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KLOGERE, SUNDERE, GLADERE

Velkommen til en ny aftenskolesæson
Det føles som om, det er ufattelig længe siden, vi har været i gang og så alligevel … når vi skal afsted til »vores«
hold, er det, som om alt er, som det plejer. Gode vaner er godt for kroppen, det er godt for sjælen, og det modvirker
ensomhed. Vi mennesker er sociale væsner. Nogle råber højt, andre er mere stille, men vi har alle brug for at ses og
være sammen. Det kan vi i aftenskolen.
Måske har nedlukningen betydet, at du har fået lyst til at prøve noget nyt. Mange af os har erfaret, hvor utrolig
meget naturen kan give, og vi har derfor lavet en hel del nye kurser under »Udeliv«: Motions-hold, Familie-hold,
Gastronomi-hold og så holdet til dig, der bare trænger til at geare ned under kyndig vejledning.
Der er også andre nyheder: Kulturelle ture, nye foredrag, shibori-farvning, nye kunst- og yoga-undervisere og
meget mere. Gå på opdagelse i kataloget, tjek vores hjemmeside og Facebook – lad dig inspirere. Vi står alle klar til
at byde dig velkommen.
Vi glæder os til at se dig.
Med venlig hilsen
Helle Fabricius
Skoleleder FOF Østfyn

Kom og bliv inspireret hos os

Bycentret 201 • 5330 Munkebo • Tlf. 60 59 55 54 • www.blomstoggarn.dk

MAGASINET

Nr. 1, juni 2017

CENTER FOR
KVALITET

Ledelse, ressourcer,
engagement og kvalitet
hvor er du?
ende sundhedsvæsen –
– kom nu sammenhæng

Evaluering

SEMINAR

Rådgivning
Uddannelse

katalog 2015

Udvikling
Forskning
Patientsikkerhed

HVAD SKER DER
PÅ HINDSHOLM?
gerne
Udgivet af kirkerne og lokalråd/beboerforenin

på Hindsholm

kl. 9.00 – 16.00
Torsdag den 2. marts 2017
Universitet,
i auditorium O100 på Syddansk
M
Campusvej 55, 5230 Odense
www.prografisk.dk
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Foredrag og debat

Bag om Binzer

Morten fra Badehotellet
Et spændende og musikalsk foredrag
med Morten fra den succesfulde tvserie Badehotellet. Få et unikt indblik
i Morten Hemmingsens arbejde med
Badehotellet og karakteren Morten
Enevoldsen.
I foredraget fortæller Morten om,
hvordan serien bliver til. Både med
anekdoter fra optagelserne og arbejdet
med karakteren Morten, der går fra
husmandssøn over skibsreder til aktiv
frihedskæmper. Undervejs synger Morten nogle af seriens - og tidens - sange, og vi tager en fælles snak om serien og
dens budskaber.
Foredraget byder også på musikalske indslag fra Mortens karriere på de danske teater- og musikscener.
I foredraget giver Morten sit bud på:
• Hvad gør Badehotellet til en succes?
• Sange og musik fra Badehotellets tid
• Hvordan skaber man en serie, der foregår for 90 år siden?
• Hvad sker der bag kameraet på Badehotellet?
• Hvordan har Morten fundet frem til »Morten«?
Mød Morten Hemmingsen i en personlig og afslappet atmosfære, og nyd et foredrag med flotte billeder og spændende historier fra Badehotellet krydret med Mortens musik , som han udgiver under navnet »Hjertekur«.
211500

Mælkevejen, 5550 Langeskov

Mandag d. 4. okt kl. 19.30 

125 kr.

TILMELD: www.fof.dk/oestfyn
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Lola Jensen er familievejleder med stor viden og humor.
Nu har du mulighed for at møde hende live og få rusket
godt op i forældrerollen, på den kærlige måde, der giver
overskud.
»Familien Danmark« er fantastisk og vil sine børn det
bedste. Men en travl og presset hverdag kan give usikkerhed, dårlig samvittighed, manglende selvtillid, stress osv. og
derved overhales de gode intentioner. Men der er gode råd
på vej lige til at tage med hjem og bruge.
Lola har mand, tre voksne børn og 5 børnebørn. Fagligt er
hun uddannet socialpædagog fra 1980. De første to år efter uddannelsen arbejdede
hun i en børnehave, dernæst to år på et behandlingshjem for børn med sociale problemer. De sidste 30 år har hun arbejdet som familievejleder i børnefamilier.
Hun er kendt som familievejlederen fra bl.a. TV2 Go’Morgen Danmark, TV3’s program »Hjælp – vi har børn.«
DR radio og meget mere. Hun har skrevet bøger, udgivet DVD’er, mm.
Godt råd: Mød gerne op sammen, for det er svært bagefter at viderefortælle alle de
gode historier. ;-)
Glæd dig til en dejlig aften i Lolas selskab.
212500

Birkhovedskolen, 5800 Nyborg

Mandag d. 15. nov kl. 19.30

125 kr.

Talkshowet »Bag om Binzer« er en samtale mellem Jesper Binzer og Alex Nyborg Madsen om
den imponerende karriere, som Jesper Binzer stadig har fuld gang i … En samtale om både det
at vokse op midt i rockmusikken og det at blive voksen og etableret uden at gå i stå. En samtale
om at respektere de ændrede præmisser tiden byder på og om at holde sig relevant og bevare
sin personlige og kreative kant. En samtale krydret med sjove anekdoter og spændende historier fra livet som rockstjerne lige midt i følgespottet.
I 2012 udgav Jesper Binzer selvbiografien »I Won’t Cut My Hair«, hvor han trods sin umiddelbare attitude som indbegrebet af en rockstjerne også viser sig som et åbent og reflekterende
menneske, der ikke er bange for at tale om den anden og mere personlige side af sig selv. Han
er kendt for at holde tusindvis af fans i sin hule hånd og svinge sin virtuelle taktstok med sit
velkendte »Udemæææææærket Roskilde« – eller hvilken by han nu sammen med resten af
bandet står på scenen i.
Jesper Binzer og Alex Nyborg Madsen mødtes første gang netop på dagen, hvor Disneyland After Dark (i dag D-A-D) havde underskrevet deres første pladekontrakt. Mødet
fandt sted hos den legendariske manager og booker John Rossing. »Hils pænt på
Alex. Det er ham, der skal spille jeres numre i radioen,« lød managerens umiddelbare
introduktion.
Heldigvis viste det sig, at mange andre også gerne ville spille bandets musik, og Jesper Binzer og D-A-D har siden
skrevet historie og opnået legendestatus i dansk musik. Alex Nyborg Madsen har siden deres første møde arbejdet
som dedikeret og kompetent rockformidler på landets største og førende radiokanaler.
211501

Langeskovskole Aulaen, 5550 Langeskov

Torsdag d. 4. nov kl. 19.30

125 kr.

TILMELD: www.fof.dk/oestfyn

Lola Jensen:
»Familien Danmarks hverdag sat på en humoristisk spids«
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Ture og oplevelser

Oplev flyfabrikken og Hamborg

Som noget helt nyt tilbyder FOF Østfyn nu kulturelle busture.
Læs uddybende programmer på vores hjemmeside.

Sønderjylland, Vadehavet og Sild
Oplev 3 spændende dage rundt i det gamle grænseland. Turen byder på
en tur til Skamlingsbanken og Gråsten Slothave- og kirke. Her hører vi
historien om det betydningsfulde slot samt nyder en helt speciel tradition. Vi oplever også det flade marskland og ikke mindst en tur over Rømø til
den eksklusive tyske ferieø Sild, som byder på fine badestrande, en imponerende natur og åbne vidder i det flade
marsklandskab. Tolv landsbyer – ikke to af dem er ens, men hver har sin egen unikke charme.
En af Danmarks skønne øer, Mandø, står også på programmet. Oftest betegnes øen, som en af Danmarks fredeligste, og med sine kun ca. 30 indbyggere samt et tidevand, der afskærer øen fra omverdenen, adskiller øen sig unægtelig en del fra vores andre danske øer. Læs hele programmet på www.fof/oestfyn.
Bus fra Nyborg

10.-12. sep 2021

Her er chancen for at komme over og se Bjørn Wiinblads hjem, som
kaldes Det Blå Hus. Det har stået urørt siden hans død i 2006, hvor
det efter hans ønske blev omdannet til et åbent kunstnerhjem med
en stor kunstsamling og levende værksted for keramikere. Huset
vidner om en folkekær multikunstner, der på sin egen finurlige
måde ønskede at gøre folk glade. Den private bolig og atelieret står
i dag intakt, som om Bjørn lige var gået ud ad døren. Huset, tegnestuen og værkstedet er propfyldt med kunst, skitser og modeller.
Det levende værksted skal tages bogstaveligt. Flere af Bjørn Wiinblads »malerpiger« har genoptaget deres gamle hverv og maler igen Wiinblads kendte keramikfigurer.
Ved ankomsten til Lyngby nyder vi en dejlig frokost, hvorefter vi besøger Wiinblads skønne hjem.
OBS - Der er trapper i huset til 1. sal og ingen elevator.

TILMELD: www.fof.dk/oestfyn
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Bus fra Nyborg

20. sep 2021 kl. 10.30-18.00 

Bus fra Nyborg

26- 27. okt 2021



Tag med på en eventyrlig dag til Sprogø, en fredet ø midt i
Storebælt. I tre timer viser vores lokalguide os rundt på Sprogø
og fortæller om stedets spændende og uhyggelige historie. Vi
hører om, hvad der gør Sprogø unik, og hvad der gør, at øen
har været centrum i Danmarkshistorien.
Vi lægger vægt på at give dig en oplevelse ud over det sædvanlige. Lige fra Valdemars Borg blev anlagt på Sprogø omkring år
1170 som en del af Danmarks forsvar mod Venderne, til vore
tiders transportkorridor via Storebæltsforbindelsen.
Vi skal omkring det enestående dyre- og planteliv, som er unikt
for øen. Og vi skal høre historien om de ca 40 år, hvor øen fungerede som opdragelsesanstalt for letfærdige og løsagtige piger og kvinder. Turen egner sig ikke for dårligt gående eller kørestolsbrugere.
211510

Bus fra Kerteminde / Nyborg

29. okt 2021

Pris 645,-

Jul i Tivoli

En eventyrlig verden åbner sig, når vi besøger Holmegaard glasværk,
Danmarks eneste bevarede glasværk. På vores rundtur vil vi høre om
industriens eventyr og om kunsthåndværkets viden, æstetik og kvalitet i
den danske kultur. Holmegaard Værk er blevet omdannet til eksperimentarium, udstillinger og levende værksteder.
Samtidig kan vi se årets store særudstilling med Danmarks pt. mest
kontroversielle designer og kreative personlighed i centrum. Udstillingen
»Jim Lyngvild – SOLO« bliver den største og første af sin art, som samler
hele paletten af Jim Lyngvilds sprudlende og farverige kunsthåndværk.
Efter frokost kører vil til Holmegaard Gods, hvor hovedbygningen er en
af Danmarks meget få bevarede herregårds hovedbygninger i bindingsværk. Hovedbygningen, der er kategoriseret
som et af Skandinaviens mest bevaringsværdige bygningsværker, er opført i år 1635.

Kom i ægte julestemning. Tag med på en dejlig juletur til Tivoli og
oplev de mange hyggelige juleboder.
Overalt i Tivoli er der en helt fantastisk julestemning. Der er mange
muligheder for underholdning i parken eller »shopping« i denne
skønne gamle forlystelsespark, hvor man kan gå på opdagelse i de
mange flotte boder, prøve forlystelser, se nisserne forberede sig til
juleaften i Nissekøbing og opleve Tivolis forrygende Nisseband på
Påfugle scenen.
Der er fire timer til rådighed i Tivoli, så der er tid til at se de mange
julepyntede boder og smage de store klejner og gløgg. Inden vi
forlader København, skal vi naturligvis se det smukt juleudsmykkede
Kongens Nytorv.
Læs hele programmet på www.fof/oestfyn.

212513

212515

22. sep 2021 kl. 9.00-17.30 



Pris 695,-

Holmegaard glasværk og Gods

Bus fra Nyborg

Pris 1895,-

Sprogø – unik oplevelse i Storebælt

Besøg Bjørn Wiinblads hjem

212512

212514

3325,-

Pris 795,-

Bus fra Nyborg

3. dec 2021 kl. 11.00 

TILMELD: www.fof.dk/oestfyn

212111

Turen byder på en ganske særlig oplevelse. Vi skal besøge den berømte
Airbus Fabrik, som har ca. 16.000 ansatte og samler nogle af de mest
kendte fly. Det er et storslået syn, og vi kommer ganske tæt på.
Vi starter besøget i Hamborg med en guidet rundtur i millionbyen.
Sidst på eftermiddagen kører vi til vores 3-stjernede hotel og nyder en
fælles middag.
Den følgende dag besøger vi Airbus fabrikken i Finkenverder. Her startes med en film i besøgspavillonen. Herefter går vi rundt på fabrikken,
hvor vi ser struktur-og slutmontage på nogle af de forskellige maskiner
som A318 / A319 / A321.
Fabrikken har også sin egen havn og landingsbane, og måske får vi mulighed for at se en af de store Beluga transportfly. Det er kæmpefly, der kommer med en halvfærdig flykrop – altså »en flyver i en flyver«.
En helt speciel 2-dages tur. Læs hele programmet på www.fof/oestfyn.

Pris 795,-

77

Litteratur og IT

Hjemmeside med WordPress

Litteraturhøjskole
Litteratur sætter tanker i gang. Litteraturhøjskolen er et fællesskab, hvor vi læser noveller og romaner.
Vi er sammen med andre - lytter, drøfter og fordyber os i aktuel og klassisk litteratur fra
Danmark, Norden og verden. Alle kan være med!
Efterårets og vinterens litteraturforløb er tilrettelagt, så vi mødes om et værk eller
uddrag af et værk, vi har læst.
Jeg har valgt en række spændende bøger, som alle giver indblik i menneskelivet
og udblik til aktuelle og historiske forhold. Udgangspunkt er litteratur af høj
kvalitet og den gode historie, hvor vi bliver klogere på samfundet, mennesker og
os selv.
I denne sæson vil vi bl.a. fokusere på dystopiske fremstillinger af, hvor galt det kan gå, hvis civilisationen fejler. Det
undersøger vi i George Orwells 1984, og senere læser vi Peter Adolphsens År 9 efter loopet, der er en finurlig fremstilling af en verden uden mennesker. Sådan næsten da …
Vi runder også en af dansk litteraturs stærke, men oversete, kvindestemmer, Tove Ditlevsen. Vi læser »Gift«. Desuden bevæger vi os tilbage i tid og undersøger 1800-tallets kvindesyn i Thomasine Gyllembourgs novelle »Den lille
Karen« og i Herman Bangs novelle »Foran Alteret«.
Årets tredje tema bliver religionens betydning for det moderne menneske. Vi læser J.P. Jacobsens roman, Niels
Lyhne og Hans Kirks Fiskerne og undersøger dermed religion som trøst – og som social kontrol.
Ny underviser er Leena Haastrup.
Se meget mere på www. fof.dk/oestfyn.
Nyborg 2021-22: Underviser Leena Haastrup
212550 Vestervold
tirsdag 26. okt, 16. nov, 7. dec, 18. jan, 8. feb, 15. mar

9.00-11.30

Den litterære klub 

WordPress anvendes til opbygning af hjemmesider til
private, foreninger og virksomheder.
På kurset starter vi med det mest basale og bevæger
os derfra ind i det spændende rum, hvor vi opbygger
hjemmesider.
Vi kommer til at arbejde med tekster, billeder, video,
plugins, design, søgemaskineoptimering og sikkerhed
m.m.
Alt det, der skal til, for at lave en god hjemmeside.
Kurset er en introduktion til WordPress.
Det forventes, at du har et grundlæggende, almindeligt kendskab til computer.
Medbring egen PC.
Forventet omkostning til kursusmaterialer kr. 100,Kerteminde og Nyborg 2021: Underviser Brian Skaaning
211830 Kerteminde Byskole
mandag 13. sep
222330 Birkhovedskolen
mandag 24. jan

19.00-21.35
19.00-21.35

Nyhed

14.00-16.00

7 gange

725,-

Nyr Fu
Gårdbutik
Kartofler
Æbler & pærer
Friskpresset æblemost
Lille Salbyvej 54
5370 Messinge
Tlf. 22 50 67 38

TILMELD: www.fof.dk/oestfyn
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800,800,-

6 gange  725,-

Den litterære klub er en ny læsekreds med en litteraturfaglig holdleder, der kort vil introducere værkerne og forfatterne hver gang. Sammen vil vi dele vores fælles læseglæde og litteraturinteresse og undre os over, hvor mange
måder man kan læse og fortolke litteratur på. Der vil være masser af plads til debat og diskussion, hvor alle er
velkomne til at give deres besyv med. I den kommende sæson vil vi læse 7 værker:
7. oktober: Sara Omar – Dødevaskeren
11. november: Inge Eriksen – En kvinde med hat
9. december: Yann Martell – Pi’s liv
13. januar: Merete Pryds Helle – Oh Romeo
10. februar: Helle Helle – Rødby Puttgarden
3. marts: Erlend Loe – Fakta om Finland
7. april: Khalid Hossein – Drageløberen
(Se mere på www. FOF.dk/oestfyn)
Kerteminde 2021-22: Underviser Bodil Svitzer
211550 Kulturhus Fjorden
torsdage 7. okt

6 gange
6 gange 

99

Funktionel træning 

Nyhed

Funktionel træning stammer fra fysioterapien, hvor den blev skabt til at genoptræne patienter og bygger på, at den menneskelige krop er skabt til bevægelse.
Alle kan være med – fra begynderen til den trænede, så længe du kan lide at få
pulsen op og presse dig selv.
Vi varmer grundigt op, træner puls og styrke for hele kroppen og har fokus på
øvelser, der gør dig stærkere i din hverdag.
Alt foregår udendørs i naturen, og vi bruger hovedsageligt naturens elementer
og egen kropsvægt.
Få en sund og stærk krop med funktionel træning i naturen.
Jeg er uddannet indenfor funktionel træning og elsker at bruge naturen som
legeplads ;-)
Glæder mig til at se dig.
Kerteminde 2021: Instruktør Louise Frej Poulsen
211850 Skovpavillonen, Kerteminde
tirsdag 10. aug
211851 Skovpavillonen, Kerteminde
mandag 9. aug

10.45-11.45
20.00-21.00

10 gange 
10 gange

Det blå element – en rigtig familietur

550,550,-

Nyhed

Vil I med på standen og udforske det blå element under
overfladen?
Hele familien er velkommen – dette er også egnet for små ben
og barnevogne.
Vi skal se på, hvad der kan spises i vandet og oppe på strandbredden.
Vi sætter os selv i spil og bruger sanserne til at udforske og
opleve strandens natur.
Der vil også være mulighed for at udfolde sine kreative evner
indenfor strand-land-art.
Der vil være forskellige stationer med opgaver, og der bliver
lavet smagsprøver bl.a. af det fundne.
Medbring selv drikkevarer og evt. et tæppe til at sidde på.
Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at skrive til Mia: friluftsformidler@gmail.com

😉

TILMELD: www.fof.dk/oestfyn
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Kerteminde 2021: Instruktør Mia Rafn Hansen
211840 Måle Strand
lørdag 14. aug

15.00-17.00

1 gang

75,-

Naturbadning 

Nyhed

– små mikroeventyrs oplevelser
Natur-opmærksomheds-kursus. Kurset tager afsæt i naturen
med fokus på stress-reducerende forløb.
Naturen kan bare noget med os – i forhold til ro, nærvær og
væren.
Sammen med andre ligesindede mødes vi og får inspiration til
at bruge naturen på en alternativ måde i hverdagen. Vi går tur,
laver små natur-øvelse og får sanserne i spil med naturoplevelser og smage.
Kurset forløber over 3 gange og foregår forskellige steder ved
Kerteminde og på Hindsholm.
Med i prisen er en sandwich og kaffe/te.
Kom med og oplev, hvad naturen kan give netop dig.
Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at skrive til Mia: friluftsformidler@gmail.com
Kerteminde 2021: Instruktør Mia Rafn Hansen
211841 Kerteminde/Hindsholm
lørdag 25. aug

17.00-19.30

3 gange

»VILD«-sanketur

850,-

Nyhed

På dette kursus kan du udfordre dig selv i at smage og lære om
naturens urter og grønt.
Naturvejlederen lærer dig på denne guidede sankningstur, hvad
du kan spise fra naturen i din grøftekant, i skov, på stand og på
eng.
Undervejs sankes de spiselige urter. Efterfølgende tilberedes en
flerretters menu over stormkøkken, og så skal de fremtryllede
fantastiske retter indtages.
Alt kogegrej og ting til menuen i øvrigt anskaffes og medbringes af underviseren.
Du møder blot op, klædt på til gåturen, og med egne drikkevare.
Det vil være et lille eksklusivt hold.
Kurset er ikke egnet for gangbesværede. (I tilfælde af kraftig regn aflyses).
Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at skrive til Mia: friluftsformidler@gmail.com
Kerteminde 2021: Instruktør Mia Rafn Hansen
211842 Ulriksholm skoven
onsdag 15. sep
211843 Ulriksholm skoven
mandag 20. sep
211844 Bogensø Strand p-plads
mandag 23. aug
211845 Bogensø Strand p-plads
søndag 5. sep
211846 Fynshoved
tirsdag 17. aug
211847 Fynshoved
lørdag 4. sep

17.00-21.00
17.00-21.00
17.00-21.00
11.00-14.00
17.00-21.00
11.00-14.00

1 gang
1 gang
1 gang 
1 gang
1 gang
1 gang

300,300,300,300,300,300,-

TILMELD: www.fof.dk/oestfyn

Udeliv
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Rytmisk Bevægelse – Move and flow 

Stram op med Foamroller
Træning og massage med den populære foamrulle – en
hårdt presset skumrulle, som både retter ryggen ud, træner
din balance og stabilitet samt masserer ømme muskler og
bindevæv.
Øvelserne udføres som måttetræning på gulvet med Foamroller som primært redskab, suppleret med små og store
bolde, små vægte og elastikker. Hele kroppen trænes – med
særligt fokus på mave og ryg.
Medbring liggeunderlag og lille pude samt håndklæde.
Kerteminde 2021-2022: Instruktør fysioterapeut Ida Agerbæk
211610 Kertemindehallen, Kondirummet
mandag 30. aug
221110 Kertemindehallen, Kondirummet
mandag 3. jan

17.15-18.45
17.15-18.45

15 gange
18 gange

985,1110,-

Fysio-pilates
Fysio-pilates er en træningsform, der styrker og smidiggør kroppen.
Du arbejder med de dybtliggende muskler, som udgør kroppens indre muskelkorset.
De dybtliggende mave-og rygmuskler samt bækkenbunden har stor betydning for rygsøjlens
stabilitet.
Øvelserne udføres med rolige, glidende bevægelser samt dyb og rolig vejrtrækning.
En rigtig god træningsform til lettere nakke/skulder problemer eller bækken/lænderyg problemer, samt grundtræning til mere kraftbetonede motionsformer.
Dejlig afspændende træning. Almindeligt træningstøj eller løstsiddende tøj.
Medbring liggeunderlag, håndklæde og en lille pude.
Kerteminde 2021-2022: Instruktør fysioterapeut Ida Agerbæk
211611 Kertemindehallen, Kondirummet
mandag 30. aug
19.00-20.30
211612 Kertemindehallen, Kondirummet
onsdag 1. sep
16.30-18.00
211613 Kertemindehallen, Kondirummet
torsdag 2. sep	  8.30-10.00
221111 Kertemindehallen, Kondirummet
mandag 3. jan
19.00-20.30
221112 Kertemindehallen, Kondirummet
onsdag 5. jan
16.30-18.00
221113 Kertemindehallen, Kondirummet
torsdag 6. jan	  8.30-10.00

TILMELD: www.fof.dk/oestfyn
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15 gange
15gange
15 gange
18 gange
18 gange
18 gange

985,985,985,1110,1110,1110,-

Mave-ryg

Kerteminde 2021-2022: Instruktør fysioterapeut Ida Agerbæk
211614 Kertemindehallen, Kondirummet
torsdag 2. sep
221114 Kertemindehallen, Kondirummet
torsdag 6. jan

10.10-11.20
10.10-11.20

På dette hold bevæger vi os til rytmisk musik i både hurtigt og langsomt tempo. Kroppen bliver
gennemarbejdet i alle muskler og led. Målet er at øge bevægelsesglæden og styrke din sundhed
og trivsel. Vi bevæger os varieret og udforsker bevægelseskvaliteten gennem forskellige kropslige øvelser. Det kan være med gang, løb, hop og dans. Eller med svingende, rullende,
bølgende, trækkende og skubbende bevægelser.
Vi arbejder også med langsomme, glidende og flydende bevægelser (flow), hvor
vi også bruger sanserne, forestillingsevnen og billedsproget til at gøre øvelserne
mere forståelige, og til at mærke kroppen og dermed få en bedre kropsbevidsthed. Vi slutter af med massage, udstrækning og afspænding, hvor krop og sind finder ro og hvile.
Undervisningen er bl.a. inspireret af Yoga, Pilates, Franklin Method, Theanetics og forskellige danseformer.
Medbring liggeunderlag, håndklæde og vandflaske.
Kerteminde 2021-2022: Instruktør Inge Strandby
211620 Kertemindehallen, Kondirummet
211621 Kertemindehallen, Kondirummet
221120 Kertemindehallen, Kondirummet
221121 Kertemindehallen, Kondirummet

tirsdag 31. aug
onsdag 1. sep
tirsdag 4. jan
onsdag 5. jan

9.00-10.30
9.00-10.30
9.00-10.30
9.00-10.30

14 gange
14 gange
19 gange
19 gange 

940,940,1150,1150,-

Langeskov 2021-2022: Instruktør Inge Strandby
211622 Langeskov skole Bakken gym
211623 Hans Tausenscenteret
221122 Langeskov skole Bakken gym
221123 Hans Tausenscenteret

mandag 30. aug
onsdag 2. sep
mandag 3. jan
onsdag 5. jan

16.30-18.00
11.00-12.30
16.30-18.00
11.00-12.30

14 gange
14 gange
17 gange
19 gange

940,940,1070,1150,-

Blid bevægelse – hensyntagende hold
Føler du dig stiv, rusten eller øm i kroppen? Vil du gerne opnå større smidighed?
Har din kropsholdning brug for et løft? Så kan undervisningen på dette hold hjælpe dig godt på vej.
På dette hold tager du udgangspunkt i din krop, hvor den er lige nu. Gennem blide, bløde, fjedrende og
svingende bevægelser mærker du din krop og udforsker dens grænser. Det giver mulighed for at opdage
ressourcer, som du måske ikke troede du havde og dermed styrke din krop i det tempo, den kan klare.
Vi tager hensyn til individuelle »skavanker« såsom smerter og spændinger fra f.eks uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, gigt eller tidligere skader.
Vi arbejder ofte med langsomme, glidende og flydende bevægelser (Flow), hvor vi også bruger
sanserne, visualiserer og fokuserer opmærksomheden. Vi slutter af med udstrækning og
afspænding, hvor krop og sind finder ro og hvile.
Undervisningen er bl.a. inspireret af Hatha Yoga, Pilates, Fascial Flow, mindfulness og Franklin Method.
Medbring liggeunderlag, håndklæde og vandflaske.
Kerteminde 2021-2022: Instruktør Inge Strandby
211624 Kertemindehallen, Kondirummet
221124 Kertemindehallen, Kondirummet

En stærk ryg og en velfungerende mavemuskulatur er afgørende for, hvordan vi fungerer
i vores hverdag.
På mave-ryg-holdet arbejder vi med bevægelighed i rygsøjlen, med at kunne stabilisere lænderyggen ved at lære at bruge muskelkorsettet og med at styrke de store muskelgrupper
i ryg og mave.
Til dette bruges bl.a. store bolde.
Træningen foregår i roligt tempo.
Medbring træningsmåtte og en lille pude.
15 gange
18 gange

765,860,-

(Tidligere Theanetics)

tirs 31. aug
tirs 4. jan

10.40-12.10
10.40-12.10

14 gange
19 gange

940,1150,-

TILMELD: www.fof.dk/oestfyn

Krop og bevægelse
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Dharma Yoga 

Qigong
Skab energi og velvære.
Qigong stammer fra Kina, og er en meget gammel motionsform. Qigong er for alle, da alle
bevægelser kan justeres og tilpasses efter den enkelte deltager. Qigong er skånsomme og lette
bevægelser, som styrker og afspænder kroppen, og som kombineret med åndedræt beroliger
krop og sind. Qigong kan betegnes som mindfulness i bevægelse.
Qigong hjælper med at øge kropsbevidsthed, styrker balance, giver glæde og overskud i krop
og sind.
Medbring håndklæde til yogamåtten og evt tæppe til afspænding.
Nyborg 2021-22: Instruktør Ida Mørk
212640 Nyborg Idræts- & Fritidscenter
222140 Nyborg Idræts- & Fritidscenter

tirsdag 31. aug
tirsdag 11. jan

10.10-11.30
10.10-11.30

14 gange
14 gange

830,830,-

Langeskov 2021-22: Underviser Ida Mørk
211650 Pilegaards Allé 1
221150 Pilegaards Allé 1

mandag 30. aug
mandag 10. jan

17.00-18.30
17.00-18.30

14 gange
14 gange

1040,1040,-

MindYoga
Åndedræt og vejrtrækning er sammen med balancetræning i Mindyoga med til at få krop og hoved til at finde ro i
hverdagen. Vi arbejder med langsomme bevægelser for at mærke, hvor vores krop er i forhold til hverdagens stress.
Medbring Yoga måtte, tæppe og varme sokker + vanddunk.
Dalby 2021-22: Instruktør Randi Andersen
211670 Hindsholm skolen
221170 Hindsholm skolen

mandag 13. sep
mandag 3. jan

19.00-20.15
19.00-20.15

12 gange
12 gange

Hatha yoga

780,780,-

Nyhed

Hatha yoga er en ældgammel visdom. En holistisk videnskab, som kan kurere næsten alle dårligdomme. Kroppen
indtager forskellige fysiske stillinger (såkaldte asanas), men teknikken er mere end det. Med Pranayama – en
yogisk åndedrætsteknik – og i kombination med koncentrations- og meditationsteknikker, får du alt det, Hathatraditionen tilbyder.
Yoga mindsker – eller måske direkte – fjerner stress og gør, at vi ældes med ynde.
Astrid er ny underviser hos FOF Østfyn, læs mere om hende på www.theyoga.dk og glæd dig til at møde hende.

TILMELD: www.fof.dk/oestfyn
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Kerteminde 2021-2022: Underviser Astrid Elkin
211655 Kulturhus Fjorden
onsdag 8. sep
221155 Kulturhus Fjorden
onsdag 12. jan

18.45-20.15
18.45-20.15

14 gange
14 gange

Nyhed

Dharma Yoga er en yndefuld, men alligevel udfordrende form for yoga, som har
rødder i alle ni former for yoga, herunder Hatha, Raja, Karma, Kriya, Bhakti,
Japa, Laya og Jnana, samt et fokus på de otte trin i yoga (Patanjalis Astanga Yoga).
Metoden styrker medfølelse og kærlighed for alle væsner (Yama og Niyama) og
er en komplet Yoga Praksis.
Den legendariske Sri Dharma Mittra, grundlægger og leder af New Yorks
Dharma Yoga Center, er en kendt mester indenfor moderne yoga og Astrid
Elkins lærermester
Astrid er ny underviser hos FOF Østfyn, læs mere om hende på
www.theyoga.dk og glæd dig til at møde hende.
Kerteminde 2021-2022: Underviser Astrid Elkin
211656 Kulturhus Fjorden
torsdag 2. sep
221156 Kulturhus Fjorden
torsdag 6. jan

16.00-17.15
18.45-20.15

14 gange
16 gange

Yin Yoga Flow 

900,1040,-

Nyhed

Paulie Zinks Yin Yoga er forankret i kinesiske taoistiske helbredende
metoder og udspringer altså i shamanistisk praksis. Yin yoga er baseret
på dyrenes energier og basale kræfter, og metoden indarbejder yin/
yang-begrebet og de fem elementsteorier, som det kinesiske system for
akupunktur og urtemedicin er bygget op omkring. Paulies Yin Yoga er
en forfriskende teknik til at transformere og forbedre oplevelsen af din
krop, og du vil opleve, at du bevæger dig friere, og at du forholder dig på
en ny måde til verden omkring dig.
Astrid er oplært hos Paulie Zink. Astrid er ny underviser hos FOF
Østfyn, læs mere om hende på www.theyoga.dk og glæd dig til at møde
hende.
Kerteminde 2021-2022: Underviser Astrid Elkin
211657 Kulturhus Fjorden
torsdag 2 sep
221157 Kulturhus Fjorden
torsdag 6. jan

17.30-18.30
17.30-18.30

1040,1040,-

www.lavminryg.nu

læs meget mere og se holdplan på hjemmesiden

Pilates i skønne omgivelser i den Gl.Toldbod
Reformer, wallunits & chairs

Havnegade 2 - 5800 Nyborg - tlf. 6531 1515 - kiropraktor@lavminryg.nu

14 gange
16 gange

770,830,-

TILMELD: www.fof.dk/oestfyn

Yoga & Qigong
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Kreative fag

Hatha Yoga for alle
Yoga er et åndehul i hverdagen, hvor du giver tid til dig selv – din krop og dit sind.
Yoga giver dig fysisk og psykisk velvære. Gennem fysiske yogaøvelser kombineret
med åndedrætsopmærksomhed stimuleres hele kroppen. Muskulaturen styrkes,
spændinger løsnes og du opnår en større smidighed. Din balanceevne forbedres, og
du får bevidsthed om en god kropsholdning. Ud over de fysiske øvelser vil en afsluttende afspænding give en rolig og afslappet krop, samt et afbalanceret sind.
Via yoga vil du opdage, at dit velbefindende øges. Har du spørgsmål vedr. yoga eller
er i tvivl om, hvorvidt det er noget for dig, er du velkommen til at kontakte underviseren på mobil 25 61 92 12.
Medbring en lille pude, et tæppe og vand.
Kerteminde 2021-2022: Underviser Yoga- og idrætslærer Trine Hyldgaard
211660 Kulturhus Fjorden
mandag 30. aug	  9.00-10.30
211661 Kulturhus Fjorden
mandag 30. aug
10.45-12.15
221160 Kulturhus Fjorden
mandag 4. jan	  9.00-10.30
221161 Kulturhus Fjorden
mandag 4. jan
10.45-12.15
Nb: Underviser d. 11. april

14 gange
14 gange
16 gange
16 gange

1040,1040,1185,1185,-

Hatha Yoga i Langeskov
Yoga handler om at skabe balance i krop og sind – at være til stede lige her og lige nu. Med yogaen kan vi skabe
forbindelse til os selv og give tid til os selv i en travl hverdag.
Undervisningen er tilrettelagt så alle kan være med. Om du er ung/ældre, smidig/stiv, erfaren eller ny til yoga betyder ingenting.
Vi arbejder hver gang kroppen igennem med fokus på smidighed, styrke og balance, nærvær og åndedræt.
Hver time afsluttes med en guidet afspænding, så krop og sind kan absorbere virkningen af øvelserne.
Medbring yogamåtte, lag på lag tøj og tæppe til afspænding.

TILMELD: www.fof.dk/oestfyn

Kurser i den nye tids energi
· Lær simple teknikker til at give slip på fysiske
spændinger og mentale blokeringer.
· Bliv fri for smerter i både krop og sind.
· Lær at behandle Dig selv og andre.
· Skab Dig et liv hvor sundhed, overskud
og balance er en naturlig del af Dit liv.
Kurser der giver Dig helt nye input, teknikker og
masser af positiv motivation, som Du kan bruge
på et positivt flow, udvikling og fremtid.
New Concept Center glæder sig til at kunne
byde Dig velkommen.

Velkommen til et
kunstfyldt efterår
fyldt med
weekendkurser

Komposition og farvelære

Nyhed

Hvordan opbygger man et billede, så det virker efter hensigten – harmonisk, dramatisk, fortællende? Grundlæggende indføring i komposition og farvelære med eksempler fra museets samling. Vi arbejder eksperimenterende
med både blyant, kul og farver (akvarel, acryl, kridt)
Medbring skitsepapir A3, evt. akvarelpapir, blyanter, kul, farver efter eget valg. Museet har staffelier og tegneplader
til udlån.
Husk at medbringe madpakke. Frokost kan også købes/bestilles i Kaffehuset.
Kerteminde efterår 2021: Underviser Gudrun Heltoft
211702 Skolestuen i Vingen på museet
lørdag 21. aug + søndag 22. aug

10.00-15.00

2 gange  750,-

Oliemaling 1+2 (Landskaber) Nyhed
17.00-18.30
17.00-18.30

14 gange
16 gange

1040,1185,-

Lær oliemalingen at kende. Med materialeforståelse og -kendskab lærer du at anvende oliemalingen til skitser og
færdige arbejder. Museets samling og den aktuelle særudstilling med den færøske maler Samuel Joensen-Mikines er
forbillede for vores øvelser, hvor vi arbejder frem mod kunstnerens eget værk.
Vi arbejder med kvalitetsmaterialer og uden organiske opløsningsmidler.
Se mere på www.fof.dk/oestfyn: Bl.a. materialeliste
Oliemaling 1 + 2 kan tages enkeltvis eller begge, undervisningen tilrettelægges efter deltagernes behov.
Kerteminde efterår 2021: Underviser Gudrun Heltoft
211703 (1) Skolestuen i Vingen på museet
lørdag 28. aug + søn 29. aug.
211704 (2) Skolestuen i Vingen på museet
lørdag 19. sep + søn 19. sep

10.00-15.00
10.00-15.00

2 gange  750,2 gange 750,-

TILMELD: www.fof.dk/oestfyn

Langeskov 2021-22: Underviser Lene Møller Rasmussen
211652 Pilegaards Allé 1
tirsdag 31. aug
221152 Pilegaards Allé 1
tirsdag 4. jan

Kurser på Johannes Larsen Museet

Læs mere på hjemmesiden
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Nyhed

Med udgangspunkt i Johannes Larsens mesterlige fugleskildringer arbejder vi med oliemalingen i studier af fugle og
dyr. Som regel bruger vi jagtbytte som model, men udstoppede fugle og havens levende modeller kan også anvendes. Vi arbejder fra den tegnede skitse og frem mod et færdigt værk.
Hvis du ikke har prøvet at male med oliemaling før, kan det anbefales at følge »Oliemaling 1 eller 2« inden, men det
er ikke en forudsætning. Vi arbejder med kvalitetsmaterialer og uden organiske opløsningsmidler.
Se mere på www.fof.dk/oestfyn: Bl.a. materialeliste
Oliemaling 3 + 4 kan tages enkeltvis eller begge, undervisningen tilrettelægges efter deltagernes behov.
Kerteminde efterår 2021: Underviser Gudrun Heltoft
211705 (3) Skolestuen i Vingen på museet
lørdag 30. okt + søn 31. okt
211706 (4) Skolestuen i Vingen på museet
lørdag 13. nov + søn 14. nov

10.00-15.00
10.00-15.00

Oliemaling 5 (Blomster og stilleben)

2 gange  750,2 gange  750,-

Nyhed

Johannes og Alhed Larsen var mestre i blomstermaleri. Både de afskårne blomster og havens og drivhusets flor
dannede grundlag for nogle af deres mest elskede malerier. På weekendens kursus arbejder vi med blomsterne som
hovedmotiv, alene eller som del af et stilleben. Vi ser først nogle af Fynbomalernes mesterværker og taler om farver,
komposition og lys.
Hvis du ikke har prøvet at male med oliemaling før, kan det anbefales at følge »Oliemaling 1 eller 2« inden, men det
er ikke en forudsætning. Vi arbejder med kvalitetsmaterialer og uden organiske opløsningsmidler.
Se mere på www.fof.dk/oestfyn: Bl. a materialeliste.
Kerteminde efterår 2021: Underviser Gudrun Heltoft
211707 (5) Skolestuen i Vingen på museet
lørdag 4. dec + søn 5. dec

10.00-15.00

2 gange  750,-

Akvarel-eksperimenter

TILMELD: www.fof.dk/oestfyn
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Akvarel er en på samme tid enkel og svær teknik. Man kan male med akvarel på mange måder;
vådt på tørt (kontrolleret), vådt i vådt (mere spontant), eller som oftest, en blanding af begge
måder. Jeg vil vise eksempler og demonstrere de forskellige metoder.
I akvarellen bliver man ekstra opmærksom på farvernes samspil og pigmenternes særkende.
Vi vil især udforske de smukke virkninger, der opstår, når man maler med meget vand, og måske
eksperimentere med akvarel-monotopi, akvarel-collage mm.
Medbring gerne billede-idéer, men vær også forberedt på at udforske uden motiv eller efter
opstilling.
Medbring akvarelmaling, akvarelpensler, gerne str. 12-16, blød blyant, og akvarelpapir, helst 300 g.
Der er også mulighed for at købe godt papir på kurset. Medbring mad og drikke.
Kerteminde 2021: Underviser Kirsten Muchitsch Hesselager
211714 Skolestuen i Vingen på museet
lør 9.okt + søn 10. okt

10.00-15.00

2 gange

750,-

Grafiske eksperimenter 

Nyhed

Grafik er sjovt, gribende og afhængighedsskabende. Vi skal lege
med og afprøve flere forskellige grafiske teknikker, såsom collografi, linoleumstryk, radering, xerolitho og monotypi.
Jeg vil vise, hvordan vi kan blande teknikkerne og få overraskende
virkninger og udtryk.
Du behøver ikke vide noget om teknikkerne på forhånd, men er
selvfølgelig også velkommen, hvis du allerede kender noget til det.
Vi arbejder i mit eget værksted, derfor er der begrænset plads,
maks 6 på holdet.
Hvis du selv har radernål eller linoleumsknive, så tag dem med.
Du skal påregne udgifter til materialer, som kan købes på kurset.
Måle 2021-2022: Underviser Kirsten M Hesselager
211710 Måle Bygade 40
tirsdag 28. sep
221210 Måle Bygade 40
tirsdag 22. feb

15.00-18.00
10.00-14.00

5 gange
5 gange 

1220,1550,-

Grafik weekend
Grafik er dybt fascinerende, man ridser, snitter eller tegner i en plade, valser eller indgnider farven, og overraskende billeder opstår. Det er altid et magisk øjeblik, når plade og papir køres igennem pressen, og man løfter og
ser resultatet!
Du bliver introduceret til collografi (paptryk), linoleumstryk, plantetryk og evt. xerolitho. Vi vil arbejde legende
og eksperimenterende og måske blande de forskellige teknikker.
Tænk gerne over motiv og medbring evt skitser eller fotos.
Medbring skitsepapir, blyant og linoleumsknive, hvis du har. Der er også mulighed for at låne.
Påregn udgifter til trykpapir og trykfarve. Husk madpakke.
Da vi arbejder i kunstnerens eget værksted, er der kun plads til 6 deltagere, så tilmeld dig hurtigt!
Måle 2021-2022: Underviser Kirsten M Hesselager
211711 Måle Bygade 40
fre 3. sep 14.00-18.00
211712 Måle Bygade 40
fre 17. sep 14.00-18.00
221211 Måle Bygade 40
fre 1. apr 14.00-18.00
221212 Måle Bygade 40
fre 22. ap 14.00-18.00

+
+
+
+

lør 4. sep
lør 18. sep
lør 2. apr
lør 23. apr

10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00

2 gange
2 gange
2 gange
2 gange

800,800,800,800,-

Håndsyet læder
På kurset vil vi arbejde med små projekter i læder. Vi starter med en lille fælles opgave. Herefter kan du vælge at lave f.eks. bælte, armbånd, pennalhus, enkle punge,
små tasker, cover til mobil eller tablet, nøgleringe, omslag til kalender og notesbog,
Du lærer lidt om materialer, værktøj og teknikker til håndsyet læder.
Værktøj kan lånes. Materialer og værktøj kan købes på kurset (kontant eller MobilePay).
Hvis du har, så medbring: tegnepapir, karton til model, pennalhus, stållineal, hobbykniv, syl (rudeformet) korkklods, skæreunderlag. Der kræves ingen forudsætninger. For begyndere og let øvede.
Børn fra 10 år ifølge med en voksen.
Spørgsmål til kursets indhold kan stilles til underviseren på tlf. 26 48 20 83.
Se mere www.ellingdesign.dk eller www.facebook.com/ellingdesign

TILMELD: www.fof.dk/oestfyn

Oliemaling 3+4 (Fugle og dyr)

Kerteminde forår 2022: Underviser Ellen Loumann Lissau
221240 Kerteminde Byskole
lørdag 5. + søndag 6. mar
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9.00-15.00

2 gange

700,-

Keramik

Shibori farvning 
Det fine porcelæn eller det mere rustikke stentøj.
Nyd glæden ved at få fingrene i leret og skab noget med dine hænder. I veludstyret og professionelt værksted har du mulighed for at afprøve dine keramiske
ideer.
Skulpturer eller brugsting, begynder eller mere garvet, der er et utal af muligheder inden for drejning (manuelt og elektrisk), modellering (diverse teknikker), glasering (forskellige dekorations teknikker) og brænding.
Inspirerende oplæg eller egne ideer, der er plads til det hele, og alle materialer
er lige ved hånden.
Spørgsmål til kursets indhold kan stilles til underviseren på tlf. 30 555 444.

Dalby forår 2022: Underviser Helle Fabricius
221250 Den Keramiske Smedje
tirsdag 12. jan
221251 Den Keramiske Smedje
onsdag 13. jan.
221252 Den Keramiske Smedje
onsdag 13. jan
221253 Den Keramiske Smedje
onsdag 13. jan

19.00-21.35
10.00-12.35
14.00-16.35
19.00-21.35
19.00-21.35
10.00-12.35
14.00-16.35
19.00-21.35

10 gange
10 gange
10 gange
10 gange
12 gange
12 gange
12 gange
12 gange

1100,1100,1100,1100,1350,1350,1350,1350,-

En weekend med stentøj og porcelæn i veludstyret værksted. Der kan modelleres eller drejes en hel weekend! Ved kursets start aftales hvilke principper,
der ønskes gennemgået.
Efterfølgende tørres og forglødes tingende, og på holdet aftales en efterfølgende glasur aften/tid (3 lektioner), som passer alle.
Spørgsmål til kursets indhold kan stilles til underviseren på tlf. 30 555 444.
Max. 8 deltagere, så hurtig tilmelding tilrådes.

TILMELD: www.fof.dk/oestfyn
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Kerteminde 2021: Underviser Helle Hollnagel
211731 Hverringe
fredag 17. sep 14.00-18.00 + lørdag 18. sep 10.00-15.00
211732 Hverringe
lørdag 2. okt 10.00-14.00 + søndag 3. okt 10.00.-15.00

2 gange
2 gange

740 kr.
740 kr.

Sy-, strikke- og hæklekursus for døve
Nu har du muligheden for at få hjælp til sytøjet eller hækle- og strikketøjet. Du er også
velkommen, selvom du ingen problemer har med dit håndarbejde, men blot ønsker at
nørkle sammen med andre – og få inspiration til nye spændende projekter. Dette hold
henvender sig primært til døve eller tunghøre,
da underviseren foruden at være håndarbejdslærer også mestre tegnsprog.
Nyborg 2020-21: Underviser Pia Thinesen
212735 Birkhovedskolen
mandag 6. sep

Keramik – weekend

Dalby efterår 2021-22: Underviser Helle Fabricius
211754 Den Keramiske Smedje
lørdag 30. okt + søndag 31. okt
221254 Den Keramiske Smedje
lørdag 26. feb + søndag 27. feb

Basiskursus i Shibori farvning. Shibori tie dye er en gammel japansk metode, hvor man
vrider, folder, binder og afdækker stoffet, inden det farves.
Der er forskellige metoder, og det er altid spændende at åbne stoffet og se, hvordan
mønsteret er blevet denne gang.
Du vil få mulighed for at prøve forskellige metoder på bomuld og hør. Vi farver med
Procion farver, som er ugiftige og nemme at farve med. Du skal medbringe: gammelt
tøj/forklæde, engangshandsker, elastikker og snor (bomuldsgarn/sejlgarn/ stof strimler
eller lign.). Hvis du har en hvid t-shirt voksen eller barn, så tag også den med, så kan den hurtigt få nyt liv.
Velkommen til et spændende kursus fyldt af farver.

19.00-21.35

10 gange

550 kr.

Værksted for tekstiler
Har du glæde ved at sy, strikke, hækle, eller re-designe. Søger du et fællesskab at udfolde dig i, så er dette åbne værksted noget for dig. Vi mødes 7 torsdagsaftener og nørkler derudaf i en hyggelig atmosfære, hvor det også er muligt
at låne symaskine og overlocker. Nogle er kun lidt øvet – andre har været i gang længe. Nogle unge – andre ældre.
Så kom selv eller ta’ en ven med. Sammen får vi styr på kjolen, tasken, puden, blusen, strømperne, gardinerne eller
hvad du nu lige kunne tænke dig at få lavet.
10.00-15.30 3 gange 
10.00-15.30 3 gange

865,865,-

Birkende 2021-2022: Tovholder Pia Thinesen
211740 Hans Tausen Centret, Birkende
ulige uger
221241 Hans Tausen Centret, Birkende
lige uger

torsdag 16. sep
torsdag 13. jan

19.00-21.45
19.00-21.45

7 gange 425,7 gange 425,-

Styr på hæklenålen – begynder og fortsætter 

Nyhed

Hæklekursus – begynder i november og fortsætter i marts. Kom og få styr på hæklenålen
og de forskellige typer masker og deres betegnelser. Få hjælp til at forstå opskriften og/eller
diagrammet. I marts går vi lidt videre – men du kan stadig nå at hoppe på.
Vi fortsætter med hæklekunstens finurligheder. Hjælpen kommer der, hvor du behøver den.
Vi holder kaffepause med hjemmebagt kage og en frokostpause, hvor I selv medbringer
mad og drikke.
Birkende 2021-22: Underviser Pia Thinesen
211741 Hans Tausen Centret, Birkende
221742 Hans Tausen Centret, Birkende

lørdag 6. nov
lørdag 12. mar

10.00-13.45
10.00-13.45

1 gang 
1 gang

295 kr.
295 kr.

TILMELD: www.fof.dk/oestfyn

Dalby efterår 2021: Underviser Helle Fabricius
211750 Den Keramiske Smedje
tirsdag 15. sep
211751 Den Keramiske Smedje
onsdag 16. sep
211752 Den Keramiske Smedje
onsdag 16. sep
211753 Den Keramiske Smedje
onsdag 16. sep

Nyhed
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Tips og teknikker til strik … for alle

Nyhed

Strik har da vist aldrig været mere populært end under nedlukningen, og man
kan lære meget via en god strikkebog/YouTube, men der er nu intet, som en
personlig hjælper lige ved hånden. Den mulighed har du lige her:
Uanset om du er nybegynder eller en garvet strikker, så vil der være nyt at lære
denne søndag: Nye måder at slå masker op på, fine kanter, anderledes aflukninger og meget andet, som f.eks. »næsten perfekte« knaphuller, I-cord osv. osv.
Ja, lige det du har brug for … videre på din strikke-rejse. Vores underviser er en
garvet strikker og en garvet formidler.
Medbring: Garnrester i ikke helt tynde kvaliteter, gerne uld/ uldblandinger, som
er glatte. Strikkepinde, der passer til dit garn, gerne lange rundpinde og evt. nål og saks til endehæftning mm.
Arbejdspapirer med beskrivelser af teknikkerne udleveres uden ekstra beregning.
Læs mere om underviseren: www.designstrik.dk & blog: http://blog.designstrik.dk
10.00-14.30

1 gang

3 Kreative blomster-søndage 

375,-

Nyhed

Kerteminde 2021: Underviser Karin Heilmann
211761 Kerteminde Byskole
lørdag 12. sep + 10. okt + 21. nov

TILMELD: www.fof.dk/oestfyn
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Kerteminde 2021: Underviser Karin Heilmann
211760 Kerteminde Byskole
lørdage 11. sep + 9. okt + 20. nov

10.00-14.30

3 gange

Naturlig jul 

720,-

Nyhed

Kurset henvender sig til dig, som elsker natur, og som samler, mos, lav, kogler, pinde, bark o.m.m.m.
Du får ikke en materialeliste, men vi kigger på det, I har samlet, og lader os inspirere af dette.
Blot kræver det en værktøjskasse, med kniv, saks, forskellige typer tråd, bindegarn, naturbast m.m.
Ønsker du at tilføje lys, bånd og div. pynt, tager du selvfølgelig det med.
Holdet er for såvel øvede som nybegyndere. Husk Madpakke og kaffe/te
Er du i tvivl om noget så kontakt mig, tlf. 23 22 94 33 efter kl. 18.00 eller på mail: oestenkrog@gmail.com

😊

10.00-14.30

1 gang

375,-

Skab glæde med blomster
Få inspiration til originale og opfindsomme buketter, anderledes dekorationer og få frit løb for din kreativitet med
blomster. Vi arbejder med alle materialer lige fra de købte blomster, blomster fra haven, grøftekanten, skoven eller
stranden. Find gerne hengemte potter og skåle frem fra skabet og giv dem nyt liv til din stue.
Du kommer igennem de grundlæggende teknikker, så du bliver i stand til selv at skabe kreative ideer derhjemme.
Kurset henvender sig til nybegyndere såvel som øvede.
Ud over kursusgebyret påregnes udgifter til blomster og andre materialer til hver kursusgang.

10.00-14.30

3 gange

Totalforhandler af:

ONION

W R E G IA
M AY F L O W E R
HJERTEGARN
PETITEKNIT
PERMIN
KAREN KLARBÆK

I vejgrøften, i buske og hegn og ved skov og strand.
Vi starter med en lille hurtig udflugt, -samkørsel og sted arrangeres, når vi har en deltagerliste. Tilbage i lokalet
pakker vi ud, og så skal vi lege. Vi skal binde buketter, kranse, lave skulpturer … m.m.
Som I kan se … se hold 211761.
Læs mere på hjemmesiden www.fof.dk/oestfyn om de enkelte gange.

Kerteminde 2021: Underviser Karin Heilmann
211760 Kerteminde Byskole
lørdag 11. dec

– for naturelskere, der lige er begyndt at interessere sig for at bruge den kreativt.
Kurset henvender sig til dig, som elsker naturen, og som gerne vil lære at bruge de
smukke og fine materialer, den har at byde på. Du har måske ikke prøvet så meget
binderi, men vil gerne lære det. Vi går i dybden med teknikker og snakker om,
hvad der er godt at bruge, og hvor man finder det.
I vejgrøften, i buske og hegn og ved skov og strand.
Vi starter med en lille hurtig udflugt, -samkørsel og sted arrangeres, når vi har en
deltagerliste. Tilbage i lokalet pakker vi ud, og så skal vi lege. Vi skal binde buketter, kranse, lave skulpturer mm. Som I kan se, er der lagt op til kun at arbejde i
naturmaterialer i tråd med tidens fokus på bæredygtighed og biodiversiteter:-),
gerne kombineret med genbrug!
Læs mere på hjemmesiden www.fof.dk/oestfyn om de enkelte gange.
Er du i tvivl om noget så kontakt mig, tlf. 23 22 94 33 efter kl. 18.00 eller på
mail: oestenkrog@gmail.com

Nyhed

@nillekerteminde

720,-

Skellerup efterår 2021: Underviser Sanne Andersen
212770 Højbjergvej 18, Skellerup
lige uger
212771 Højbjergvej 18, Skellerup
lige uger
212772 Højbjergvej 18, Skellerup
ulige uger
212773 Højbjergvej 18, Skellerup
ulige uger

tirsdag 7. sep
onsdag 8. sep
onsdag 15. sep
onsdag 15. sep

19.00-21.45
19.00-21.45
10.00-12.45
19.00-21.45

6 gange
6 gange
6 gange
6 gange

800,800,800,800,-

Skellerup forår 2022: Underviser Sanne Andersen
222270 Højbjergvej 18, Skellerup
lige uger
222271 Højbjergvej 18, Skellerup
lige uger
222272 Højbjergvej 18, Skellerup
ulige uger
222273 Højbjergvej 18, Skellerup
ulige uger

tirsdag 11. jan
onsdag 12. jan
onsdag 19. jan
onsdag 19. jan

19.00-21.45
19.00-21.45
10.00-12.45
19.00-21.45

6 gange
6 gange
6 gange
6 gange

800,800,800,800,-

TILMELD: www.fof.dk/oestfyn

Kerteminde efterår 2021: Underviser Hanne Pjedsted
211730 Kerteminde Bysskole
søndag 31. okt

3 Kreative blomster-lørdage for øvede 

#butiknillekerteminde
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Sang & musik

Klaver

Nyborg Lungekor
Sang er sundt for krop og sjæl. Hvis du lever med en lungesygdom, så kan korsang være med til at træne og forbedre kontrollen over vejrtrækningen. Uanset om du har astma, KOL eller en anden lungesygdom, så er du velkommen
i Lungekoret i Kerteminde eller Nyborg. Vi træner vejrtrækningsmuskulaturen, arbejder med vejrtræknings– og
sangteknik, og så er vi sammen om at synge en masse gode sange. Du behøver ikke at have sunget i kor før for at
være med. Du skal bare have lyst til at synge.
NB: Kursusgebyret er inkl. kaffe og kormaterialer
14.00- 16.00
14-00- 16.00

15 gange
15 gange

420,420,-

Kertemindeegnens Lungekor
9.30- 11.30
9.30- 11.30

15 gange
15 gange

420,420,-

Kerteminde, Revninge og Munkebo
Kerteminde, Revninge og Munkebo

Start uge 36
Start uge 1

14 gange
14 gange

1540,1540,-

Kerteminde, Revninge og Munkebo
Kerteminde, Revninge og Munkebo

Start uge 36
Start uge 1

14 gange
14 gange

1540,1540,-

Start uge 36
Start uge 1

14 gange
14 gange

1540,1540,-

Start uge 36
Start uge 1

14 gange
14 gange

1540,1540,-

Start uge 36
Start uge 1

14 gange
14 gange

1540,1540,-

Bas
211791
221291

Klaver og Keyboard

Holdet er for alle aldre, man synger bare med »hvert sit næb«, og der spilles klaver til. Der laves opvarmning og
stemmetræning, så vi bliver bedre til at bruge sangstemmen. Sangene vælger vi på skift, og der bliver også tid til en
del nye sange. Vi mødes i cafeen i Kulturhuset, hvor vi også holder 20 min. kaffe/sludre pause ca. kl 11.

Trommer

onsdag 18. aug
onsdag 12. jan

10.00- 12.00
10.00- 12.00

15 gange
15 gange

550,550,-

Kjertekoret

TILMELD: www.fof.dk/oestfyn

Du kan li’ at synge: jazzede sange, højskolesange, danske, engelske, svenske sange, nye og gamle salmer, spirituals og
lidt gospel samt lidt klassiske musik – og du synes, det er sjovt at optræde en til to gange pr/sæson.
Sangene er alle flerstemmige med eller/uden klaverakkompagnement.
Du har rytmefornemmelse, kan følge et nodebillede, sådan nogen lunde, og går målrettet efter den flotte korklang,
udover selvfølgelig det dejlige samvær og hjemmebag i ny og næ :-)
Så er koret her lige dig! Vi glæder os til at se dig. Yderligere info: kontakt kordirigenten på 65 39 18 99.
Kerteminde 2021-2022: Underviser Lili Agerskov
211784 Nymarksskolen Aulaen
onsdag 18. aug
221284 Nymarksskolen Aulaen
onsdag 12. jan

1540,1540,-

Lær at spille efter »naturmetoden«. Du vælger selv de sange, du vil spille. Du behøver ikke at kunne spille for at
deltage. Hvis du ønsker undervisning efter noder, er det også muligt. Både begyndere og viderekomne er
velkomne på holdet. Tidspunkt og ugedag for undervisningen aftales individuelt efter hvordan, det passer dig.
Der undervises alle ugens syv dage og i Kerteminde, Revninge og Munkebo.

Glad sang

Munkebo 2021-2022: Underviser Lili Agerskov
211783 Munkebo kulturhus, havestuen
221283 Munkebo kulturhus, havestuen

14 gange
14 gange

Musik med Christian Arendt

211790
221290

Kerteminde 2021-2022: Underviser Lene Dam
211781 Kulturhus Fjorden
onsdag 25. aug
221281 Kulturhus Fjorden
onsdag 12. jan

15.30-18.30
15.30-18.30

Guitar

Se beskrivelse ovenover.
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Nyborg 2021-22: Underviser Sigrid Hasling
212785 Birkhovedskolen musik
torsdag 2. sep
222285 Birkhovedskolen musik
torsdag 6. jan

19.00- 21.15
19.00- 21.15

15 gange 
15 gange

700,700,-

211792
221292
211793
221293

Kerteminde, Revninge og Munkebo
Kerteminde, Revninge og Munkebo
Kerteminde, Revninge og Munkebo
Kerteminde, Revninge og Munkebo.

Samspil – Samspil er rock, blues m.m.
211794
221294

Kerteminde, Revninge og Munkebo
Kerteminde, Revninge og Munkebo

Saxofon
Med fokus på den gode lyd og kropsforståelse på instrumentet kan du lære at spille en solo på dit yndlingsnummer,
få styr på din vejrtrækning, få en bredere musikalsk forståelse/indlevelse, eller bare spille nogle gode melodier.
Alle kan være med – også selvom du aldrig har haft en saxofon i hånden før, eller hvis du har spillet i big band i flere
år og vil udvikle din teknik og frasering. Vi laver en individuel plan sammen ift. genre- og numrevalg, så du får mest
ud af undervisningen. Undervisningens tidspunkt og sted aftales med underviseren.
Kerteminde/Nyborg 2021-2022: Underviser Andreas Bøttiger
211795 Kerteminde/Birkhovedskolen
torsdag 9. sep
221295 Kerteminde/Birkhovedskolen
torsdag 6. jan

17.00-19.00
17.00-19.00

14 gange
14 gange

1540,1540,-

TILMELD: www.fof.dk/oestfyn

Nyborg 2021- 2022: Underviser Lene Dam
212780 Vestervold
onsdag 25. aug
222280 Vestervold
onsdag 12. jan

Drømmer du om at kunne spille klaver? Her får du grundlæggende viden og kunnen på klaver.
Hvis du kan noget i forvejen, arbejder vi videre derfra. Tidspunkt for undervisningen kan evt. aftales individuelt.
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Gastronomi

Sprog

Chokoladekursus 

Nyhed
Lær at lave en korrekt temperering i chokolade. Det er en svær disciplin
at mestre, men heldigvis behøver du ikke at være chocolatier, for at få det
til at lykkes. I selskab med en chocolatier underviser fra Kold College kan
du tage kampen op mod teknik og temperering, og så venter den blanke
chokoladepokal forhåbentlig for enden af målstregen, med både dyppet
og støbt konfekt. Medbring: forklæde og en boks til at tage alle dine
kreationer med hjem i.
Der må påregnes udgifter til råvarer ca. 200 kr.

Nyborg efterår 2021: Underviser chocolatier Pia Grønnegaard
212830 Birkhovedskolen
lørdag 13. nov
212831 Birkhovedskolen
lørdag 4. dec

13.00-17.00
13.00-17.00

1 gang
1 gang

300,300,-

Kerteminde efterår 2021: Underviser chocolatier Pia Grønnegaard
211822 Kerteminde Byskole
lørdag 20. nov
13.00-17.00

1 gang

300,-

De Franske Oste

😉

Kurset er for dig, der er nybegynder.
Vi begynder med at lære det mest nødvendige ordforråd og de
mest brugte vendinger på fransk.
I et roligt tempo vil vi arbejde med den nødvendige grammatik og
skriftlige øvelser.
Det vigtigste er at tale og forstå sproget.
Du lærer at præsentere dig, købe ind, bestille mad, spørge om vej
og flere praktiske ting.
Det gælder om, at du opbygger dit ordforråd, så du bliver i stand
til at klare dig i hverdags- og rejsesituationer. Undervisningen suppleres med sjove lytteøvelser, lege og sange.
Materialer bliver udleveret via e-mail.
Nyborg efterår 2021: Underviser Miryam Palacios
212910 Birkhovedskolen
mandag 30. aug

17.00-18.30

10 gange

875,-

10 gange

875,-

Fransk begynder 1b
Igen i år kan vi byde velkommen til en aften med smag og fylde, når Yves Antoine,
mangeårig kok på Restaurant Rudolf Mathis, fortæller om og serverer franske kvalitetsoste fra Y A Ost.
Der er tale om ægte håndværk, når råmælksoste fra små – hovedsalig – franske
gårdmejerier kommer på bordet. Der serveres vin- og øl-smagsprøver samt brød til
ostene. Så hop bare aftensmaden over! Der venter en kulinarisk oplevelse.
18.00-21.00
18.00-21.00

1 gang 300,1 gang 300,-

Nyborg forår 2022: Underviser Miryam Palacios
222410 Birkhovedskolen
mandag 10. jan

17.00-18.30

Fransk let øvede

Smagen af Fyn

TILMELD: www.fof.dk/oestfyn

Kurset er for dig, som tidligere har haft franskundervisning enten på aftenskole eller i skolen, og er i stand til at
forstå og gøre dig forståelig i hverdagssituationer i nutid og førnutid.
Vores samtale går ud fra forskellige tekster om Frankrig og at lære de mest almindelige franske gloser at kende.
Dette bliver suppleret med lytte- og skriveøvelser, lege og spil ;-)
Vi vil også arbejde med grammatik og andre øvelser, når det bliver aktuelt.
Der bliver lagt stor vægt på det talte sprog og udtale.
Materiale bliver leveret via e-mail.

Da vi måtte aflyse sæson 2020-21 glæder vi os ekstra til
at byde velkommen til sæson 2021-2022. Der produceres
fantastiske råvarer på Fyn – og sammen skal vi udforske
disse – tilberede dem og smage dem. Kokken vil bestræbe sig på at skaffe råvarerne fra lokale producenter.
Vi snakker kvalitet og dyrevelfærd, og økologi, når det
er muligt. Som f.eks. Hindsholm gris, Allégårdens kyllinger, Syberg kvæg, Hindsholm Lam, Nybro frugt m.m.
Måske skulle vi også prøve fisk fra Storebælt, rejer fra fjorden og færøsk laks.
Der er også åbent for, at I kan byde ind med andre forslag. Vi laver en 3-retters menu, med
opskrifter, råd og vejledning fra kokken. Efterfølgende nyder vi maden i hyggeligt fællesskab. I medbringer drikkevare, vin, øl og vand, alt efter behov og menu. Kurset forløber 4
gange efterår og 4 gange forår. Glæd dig til nogle dejlige velsmagende aftener i godt selskab.
Spørgsmål til kursets indhold kan stilles til underviseren på tlf. 53 29 35 80.		
Udgifter til råvarer afregnes med underviseren hver gang ca. 100-150 kr.
Kerteminde 2021-2022: Underviser Carsten Brandsma Bech
211820 Kerteminde Byskole
onsdag 8. sep
17.30-21.30
8 gange 
		
8. sep, 6. okt, 10. nov, 8. dec, 12. jan, 9. feb, 9. mar, 27. apr

Kurset er for dig som begynder med en vis erfaring med det franske.
Vi fortsætter med at lære nye ord og vendinger på fransk, for vi lægger vægt på det
franske, som det bruges i dagligdags situationer. Vi kommer naturligvis omkring
grammatikken i de forskellige øvelser.
Materialer bliver udleveret via e-mail.

Nyborg 2021-22: Underviser Miryam Palacios
212911 Birkhovedskolen
mandag 30. aug

18.45-20.15

20 gange

1580,-

TILMELD: www.fof.dk/oestfyn

Kerteminde efterår 2021: Underviser Yves Antoine
211810 Kerteminde Hallen, 1. sal torsdag 7. okt
211811 Kerteminde Hallen, 1. sal torsdag 28. okt
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Fransk begynder 1a

1150,-
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Tysk

Engelsk – let øvede

Ich spreche – Du sprichst – Er/Sie/Es spricht Deutsch! Sprichst du Deutsch?! Skal du på
ferie, har gæster eller forretningsforbindelser i Tyskland, Østrig eller Schweiz? Eller
møder du tysk-talende i Danmark?
På dette kursus er vægtningen på det talte sprog. Vi fortæller, forklarer, spørger,
svarer, undskylder, samtaler i forskellige sammenhæng og øvelser. Skriftligt tysk,
grammatik, tekstforståelse bliver en del af undervisningen, men hovedvægten ligger
på det mundtlige, og at bruge tysk i samspil med andre. Vi arbejder ikke ud fra et
lærebogsystem, men har et grammatikhæfte, øvelseshæfte, kopier af tekster/krimier og kopier af øvelser, som passer
til det emne, vi arbejder med. Du, som deltager, kan have indflydelse på emner, vi arbejder med.
Der må regnes med ca. 1 time lektier om ugen, som er forudsætningen for den næste undervisning.
Materiale: En mappe, papir, pennalhus, udgifter er på omkring 230,- grammatikbog (94,-), øvelseshæfte (85,-),
kopier (en del kan dog evt. sendes som mail, så I udprinter det selv.)
Niveau: let øvede/øvede, er du nybegynder bedes du kontakte underviseren.
For evt. spørgsmål kontakt underviseren. Rena Nørskov 27 38 49 02.

Engelsk åbner døre. Det kan både være på rejser, i arbejdssammenhænge eller i relationer
hjemme i Danmark.
Mange oplever et stigende behov for at kunne tale mere flydende engelsk og at kunne
forstå også nuancer i det, der bliver kommunikeret på engelsk.
Dette kursus forudsætter, at man kan formulere enkelte sammenhængende sætninger
på engelsk og har lyst til at arbejde og gå i dybden med sit engelsk og lære en masse nyt.
Vi gør brug af grundbogen og arbejdsbogen »English for Everyone: Level 3, Intermediate«
og arbejder med anden halvdel af disse bøger suppleret med andet materiale, herunder
tekster fra bl.a.Linguahouse og grammatikopgaver.

Nyborg 2021-2022: Underviser Rena Nørskov
212907 Birkhovedskolen
onsdag 27. okt
222407 Birkhovedskolen
onsdag 12. jan

14.00-16.00
14.00-16.00
17.00-19.00
17.00-19.00

8 gange	
8 gange
8 gange
8 gange

TILMELD: www.fof.dk/oestfyn
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Nyborg 2021-22: Underviser Bodil Svitzer
212904 Vestervold		

onsdag 8. sep

11.00-12.40
11.00-12.40

20 gange 
20 gange

20 gange 

1580,-

Nyborg 2021-22: Underviser Bodil Svitzer
212905 Vestervold		

onsdag 8. sep

9.15-10.55

20 gange

1580,-

Spansk – begyndere, let øvede og øvede

875,875,-

Har du lyst til at lære det spanske sprog eller videreudvikle dine færdigheder, så er dette hold måske noget for dig.
Kurset henvender sig både til dem, der aldrig har beskæftiget sig med spansk og til dem, der har haft spansk i et eller
flere år. Som grundbog bruges »En Vivo« tekstbogen til begyndere og let øvede, mens de mere øvede læser tekster,
der enten beskriver den spansktalende verdens kultur eller samfundsforhold.
Den niveaudelte undervisning vil være tilrettelagt, så der både arbejdes individuelt, parvis og i grupper.

Dette engelskkursus er for dig, der gerne vil opfriske det engelsk, du måske har haft tidligere i skolen, men som
synes langt væk. Vi starter stille og roligt fra begyndelsen med at arbejde med udtale, opbygning af ordforråd, lytteforståelse og mindre opgaver, hvor skriftsproget skal bruges.
Vi fokuserer på færdigheder, du hurtigt vil kunne bruge på f.eks. rejser eller i andre sammenhænge, hvor det er rart
at kunne præsentere sig, handle, spørge om vej eller føre en kortere samtale.
Der må påregnes en ekstra udgift til grundbog og arbejdsbog på ca. 230 kr. samlet.
Vi vil gøre brug af bøgerne »English for Everyone: Level 1, Beginner«.
torsdag 9. sep

9.15-10.55

875,875,-

Engelsk begynder

Kerteminde 2021-22: Underviser Bodil Svitzer
211900 Kerteminde hallen, mødelokale

torsdag 9. sep

Kerteminde 2021-2022: Underviser Jytte Munter
211915 Kerteminde Byskole		
tirsdag 21. sep
221415 Kerteminde Byskole		
tirsdag 18. jan

18.00-19.50
18.00-19.50

10 gange
10 gange

875,875,-

Spansk for begyndere

1580,-

Dette kursus er til dig, som ikke har forhåndskendskab til spansk, og gerne vil lære det fra bunden..
Du vil få et basalt ordforråd til hverdagsbrug gennem sjove øvelser og lege, samt få indsigt i spansk grammatik.
Især vil vi arbejde med sprogets udtale og lære om spansk og latinamerikansk kultur.
Materialer bliver udleveret via e-mail.

1580,-

Nyborg 2021-22: Underviser Miryam Palacios
212912 Birkhovedskolen		

torsdag 2. sep

18.45-20.15

20 gange

1580,-

Kurset henvender sig til dig, der ønsker at blive bedre til at udtrykke dig på spansk om aktuelle emner.
På dette kursus arbejder vi især med vores mundtlige udtryksfærdigheder gennem samtaleøvelser og referat af korte tekster, avisartikler eller videoclips om den spanske verden.
Vi taler om spanske og sydamerikanske byer, lande, kunstnere og historiske begivenheder.
På kurset arbejder vi med grammatik i det omfang, der er behov for det.
Lektiemængden bestemmer vi selv.
Undervisningen foregår primært på spansk.
Materialer bliver udleveret via e-mail.

TILMELD: www.fof.dk/oestfyn

Kerteminde 2021-2022: Underviser Rena Nørskov
211907 Kulturhus Fjorden
onsdag 27. okt
221407 Kulturhus Fjorden
onsdag 12. jan

Kerteminde 2021-22: Underviser Bodil Svitzer
211901 Kerteminde hallen, mødelokale

Nyborg 2021-2022: Underviser Miryam Palacios
212913 Birkhovedskolen
torsdag 2. sep
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Spansk konversation for øvede

17.00-18.30

20 gange 

1580,-

Praktiske oplysninger

VVS

PH REVISION ULLERSELV ApS
REVISOR
KROKUSVÆNGET 3 · 5540 ULLERSLEV
TELEFON 65 35 24 48
E-mail: ph-revision.ullerslev@mail.tele.dk

Aut. Kloak- og VVS-installatør
– blikarbejde

6332 6061
www.vvsekspressen.dk

Revisor, civiløkonom

Strandvejen 31, 5300 Kerteminde • Tlf. 65 36 11 91 • www.datahuset.dk
Salg af software og hardware • Reparation og opgradering
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Åbningstid:
Mandag til fredag 11.00 til 17.00
���������������������������������������� ������������ ���������������������������������������� ������������

Det er vigtigt at betalingsfristen overholdes af hensyn
til oprettelse af holdet og de øvrige kursister.
Du er sikret en plads på holdet, hvis beløbet er indgået
rettidigt.
Meld dig til i god tid. Så er chancen for at komme på det
ønskede hold størst.
Fortrydelse
Tilbagebetaling kan ske indtil 2 uger før holdets planlagte start, dog fratrækkes et administrationsgebyr på
100 kr. Herefter er tilmelding bindende, og beløbet kan
ikke refunderes.

• Lørdag 10.00 til 13.00
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KLOGERE, SUNDERE, GLADERE
TILMELD: www.fof.dk/oestfyn
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Undervisningen er åben for alle, uanset bopælskommune.

Bestyrelse
Formand: Marie Juul Moltrup ���������������������� 27 82 27 19
Næstformand: Poul Henriksen���������������������� 65 35 24 48

Gældende for alle fag
Undervisningen tilbydes i henhold til Lov om Folkeoplysning.
Er kurset overtegnet, eller er der ikke tilstrækkelig
tilslutning, vil det enten blive aflyst eller tilbudt til en
ændret pris / timetal, eller med tilbud om deltagelse på
andre af vore kurser.
Læreren planlægger undervisningen og pauser inden
for den planlagte tid. En undervisningstime er på 55
minutter, hvoraf de 10 minutter kan anvendes som
pause.
Ferie som folkeskolen, eller efter aftale med læreren.
Materialer
Bøger og materialer betales af deltagerne og anskaffes i
samråd med læreren.
Tilskud til deltagerbetaling
Der ydes ikke tilskud til pensionister i Kerteminde og
Nyborg kommuner.
FOF tager forbehold for ændringer i programmet ikke
mindst i forbindelse med myndighedernes udmeldinger
angående Covid-19.
Vi tilstræber at følge alle retningslinjer, – det skal være
trygt at gå på aftenskole.

Mette Grøftehauge, Wicky W. Moltrup, Anne Valsøe,
Pia Thinesen, Liselotte Jensen
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Brasserie LangeGade NR 2
BOOK BOR på !% %

! %

in langegade2.dk

Vi ses på TORVET i Kerteminde

VVS �������

TILMELD: www.fof.dk/oestfyn

EKSPRESSEN ApS

Tilmelding
Tilmelding kan ske på følgende måder:
1. Gå ind på hjemmesiden: www.fof.dk/oestfyn.
Tilmeld dig. Du modtager med det samme en mail
med reservationsbekræftelse, og hvis der er plads på
holdet en mail med faktura. Når den en betalt rettidigt, er din plads sikret.
2. P
 å mail til: ostfyn@fof.dk
3. T
 lf. 30 80 26 60 (Bedst: mandag og torsdag kl. 10-15)

www.langegade2.dk
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F F

KLOGERE, SUNDERE,
SUNDERE, GLADERE
KLOGERE,
GLADERE

Vi glæder os så meget til at ses …

TILMELD: www.fof.dk/oestfyn
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www.fof.dk/oestfyn
    Find os på Facebook

