
Jensen, får vi også historien om
gennembruddet med ”Festen” og resten
af karrieren, hvor film som ”Jagten” og
”Submarino” også tages op. Kort sagt en
aften i filmens tegn. Der bliver naturligvis
mulighed for spørgsmål fra salen.

Hold nr. 4021211002
Mandag 20/9-2021
1 gang - Pris 100 kr.
Henrik Duer - Medborgerhuset

Svend Brinkmann – Hvad er
lykken?

Hold nr. 4021211000
Lørdag 2/10-2021

kl. 19:00 - 21:00

En go’ aften med
Hans Pilgaard

1 gang - Pris 250 kr.
Thomas Vinterberg - Taastrup Teater

kl. 19:00 - 21:00

Gå ikke glip af denne livsbekræftende
aften i selskab med TV-vært og forfatter
Hans Pilgaard, der snart er aktuel med et
helt nyt program. I denne underholdende og hjertevarme scenesamtale med
TV-værten og veninden gennem snart 25
år - Michèle Bellaiche - fortæller han om
sit mangfoldige liv både foran og bagved
kameraet.

Hold nr. 4021211003
Fredag 12/11-2021

kl. 19:00 - 21:00

1 gange - i alt 2 lektioner - Pris 175 kr.
Svend Brinkmann - Taastrup Teater

Hold nr. 4021211001
Torsdag 16/9-2021

Med udgangspunkt i den anmelderroste
bog ”Vi er det liv, vi lever” (marts 2021),
der handler om en 93-årig kvindes liv
med glæder os sorger, undersøger Svend
Brinkmann også, om skæbnen stadig
spiller en rolle i menneskers liv?
Arrangeret i samarbejde med Voksenundervisningens samråd i Høje-Taastrup
Kommune.

kl. 19:00 - 21:00

1 gang - Pris 175 kr.
Hans Pilgaard - Taastrup Teater

Bilshow med Breinholt & Grau
Biler - En hyldest til bilen, og ikke mindst
de danske bilister. Anders Breinholt og
Christian Grau tager dig på en underholdende tur gennem det danske vejnet og
øser gavmildt ud af både deres kærlighed
til og deres forbehold overfor den nationale vognpark. Hør om deres yndlingsbiler,
deres hadebiler og se de forbudte fraklip.
Undervejs skal vi også have livsstilsanalyseret en bil eller to fra publikum i salen, når
det går løs i Kender du Biltypen.
Hold nr. 4021211018
Torsdag 30/9-2021

kl. 19:00 - 21:00

1 gange - i alt 2 lektioner - Pris 250 kr.
Christian Grau - Taastrup Teater
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Danni Travn fortæller om
Bent Fabricius-Bjerre
Danmark har mistet et af sine største
kulturikoner, Bent Fabricius-Bjerre. Han
fik så meget ud af livet og gav så meget
til os, han nåede at leve tre liv. Først
var han nyskabende musiker, så blev
han driftig forretningsmand, til sidst var
han et ikon. Faktisk kan 100 års dansk
kulturhistorie fortælles gennem denne
ene mand. Og det er, hvad Danni Travn,
forfatteren bag den anmelderroste
biografi om Bent Fabricius-Bjerre, gør i
dette foredrag.
Hold nr. 4021211005
Torsdag 7/10-2021

kl. 19:00 - 21:00

1 gang - Pris 150 kr.
Danni Travn - Taastrup Kulturcenter

Arktiske fortællinger – om
polarforskerne
I 2021 er det 300 år siden, at Hans Egede
kom til Grønland og det blev starten på
koloniseringen af Grønland. Det startede
interessen for at kortlægge det ukendte
Grønland og de øvrige ”hvide pletter” på
landkortet. Tag med på en rejse tilbage
i tiden til de store opdagelsesrejsende
og polarforskere, der har skrevet sig ind
i historien ved deres ufattelige bedrifter
på isen. Vi starter med Erik den Røde og
nordboernes møde med Grønland.
Hold nr. 4021211024
Mandag 27/9-2021

kl. 19:00 - 21:00

1 gang - Pris 100 kr.
Pia Lund Poulsen - Medborgerhuset

Danmark og danskerne
Der har i de senere år været stor opmærksomhed på Danmark og Norden fra
den store omverden. Vi er blevet eksotiske i de andres øjne. Hygge og højskole.
Nytænkning og innovation. Hvad er det
med os danskere? Er vi så lykkelige som
vi har ry for at være? I foredraget vil vi
diskutere disse ord som kendetegner
Danmark og vores selvopfattelse. Hvilken rolle spiller vores identitet og selvforståelse i mødet med det fremmede?
Hvem er vi? Og Hvordan bliver vi oplevet
udefra? Vi skal snakke om alt det, der gør
os til et unikt folkefærd.
Hold nr. 4021211025
Mandag 04/10-2021

kl. 19:00 - 21:00

1 gang - Pris 100 kr.
Pia Lund Poulsen
Kulturcentret – Pejsestuen

Sexet single – eller desperat
dating junkie
Moderne dating set gennem sexologens
øjne. Vejen til kærlighed, intimitet og – ja
– god sex går gennem mødet med andre
mennesker. Spørgsmålet er, hvordan du
møder den rigtige. Og hvem ”den rigtige”
i det hele taget er. Og om det overhovedet er det rigtige spørgsmål.
Hold nr. 4021211026
Mandag 04/10-2021

kl. 19:00 - 21:00

1 gang - Pris 100 kr.
Steen Blendstrup - Medborgerhuset

Frygten for hajer kender de fleste, men
hvor meget har vi at frygte? I dette foredrag afliver vi myten om hajer som en
faretruende dræber og ser på dem som
de fascinerende dyr, de er. Foredraget
er krydret med historier og billeder fra
Julie’s egen erfaring med hajer – både
med at dykke med de fascinerende dyr
og hendes specialeforskning i deres
fysiologi.
Hold nr. 4021211029
Onsdag 17/11-2021

kl. 19:00 - 21:00

1 gang - Pris 175 kr.

Plastik i havet

Julie Larsen - Medborgerhuset

I dette foredrag kigger vi nærmere på
hele plastikproblematikken, både hvad
plastik egentlig er for et materiale, hvad
status er på plastik i havet, hvilke konsekvenser det kan have for mennesker
og miljø, når det ender i havet, men også
på hvilke løsninger der dukker op rundt
omkring i verden og ikke mindst hvordan
du som forbruger, selv kan være med til
at gøre en forskel for at reducere plastikforureningen.

Bæredygtig kost
- Inspiration til en miljøvenlig kost. De
fleste danskere har nok hørt begrebet
bæredygtighed og ved også, at det belaster miljøet mere, at spise kød fremfor
grønsager. Alligevel vil de fleste nok blive
overraskede over, hvor stor en forskel det
rent faktisk gør at bytte oksebøffen ud
med en vegetardelle indimellem.
Hold nr. 4021211028

Hold nr. 4021211027
Onsdag 29/9-2021

Hajer – Verdens farligste
dræber?

kl. 19:00 - 21:00

1 gang - Pris 175 kr.
Julie Larsen - Medborgerhuset

Mandag 11/10-2021

kl. 19:00 - 21:00

1 gang - Pris 175 kr.
Julie Larsen - Medborgerhuset

Læs mere – og tilmeld dig på aof.dk/vestegnen
AOF.DK/VESTEGNEN
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Magtfulde og markante
kvinder
Kvinder står for tur
– Hør deres historie.
Selv om kvinder er
halvdelen af samfundet, så fylder kvinder
meget lidt i vores fælles historie. Der findes
i hele landet kun 9 statuer af kvinder og
en af dem er skoleleder og kvindesagsforkæmper Natalie Zahle. Kvinderne
står nu for tur. Kom og hør om nogle af
de mest markante kvinder i Danmarkshistorien: Lige fra Natalie Zahle, den
ufaglærte Olivia Nielsen, Tove Ditlevsen
til nulevende kvinder, blandt politikere,
som i allerhøjeste grad har været med til
og er med til at præge samfundet.

Hold nr. 4021211032
Onsdag 15/9-2021

kl. 19:00 - 21:00

1 gang - Pris 150 kr.
Henrik Hasseris Olesen - Taastrup Kulturcenter
Hold nr. 4021211033
Mandag 1/11-2021

kl. 19:00 - 21:00

1 gang - Pris 150 kr.
Henrik Hasseris Olesen


Taastrup Kulturcenter

Foredrag med
Eske Willerslev på
Bremen inklusiv middag
Aftenen starter kl. 16.30, hvor vi spiser
middag hos Mariann Willumsen på
Mathilde Fibigers Vej 14. Herfra tager vi
til Bremen for at lytte til foredraget med
Eske Willerslev, som bogstaveligt kigger
på DNA i alt fra ældgamle knogler til iskerner – noget han er verdens bedste til.
Samtidig præsenteres vi for en perlerække af ny viden baseret på hans forskning.
Hold nr. 2421111022
Mandag 3-1-2022

kl. 16:30 - 21:30

1 gang - Pris 650 kr.
Eske Willerslev - Mariann Willumsen

Hold nr. 4021211030
Mandag 11/10-2021

kl. 19:00 - 21:00

1 gang - Pris 160 kr.
Bjarne Henrik Lundis - Medborgerhuset

Tjen 200.000 kr. ekstra på
dit boligsalg
Fakta i Danmark er, at der er mere end
52.000 boliger til salg. Over 50 pct. er
stadig til salg efter 6 måneder. 60.000
boligejere er ved at sælge eller overvejer
at sælge. Lars Pries har et rådgivningsfirma med speciale i at hjælpe boligejeren med at sælge deres bolig hurtigere
og til en højere pris. Emner: hurtigere
salg, liggetidspest, valg af ejendomsmægler, forhandling af salær, fælder
m.m.
kl. 19:00 - 21:00

1 gang - Pris 125 kr.
Lars Pries - Taastrup Kulturcenter

Drab, Grundlovsbrud og
Pusherstreet – Bag Rettens
Døre
Hvad drejer Tibet-sagen sig egentlig om.
Kan det svare sig at bruge så mange
skattepenge på den? Hvordan afgør
dommerne en sag. Hvordan griber man
en drabssag an. Med sin baggrund fra
begge sider af dommerskranken og fra
en række stillinger i statsadministrationen prøver advokat Henrik Hasseris Olesen i et uhøjtideligt foredrag at besvare
disse og mange andre gode spørgsmål.

6

Alt hvad du bør vide om antiinflammatorisk kost. Bliv inspireret af kloge valg i
hverdagen uden løftede pegefingre. Smid
overflødige kg uden sult. Slip for smerter. Bliv friskere i hverdagen. Modvirk
grundtrætheden ved sygdom. Få styr på
blodsukker, gigt, hud, blodtryk, kolesterol,
tarmflora og fordøjelse. Lev længere. Og
vær rask, glad og aktiv imens, lyder det
fra lægen.
Hold nr. 2421111004
Torsdag 23/9-2021

Hold nr. 4021211031
Torsdag 18/11-2021

Det Gode Liv – Lev 15 år
længere

kl. 19:00 - 21:00

1 gang - Pris 145 kr.

Hvem er farligst?

Jerk Langer - Glostrup Bibliotek

En aften i hvidvaskningens
tegn
Journalisterne Per Kuskner og Peer Kaae
har dykket ned i verdens største hvidvaskningsskandale. En hvidvask af et
beløb på over svimlende 1.500 milliarder
kroner. Pengesporet trækker sig gennem
bankernes bonede gulve, Christiansborg,
Nationalbanken og videre til flere hæderkronede danske firmaer.
Hold nr. 2421111007
Torsdag 25/11-2021

Er det terroristen, trafikanten eller tossen,
vi skal frygte mest? Eller i virkeligheden
vores ægtefælle? Som kriminalreporter
på bl.a. Ekstra Bladet, Kanal 5 og TV3 har
tv-vært og forfatter Stine Bolther siden
2002 arbejdet med alt, der har med blå
blink at gøre. Stine har fulgt de værste
kriminalsager og interviewet mordere,
rockere, hårde kriminelle, politi, redningsfolk og pårørende til ofre. Hun fortæller
levende om kriminalitetens udvikling i
Danmark.
Hold nr. 2421211014

kl. 19:00 - 20:40

Torsdag 25/11-2021

kl. 19:00 - 21:00

1 gange - i alt 2 lektioner - Pris 75 kr.

1 gang - Pris 75 kr.

Per Kuskner - Glostrup Bibliotek

Stine Bolther - Glostrup Bibliotek
AOF.DK/VESTEGNEN
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Coaching – lær dig selv at
kende
Vi taler for meget og lytter for lidt! Foredragene udgør tilsammen et lille forløb,
hvor vi sideløbende med dagens emner
fra gang til gang kommer mere i dybden
med en tilgang til at forstå vigtigheden af
at få os selv med i det, vi siger og gør fra
dag til dag. Det sker som en vekselvirkning mellem de oplæg, underviseren holder, inspiration fra de udvekslinger der er
på møderne og erfaringer, som høstes i
perioderne mellem foredragene.
Hold nr. 2421211032
Torsdag 7/10-2021

kl. 19:00 - 21:00

3 gange - i alt 3 lektioner - Pris 600 kr.
Jesper Sloth

Udenfor skinner solen
Når man står bøjet over et lig og beskæftiger sig med de mørke sider af
samfundet, er det vigtigt at huske på at
udenfor skinner solen. Det fortæller professor i retsmedicin Hans Petter Hougen
om i hans helt nye foredrag. Gennem
mere end 30 år har Hans Petter Hougen
beskæftiget sig med levende og døde
inden for retsmedicinen. Publikum vil få
en spændende aften, hvor den karismatiske retsmediciner fortæller om flere af
de sager, der har gjort mest indtryk på
ham igennem livet.
Hold nr. 4021110106
Mandag 8/11-2021

kl. 19:00 - 21:00

1 gang - Pris 100 kr.
Hans Petter Haugen

Vestegn. Sprog- og Komp.center

Taastrup Kulturcenter

Forfatteraften: Anne-Lise
Marstrand-Jørgensen –
Margrete 1
Et psykologisk drama om en af middelalderens mest betydningsfulde kvinder.
Historien om Margrete I rækker ud
over hendes samtid. Det er et gribende
psykologisk portræt af en usædvanlig
politisk begavelse, der bliver ved med at
fascinere på tværs af århundreder – en
fortælling om middelalderens Norden,
om ensomhed, drift, kærlighed, tro og
overtro.
Hold nr. 4021111006
Onsdag 6/10-2021

kl. 19:00 - 21:00

1 gang - Pris 50 kr.
Anne Lise Marstrand-Jørgensen
Medborgerhuset

Kan man overhovedet stole
på en politiker?
Kommunalvalget lurer lige om hjørnet og
dermed også en hektisk valgkamp, der
helt sikkert vil være fyldt med politiske
løfter, påstande og historier. Men kan
man overhovedet stole på det politikerne
siger og lover? Journalist og forfatter
Niels Krause-Kjær stiller spørgsmålet og
forsøger ved hjælp af anekdoter, tal og
løse påstande at besvare det. Og der er
bestemt basis for livlig diskussion bagefter – for kan man overhovedet stole på
en journalist?

Mens vi venter – Daniel Rye
og klimaet
Forfatteraften: Sarah Blædel
– Den tavse enke
Glæd dig til en aften i krimigenrens tegn,
når Sara Blædel holder forfatterforedrag
om sin seneste roman om Louise Rick. I
”Den Tavse Enke” møder Louise Rick ondskab af hidtil usete dimensioner på sin
første opgave som leder af politiets nye
rejseenhed. Unummerede siddepladser.

Hold nr. 2421211020

Hold nr. 4021111003

Onsdag 13/10-2021

Mandag 04/10-2021

kl. 19:00 - 21:00

1 gang - Pris 100 kr.

Niels Krause-Kjær - Glostrup Bibliotek

Sara Blædel - Taastrup Teater

AOF VESTEGNEN

Hold nr. 4021111009
Onsdag 17/11-2021

kl. 19:00 - 20:30

1 gang - Pris 150 kr.
kl. 19:00 - 21:00

1 gang - Pris 75 kr.

AOF.DK/VESTEGNEN

MENS VI VENTER er en visuel fortælling
om klimaflygtninge. Gennem tre år har
fotograf, Daniel Rye, fulgt bonden Mr.
Mkundiza og hans familie i den lille
landsby Kakoma i Malawi, der ligesom
resten af Syd-Østafrika oplever, at vejret
bliver stadig mere ekstremt og utilregneligt.

Daniel Rye - Taastrup Teater
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Garderobeskolen

Ikke flere fremskridt, TAK
Vi har muligvis fået mere af alting. Men
er det blevet bedre? Er det f.eks blevet
bedre, at vi nu kan fylde vores tilværelse
med et utal af TV-kanaler, gratisaviser,
Netflix, YouTube og Internet døgnet
rundt? Efter 35 år i TV og kommunikation får vi besøg af studieværten Jens
Gaardbo. Han tager os med rundt i ikke
alene den eksplosive medieverden, men
også i det moderne samfund, som vi hele
tiden skal vænne os til med forandringer,
opfindelser og ændringer – og de kalder
det altid for fremskridt. Der er noget at
tænke over. Og der vil være meget at grine af i Jens Gaardbo’s foredrag om vores
underlige nutid. Mød en mand der halser
efter sin egen tid.

Hold nr. 4021111013

Hold nr. 4021111011
Torsdag 14/10-2021

kl. 19:00 - 21:00

1 gang - Pris 100 kr.
Jens Gaardbo - Taastrup Kulturcenter

Fra Udsendt til Indsat
Ved en militærøvelse i Oksbøl svigter
sikkerhedsprocedurerne og ved et
tragisk uheld skyder Jesper to soldaterkammerater. 14 dage senere står
han i en krigszone i Irak med mere end
1000 raketangreb mod sin lejr i løbet af
6 måneder. 12 måneder senere begår
han væbnet røveri og 1 år senere sidder
Jesper med håndjern på i en politibil.
En alvorlig ændring i Jespers liv, der
også inkluderede stoffer, ludomani og
racisme. Jesper fortæller sin historie og
om hvordan det, der virker uovervindeligt,
virkelig kan overvindes.

Onsdag 13/10-2021

kl. 19:00 - 21:00

1 gang - Pris 50 kr.
Jacob Wendt Jensen
Taastrup Kulturcenter

kl. 19:00 - 21:00

Kommissæren – mit liv som
efterforsker
I over 40 år har tidligere politikommissær
og efterforskningsleder Ove Pedersen
arbejdet ved politiet, og han har oplevet
mange store og grumme sager. Fra
mordet på rockerpræsidenten Makrellen
og dobbeltdrabet på Femøren. Til terrorsagen om teenagepigen fra Kundby, der
ville bombe to skoler i islams navn. Ove
Pedersen fortæller også om efterforskningens udvikling fra telexmaskiner og
fingeraftryk op til i dag med DNA og
højteknologi.
Torsdag 25/11-2021

kl. 19:00 - 21:00

1 gang - Pris 100 kr.

1 gang - Pris 145 kr.

Jesper Holm Pedersen

Ove Pedersen - Taastrup Kulturcenter

Taastrup Kulturcenter
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Hold nr. 4021111015
Torsdag 11/11-2021

kl. 19:00 - 21:00

1 gang - Pris 100 kr.
Laura Terkildsen - Taastrup Kulturcenter

Foredragsrækken
i Ishøj Kultur Café
Tilbring 6 hyggelige eftermiddage fra
13.30 til 15.30 i Ishøj Kultur Café. AOF
byder på kaffe og kage i pausen. Programmet kan ses senere på hjemmesiden.
Hold nr. 4321211175

Hold nr. 4021111016

Hold nr. 4021111012
Onsdag 22/9-2021

James Bond
Vi ser nærmere på hele historien om
James Bond, nu da vi har set den sidste
film med Daniel Craig i hovedrollen.
Hvilke ingredienser består filmene af?
Hvorfor er succesen så sejlivet. Hvorfor
elsker vi James Bond fra Sean Connery
til Daniel Craig og videre frem. Foredraget er krydret med filmklip, provokationer
og oplæg til diskussioner.

Et foredrag om at genopdage godt tøj
og flytte fokus fra forbrug til brug. Kom
med til 2 hæsblæsende timer, hvor du
lærer at forvandle din garderobe fra
begrænsninger til muligheder! Ryd op,
kategoriser og sammensæt påny med
nemme outfitmetoder, der giver nye fede
looks. Få overblik over din stil og lær at
planlægge nye køb, så du investerer i det
du mangler - ikke det du plejer.

Onsdag 22/9-2021

kl. 13:30 - 15:10

6 gange - i alt 12 lektioner - Pris 850 kr.
Intern Guide - Ishøj Kultur Café/Bio

Foredragsrække
i Medborgerhuset
Tilbring 6 hyggelige eftermiddage fra
kl. 14.00 til 16.00 i Medborgerhuset.
AOF byder på kaffe og kage i pausen.
Mødedatoer: 22. september 2021, 27.
oktober 2021, 24. november 2021, 19.
januar 2022, 16. februar 2022, 16. marts
2022. Programmet oplyses kommer på
hjemmesiden.
Hold nr. 4021211550
Onsdag 22/9-2021

kl. 14:00 - 16:00

6 gange - i alt 6 lektioner - Pris 535 kr.
Eksterne skuespillere - Medborgerhuset
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Geo – Søn af en psykopat
Geo drager på turné med sit nye onemanshow Søn af en Psykopat, hvor den
jyske komiker med et humoristisk tvist,
vender tabubelagte emner. Hvordan er
det at være barn af en psykopat? Hvordan handler en psykopat? De spørgsmål
svarer Geo på humoristisk vis ved at
fortælle om sine egne erfaringer med en
psykopatisk far.
Hold nr. 4021118107
Lørdag 25/9-2021

kl. 19:00 - 21:30

1 gang - Pris 270 kr.
Geo - Taastrup Teater

Bech bag bolden
– en fodboldaften med
Troels Beck og Lars Høgh
Grib en unik mulighed for at være med,
når Troels Bech optager sin populære
podcast ‘Bech bag bolden’ live på Taastrup Teater & Musikhus. Troels Bech
har et imponerende CV inden for dansk
fodbold, som mangeårig træner for 8
danske topklubber og tidligere sportsdirektør i Brøndby. Denne aften har han
inviteret målmandslegenden Lars Høgh

til en samtale om fodbold, musik og
vitalitet. Samtalen vil komme omkring
Høghs nye bog ‘Den lyse side’, som kan
købes og signeres på aftenen. Der vil
også være plads til spørgsmål fra salen.
Hold nr. 4021211035
Torsdag 21/10-2021

kl. 19:00 - 21:00

1 gang - Pris 170 kr.
Troels Bech og Lars Høgh
Taastrup Teater

Hvor jernkorsene gror
I dette foredrag tager Jan Grarup os med
helt ind bag facaden. Fra han som ung
fotograf dækker sin første konflikt, over
sit misbrug af alkohol og stoffer, diagnosticeringen med PTSD og livet som ene
forældre for tre børn efter ekskones død
til en verden som prisvindende international krigsfotograf. Foredraget er en tour
de force, med dybt personlige historier
og private billeder, der aldrig tidligere
er blevet vist, af en af verdens bedste
krigsfotografer.
Hold nr. 4021211034
Onsdag 10/11-2021

kl. 19:30 - 21:30

1 gang - Pris 95 kr.

Emil Erichsen og Ib Michael:
Fra drøm til virkelighed – to
generationer på eventyr
Kom med til denne specielle aften i
rejsens tegn, hvor du får en unik mulighed for at opleve Emil Erichsen og
Ib Michael sammen i en talk for første
gang nogensinde.
Vi dykker ned i de to herrers liv og
de mange steder, hvor deres veje har
krydset hinanden, og vi hører om deres
passion for at rejse, jagten på eventyret

og sejlads som livsstil. Emil kender vi
blandt andet fra TV2’s ‘Kurs mod fjerne
kyster’ hvor han sammen med sin bror
Theis og resten af familien, tog på en
tre år lang jordomsejling med skibet
Havana. Moderator: Cecilie Frøkjær.
Hold nr. 4021211036
Mandag 8/11-2021

kl. 19:00 - 21:00

1 gang - Pris 220 kr.
Emil Erichsen og Ib Michael
Taastrup Teater

Jan Grarup - Taastrup Teater
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KONCERTER

Jesper Binzer
– Save Your Soul
Klassisk rockmusik! Urkraft,
melodi, insisterende. Rocklyrik!
Som den slags altid burde være.
Men alt for sjældent er. Rocklyrik
skrevet med hjerteblod. Om hjertets desperation og nødvendigheden af at komme videre i livet.

Burhan G – Akustisk
Den danske pop- og RnB stjerne, Burhan
G, er kendt for sine følelsesladede ballader og uptempo pophits. Burhan G har
et imponerende bagkatalog, og når man
oplever ham live, er man således sikker
på en hitspækket oplevelse, leveret af
den talentfulde og charmerende entertainer.

Hold nr. 4021218104
Mandag 20/9-2021 kl. 20:00 - 21:30
STÅPLADSER - Pris 280 kr.
Jesper Binzer - Taastrup Teater

Hold nr. 4021118106
Lørdag 12-03-2022

kl. 20:00 - 21:30

Hold nr. 4021218105

1 gang - Pris 395 kr.

Mandag 20/9-2021 kl. 20:00 - 21:30

Burhan G - Taastrup Teater

SIDDEPLADSER - Pris 320 kr.
Jesper Binzer - Taastrup Teater

Rasmus Bjerg
– JOHN (ståpladser)

Dissing og Las synger Strid,
min mormors gebis
Den anmelderroste trio Dissing & Las
”Min mormors gebis”, er en musikalsk
fortolkning af Jakob Martin Strids
bestseller-børnebog af samme navn.
Og fordi bogen sprudler, gør trioen det
samme og spænder fra folk og rock over
reggae til rendyrket pop. Der er frække
numre, eftertænksomme numre og
numre spækket med detaljer og finurlige
reallyde. Alder: 1-10 år.
Hold nr. 4021218010
Tirsdag 19/10-2021

Selvom John Mogensen døde i
1977, lever han i bedste velgående
– ikke mindst i de danske hjerter.
Nu, mere end 40 år efter sin død,
går John Mogensen atter live på
scenen. Rasmus Bjerg tager på
tour i rollen som dansktoppens
ukronede konge i selskab med
hans fantastiske seksmands
orkester under kyndige ledelse af
kapelmester Nicholas Findsen.
Hold nr. 201028
Fredag 1/10-2021 kl. 20:00 - 22:00
1 gang - Pris 295 kr.
Rasmus Bjerg - Taastrup Teater

kl. 10:30 - 11:30

1 gang - Pris 80 kr.
Dissing og Las - Taastrup Teater
10
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JUBILÆUMSSHOW

Søren Sko – Vær’sko
Live touren i april vil blive en tur rundt i
Skoens univers - på ‘engelsk/dansk’ og
krydret med ufortalte historier og anekdoter om de mange rejser hans sange
har taget ham på, både som sanger,
sangskriver og menneske.

Keld & Hilda ”60+40 =
100 år” Jubilæums Show

Hold nr. 4022118103
Søndag 30-01-2022

kl. 20:00 - 21:30

1 gang - Pris 220 kr.
Søren Sko - Taastrup Teater

Dorthe Gerlach
Det er både stemningsfyldt og nærværende, når Dorthe Gerlach indtager
scenen. Ikke alene besidder hun én af
kongerigets mest særegne og smukke
stemmer. Hun er også en ærlig og
humoristisk historiefortæller som aldrig
er bange for at give noget af sig selv i
mødet med musikken og sit publikum.

Hold nr. 4321118100

Hold nr. 4022118108
Fredag 22-04-2022

Et af Danmarks
mest berømte ægtepar Keld & Hilda
kan i 2021 fejre et
bemærkelsesværdigt 100 års jubilæum. Her er det
60 år siden, at Keld
Heick fik sin debut
og 40 år siden, at
Hilda første gang
optrådte offentligt
med Keld. Det
skal fejres. Derfor
har Keld & Hilda
allieret sig med én
af Danmarks dygtigste akkompagnatører Mickey Pless i et
vaskeægte 100 års jubilæums program
med evergreens og anekdoter.

kl. 20:00 - 21:30

Onsdag 29/9-2021

kl. 20:00 - 21:40

1 gang - Pris 270 kr.

1 gange - i alt 2 lektioner - Pris 175 kr.

Dorthe Gerlach - Taastrup Teater

Hilda Heick - Ishøj Kultur Café/Bio

FORESTILLINGER FOR BØRN
Far til vejrs med Alfons Åberg
Alfons og hans far
flyver med helikopter
og kæmper mod
rumindianere med
både sang, humor,
varme og hygge. Far
har travlt, men Alfons
vil have, at far skal
lege. Så han gør alt,
hvad han kan, for at
få ham med i legen.
Det bliver både til
helikopterture til
junglen, spøgelser og
ruminvasion. Og så
er fars sidste lakridspibe pludselig væk…
For de 2-9-årige.

Vitello
Kim Fupz Aakesons
”Vitello”-bøger er
nogle af landets
mest populære
børnebøger.
Man kan sige
meget om Vitello,
men kedeligt
bliver det aldrig.
Vitello er nemlig ikke
ret god til at kede sig,
så han skal nok finde på
noget - enten sammen med
de irriterende tvillinger Max
og Hasse eller sammen
med møgungen William eller
også bare sammen med sig
selv. Aldersgruppe: fra 5 år.

Hold nr. 4021118000

Hold nr. 4021118003

Søndag 14/11-2021 – kl. 10:00 - 10:35

Lørdag 29-01-2022 kl. 11:00 - 12:10

1 gang - Pris 80 kr.

1 gang - Pris 80 kr.

Eksterne skuespillere - Taastrup Teater

Eksterne skuespillere - Taastrup Teater

AOF.DK/VESTEGNEN

AOF VESTEGNEN

11

BYVANDRINGER OG TURE

Hold nr. 2421210008
Lørdag 9/10-2021

kl. 11:00 - 13:00

1 gang - Pris 160 kr.
Lars Hermann - Christianshavns Torv

Refshaleøen og Margretheholm med spisning

Byvandring i
John Mogensens fodspor
John Mogensens private liv og professionelle liv var præget af store op- og
nedture. På byvandringen skal vi se de
steder, hvor han arbejdede og slappede
af i det indre København, som han holdt
meget af. I løbet af 90 minutter kommer
vi også forbi mange af hans foretrukne
værtshuse i ”Minefeltet”, hvor vi får en øl
eller vand. Vi slutter af med et godt måltid mad. Prisen er inkl. mad, men ekskl.
drikkevarer.
Hold nr. 2421210003
Fredag 10/9-2021

kl. 17:00 - 20:00

1 gang - Pris 360 kr.
Lars Hermann - Højbro Plads

Oplev Københavns nye broer
– Christianshavn
Kom med på byvandring langs Christianshavns kanaler og oplev de nye broer
i Københavns Havn. Området lever i
særdeleshed op til tilnavnet, Nordens
Amsterdam. Indenfor gåafstand imellem
Strandgade og Operaen er der ikke mindre end 13 broer og 2 dæmninger.
Hold nr. 2421210006
Lørdag 28-08-2021

Margretheholm er nu domineret af nyt
byggeri, finansieret af danske pensionskasser. Rundt om Danmarks første hangar til vandflyvere flytter tusindvis af nye
borgere ind. Vi ser også de fantasifulde
husbåde langs Krudtløbsvej. I 2018 åbnede Noma med deres nye version af det
nordiske køkken. Vi slutter af med ”Smag
på søndagen” på Restaurant 56 grader.
Pris incl. mad, øl, vin, vand og kaffe.
Hold nr. 2421210009
Søndag 29-08-2021

kl. 11:00 - 13:00

1 gang - Pris 160 kr.

kl. 11:00 - 16:00

1 gang - Pris 435 kr.
Lars Hermann - Operaen

Lars Hermann - Christianshavns Torv
Hold nr. 2421210010
Hold nr. 2421210007
Lørdag 11/9-2021

Søndag 12/9-2021
kl. 11:00 - 13:00

1 gang - Pris 160 kr.

kl. 11:00 - 16:00

1 gang - Pris 435 kr.
Lars Hermann - Operaen

Lars Hermann - Christianshavns Torv

Kim Larsens Christianshavn
med en øl

Kim Larsens Christianshavn
med spisning

Hør beretningen om sangerens Kim Larsens opvækst i København, og hvad der
påvirkede ham i de sene 50’ere og tidlige
60’ere. Oplev gaderne og stræderne, hvor
det hele begyndte - og endte. I aftenens
skumringstimer får du historierne om
Gasolin, Langebro, Christianhavns Kanal,
Sofiegården og Vor Frelsers Kirke. Vi
slutter af med en god øl på et værtshus.

Hør beretningen om sangeren Kim Larsens opvækst i København, og hvad der
påvirkede ham i de sene 50’ere og tidlige
60’ere. Oplev gaderne og stræderne, hvor
det hele begyndte - og endte. I aftenens
skumringstimer får du historierne om
Gasolin, Langebro, Christianhavns Kanal,
Sofiegården og Vor Frelsers Kirke. Vi
slutter af på en god restaurant og får et
godt måltid mad. Prisen er incl. mad excl. drikkevarer.

Hold nr. 2421210001
Torsdag 2/9-2021

kl. 17:00 - 19:00

1 gang - Pris 205 kr.

Onsdag 10/11-2021

Lars Hermann - Christianshavns Torv

kl. 16:30 - 19:00

1 gang - Pris 360 kr.
Lars Hermann - Christianshavns Torv

Hold nr. 2421210002
Torsdag 23/9-2021

Hold nr. 2421210004

kl. 17:00 - 19:00

1 gang - Pris 205 kr.
Lars Hermann - Christianshavns Torv

Hold nr. 2421210005
Onsdag 25-08-2021

kl. 16:30 - 19:00

1 gang - Pris 360 kr.
Lars Hermann - Christianshavns Torv
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Hold nr. 2421210011
Søndag 24/10-2021

kl. 11:00 - 16:00

1 gang - Pris 435 kr.
Lars Hermann - Operaen
Hold nr. 2421210012
Søndag 14/11-2021

kl. 11:00 - 16:00

1 gang - Pris 435 kr.
Lars Hermann - Operaen

Islands Brygge
Islands Brygge (eller bare Bryggen) blev
oprindeligt skabt i starten af 1900-tallet,
fordi der var et behov for mere kajplads i
Københavns havn. Trods visse forventninger om det modsatte blev området
hurtigt et typisk arbejderkvarter ligesom
Vesterbro, Nørrebro og Christianshavn
på den anden side af Langebro. Det
har nu ændret sig med de nye bedre
økonomisk funderede beboere og der er
opstået et livligt restaurationsliv. Prisen
er inkl. en øl eller vand på et værtshus.
Hold nr. 2421210015
Torsdag 7/10-2021

kl. 17:00 - 19:00

1 gang - Pris 205 kr.
Lars Hermann - Lille Langebro - ved Blox

Københavns historiske
biografer
Nordhavn
Der er vel kun få steder i København,
som har været gennem samme udvikling
som Nordhavn. Man kan opleve de ikoniske nye bygninger som The Silo, Lüders
P-hus og Portland Towers. Beliggende
mellem Østerbro og Hellerup er der opstået en speciel subkultur, hvor de lokale
helst shopper økologisk, bæredygtigt og
dyrt. Vi slutter med et godt måltid mad
på en lokal restaurant (inkl. i prisen, men
ekskl. drikkevarer).
Hold nr. 2421210013
Onsdag 29/9-2021

kl. 17:00 - 20:00

1 gang - Pris 325 kr.
Lars Hermann - Nordhavn S-Station

Nørrebro – besat og berygtet
Vi skal opleve både mørke sider af bydelen og de lyspunkter, der også findes. Vi
skal høre røverhistorier om værtshusene,
om kvæget på 1. sal. og om fattigdom
og indvandring. I bagkundskabens klare
lys ser vi på saneringen i 1970’erne og
BZ-periodens hærgen. Vi slutter med et
godt måltid mad på en lokal restaurant
(incl. i prisen, dog excl. drikkevarer).

48 år er gået siden Shu-bi-dua tog sine
første vaklende skridt. Siden Michael
Bundesen blev syg i 2011 har gruppen
ikke optrådt samlet. Og ved hans alt for
tidlige bortgang i efteråret 2020 har der
vel næppe været en bedre anledning til
at tage en æresrunde i København for
dette stykke danske kulturhistorie?

Synagogen er et besøg værd, hvad angår
arkitektur, og fordi ceremonien i sig
selv har en nærmest eksotisk karakter
for udefrakommende. Indvendigt har
synagogen et stort og pompøst toraskab
i guld, hvor de hellige toraruller (Mosesbøger) er anbragt. Mænd sidder i selve
synagogesalen, mens kvinder sidder
oppe i galleriet. Navn, adresse og fødselsdato skal opgives på alle deltagere.
Én tilmelding pr. deltager.
Hold nr. 2421210018

Hold nr. 2421210016
Onsdag 27/10-2021

Besøg Synagogen
i København

kl. 17:00 - 19:00

1 gang - Pris 160 kr.
Lars Hermann - Kgs. Nytorv Metro

Onsdag 1/9-2021

kl. 10:45 - 12:15

1 gang - Pris 185 kr.
Lars Hermann - Synagogen i København

Huset på Christianshavn
Bygningerne i Amagergade, som lagde
hus til de udvendige scener i TV-serien
fra 70’erne, henstår rimeligt uforandret.
Vi skal høre historierne om stedet,
tiden og menneskene. Området ved kanalerne er spækket med gode historier,
som bare venter på at blive fortalt.

Vi slutter af med en øl på et værtshus.
Hold nr. 2421210017
Torsdag 21/10-2021

kl. 17:00 - 19:00

1 gang - Pris 205 kr.
Lars Hermann - Vor Frelsers Kirke

Hold nr. 2421210014
Torsdag 30/9-2021

kl. 17:00 - 20:00

1 gang - Pris 325 kr.
Lars Hermann
Søtorvsmagasinet (Punkt 1)
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Hold nr. 2421210019
Torsdag 7/10-2021

kl. 10:45 - 12:15

1 gang - Pris 185 kr.
Lars Hermann - Synagogen i København
Hold nr. 2421210020
Torsdag 11/11-2021

kl. 10:45 - 12:15

1 gang - Pris 185 kr.
Lars Hermann - Synagogen i København

Jesuskirken og krypten

Historiske værtshuse

Familien Jacobsens kirke i Valby - den
enestående kirke som Brygger Carl
Jacobsen og hustru Ottilia byggede for
en del af Carls arv. Under kirken ligger
familien Jacobsens private krypt, som
også er unik. Besøget i kirken og krypten
er både en indsigt i familien Jacobsens
private kunst smag, men også den
dramatiske historie om en familie, som
byggede sit ry og formue på øl.
Hold nr. 2421210040

Hold nr. 2421210021
Torsdag 9/12-2021

kl. 10:45 - 12:15

1 gang - Pris 185 kr.
Lars Hermann - Synagogen i København

Onsdag 15/9-2021

kl. 10:00 - 11:30

1 gang - Pris 160 kr.

Stemningsfuld byvandring i det indre
København i december. Hør om juletraditionernes historie og hvorfor det
hedder ”julelege”. I Middelalderbyens
Latinerkvarter ser vi på huse til rige
og fattige, imens vi finder områdets
hemmelige ”smutveje” bedst kendt af
de lokale. Sikken Voldsom Trængsel
og Alarm! Vi slutter af med et godt
glas Gløgg eller en juleøl på et listigt
sted. (inkl. i prisen).
Hold nr. 2421210026

Heerings Gaard i Overgaden Neden Vandet på Christianshavn er en kulturperle,
som sjældent har været tilgængelig for
offentligheden. Kom med på et guidet
besøg på stedet, hvor vi først får en
rundvisning i det fine gårdanlæg og
hører historierne om den første ejer og
om familien Heering. Efterfølgende er der
adgang til museet med udstillingen Vokser der penge på træerne. Vi smager et
glas af den berømte kirsebærlikør Cherry
Heering og slutter på en lokal restaurant.
Hold nr. 2421210022
Onsdag 8/9-2021

kl. 16:00 - 19:00

1 gang - Pris 360 kr.
Lars Hermann - Heerings Gaard
Hold nr. 2421210023
Onsdag 6/10-2021

kl. 16:00 - 19:00

1 gange - Pris 360 kr.
Lars Hermann - Heerings Gaard
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Fredag 27-08-2021

kl. 17:00 - 20:00

1 gang - Pris 325 kr.
Ved Caritas springvandet

Julevandring i København

Heerings Gaard
på Christianshavn

Hold nr. 2421210060

Allan Mylius Thomsen

Lisa Elsbøll - Jesuskirken

Lørdag 27/11-2021

Vi opsøger byens historiske udskænkningssteder, drikker en øl undervejs,
hører om bryggererhvervet, brændevinsbrændere, værtshusene og menneskene
omkring. Vi hører om prostitutionskvarterer, den sørgmuntre beretning om denne del af byens forlystelsesliv. Vi slutter
med et godt måltid mad. Prisen er inkl.
mad, men ekskl. drikkevarer.

kl. 15:00 - 17:00

1 gang - Pris 205 kr.

Hold nr. 2421210031
Søndag 12/12-2021

kl. 15:00 - 17:00

1 gang - Pris 205 kr.
Lars Hermann - Rådhuspladsen
Hold nr. 2421210032
Lørdag 18/12-2021

kl. 15:00 - 17:00

1 gang - Pris 205 kr.
Lars Hermann - Rådhuspladsen
Hold nr. 2421210033
Søndag 19/12-2021

kl. 15:00 - 17:00

1 gang - Pris 205 kr.
Lars Hermann - Rådhuspladsen

Lars Hermann - Rådhuspladsen
Hold nr. 2421210027
Søndag 28/11-2021

kl. 15:00 - 17:00

1 gang - Pris 205 kr.
Lars Hermann - Rådhuspladsen
Hold nr. 2421210028
Lørdag 04/12-2021

kl. 15:00 - 17:00

1 gang - Pris 205 kr.
Lars Hermann - Rådhuspladsen
Hold nr. 2421210029
Søndag 5/12-2021

kl. 15:00 - 17:00

1 gang - Pris 205 kr.
Lars Hermann - Rådhuspladsen
Hold nr. 2421210030
Lørdag 11/12-2021

kl. 15:00 - 17:00

1 gang - Pris 205 kr.
Lars Hermann - Rådhuspladsen
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Hold nr. 2421210066
Fredag 24/9-2021

Hold nr. 2421210075
kl. 17:00 - 20:00

Lørdag 13/11-2021

1 gang - Pris 325 kr.

1 gang - Pris 325 kr.

Allan Mylius Thomsen

Allan Mylius Thomsen

Ved Caritas springvandet

Ved Caritas springvandet

Hold nr. 2421210070
Fredag 29/10-2021

kl. 17:00 - 20:00

1 gang - Pris 325 kr.
Allan Mylius Thomsen
Ved Caritas springvandet

kl. 11:00 - 14:00

Absalons København
En vandring langs den byvold der omkransede København fra Absalon til Christian d. 4. Byhistorikeren Allan Mylius
Thomsen fortæller om byens opståen og
den gradvise udbyggelse af befæstningen. Vi oplever den gamle hovedstads
oprindelige udstrækning, hører om,
hvordan folk gennem tiderne har levet i
de smalle stræder og gyder bag volden.
Turen slutter i Tivolihallen i Vester Voldgade, hvor vi får serveret gammeldags
oksesteg. Prisen er inkl. mad, men ekskl.
drikkevarer.

Vi besøger Nyhavn - et unikt sted i
København. Vi skal se på og høre historier
om de smukke huse og om de mennesker,
der har boet her. Med en ”stille” øl nyder vi
det særegne miljø og slutter med at spise
gammeldags oksesteg på Restaurant
Gilleleje/Els. Turen er inkl. mad men ekskl. drikkevarer.

Lørdag 11/9-2021

De ældste danske spor af øl er ca. 5.000
år gamle. I København går de ældste
spor tilbage til omkring år 900. Med byhistorikeren og ølskribenten Allan Mylius
Thomsen i spidsen vandrer vi i øllets
fodspor i det gamle København. Der
bliver naturligvis tid til et enkelt vandhul
undervejs. Vi ender i ”Pisserendekvarteret”, og vi slutter med spisning. Prisen er
inkl. mad men ekskl. drikkevarer.
Hold nr. 2421210065

Hold nr. 2421210064

Op og ned langs Nyhavn

I øllets fodspor i København

kl. 11:00 - 14:00

Onsdag 15/9-2021

kl. 17:00 - 20:00

1 gang - Pris 325 kr.

1 gang - Pris 325 kr.

Allan Mylius Thomsen – Vandkunsten

Allan Mylius Thomsen – Gråbrødretorv

Hold nr. 2421210073

Hold nr. 2421210072

Lørdag 6/11-2021

kl. 11:00 - 14:00

Fredag 5/11-2021

kl. 17:00 - 20:00

1 gang - Pris 325 kr.

1 gang - Pris 325 kr.

Allan Mylius Thomsen - Vandkunsten

Allan Mylius Thomsen - Gråbrødretorv

Hold nr. 2421210061
Lørdag 28-08-2021

kl. 11:00 - 14:00

1 gang - Pris 325 kr.
Allan Mylius Thomsen
Ved Mindeankeret

Pisserenden
Inde midt i det gamle København ligger
det såkaldte Pisserendekvarter, hvis
officielle navn egentligt er Nørre Kvarter.
Vi bliver guidet gennem de maleriske
gamle stræder og hører om ølbryggere,
brændevinsbrændere, værtshuse, prostituerede, farverige beboere og episoder i
det spændende kvarter. Vi slutter af med
et godt måltid mad. Prisen er inkl. mad,
men ekskl. drikkevarer.

Da København brændte
Med Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen følger
vi i de tre brandkatastrofers fodspor. Vi skal se,
hvor kraftigt brændene ændrede det gamle
Middelalderkøbenhavn. Undervejs ser vi på spor
efter brandene, får tid til en forfriskning og slutter
med et godt måltid mad. Prisen er inkl. mad
men ekskl. drikkevarer.

Hold nr. 2421210063
Hold nr. 2421210062

Hold nr. 2421210068

1 gang - Pris 325 kr.

Søndag 29-08-2021 kl. 11:00 - 14:00

Fredag 8/10-2021 kl. 17:00 - 20:00

Allan Mylius Thomsen

1 gang - Pris 325 kr.

1 gang - Pris 325 kr.

Ved Caritas springvandet

Allan Mylius Thomsen

Allan Mylius Thomsen

Københavns Rådhus

Københavns Rådhus

Fredag 10/9-2021
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Kirstens Christiania
– med spisning
Vi skal møde Kirsten, som selv
bor på Christiania. Vi mødes ved
hovedindgangen i Prinsessegade,
hvorfra vi går i Galopperiet eller Nyt
Forum og får en kop kaffe, mens
vi hører om stedet. Bagefter vil vi
besøge institutioner og værksteder Vi slutter turen med spisning i
restaurant ”Grøntsagen”. Aftenture
slutter i restaurant Nemoland. Ikke
egnet for gangbesværede. Spisning
er inkl. i prisen, drikkevarer er excl.

Christian den 4.’s bygninger
Christian d. 4. var en byggeglad monark. Med byhistorikeren Allan Mylius
Thomsen vandrer vi en tur rundt og ser
og hører om disse bygningsværker. Vi
starter ved Kongens Bryghus på Søren
Kierkegaards plads. Herefter vandrer vi
gennem Christian d. 4.´s gamle Tøjhushavn bag det Kongelige Bibliotek. Så går
vi ud og ser på Børsen og Holmens Kirke.
Herefter går turen ind i ”minefeltet”. Vi
afslutter med et godt måltid mad. Prisen
er inkl. mad men ekskl. drikkevarer.

Hold nr. 2421210080
Lørdag 18/9-2021
1 gang - Pris 240 kr.
Intern Guide - Christiania
Hold nr. 2421210081
Onsdag 6/10-2021

Intern Guide - Christiania

kl. 11:00 - 14:00

Hold nr. 2421210082

1 gang - Pris 325 kr.

Fredag 15/10-2021

Allan Mylius Thomsen

kl. 18:00 - 20:00

1 gang - Pris 240 kr.

Kongens Bryghus

Intern Guide - Christiania

Hold nr. 2421210076
Tirsdag 16/11-2021

kl. 11:00 - 13:00

1 gange - i alt 2 lektioner - Pris 240 kr.

Hold nr. 2421210067
Lørdag 25/9-2021

kl. 18:00 - 20:00

kl. 17:00 - 20:00

1 gang - Pris 325 kr.
Allan Mylius Thomsen
Kongens Bryghus

Juletraditioner – Teglkroen
I lystige vendinger fortæller byhistorikeren Allan Mylius Thomsen om
julens historie og traditioner - både
de hedenske, kristne og kommercielle. Bagefter spiser vi flæskesteg med
rødkål på Restaurant Teglkroen. Der
er mulighed for at besøge julemarkederne i København efterfølgende. Inkl.
mad men eksl. drikkevarer.
Hold nr. 2421210077
Fredag 19/11-2021

kl. 17:00 - 20:00

Juletraditioner
– Restaurant Puk

Juletraditioner – Restaurant
Gilleleje i Nyhavn

I lystige vendinger fortæller byhistorikeren Allan Mylius Thomsen om
julens historie og traditioner - både
de hedenske, kristne og kommercielle. Bagefter spiser vi julemad på
Restaurant Puk. Der er mulighed for at
besøge julemarkederne i København
efterfølgende. Inkl. mad men eksl.
drikkevarer.

I lystige vendinger fortæller byhistorikeren Allan Mylius Thomsen om
julens historie og traditioner - både
de hedenske, kristne og kommercielle. Bagefter spiser vi flæskesteg med
rødkål på Restaurant Gilleleje. Der er
mulighed for at besøge julemarkederne i Nyhavn efterfølgende. Inkl. mad
men eksl. drikkevarer.

Hold nr. 2421210078

Hold nr. 2421210079

1 gang - Pris 325 kr.

Lørdag 20/11-2021

Allan Mylius Thomsen - Teglkroen

1 gang - Pris 325 kr.

kl. 11:00 - 14:00

Søndag 21/11-2021
1 gang - Pris 325 kr.

Allan Mylius Thomsen - Restaurant Puk

Allan Mylius Thomsen

kl. 11:00 - 14:00

Restaurant Gilleleje
16
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Fæstningen der blev til
haver

Vesterbro

Omkring det gamle København ligger der
en ring af parker og grønne haver. Det
er resterne af den fæstning, der i 700 år
omkransede byen. Bag de gamle volde
boede der næsten 160.000 mennesker,
der hver dag skulle have friske forsyninger gennem de fire smalle byporte. Vi
slutter turen af med en god frokost på
restaurant Puk. Prisen er incl. mad, excl.
drikkevarer.
Hold nr. 2421210069
Lørdag 9/10-2021

Allan guider os gennem Vesterbro. Efter
nedlæggelsen af fæstningen i 1856
begyndte et voldsomt spekulationsbyggeri, som udviklede sig til det Vesterbro,
vi kender i dag. Vi slentrer en tur gennem
gaderne, hører om bebyggelsen og beboerne, er inde og smage en genstand på
et af de gamle værtshuse, og ender med
at spise på en lokal restaurant. Turen er
inkl. mad men ekskl. drikkevarer.
Hold nr. 2421210074
Søndag 7/11-2021

kl. 11:00 - 14:00

1 gang - Pris 325 kr.

Roskilde Kloster

kl. 11:00 - 14:00

1 gang - Pris 325 kr.
Allan Mylius Thomsen - Vesterbros Torv

Allan Mylius Thomsen - Kastellet

Hold nr. 2421210083
Lørdag 28-08-2021

kl. 12:00 - 13:15

1 gang - Pris 175 kr.
Intern Guide - Roskilde Kloster

Vandring på Vestre Kirkegård
Vi hører om kirkegårdens historie og
om en række personligheder, der er
stedt til hvile her på landets største
kirkegård: Anker J., Krag, Stauning,
Zahrtmann, Kai Nielsen og Knud Rasmussen. Alle ligger de begravet ved
det legendariske ”Røde Hav”. Vi ser
massegravene, der rummer næsten
10.000 tyske soldater og civile. Vi
får historierne bag det imponerende
”Stjernevejsprojekt” og besøger et
spritnyt, arkitekttegnet mausoleum
med en utrolig forhistorie.
Hold nr. 2421210085
Lørdag 21-08-2021

Kom med på rundtur i det historiske
kloster. Se Riddersalen, Den Røde
Stue, Brahestuen og Klosterkirken. Hør
Roskilde Klosters historie, der dateres
tilbage til 1200-tallet og trækker linjer til
Danmarkshistorien. Klostret er fredet i
sin helhed og rummer inventar og malerier fra 1500-, 1600- og 1700-tallet samt
bøger og håndskrifter fra Odense Adelige
Jomfrukloster. Vi afslutter besøget med
at indtage vin og kage i den imponerende
riddersal.

Vandring på Assistens
Kirkegård

Vandring på Frederiksberg
Kirkegård

Den berømte kirkegård fungerer både
som museum, gravplads og park.
Under vandringen fortælles kirkegårdens historie, og vi hører om en række
begravede kendisser, fx Benny Andersen, Master Fatman, Tomas Koppel,
Natasja Saad, Etta Cameron, Heerup,
Kierkegaard, Scherfig og Turèll.

Frederiksberg Kirkegård er en lille,
hyggelig kirkegård - placeret langs
med fornemme Frederiksberg Allé. Vi
besøger en række grave for kendisser
som Storm P., Carl Th. Dreyer, Bindesböll, Volkersen. Og vi retter blikket mod
kirkegårdens urnehal og filosoffen
Martinus’ mausoleum. Endelig dvæler
vi ved kirkegårdens perle - et spritnyt
mausoleum, skabt af Per Kirkeby.

Hold nr. 2421210087
Lørdag 04/9-2021

kl. 11:00 - 13:00

1 gang - Pris 145 kr.
Poul Kragelund - Assistens Kirkegård

kl. 11:00 - 13:00

1 gang - Pris 145 kr.

Hold nr. 2421210088

Poul Kragelund - Sjælør station

Lørdag 9/10-2021

Hold nr. 2421210089
Lørdag 18/9-2021

kl. 11:00 - 13:00

1 gang - Pris 145 kr.
Poul Kragelund - Frederiksberg Kirkegård

kl. 11:00 - 13:00

1 gang - Pris 145 kr.
Hold nr. 2421210086
Lørdag 2/10-2021

Poul Kragelund - Assistens Kirkegård
kl. 11:00 - 13:00

1 gang - Pris 145 kr.
Poul Kragelund - Sjælør station
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Conditori La Glace
Conditori La Glace er Danmarks ældste
og gennem 6 generationer leverandør
af livskvalitet til københavnerne og
andet godtfolk. Kagekone Marianne Stagetorn Kolos vil fortælle om
konditoriet, dets historie og traditioner.
Der serveres chokolade, kaffe, lagkage,
wienerbrød samt forskellige kager.
Hold nr. 2421210090
Torsdag 14/10-2021

kl. 18:00 - 20:00

1 gang - Pris 350 kr.
Marianne Stagetorn Kolos - La Glace
Hold nr. 2421210091
Onsdag 17/11-2021

kl. 18:00 - 20:00

1 gang - Pris 350 kr.
Marianne Stagetorn Kolos - La Glace

Jernbanebyen

Axel Towers og Metropolzonen

Lokomotivværkstedet, Den gule by og
øko-streetfood ‘Banegaarden’. Du har
sikkert hørt om, at der ligger en lille gul
by skjult et sted ude på DSB’s gamle
godsbaneterræn på Vesterbro, men
har du nogensinde besøgt stedet? Og
vidste du, at det samlede baneterræn
er på mere en 500.000 kvm og nu skal
omskabes til en ny københavnsk bydel,
‘Jernbanebyen’?
Hold nr. 2421210094
Torsdag 14/10-2021

kl. 17:00 - 19:00

1 gang - Pris 185 kr.
Frederik Lindskov - Trafiktårn Øst

Axeltorv og hele det indre Vesterbro står
over for en arkitektonisk forvandling.
Tag med på en rask gåtur gennem
bydelen hvor vi bl.a. ser Axel Towers,
SAS-Hotellet, transformationen af den
gamle postgrund, den ”svenske skråning” ved SEB-bank og det nyåbnede
”Tivoli Food Hall”. Ikke velegnet for
gangbesværede.
Hold nr. 2421210093
Tirsdag 28/9-2021

kl. 17:00 - 19:00

1 gang - Pris 185 kr.
Frederik Lindskov - Axel Towers

Grønttorvet og
Valby Maskinfabrik
I hjertet af Valby lå i mere end et halvt
århundrede Grønttorvet, der med livlig
handel dagligt leverede frisk frugt og
grønt til Danmark. Nu er handlen flyttet
ud af byen og området forvandlet til
Københavns grønneste bydel, hvor frugtplantager og væksthuse i gårdrum og på
tage, beretter om en helt ny måde at bo i
byen på.
Hold nr. 2421210095
Torsdag 28/10-2021

kl. 17:00 - 19:00

1 gang - Pris 185 kr.
Frederik Lindskov - Grønttorvet
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Dronning Margrethe
– Regent i snart 50 år
Dronning Margrethe den 2. har til næste
år regeret i over 50 år og er populær som
aldrig før. Vi kommer ind på, hvad hendes
arbejde består af, og også hendes store
passion og interesse for kunst. Vi kommer forbi nogle af de steder, som har haft
afgørende betydning for hendes liv - fra
Holmens Kirke over Christiansborg til
Amalienborg.
Hold nr. 2421210098
Lørdag 2/10-2021

kl. 11:00 - 13:00

1 gang - Pris 165 kr.
Bjarne Henrik Lundis - Folketinget

Fra Havneholmen
til Havnestaden
Havneholmen er godt på vej til at blive
Københavns nye knudepunkt. Vi mødes
ved Trafiktårn Øst hvorfra vi passerer
Havneholmen med Cykelslangen, Allerhuset, Kim Utzons Hotel, The Island og
de mange fine boligejendomme. Turen
egner sig ikke for gangbesværede.
Hold nr. 2421210096
Mandag 1/11-2021

kl. 17:00 - 19:00

Gåture i København og på
Frederiksberg: På spor af
Storm P.
Frederiksberg og København har rige
traditioner for gavlmalerier. Især på Frederiksberg har man de seneste år hyldet
Storm P. Vi går ture sammen og ser på
facaderne, hvor der undervejs bliver
fortalt om kunst og kultur. Hver tur varer
ca. 1½ time.
Hold nr. 2421210100

1 gang - Pris 185 kr.

Mandag 6/9-2021

kl. 10:00 - 11:30

Frederik Lindskov - Trafiktårn Øst

1 gange - i alt 2 lektioner - Pris 150 kr.
Michelle Garnier - Frederiksberg Station

Det vovede, varme og vilde
Vesterbro
En tur rundt på Vesterbro i fodsporet
på nogle af stenbroens mest kendte
stemmer: Tove Ditlevsen, Dan Turell,
Revystjernen Liva Weel - og ikke at
forglemme filmmageren og gøgleren Eric
Clausen. Mød dem og andre markante
stemmer, der fortæller historien om det
vovede, vilde og og varme Vesterbro med
guide, forfatter Bjarne Henrik Lundis, som
selv har boet på Vesterbro i over 30 år.
Hold nr. 2421210099
Lørdag 9/10-2021
1 gang - Pris 165 kr.
Bjarne Henrik Lundis
Vesterbro Kulturhus
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kl. 11:00 - 13:00

Hold nr. 2421210101
Tirsdag 7/9-2021

kl. 10:00 - 11:30

1 gange - i alt 2 lektioner - Pris 150 kr.
Michelle Garnier - Forum Station
Hold nr. 2421210103
Torsdag 9/9-2021

kl. 10:00 - 11:30

1 gange - i alt 2 lektioner - Pris 150 kr.
Michelle Garnier - Nordens Plads
Hold nr. 2421210102
Fredag 10/9-2021

Morgenvandring
i København
Det er noget helt specielt at gå i Københavns gader inden byen vågner. Vi
går fra rådhuset til havfruen via de små
stræder. Og der bliver en fortælling om
byen og staten, og mægtige bygninger
og spændende personligheder fra Nyrop
der byggede rådhuset og over Grundtvig
på Vartov, om Thorvaldsen og H.C. Andersen og mange andre.
Hold nr. 2421210104
Tirsdag 14/9-2021

kl. 8:00 - 9:30

1 gange - i alt 2 lektioner - Pris 150 kr.
Michelle Garnier - Rådhuspladsen

København: Fra landsby til
metropol
De sidste 20 år har København ændret
sig ud gevaldigt og tiltrækker mange
turister fra nær og fjern. Forandringer
som binder byen sammen som en levende organisme, hvor der også skal være
plads til at gå og cykle. Turen går bag
om, hvor vi starter ved BLOX og krydser
byen og bruger de nye broer for at ende
ved Nyhavn.
Hold nr. 2421210105

kl. 10:00 - 11:40

Onsdag 15/9-2021

kl. 10:00 - 11:30

1 gange - i alt 2 lektioner - Pris 150 kr.

1 gange - i alt 2 lektioner - Pris 150 kr.

Michelle Garnier - Vesterbrogade 162

Michelle Garnier - Blox
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Det nye Carlsberg
– en unik bydel
Carlsberg er under en gennemgribende
forandring. Bydelen bliver en unik blanding af fredede bygninger, nybyggeri
tegnet af Danmarks bedste arkitekter
og ikke mindst et nyt byrum, der fortsat
spejler Carlsbergs fortid som bryggeri.
Vi slutter med en 2 retters menu på det
hyggelige spisested Carls.

Carlsberg og kvinderne

Hold nr. 2421210107
Onsdag 8/9-2021

kl. 17:00 - 20:00

1 gang - Pris 310 kr.
Lisa Elsbøll - Carlsbergs St.
Hold nr. 2421210108
Tirsdag 26/10-2021

kl. 17:00 - 20:00

1 gang - Pris 310 kr.
Lisa Elsbøll - Carlsbergs St.

I.C. Jacobsen og Carl Jacobsen er
mændene bag Carlsberg, men de var
ikke alene – de var omgivet af kvinder.
Laura, Ottilia og Olivia var med til at
bygge bryggeriet op – uden dem intet
Carlsberg. Dette er historien om kvinderne og Carlsberg fortalt på en byvandring
igennem det nye Carlsberg kvarter. Turen
slutter på restaurant Carl´s med en
2-retters menu. Drikkevarer er ikke inkl.
i prisen.
Hold nr. 2421210109
Tirsdag 5/10-2021

kl. 17:00 - 20:00

1 gang - Pris 310 kr.
Lisa Elsbøll - Carlsbergs St.

Århusgadekvarteret
– fra frihavn til havneby
På kun få år er frihavnsområdet for
enden af Århusgade blevet en super
spændende ny bydel - en havneby. Der er
bevaret flere oprindelige bygninger - nu
ombygget til boliger, kontorer og butikker. Blandt dem er den unikke The Silo og
Den Røde By, men allerede nu er der nye
bygninger som Konditaget Lüders og CIS
Nordhavnen.
Hold nr. 2421210112
Tirsdag 28/9-2021

kl. 17:00 - 19:00

1 gang - Pris 150 kr.
Lisa Elsbøll - Nordhavnens Metro St.
20
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En lørdag i Køge
Er man til gamle bindingsværksbygninger og hyggeligt købstads- og handelsliv
omkring Torvet, så er denne byvandring
en perle. Vi hører bl.a. om Køge Rådhus
fra 1550, den gamle middelalderkirke viet
til de søfarendes helgen Skt. Nikolaj og
de mange smukke købmandsgårde. Vi
slutter turen med en god frokost i byen.
Hold nr. 2421210110
Lørdag 18/9-2021

kl. 11:00 - 14:00

1 gang - Pris 310 kr.
Lisa Elsbøll - Køge Station

Skovtårnet ved Camp Adventure
Fantastisk udsigt fra 45 meters højde.
Fra toppen kan man se 25 km ud over
det sydsjællandske landskab. Vi slutter
med frokost på Café Højden ved Rønnede.
Turens pris er inkl. bus, entré til tårnet,
frokost og turansvarlig.
Hold nr. 2421210113
Søndag 3/10-2021

kl. 9:00 - 16:00

1 gang - Pris 750 kr.
Lisa Elsbøll - Flintholm Station
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Nyboder og Kastellet
Vi begynder med Flåden og vandrer
gennem Nyboder, hvor vi hører om livet i
de små boder, orlogsflåden og Holmens
faste stok. Vi forcerer Kastellets volde,
inden vi afslutter med et godt måltid
mad på den hyggelige Toldbod Bodega.
Hold nr. 2421210111
Fredag 24/9-2021

kl. 17:00 - 20:00

1 gang - Pris 310 kr.
Lisa Elsbøll - Østerport Station

Vangede og Dan Turell
Inspireret af Dan Turells Vangede billeder
går vi en tur rundt i Vangede - landsbyen der blev til en villaby og som i dag er
landskendt gennem sine bysbørn Dan
Turell, Benny Andersen og Stig Møller. På
turen kommer vi rundt om både Vangede
kirke og Vangede Fort.
Hold nr. 2421210114
Mandag 04/10-2021

kl. 17:00 - 19:00

1 gang - Pris 150 kr.
Lisa Elsbøll - Vangede kirke

Dragør med frokost
på Badehotellet
Dragørs idyl danner udgangspunkt for
denne byvandring, hvor vi både får beretningen om sildemarkeder, Hansekøbmænd og en usædvanlig historie om
indvandring på Amager - hollænderne
i St. Magleby. Vi går på opdagelse i de
krogede gader og torve. Frokost er incl.
prisen, dog excl. drikkevarer. Uegnet for
gangbesværede.
Hold nr. 2421210106
Lørdag 04/9-2021

kl. 11:00 - 14:00

1 gang - Pris 310 kr.
Lisa Elsbøll - Dragør Posthus
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Sprogø

Hold nr. 2421210115

Busturen går til Sprogø - et gammelt
sørøver bosted. En spændende historie gemmer sig bag øen, der består
af Gl.- og Ny Sprogø, som vi begge
skal besøge - den gamle ø til fods og
den nye ø med bussen. Efter ca. 2½
timer på Sprogø kører vi ud og spiser
frokost.

Besøg i Københavns
Lufthavn

kl. 8:00 - 15:30

1 gang - Pris 995 kr.
Lisa Elsbøll - Flintholm Station

Hold nr. 2421110088
Fredag 10/9-2021

Efter en introduktion går vi gennem
lufthavnsbygningen til en CPH bus og
kommer via sikkerhedskontrollen ind
på lufthavnens afspærrede område.
Under busturen, som varer 1½ time,
kører vi langs det 29 km lange hegn,
og hører bl.a. lufthavnens historie og
om planerne for den store udbygning.
Alle deltagere skal oplyse cpr.nr. ved
tilmelding og alle over 15 år skal
medbringe gyldigt pas eller kørekort.
Lufthavnens sikkerhedsregler er gældende for denne tur.

AOF.DK/VESTEGNEN

Lørdag 13/11-2021

kl. 12:30 - 15:00

1 gang - Pris 205 kr.
Intern Guide - Københavns Lufthavn
Hold nr. 2421110089
Lørdag 25/9-2021

kl. 12:30 - 15:00

1 gang - Pris 205 kr.
Intern Guide - Københavns Lufthavn
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KREATIVE FAG

Weekend workshop:
Akrylmaling
– begyndere og øvede

Smykkedesign

Få inspiration, ideer til dit maleri og få
mulighed for at eksperimentere med forskellige teknikker og materialer. Kurset
er for begyndere og øvede med lyst til at
lære nyt og arbejde med opbygning af
maleriet med lag på lag teknikkerne, at
male intuitivt og prøve forskellige værktøjer og muligheder af. Vi eksperimenterer med mange forskellige teknikker.
Hold nr. 4021202502
Lørdag 30/10-2021

kl. 10:00 - 15:30

Smykkedesign med Art Silver Smykketeknikken, er en af de nyeste metoder
indenfor smykkelavning, der giver mulighed for at lave smykker af ægte materiale
som sølv, guld, bronze og kobber. Vi
arbejder med Art Silver produkter, der
er smidigt materiale der kan formes og
bearbejdes til ringe, øreringe og halsvedhæng. Du lærer at forme, tørre og brænde
materialet hvorefter du er klar til at
forsætte arbejdet hjemme. På kurset kan
du lave 2-4 smykker. Undervisningsmaterialer købes hos underviser hvor der må
påregnes omkostninger på 600-750 kr.

2 gange - i alt 12 lektioner - Pris 715 kr.

Hold nr. 4021202200

Gitte Thielst - Taastrup Kulturcenter

Søndag 31/10-2021

kl. 9:00 - 17:00

1 gange - i alt 9 lektioner - Pris 580 kr.

Tegning for begyndere
Gennem dette forløb, hvor praksis
vægtes højere end teori, får du kendskab
til alle de af tegnekunstens grundbegreber, der er nødvendige at kende for
at kunne udarbejde et hvilket som helst
motiv. Dvs. ved at starte med at tegne
små modeller som æbler og appelsiner,
og ende med de helt store som huse,
biler og flyvemaskiner, får du indblik i de
rigtige arbejdsstillinger, den rigtige brug
af tegneredskaber samt viden om skyggelægning og perspektivtegning.

Hold nr. 4021202503
Lørdag 13/11-2021

Berglind Levisdottir
kl. 10:00 - 15:30



Taastrup Kulturcenter

2 gange - i alt 12 lektioner - Pris 715 kr.
Gitte Thielst - Taastrup Kulturcenter

Hold nr. 2421202501
Onsdag 29/9-2021

kl. 19:00 - 20:40

10 gange - i alt 20 lektioner - Pris 915 kr.
Søren Thomas
Vestegn. Sprog- og Komp.center

Akrylmaling – begyndere og
øvede
Du lærer alt om farver, pensler, lærred
og andre malegrunde, om priser og
kvaliteter. Du bliver undervist i farvelære
efter behov. Vi arbejder pastost (tykke
lag) eller laserende (tynde lag) og med
forskellige metoder og teknikker. Du kan
male abstrakt/fabulerende eller konkret
med landskab, mennesker (portræt), dyr
m.m. Medbring de materialer, du har, og
vent med køb til efter første undervisningsgang.
Hold nr. 4021202103
Torsdag 30/9-2021

Skriv bedre til skærmen –
og bliv læst
Skriv bedre blogs. Et kursus for dig, der
gerne vil blive læst på nettet. Det er
specielt rettet til dig, der holder din hjemmeside opdateret med en blog. Dig, der
vil have et budskab ud, og dig, der gerne
vil forbedre dit reach. Der er også et par
tips om, hvordan din virksomhed bliver
fundet af dine kunder.
Hold nr. 2421211031
Onsdag 29/9-2021

kl. 19:00 - 21:00

3 gange - i alt 3 lektioner - Pris 600 kr.


Undervisningen henvender sig til både
begyndere og øvede, er du begynder,
starter vi med de forskellige teknikker fra
bunden. I år skal vi bl.a. arbejde med Log
Cabin, Cathedral Windows, Paper piercing, Applikation. Vi syr bl.a. sengetæpper, bordløbere, puder, vægophæng.
Hold nr. 4021202650

Steen Blendstrup
kl. 9:30 - 12:05

Patchwork
– begyndere og øvede

Vestegn. Sprog- og Komp.center

Mandag 04/10-2021

kl. 19:00 - 21:35

10 gange - i alt 30 lektioner - Pris 1375 kr.

20 gange - i alt 60 lektioner - Pris 1925 kr.

Søren Hansen - Taastrup Kulturcenter

Benthe Larsen - Taastrup Kulturcenter
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Lørdagssyning
Brug én lørdag om måneden og få kyndig
vejledning i at sy til dig og din familie.
Hold nr. 0121202153
Lørdag 2/10-2021

kl. 9:30 - 14:15

7 gange - i alt 35 lektioner - Pris 1590 kr.
Jytte Dupont - Herstedøster Skole

Syning – grundkonstruktion,
modeludvikling og tilretning
Køkkentekstiler
Gør dit køkken mere bæredygtigt og
personligt. En tepose af stof er da lige
sagen! Vi laver sjove grydelapper og tehætter af stofrester, bordskånere af garn
og snor, syr stof-teposer, kaffe stofposer,
spegepølse-poser, frugt-poser m.m.
Om du er begynder eller øvet til at sy er
underordnet. Materiale pris cirka 100 kr.

Brug 1 lørdag om måneden og få kyndig
vejledning i at sy til dig og din familie.

Weekend kursus i modeludvikle, tilretning og syning
Undervisningen er tilrettelagt, så alle kan
deltage, begyndere såvel som øvede. Du
vil lære om måltagning og tilretning af
grundform, få vejledning i at modeludvikle og sy dit eget tøj. Medbring selv
materialer til dit projekt.
Hold nr. 0121202160
Lørdag 13/11-2021

kl. 9:30 - 13:00

4 gange - i alt 16 lektioner - Pris 800 kr.
Charlotte Søgaard Andresen
Herstedøster Skole

Hold nr. 0121202158
Tirsdag 28/9-2021

kl. 17:00 - 20:30

4 gange - i alt 16 lektioner - Pris 800 kr.
Charlotte Søgaard Andresen
Herstedøster Skole

Hold nr. 4021202700
Lørdag 30/10-2021

kl. 10:00 - 16:00

2 gange - i alt 13 lektioner - Pris 735 kr.
Henriette Rolf Larssen - Medborgerhuset

Sy og design
Sy smart tøj til dig selv og hele familien.
Undervisningen tilrettelægges efter deltagernes ønsker og behov. Du undervises
i mønstertegning og tilretning af disse.
Du vælger selv, hvad du vil sy - bukser,
nederdel, dragter m.m. Du kan lære at sy
i forskellige stoffer, bl.a. strech, plastik,
silke, lak, gummi, uld, viskose og bomuld.
Du vil også få orientering om brug af
indlægningsmaterialerne. Et kursus, der
giver dig mulighed for at arbejde videre
på egen hånd der hjemme.
Hold nr. 8821202150
Mandag 27/9-2021

kl. 19:00 - 21:45

15 gange - i alt 45 lektioner - Pris 1825 kr.
Jytte Dupont - Egholmskolen
Hold nr. 4021202151
Onsdag 29/9-2021

kl. 14:15 - 16:50

15 gange - i alt 45 lektioner - Pris 1825 kr.
Jytte Dupont - Fritidscenter ”Hedehuset”

Filt workshop

Konstruktion, tilretning og
syning for øvede
Du har konstrueret og syet før og har et
indblik i at modeludvikle. Du vil gerne
specialisere dig inden for konstruktion
og tilretning, hvor du har brug for at blive
vejledt og tilrettet til at sy produkter med
en lidt større sværhedsgrad som eks.
jakke, corsage, corsage med skåle eller
buksegrundform m.m. samt få vejledning
i syteknikker til produktsyning. Medbring
selv materialer til dit projekt.

kl. 15:00 - 17:45

15 gange - i alt 45 lektioner - Pris 1825 kr.

kl. 9:30 - 14:50

Charlotte Søgaard Andresen
Herstedøster Skole

Jytte Dupont - Herstedøster Skole
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Lørdag 2/10-2021

kl. 10:00 - 16:00

2 gange - i alt 13 lektioner - Pris 735 kr.
Taastrup Kulturcenter

6 gange - i alt 36 lektioner - Pris 1625 kr.

Hold nr. 0121202152
Torsdag 30/9-2021

Hold nr. 4021202701

Henriette Rolf Larssen

Hold nr. 0121202159
Lørdag 18/9-2021

Totter af uld bliver til lækkert design.
Kurset er for begyndere og øvede. Kom
med din veninde, dit barn, eller brug
kurset som inspiration til din egen faglige undervisning. Vi gennemgår basis
teknikker indenfor filt: rulleteknik, filt på
silke, nålefilt, filt på skabelon, Design
dine egen unikke ting. Det kan være
sutsko, vanter, hatte, tørklæder, brocher,
glasvarmer, smykker, puder, tasker, dekorations pynte genstande m.m. Fantasien
har ingen grænser! Du går hjem med 2-5
produkter pr. dag alt. Materialepris: To
dage 375 kr.

AOF VESTEGNEN

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
på aof.dk/vestegnen
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Tunesisk hækling

Personlig farvetest

Kan du grundmaskerne i tunesisk
hækling? Så kom på kursus og lær at
hækle flere mønstre og at hækle med
flere farver. Medbring hakkenål samt
garn der kan bruges til den. Der vil være
en mindre udgift til et mindre kompendie.
Hold nr. 2421202701
Søndag 7/11-2021

kl. 9:30 - 14:30

1 gange - i alt 6 lektioner - Pris 480 kr.
Jette Braun - Kulturhuset Glostrup

Hold nr. 2421202711
Lørdag 6/11-2021

Personlig makeup

Strik – der må være en kant
Kunne du tænke dig at lære, hvordan du
kan lave dekorative og elastiske kanter
på dit strikketøj? På denne dag vil vi bl.a.
udforske, hvordan vi laver en picotkant
og hvordan en strømpekant kan blive
mere elastisk. Materialepris kr. 40, der
dækker et mindre kompendie.

kl. 10:00 - 12:45

Tahira Ashraf - Kulturhuset Glostrup

Tahira Ashraf - Kulturhuset Glostrup

Find din personlige stil
Undgå fejlkøb i fremtiden. Du vil blive
coachet omkring din personlige stil og
lære om de forskellige stilpersonligheder,
kropsformer og proportioner og hvilke
hensyn man skal tage med hensyn til
længder, faconer, snit, materialer og
mønstre. Du vil blive bevidst om, hvad
der klæder din figur og fremhæver din
personlighed. Materialeudgifter 70 kr.
Hold nr. 2421202712
Lørdag 6/11-2021

Hold nr. 2421202702
Lørdag 20/11-2021

Hold nr. 2421202710
1 gange - i alt 3 lektioner - Pris 220 kr.

kl. 9:30 - 14:30

1 gange - i alt 6 lektioner - Pris 480 kr.

kl. 10:00 - 12:45

1 gange - i alt 3 lektioner - Pris 220 kr.

Hvilke farver fremhæver du bedst i en
hverdagsmakeup eller festmakeup? Ud
fra din personlige ansigtsform lærer
du at lægge din øjenskygge ved brug
af farver, som passer nøjagtig til dig. Vi
gennemgår grundprincipperne og taler
om tips og tricks. Materialeudgift kr. 120
afregnes med underviseren.
Lørdag 04/9-2021

Ved hjælp af en farvetest finder vi frem til
hvilke farver, der klæder netop dig bedst.
Du lærer at finde ud af hvilke farver, der
får din hud til at blive friskere, dine øjne
til at skinne, og hvad der gør din fremtoning mere stærk. Du vil lære, hvordan du
bruger dine farver, kombinerer farverne
og opbygger en grundgarderobe i de
rigtige farver. Materialeudgifter på 100
kr. afregnes med underviseren.

kl. 13:00 - 15:45

1 gange - i alt 3 lektioner - Pris 220 kr.
Tahira Ashraf - Kulturhuset Glostrup

Jette Braun - Kulturhuset Glostrup

Tunesisk hækling
– kom i gang
Efter at have været en glemt teknik i
mange år, er der nu kommet meget
fokus på tunesisk hækling eller som det
hedder på dansk, hakning. Med tunesisk
hækling opnås strukturer, der minder
meget om vævning eller strikning. På
kurset stifter du bekendtskab med
de mest basale teknikker som ret- og
vrangmasker, at hækle frem og tilbage, at
hækle rundt og kombinationer med disse. Materialeudgifter 80 kr., der dækker
en hakkenål nr. 4 og uldgarn til prøver.
Desuden dækker udgiften også et mindre
kompendie.
Hold nr. 2421202700
Søndag 10/10-2021

kl. 9:30 - 14:30

1 gange - i alt 6 lektioner - Pris 480 kr.
Jette Braun - Kulturhuset Glostrup
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MENNESKER IMELLEM

Jagttegnskursus
Kurset indeholder den obligatoriske
viden, som er en nødvendighed for at
bestå jagtprøven. Undervisningen vil
indeholde jagtteori, jagtjura, vildtbiologi,
våbenkursus, øvelser på skydebane samt
afstandsbedømmelse. Der vil ud over
kursusprisen være udgifter til bøger, materialer samt skydebaneafgifter. Udover
de ugentlige lektioner må der påregnes
tid til forberedelse samt besøg på skydebane minimum fire gange. Ca. pris for
materialer: 700 kr. - 4 x skydebane af 250
kr. I alt ca. 1.700 kr. - udover deltagerpris.
Hold nr. 2421201500
Onsdag 29/9-2021

kl. 19:00 - 21:45

28 gange - i alt 84 lektioner - Pris 2600 kr.
Jesper Søgaard Jensen

Slægtsforskning
– begyndere
Undervisningen vil gennemgå de væsentlige kilder til slægtsforskning med
det formål at lære kursisterne at lave
deres egen slægtshistorie. Der gives undervisning i læsning af gotisk skrift. Der
foretages en ekskursion til Rigsarkivet,
så alle lærer at benytte arkivet. Medbring
egen computer.
Hold nr. 4021203500
Tirsdag 28/9-2021

Vestegn. Sprog- og Komp.center

Slægtsforskning
– fortsættere
Undervisningen vil gennemgå avancerede kilder til slægtsforskning med det
formål at lære kursisterne at finde spændende detaljer til deres slægtshistorie.
Der foretages en ekskursion til Rigsarkivet og Københavns Stadsarkiv, så alle
lære at benytte disse arkiver. Medbring
egen computer.
Hold nr. 4021203501
kl. 14:45 - 17:30

Onsdag 29/9-2021

kl. 15:15 - 18:00

10 gange - i alt 30 lektioner - Pris 1375 kr.

10 gange - i alt 30 lektioner - Pris 1375 kr.

Otto Bendixen - Medborgerhuset

Otto Bendixen - Medborgerhuset

MADLAVNING
Det veganske køkken
– for begyndere
På kurset laver vi veganske retter, der
er sunde, nærende, mætter og lever
op til anbefalingerne. Kurset er for
veganeren, dig med fødevareallergier,
for dem der søger inspiration til kødfrie
dage eller dem der blot ønsker at snuse
til det plantebaserede køkken. Udgift til
materialer 75 kr. afregnes med underviseren.
Hold nr. 4021219500
Lørdag 2/10-2021

kl. 10:00 - 13:40

2 gange - i alt 8 lektioner - Pris 550 kr.
Liv Teilmann Nielsen - Parkskolen
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Navigationskursus
for fritidssejlere
Kurset omfatter alle emner for beståelse af den teoretiske del af duelighedsbeviset. Du lærer at bruge søkort
og kompas. Gennemgang af fyr- og
farvandsafmærkninger, pejling og stedbestemmelse, søsikkerhed, søvejsregler og brandbekæmpelse, vagthold og
miljøbestemmelser. Efter endt kursus
kan du aflægge den teoretiske delprøve
til duelighedsbeviset. Der er udgifter til
undervisningsmaterialer og prøve.
Hold nr. 2421201501
Onsdag 29/9-2021

kl. 19:00 - 21:45

15 gange - i alt 45 lektioner - Pris 1825 kr.
Lennart Larsen - Glostrup Fritidscenter
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MOTION &
BEVÆGELSE
Body Self Developments
System – Grundtræning
Body Self Development System grundtræning er specifikt designet til at
afhjælpe moderne menneskers fysiske
og følelsesmæssige problemer. Det er en
dybtgående og dynamisk træningsform,
som genopbygger og stimulerer kroppen,
så den kan blive en stærk, levende og
harmonisk enhed.

Vi træner kroppen med yoga og afspændingsøvelser, som gavner hele kroppen
og sindet - i det tempo, som passer den
enkelte kursist. Med det udgangspunkt
træner vi styrke og smidighed af kroppen, opøver kropsbevidsthed og oplever
hvordan velbehaget og udholdenheden
øges undervejs. Afsluttes med dybdeafspænding og meditation.
Hold nr. 4021204001
Tirsdag 7/9-2021

kl. 13:25 - 14:50

14 gange - i alt 21 lektioner - Pris 965 kr.
Ina Dennie Backer - Medborgerhuset

Hold nr. 0121204101
Torsdag 23/9-2021

Afspænding/yoga
med meditation

kl. 18:00 - 19:30

12 gange - i alt 18 lektioner - Pris 875 kr.

Hold nr. 4021204002

Eliza Karlsen - Sundhedshuset

Tirsdag 7/9-2021

kl. 15:00 - 16:20

Pilates

Ina Dennie Backer - Medborgerhuset

14 gange - i alt 21 lektioner - Pris 965 kr.

Det unikke ved Pilates er, at du træner
kroppens små stabiliserende muskelgrupper, de inderste muskler og de store
muskelgrupper på samme tid. Alle kan
være med uanset form, figur og erfaring
med fysisk træning.

Tirsdag 7/9-2021

kl. 12:30 - 14:00

Ina Dennie Backer - Medborgerhuset

Connie Yndal - Glostrup Idrætspark

Onsdag 22/9-2021

Hatha Yoga
kl. 10:00 - 11:30

10 gange - i alt 20 lektioner - Pris 915 kr.
Connie Yndal
Ishøj Idræts- & Fritidscenter
Hold nr. 4321204052
Onsdag 22/9-2021

kl. 11:50 - 13:30

10 gange - i alt 20 lektioner - Pris 915 kr.
Connie Yndal

I Hatha Yoga er der focus på styrke, smidighed og indre ro. Du lærer klassiske
yogastillinger og kommer til at arbejde
med dit åndedræt. En typisk klasse starter med en kort meditation og måske en
åndedrætsøvelse efterfulgt af opvarmning. Dernæst bliver du introduceret til
en række yogastillinger og mindre flows,
hvor du vil få arbejdet med din styrke,
smidighed og balanceevne.
Hold nr. 4021204004

Ishøj Idræts- & Fritidscenter

Torsdag 23/9-2021

Hold nr. 4321204053

Anne Christine Hagedorn

Onsdag 22/9-2021

kl. 13:30 - 15:05

10 gange - i alt 20 lektioner - Pris 915 kr.
Connie Yndal
Ishøj Idræts- & Fritidscenter

kl. 12:00 - 13:25

14 gange - i alt 21 lektioner - Pris 965 kr.

10 gange - i alt 20 lektioner - Pris 915 kr.

Hold nr. 4321204051

For personer med knogleskørhed. Træningen er en kombination af afspænding,
yoga og pilatesøvelser med hensyntagen til den enkelte kursist. Der vil være
fokus på smidighed og udspænding
af musklerne samt styrke, koordinations- og balanceøvelser. Vi afslutter med
afspænding af hele kroppen.
Hold nr. 4021204403

Hold nr. 2421204050
Tirsdag 21/9-2021

Bevægelse for
osteoporosepatienter

Yoga for alle
Holdet er for alle. Det er ikke kun én yogaretning, vi dyrker, men flere forskellige.
Vi vil veksle mellem at arbejde stille og
roligt, hvor vi holder stillingerne, men
også arbejde lidt mere dynamisk og
fysisk krævende. Der vil hver gang være
fokus på åndedræt og afspænding.
Hold nr. 4021204500
Tirsdag 14/9-2021

kl. 17:45 - 19:25

19 gange - i alt 38 lektioner - Pris 1670 kr.
kl. 18:00 - 19:20

Sanne Thrane - Parkskolen

11 gange - i alt 22 lektioner - Pris 995 kr.

Yin Yoga

Fritidscenter ”Hedehuset”
Hold nr. 4021204005
Torsdag 23/9-2021

kl. 19:30 - 21:10

11 gange - i alt 22 lektioner - Pris 995 kr.
Anne Christine Hagedorn

Yia Yoga er en stille og meditativ form
for yoga. Du vil blive instrueret ind i
en stilling, som du holder i op til fem
minutter. At holde stillingen i så lang tid,
giver dig tid til at slappe af i stillingen og
synke dybere og dybere ind i stillingen og ind i stilheden.

Fritidscenter ”Hedehuset”
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Hold nr. 4021204501
Tirsdag 14/9-2021

kl. 19:30 - 21:00

19 gange - i alt 38 lektioner - Pris 1670 kr.
Sanne Thrane - Parkskolen

Zumba
Zumba for 50+ og begyndere. Holdet er
for de aktive ældre, begyndere, nybagte
mødre (eller fædre) og dem, som synes, at
en almindelig Zumba-time går for stærkt.
De populære trin køres ned på et niveau,
hvor alle kan være med - et lidt lavere
tempo og med en let reduceret sværhedsgrad. Vi lover, at du får en sjov og
afvekslende dansetime, hvor du samtidig
får brugt din krop og får din puls i vejret.
Hold nr. 2421204080
Mandag 20/9-2021

kl. 16:00 - 16:45

12 gange - i alt 12 lektioner - Pris 715 kr.
Marina Martinez - Glostrup Idrætspark
Hold nr. 2421204081
Mandag 20/9-2021

kl. 16:50 - 17:35

12 gange - i alt 12 lektioner - Pris 715 kr.
Marina Martinez - Glostrup Idrætspark

Yoga, åndedræt
og afspænding

KROP, SIND
& SUNDHED

Gennem fysiske øvelser arbejder vi med
kroppens led og muskler på en blid
måde. Der løsnes op for spændinger og
kroppens energikilder, der ofte er blokeret af stress og fysiske spændinger. Vi
arbejder med nogle teknikker, som giver
kroppen en bedre balance og harmoni,
og som styrker kroppen i at modstå ydre
påvirkninger. Niveaet er fra begynder til
mellemtrin.

Workshop om nærvær
NÆRVÆR - Hvad er det, hvad giver det,
hvornår er det vigtigt, hvad kræver det og
hvordan øves det.
Hold nr. 4021203510
Lørdag 25/9-2021

Hold nr. 4021204510
Mandag 20/9-2021

kl. 18:45 - 20:30

10 gange - i alt 25 lektioner - Pris 1195 kr.
Mette Homann Larsson - Parkskolen

Rytmisk humørfyldt
bevægelse M/K
Vi har det sjovt og øvelserne foregår
til munter musik og latinamerikanske
rytmer. Underviseren er vild med dans,
hvilket smitter af på øvelserne. Få en
smidig og stærk krop. Vi laver øvelser,
der opbygger hele kroppen og forebygger
forskellige skavanker.
Fredag 24/9-2021

Gotved-inspireret bevægelse
og afspænding M/K
Med udgangspunkt i Gotved-bevægelse og afspænding, vil vi arbejde med
øvelser der både styrker, stabiliserer
og skaber bevægelighed. Hele kroppen
arbejdes igennem på en glad og inspirerende måde. Vi kommer omkring skuldre,
nakke, ryg, bækkenbund, kredsløb med
fokus på hensigtsmæssig brug af kroppen. Vi slutter af med en dyb afspænding
for hele kroppen.
Hold nr. 2421204403

Hold nr. 2421204101
kl. 10:00 - 11:50

Torsdag 30/9-2021

kl. 15:00 - 16:40

22 gange - i alt 44 lektioner - Pris 1645 kr.

10 gange - i alt 20 lektioner - Pris 915 kr.

Anne-Lise Sleby - Hyldagersalene 23a

Karen Brodersen - Glostrup Idrætspark

AOF.DK/VESTEGNEN

kl. 10:00 - 15:20

1 gange - i alt 6 lektioner - Pris 600 kr.

AOF VESTEGNEN

Jesper Sloth - Taastrup Kulturcenter

Læs de fulde
tekster om vores
aftensskolekurser
og tilmeld dig på
vores hjemmeside:
aof.dk/vestegnen
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MUSIK & SANG

Hold nr. 4021207550
Torsdag 23/9-2021

kl. 16:00 - 16:55

Hold nr. 4021207551
Torsdag 23/9-2021

kl. 17:00 - 17:55

Hold nr. 4021207552
Torsdag 23/9-2021

kl. 18:00 - 18:55

Hold nr. 4021207553
Torsdag 23/9-2021

kl. 19:00 - 19:55

Hold nr. 4021207554
Torsdag 23/9-2021

Guitar – begynder/øvet
Vi øver nodelæsing, becifring, tabulatur
og forskellige spilleteknikker. Der undervises i alt fra klassisk til blues og pop.
Guitar medbringes (Western-spansk-elguitar). Du lærer at akkompagnere til
kendte og nye sange, nodespil, improvisation - evt. sammenspil efter ønske. Du
er velkommen til at kontakte underviseren med spørgsmål angående kurset
på mob. 28556614. Der undervises ½
lektion pr. gang.
Hold nr. 4021207601
Mandag 20/9-2021

kl. 16:30 - 18:15

12 gange - i alt 12 lektioner - Pris 1400 kr.
Peter Andersen - Gadehaveskolen

Anna Ikilikian - Gadehaveskolen

Sang for alle – Lige uger
En typisk sangtime vil indeholde udstræk, opvarmning, sangøvelser samt fokus på en sang. Undervisningen foregår
som soloundervisning og hver kursist får
45 min. soloundervisning inden for det
angivne tidsrum.
Hold nr. 2421207530
Onsdag 8/9-2021

kl. 15:00 - 15:45

Onsdag 8/9-2021

kl. 16:00 - 16:45

kl. 18:30 - 20:45

12 gange - i alt 12 lektioner - Pris 1400 kr.
Peter Andersen – Gadehaveskolen

Onsdag 8/9-2021

kl. 17:00 - 17:45

Hold nr. 4021207525

kl. 18:00 - 18:45

kl. 16:00 - 16:45

Hold nr. 4021207527
kl. 17:00 - 17:45

Hold nr. 4021207528
Mandag 13/9-2021

kl. 19:00 - 19:45

kl. 15:00 - 15:45

Hold nr. 4021207526

Mandag 13/9-2021

Hold nr. 2421207534
Onsdag 8/9-2021

En typisk sangtime vil indeholde udstræk, opvarmning, sangøvelser samt fokus på en sang. Undervisningen foregår
som soloundervisning og hver kursist får
45 min. soloundervisning inden for det
angivne tidsrum.

Mandag 13/9-2021

Hold nr. 2421207532
Onsdag 8/9-2021

Sang for alle – Ulige uger

Mandag 13/9-2021

Hold nr. 2421207531

Hold nr. 2421207533

Hold nr. 4021207602
Mandag 20/9-2021

kl. 20:00 - 20:55

15 gange - i alt 15 lektioner - Pris 1575 kr.

kl. 18:00 - 18:45

Hold nr. 4021207529

8 gange - i alt 8 lektioner - Pris 1400 kr.

Mandag 13/9-2021

kl. 19:00 - 19:45

Tine Kjær Jørgensen

8 gange - i alt 8 lektioner - Pris 1400 kr.

Kulturhuset Glostrup

Tine Kjær Jørgensen – Medborgerhuset

Klaver for alle
Repertoiret tilrettelægges i samråd med
kursisterne og man kan lære at spille
musik efter både noder og becifringer.
Der vil være fokus på musikalske udtryk
og glæden ved at spille. Undervisningen
foregår som soloundervisning og hver
kursist får således 22,5 min. soloundervisning inden for det angivne tidsrum.
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Sang for alle

Hold nr. 4021207518

Du lærer den grundlæggende sangteknik,
hvor vi arbejder med vejrtrækning, støtte,
kropsholdning og kropsbevidsthed, klang
og udtryk. Vi synger sange fra forskellige
sangbøger og lign. og sætter fokus på
at skabe større glæde og trivsel i livet
via sang og musik. Der kræves ingen
særlige forudsætninger for at deltage.
Undervisningen foregår som soloundervisning og hver kursist får således
22,5 min. soloundervisning inden for det
angivne tidsrum.
Hold nr. 4021207513
Torsdag 23/9-2021

kl. 16:00 - 16:55

15 gange - i alt 15 lektioner - Pris 1575 kr.

Mandag 13/9-2021

kl. 12:15 - 14:30

12 gange - i alt 36 lektioner - Pris 995 kr.
Ole Håndsbæk Christensen
Medborgerhuset
Hold nr. 4021207519
Mandag 13/9-2021

kl. 14:30 - 16:45

12 gange - i alt 36 lektioner - Pris 995 kr.
Ole Håndsbæk Christensen

Mange af os bruger kun en lille del af
de muligheder, vores stemme giver os.
Få større personlig gennemslagskraft
ved at lære din stemmes ressourcer at
kende. Kurset giver dig redskaber, der
styrker stemmen, og gør dig bevidst om
stemmens signaler og følelsesudtryk.
Du bliver bedre til at kommunikere med
andre både i arbejdslivet og i personlige
forhold.

Medborgerhuset

Hold nr. 2421207650

Hold nr. 4021207520

1 gange - i alt 5 lektioner - Pris 440 kr.

Mandag 13/9-2021

Lørdag 6/11-2021
kl. 19:00 - 21:15

Anna Ikilikian - Gadehaveskolen

12 gange - i alt 36 lektioner - Pris 995 kr.

Hold nr. 4021207514

Medborgerhuset

Torsdag 23/9-2021

Stemmetræning

kl. 10:00 - 14:35

Kirsten Algreen-Ussing
Kulturhuset Glostrup

Ole Håndsbæk Christensen

kl. 17:00 - 17:55

15 gange - i alt 15 lektioner - Pris 1575 kr.
Anna Ikilikian - Gadehaveskolen
Hold nr. 4021207515
Torsdag 23/9-2021

kl. 18:00 - 18:55

15 gange - i alt 15 lektioner - Pris 1575 kr.
Anna Ikilikian - Gadehaveskolen
Hold nr. 4021207516
Torsdag 23/9-2021

kl. 19:00 - 19:55

15 gange - i alt 15 lektioner - Pris 1575 kr.
Anna Ikilikian - Gadehaveskolen
Hold nr. 4021207517
Torsdag 23/9-2021

kl. 20:00 - 20:55

15 gange - i alt 15 lektioner - Pris 1575 kr.
Anna Ikilikian - Gadehaveskolen

Syng dig glad
Kom og syng med! Fællessang er noget
vi deler med hinanden, som giver en
indre glæde og varmer om hjertet i de
kolde vintermåneder. Lær eller genopdag
gamle som nye danske viser og sange,
akkompagneret af klaver. Vi synger årstidssange, højskolesange, børnesange,
revyviser, dem du selv lærte i skolen og
dem de lærer nu. Vi har et par herrer på
holdene, som gerne vil bakkes op i det
dybe leje, så herrer - hold jer ikke tilbage.

AOF.DK/VESTEGNEN

Vi opretter løbende nye kurser. Det
er derfor ikke alle kurser, der er med
i dette katalog! Hold gerne øje med
vores hjemmeside: aof.dk/vestegnen

AOF VESTEGNEN
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SPROG
English – Back to basics
Du kan lidt engelsk i forvejen, men har
svært ved at tale eller forstå. Måske er
du dansker, har haft engelsk i skolen,
men har aldrig talt det siden. Måske er
dit modersmål et andet og du skulle først
lære dansk som fremmedsprog. Uanset
hvad din baggrund er, er det aldrig for
sent til at begynde at tale engelsk og
blive mere sikker. Ingen bog påkrævet.
Kurset foregår på engelsk.
Hold nr. 4021206505
Torsdag 7/10-2021

kl. 19:00 - 20:50

20 gange - i alt 40 lektioner - Pris 1705 kr.
Cristina Avanzi - Taastrup Kulturcenter

English – basic
communication 2
Du kan nogle helt basale færdigheder,
men vil gerne forstærke dit engelsk og
blive bedre til at tale og forstå. Uanset
om dit modersmål er dansk eller et andet, arbejder vi med sprogets fundament
og lægger først og fremmest vægt på
kommunikation. Sproget skal bruges
med det samme. Ingen bog påkrævet.
Kurset foregår på engelsk.

English – Let´s talk easy

English – Let´s talk more

Du har haft noget engelsk før, men har
fortsat svært ved at udtrykke dig. Et
hyggeligt kursus hvor vi finder frem til
dine sproglige styrker og svagheder
gennem helt almindelig snak. Målet er at
styrke din selvtillid og snakke så meget
som muligt. Ingen bog påkrævet. Kurset
foregår på engelsk.
Hold nr. 2421206501
Tirsdag 5/10-2021

Du kan kommunikere på engelsk i forvejen, men dine evner og dit ordforråd kan
sagtens forbedres. Vi diskuterer sjove og
spændende emner, udveksler synspunkter ved hjælp af artikler og andre tekster,
og hermed opnår en mere flydende talefærdighed. Ingen bog påkrævet. Kurset
foregår på engelsk.
Hold nr. 2421206503

kl. 19:00 - 20:50

Onsdag 6/10-2021

kl. 19:00 - 20:50

20 gange - i alt 40 lektioner - Pris 1705 kr.

20 gange - i alt 40 lektioner - Pris 1705 kr.

Cristina Avanzi

Cristina Avanzi

Vestegn. Sprog- og Komp.center

Vestegn. Sprog- og Komp.center

20 gange - i alt 40 lektioner - Pris 1705 kr.

Hold nr. 4021206506

Hold nr. 4021206504

Cristina Avanzi

Lørdag 9/10-2021

Vestegn. Sprog- og Komp.center

12 gange - i alt 36 lektioner - Pris 1625 kr.

20 gange - i alt 40 lektioner - Pris 1705 kr.

Cristina Avanzi - Taastrup Kulturcenter

Cristina Avanzi - Taastrup Kulturcenter

Hold nr. 2421206500
Tirsdag 5/10-2021

kl. 17:00 - 18:50
kl. 10:00 - 12:45

English – Intermediate &
easy conversation

Hold nr. 2421206502
kl. 17:00 - 18:50

20 gange - i alt 40 lektioner - Pris 1705 kr.
Cristina Avanzi
Vestegn. Sprog- og Komp.center

kl. 17:00 - 18:50

Engelsk niveau 1

Du har haft en del engelsk før, men har
fortsat svært ved at udtrykke dig. Gennem helt almindelig snak finder vi frem til
dine sproglige styrker og svagheder med
henblik på at få talt så meget som muligt
og forbedre dine færdigheder. Ingen bog
påkrævet. Kurset foregår på engelsk.
Onsdag 6/10-2021

Torsdag 7/10-2021

Undervisningen er beregnet til deltagere
uden forkundskaber. Vi bruger lette og
fornøjelige tekster fra hverdagens situationer suppleret med lydbånd samt lidt
baggrundsviden om det engelske samfund. Materialeudgifter må påregnes.
Hold nr. 4021206510
Tirsdag 26/10-2021

kl. 12:00 - 13:50

10 gange - i alt 20 lektioner - Pris 915 kr.
Grethe Lintner - Glostrup Medborgerhus
Hold nr. 2421206511
Torsdag 28/10-2021

kl. 10:00 - 12:20

10 gange - i alt 25 lektioner - Pris 1195 kr.
Grethe Lintner - Kulturhuset Glostrup
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Engelsk niveau 1+

Engelsk niveau 3

Undervisningen er beregnet til deltagere
med få forkundskaber. Vi bruger lette og
fornøjelige tekster fra hverdagens situationer suppleret med lydbånd samt lidt
baggrundsviden om det engelske samfund. Materialeudgifter må påregnes.
Hold nr. 4021206512
Tirsdag 26/10-2021

kl. 17:00 - 18:50

10 gange - i alt 20 lektioner - Pris 915 kr.

Hold nr. 4021206519

Beregnet til deltagere der forudgående
har haft 2-3 sæsoner eller lignende. Der
lægges vægt på læsning af varierede tekster, samt sproglig forståelse og evne til at
udtrykke sig i samtaler og på skrift. Endvidere arbejder vi på at udbygge sproglig og
grammatisk forståelse. Lærebog: 400 kr.
Hold nr. 2421206516
Onsdag 27/10-2021

kl. 19:00 - 20:50

Grethe Lintner - Glostrup Medborgerhus

10 gange - i alt 20 lektioner - Pris 915 kr.

Engelsk niveau 2

Vestegn. Sprog- og Komp.center

Undervisningen er beregnet til deltagere,
der forudgående har haft en sæsons
undervisning. Vi bruger lette og fornøjelige tekster fra hverdagens situationer
suppleret med lydbånd samt lidt baggrundsviden om det engelske samfund.
Lærebog: 400 kr.
Hold nr. 2421206513
Mandag 25/10-2021

kl. 17:00 - 18:50

16 gange - i alt 32 lektioner - Pris 1430 kr.
Grethe Lintner
Vestegn. Sprog- og Komp.center

kl. 12:30 - 14:20

Grethe Lintner - Kulturhuset Glostrup
Hold nr. 2421206514
kl. 17:00 - 18:50

19 gange - i alt 38 lektioner - Pris 1670 kr.
Grethe Lintner
Vestegn. Sprog- og Komp.center

kl. 13:00 - 14:50

10 gange - i alt 20 lektioner - Pris 915 kr.
Grethe Lintner - Kulturhuset Glostrup

English conversation
Discussion of news, articles, and various
material from newspapers, magazines etc.
from the English-speaking world, as well
as the possibility of a little small-talk.
Onsdag 27/10-2021

19 gange - i alt 38 lektioner - Pris 1670 kr.

Onsdag 27/10-2021

Torsdag 28/10-2021

kl. 9:00 - 11:15

18 gange - i alt 45 lektioner - Pris 1825 kr.
Grethe Lintner - Medborgerhuset

Engelsk novellelæsning
Der læses en novelle til hver undervisningsgang, som bruges til samtale i
klassen. Der læses de originale versioner
på engelsk. Undervisningen foregår hver
anden mandag. Lærebog: 400 kr.
Hold nr. 4021206520
Mandag 25/10-2021

kl. 14:00 - 15:50

10 gange - i alt 20 lektioner - Pris 915 kr.

Hold nr. 2421206517

Hold nr. 2421206522

Hold nr. 2421206515
Onsdag 27/10-2021

Grethe Lintner

Mandag 25/10-2021

kl. 10:00 - 11:50

10 gange - i alt 20 lektioner - Pris 915 kr.
Grethe Lintner - Kulturhuset Glostrup

Grethe Lintner - Medborgerhuset

Engelsk tekstlæsning
Shakespeare: As You Like ItThe play will
be read in English. We read short extracts aloud, but the greater part of the play
will be read at home and discussed in
class. The course is intended for people
who want to read Shakespeare, but are
afraid that it is too difficult. Any English
edition of the play can be used.
Hold nr. 4021206521
Tirsdag 26/10-2021

kl. 14:30 - 16:20

4 gange - i alt 8 lektioner - Pris 550 kr.
Grethe Lintner - Glostrup Medborgerhus

Engelsk niveau 4
Beregnet til deltagere, der forudgående
har haft ca. 3-4 sæsoner eller tilsvarende. Der lægges vægt på samtale og
læsning af varierede tekster, som f.eks.
kan være litterære tekster eller artikler
fra aviser. Endvidere arbejder vi på at
udbygge sproglig og grammatisk forståelse. Lærebog: 400 kr.
Hold nr. 4021206518
Fredag 29/10-2021

kl. 9:00 - 11:15

17 gange - i alt 42,5 lektioner - Pris 1770 kr.
Grethe Lintner - Taastrup Kulturcenter

Engelsk niveau 5
Beregnet til deltagere, der forudgående
har haft ca. 4 sæsoner eller tilsvarende.
Der lægges vægt på samtale og læsning
af varierede tekster, som f.eks. kan være
litterære tekster eller artikler fra aviser.
Endvidere arbejder vi på at udbygge
sproglig og grammatisk forståelse. Lærebog: 400 kr.
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Fransk for begyndere A+
Begynderfransk er for dig der ønsker at
kunne tale lidt hverdagsfransk. Ud fra
tekster, dialoger samt lidt grammatik
bliver du i stand til at klare dig som turist
i Frankrig.
Hold nr. 2421206530
Mandag 20/9-2021

kl. 18:00 - 19:50

10 gange - i alt 20 lektioner - Pris 915 kr.
Marianne Bjergfeldt
Vestegn. Sprog- og Komp.center
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Fransk for begyndere A1-1
Turistfransk

Italiensk – Praktisk
kommunikation

Dette er et kursus for dig, der kan lidt
fransk. Som turist vil du gerne snakke
lidt fransk, når du er på ferie. Via dialoger
- lidt grammatik - musik - små tekster kommer vi tættere på den franske kultur.

Går turen tilbage til Italien i år? Kunne du
tænke dig at lære lidt italiensk inden da,
selv om du har svært ved ord og grammatik? Måske er du endda ordblind?
Kom og lær de mest almindelige gloser
for at kunne klare dig. Vi anvender kun
mundtlig kommunikation og ingen tekster i undervisningen.

Hold nr. 2421206531
Onsdag 22/9-2021

kl. 18:00 - 19:50

10 gange - i alt 20 lektioner - Pris 915 kr.

Hold nr. 4021206540

Marianne Bjergfeldt

Lørdag 9/10-2021

Vestegn. Sprog- og Komp.center

kl. 13:15 - 16:00

12 gange - i alt 36 lektioner - Pris 1625 kr.
Enrico Passetti - Taastrup Kulturcenter

Italiensk – Niveau 1

Hollandsk – Niveau A1
– Online

Fransk niveau A1-2
Fransk 1+ et er et kursus for dig, der kan
lidt fransk, men som gerne vil forstå og
udtrykke dig bedre på sproget. Et kommunikationskursus for dig, der holder af
at tale rigtig meget fransk.
kl. 18:00 - 19:50

10 gange - i alt 20 lektioner - Pris 915 kr.
Marianne Bjergfeldt
Vestegn. Sprog- og Komp.center

Græsk 1
Græsk for begyndere. Vi begynder med
alfabetet og med at øve udtale, og arbejder videre med det skriftlige, mundtlige,
lytteøvelser og samtale.
Hold nr. 2421206140
Onsdag 6/10-2021

kl. 19:00 - 20:40

10 gange - i alt 20 lektioner - Pris 915 kr.
Maria Koufou
Vestegn. Sprog- og Komp.center
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Hold nr. 2421206600
Tirsdag 14/9-2021

kl. 17:00 - 18:50

10 gange - i alt 20 lektioner - Pris 915 kr.

Hold nr. 2421206540
Onsdag 6/10-2021

kl. 19:00 - 20:50

20 gange - i alt 40 lektioner - Pris 1705 kr.
Enrico Passetti
Vestegn. Sprog- og Komp.center
Hold nr. 4021206541
Torsdag 7/10-2021

kl. 14:30 - 16:20

20 gange - i alt 40 lektioner - Pris 1705 kr.
Enrico Passetti - Taastrup Kulturcenter

Mirjam Van Raamsdonk - Online

Hold nr. 2421206532
Tirsdag 21/9-2021

Hollandsk (Nederlandsk) A1 er for
begyndere. Du lærer at fortælle om dig
selv, din familie, din hobby og arbejde,
dit hjem, at stille spørgsmål. Vi fokuserer
på at øge ordforråd, sætningsstruktur,
basisgrammatikken og udtale. Undervisning foregår online (Zoom) så lige meget
hvor du bor i Danmark kan du følge
med! Underviser taler dansk, engelsk og
nederlandsk på kurset.

Skal du snart ud at rejse igen? Har du
måske familie i Italien, eller er du bare
nysgerrig? Lær landet og sproget at kende gennem tekster, samtale og målrettede øvelser. Undervisningen begynder helt
forfra og bruger som udgangspunkt helt
almindelige hverdagssituationer.

Hollandsk – Niveau A2
– Online
Hollandsk (Nederlandsk) A2 er for dem,
som allerede kan tale lidt nederlandsk.
Underviseren arbejder med aktuelle
tekster om Nederlandene på forskellige
niveauer og vi ser videoer, der understøtter teksterne. Undervisning foregår
online (Zoom) så lige meget hvor du bor
i Danmark kan du følge med! Underviser
taler dansk, engelsk og nederlandsk på
kurset.
Hold nr. 2421206601
Torsdag 16/9-2021

kl. 17:00 - 18:40

10 gange - i alt 20 lektioner - Pris 915 kr.
Mirjam Van Raamsdonk - Online

Vi opretter løbende nye kurser. Det
er derfor ikke alle kurser, der er med
i dette katalog! Hold gerne øje med
vores hjemmeside: aof.dk/vestegnen
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Italiensk – Overbygning og
let samtale
Et spændende forløb for tidligere deltagere på forskellige niveauer indenfor basisundervisning. Du har været igennem
din grundbog, samlet mange gloser op,
men også glemt en del, og især talt for
lidt siden. Sammen skal vi prøve på at få
aktiveret dit sprog ved hjælp af hyggelig
samtale, længere tekster og andre målrettede øvelser.
Hold nr. 2421206544
Tirsdag 5/10-2021

kl. 17:00 - 18:50

20 gange - i alt 40 lektioner - Pris 1705 kr.
Enrico Passetti
Vestegn. Sprog- og Komp.center

Italiensk – Niveau 1/2

Italiensk – Niveau 2

For deltagere der var i gang med Niveau
1, da Corona nedlukning indtraf, eller
andre der kan nogle helt elementære
gloser i forvejen. Vi genopfrisker de vigtigste gamle emner, begynder at bygge
lidt længere sætninger og går i gang
med passende tekster i både nutid og på
længere sigt datid.
Hold nr. 2421206541
Mandag 04/10-2021

kl. 17:00 - 18:50

20 gange - i alt 40 lektioner - Pris 1705 kr.
Enrico Passetti
Vestegn. Sprog- og Komp.center

kl. 19:00 - 20:50

20 gange - i alt 40 lektioner - Pris 1705 kr.
Enrico Passetti - Taastrup Kulturcenter

Italiensk – Passaparola 2
og samtale
Vi fortsætter gennemgang af Passaparola 2 fra lektion 28 af og møder flere
sproglige udfordringer, men arbejder
også med henblik på at frigøre dig fra
den lektionsopdelte undervisning og få
styrket dine taleevner ved hjælp af samtale, tekster fra virkelighedens Italien,
samt film- og videoindslag.
Hold nr. 4021206543
Torsdag 7/10-2021

kl. 17:00 - 18:50

20 gange - i alt 40 lektioner - Pris 1705 kr.
Enrico Passetti - Taastrup Kulturcenter

AOF.DK/VESTEGNEN

Hold nr. 2421206542
Onsdag 6/10-2021

Dine sproglige færdigheder ligger på et
godt niveau, men skal vedligeholdes og
forbedres gennem diskussion af aktuelle
problemstillinger fra Italien og verden.
Kurset byder på en intensiv form for konversation baseret på avisartikler, litteratur,
hjemmesider, samt film- og videoindslag.
Hold nr. 2421206545
Mandag 04/10-2021

kl. 19:00 - 20:50

20 gange - i alt 40 lektioner - Pris 1705 kr.
kl. 17:00 - 18:50

Enrico Passetti

20 gange - i alt 40 lektioner - Pris 1705 kr.

Vestegn. Sprog- og Komp.center

Enrico Passetti

Hold nr. 4021206544

Vestegn. Sprog- og Komp.center

Hold nr. 4021206542
Torsdag 7/10-2021

For deltagere der var på et af onsdagsholdene da Corona nedlukning indtraf,
eller andre der kan lidt italiensk i forvejen. Vi gennemgår igen de vigtigste emner fra niveau 1, møder ny grammatik og
spændende tekster i nutid og datid med
henblik på at kunne fortælle på italiensk
hvad der sker / skete i situationen og i
øvrigt hvad du egentlig synes om det.

Italiensk – Fri konversation

Italiensk – Niveau 3
For deltagere med mindst 70 lektioners
undervisning i bagagen, eller andre der i
forvejen kender til både nutid og førnutid
på italiensk. Vi genopfrisker de vigtigste
emner fra niveau 2, arbejder videre med
den grundlæggende grammatik og
møder lidt krævende tekster og sproglige
greb, der gør det muligt at udtrykke din
mening og deltage i mere artikulerede
samtaler på italiensk.
Hold nr. 2421206543
Tirsdag 5/10-2021

kl. 19:00 - 20:50

20 gange - i alt 40 lektioner - Pris 1705 kr.
Enrico Passetti
Vestegn. Sprog- og Komp.center

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
på aof.dk/vestegnen

AOF VESTEGNEN

Lørdag 9/10-2021

kl. 10:00 - 12:45

12 gange - i alt 36 lektioner - Pris 1625 kr.
Enrico Passetti - Taastrup Kulturcenter

Kinesisk – begyndere
Kurset er for dig, som ikke har kendskab
til kinesisk. Vi tager hensyn til, at alle
kan følge med, uanset om dit formål er
at rejse, studere eller være udstationeret.
Mange tror at kinesisk er et svært sprog.
Men det er også logisk og har en simpel
grammatik. Du vil lære at sige nogle
konkrete sætninger på kinesisk til brug i
dagligdagen - og nogle af de vigtigste og
enkleste tegn. Du vil lære at tælle, at hilse
og ordene for vigtige madvarer. Vi arbejder også med det kinesiske lyd-system.
Hold nr. 2421206046
Mandag 27/9-2021

kl. 17:00 - 18:50

10 gange - i alt 20 lektioner - Pris 915 kr.
Xinling Wang Olesen
Vestegn. Sprog- og Komp.center
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Hold nr. 4021206580
Mandag 04/10-2021

kl. 17:00 - 18:50

9 gange - i alt 18 lektioner - Pris 855 kr.
Elisa Jessie Heitzmann
Medborgerhuset
Hold nr. 2421206581
Tirsdag 5/10-2021

Kinesisk 1
Holdet er målrettet til de kursister, som
har lært ”kinesisk for begynder” eller de
kursister der har et kendskab til pinyin
(lydskrift). Du kan også klare enkelte
daglige samtaler, kan genkende simple
skrifttegn og forstår meningen. Vi fokuserer på at forbedre din kinesisk til et lidt
højere niveau, især din evne til daglige
samtaler. Vi øver os mere i at lytte og
forstå standard Putonghua (Mandarin).

kl. 19:00 - 20:30

9 gange - i alt 18 lektioner - Pris 855 kr.
Elisa Jessie Heitzmann
Vestegn. Sprog- og Komp.center

Turistspansk med Carsten –
Bienvenido
At være turist i varme Spanien er bare
skønt, men det er også rart at kunne
snakke med spanierne og kunne sige
mere end gracias og vino tinto! Du
lærer enkelte vendinger til at begå dig
på restaurant og på hotellet samt i det
offentlige rum. Desuden får du et indblik
i spanske turistattraktioner og historie
samt naturligvis i det kulinariske Spanien!

Hold nr. 2421206047
Mandag 27/9-2021

kl. 19:00 - 20:50

10 gange - i alt 20 lektioner - Pris 150 kr.
Xinling Wang Olesen
Vestegn. Sprog- og Komp.center

Hold nr. 4321206584

Spansk – Niveau 1+

Tirsdag 5/10-2021

Du har haft spansk 1 sæson eller kan
lidt spansk fra tidligre. Vi fortsætter med
dagligdags udtryk og basale vendinger og
fylder mere og mere stof på. Spansk bliver talt i ca. 20 lande i Latinamerika og er
det andet mest talte sprog i verden. Kom
og gå på opdagelse i et smukt sprog!

kl. 10:00 - 11:50

10 gange - i alt 20 lektioner - Pris 915 kr.
Carsten Høi – Brohuset

Hold nr. 4021206582
Mandag 04/10-2021

kl. 19:00 - 20:30

9 gange - i alt 18 lektioner - Pris 855 kr.
Elisa Jessie Heitzmann – Medborgerhuset
Hold nr. 2421206583
Tirsdag 5/10-2021

kl. 17:00 - 18:40

9 gange - i alt 18 lektioner - Pris 855 kr.

Rejsetysk – Deutsch für alle

Elisa Jessie Heitzmann
Vestegn. Sprog- og Komp.center

Spansk – Niveau 2
Spansk – Niveau 1
For begyndere, der ikke kan sproget.
Du lærer at forstå og bruge dagligdags
udtryk og basale vendinger. Du lærer at
præsentere dig selv og stille og besvare
enkle spørgsmål. Du lærer at begå dig
på en enkel måde. Spansk bliver talt i ca.
20 lande i Latinamerika og er det andet
mest talte sprog i verden. Kom og gå på
opdagelse i et nyt sprog!
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Du har fulgt spansk i to sæsoner og vil
gerne arbejde videre med sproget. Vi
arbejder videre med grundbogen Tapas og
øver os i at tale spansk hver gang. Du skal
regne med hjemmearbejde til hver gang.
Hold nr. 4321206081
Onsdag 27/10-2021

kl. 17:00 - 18:50

15 gange - i alt 30 lektioner - Pris 1375 kr.
Gitte Pedersen - Brohuset

Du får et godt indblik i det spændende
rejseland Tyskland. Du lærer at begå
dig i det offentlige rum på tysk og vi
ser på turistattraktioner og kulinariske
oplevelser i Tyskland. Desuden får du et
kendskab til landets geografi og historie.
Kursets hovedformål er at styrke kursisternes mundtlige færdigheder under
rejsen.
Hold nr. 4321206620
Tirsdag 5/10-2021

kl. 12:00 - 13:50

10 gange - i alt 20 lektioner - Pris 915 kr.
Carsten Høi - Brohuset

AOF.DK/VESTEGNEN

AOF VESTEGNEN

Forberedende Voksenundervisning (FVU)
FVU er et gratis tilbud til dig, som ønsker at styrke dine almene kompetencer. Dit mål kan f.eks. være at få
genopfrisket dine kompetencer, inden du begynder på uddannelse, efteruddannelse eller starter i job.
Det kan også være, at din plan er at bestå 9. klasse i dansk
eller matematik, eller måske har du planer om at søge om
dansk statsborgerskab.
Inden du kan starte til FVU, skal du til en screening, der skal
vurdere, om FVU er det rette tilbud til dig. Hvis du er fyldt 25
år og er ufaglært eller kortuddannet, har du mulighed for at
blive screenet og deltage i undervisningen.
Vi tilbyder følgende fag:

FVU-START FOR TOSPROGEDE

FVU-Start er for dig, som har et andet modersmål end
dansk, og som gerne vil blive bedre til at kommunikere på
dansk. Når du har gennemført FVU-start, er der mulighed
for at fortsætte på kurset FVU-dansk.

FVU-DANSK

FVU-dansk er for dig, som gerne vil blive bedre til at læse
og skrive. Her arbejder man blandt andet med skrive- og
stavestrategier samt grammatik og ordforråd.

ORDBLINDEUNDERVISNING (OBU)
Er du en af de mange, der kæmper med læsning og stavning
samt har mistanke om, at det kan skyldes ordblindhed – så
har du mulighed for at få det undersøgt og finde et passende
undervisningstilbud.
I AOF tilbyder vi gratis ordblindetest og -undervisning
i dansk og engelsk for voksne. Er du fyldt 16 år, har du

FVU-DIGITAL

FVU-digital er for dig, som gerne vil styrke dine grundlæggende
IT-kompetencer. Undervisningen tager udgangspunkt i de
digitale løsninger, du skal bruge i din hverdag.

FVU-ENGELSK

FVU-engelsk er for dig, som gerne vil blive bedre til
engelsk på et grundlæggende niveau. Undervisningen
tager udgangspunkt i dine behov og har fokus på at
styrke dit mundtlige og skriftlige engelsk.

FVU-MATEMATIK

FVU-matematik er for dig, som gerne vil blive bedre
til grundlæggende matematik. Det kan være, du vil
opkvalificere dig ifm. jobsøgning, lektiehjælp,
privatøkonomi eller meget andet. FVU-matematik
kan også være for dig, som ønsker en matematisk
opkvalificering forud for et fagligt kursus.

mulighed for at blive testet og deltage i undervisningen.
Den tilrettelægges individuelt og i et tæt samarbejde med
dig – så vi er sikre på, at indholdet er relevant for dig i dit
arbejds-, familie- eller studieliv. Du vil i undervisningen
kunne beskæftige dig med en række forskellige IT-værktøjer.
Inden du kan starte til OBU, skal du til en test, der skal
vurdere, om OBU er det rette tilbud til dig.

Lokationer

Vi tilbyder både dag- og aftenundervisning på nedenstående lokationer. Desuden opretter vi løbende nye hold, så kontakt os
for at høre nærmere om vores tilbud i netop dit lokalområde.
Vangede
Vangedevej 143
2820 Gentofte

Høje Gladsaxe
Høje Gladsaxe 71
2860 Søborg

Østerbro
Vermundsgade 1
2100 København

Hvidovre
Søvangsvej 1
2650 Hvidovre

Ballerup
Borupvang 2B
2750 Ballerup

Er du interesseret i at deltage, eller vil du gerne høre mere?
Så kontakt os på tlf. 92 90 10 80.
Du kan også booke en screening eller en vejledningssamtale
AOF.DK/VESTEGNEN
AOF VESTEGNEN
på AOF-csk.onlinebooq.dk

Rødovre
Islevdalvej 144
2610 Rødovre
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