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Velkommen til en ny aftenskolesæson
I år har Folkeligt Oplysnings Forbund (FOF) 75-års jubilæum. Siden 1947 har millioner af danskere deltaget på 
vores mange forskellige folkeoplysende kurser. Kurser, som foruden at gøre en sundere og måske også klogere,  
har givet et levende fællesskab. 
Netop det folkeoplysende fællesskab er kernen i FOF’s virke. Kernen hos de godt 35 FOF-afdelinger spredt over 
hele landet, som er med i FOF fællesskabet. Her er alle velkomne uanset køn, alder, hudfarve og holdninger.
Vi skal dog ikke dvæle i fortiden, men hele tiden følge med i, hvad der er brug for, så vi kan bidrage til at udvikle 
os som demokratiske, oplyste, aktive borgere. Hos FOF Østfyn har vi i dette katalog fokuseret endnu mere på na-
turen. Naturen, som et sted, hvor vi kan finde den energi, der skal til at løfte en travl hverdag. Eller som det sted, 
hvor man kan mødes og føle fællesskab.
Alt i alt er der over 100 forskellige kurser at vælge i mellem, så mon ikke vi ses på et bevægelseshold, til noget 
kreativt, ved gryderne i køkkenet, på et sprog-hold eller til et af vores mange spændende foredrag. Det håber vi.
Vi glæder os til at se dig og ønsker god læselyst.

Med venlig hilsen
Helle Fabricius
Skoleleder FOF Østfyn

Indholdsfortegnelse

KLOGERE, SUNDERE, GLADEREKLOGERE, SUNDERE, GLADERE
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På www.fof.dk/oestfyn finder du det hele – også kataloget. 
På Facebook finder du nye kurser og andre tilbud løbende.
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Foredrag og debat

Mikael Kamber: Et foredrag om at genfinde gangtempoet
AT GÅ er en essentiel del af at være et 
menneske. Det har vi en tendens til at 
glemme i det moderne liv. Både i ar-
bejdslivet og privatlivet, hvor 
tempoet er accelereret, og 
hverdagen for manges 
vedkommende foregår 
indendørs og sid-
dende på stol. Meget 
langt fra det liv vi 
biologisk er skabt 
og optimeret til.

Med udgangspunkt i sin seneste bog »Gå godt« fortæller Mikael Kam-
ber, hvorfor det både er klogt og nødvendigt at genfinde gangtempoet i 
hverdagslivet. Foredraget går ind i følgende emner:
•  Vores biologiske behov  
•  Sammenhængen mellem tempo og trivsel
•  Vores mentale behov 
•  Hvordan vi kan genskabe gode gå-vaner i hverdagen

Som deltager i foredraget »Gå godt« kommer du ikke alene til at høre om fordelene ved at gå. Du kommer også til at 
mærke dem på din egen krop. Undervejs bliver du præsenteret for forskellige muligheder for at indarbejde effektive 
gå-rutiner i hverdagen og arbejdsdagen. Og allerede inden foredraget er slut, har du besluttet, hvordan du med det 
samme kan tage fat på de nye rutiner! 😊

221500 Mælkevejen, 5550 Langeskov  Mandag 19. sep 19.30   125 kr. 

Manu Sareen: »Hører du overhovedet efter Manu?
For få år siden fik Manu Sareen stillet diagnosen ADHD. Det første han 
tænkte var; hvordan kan jeg have en børnesygdom? Men rigtig mange 
voksne mennesker lever med ADHD. Han ville ønske, at han havde 
kendt til sin diagnose tidligere i livet.
I foredraget Hører du overhovedet efter? fortæller Manu Sareen sin 
historie, om at leve et liv med ADHD uden at vide det, om en grund-
læggende ensomhed, der knytter sig til at føle sig anderledes og om 
de enorme omkostninger det har haft for ham at overskride sine egne 
grænser igen og igen, og aldrig kunne sige nej til en udfordring. Han 
fortæller også om styrkerne ved ADHD; jernviljen, gåpåmodet og 
kreativiteten.
Manu Sareen har skabt en politisk karriere og et succesfuldt forfatter-
skab, men på trods af succeserne, er der også en anden side. 
Diagnosen har kostet ham dyrt, både professionelt og privat, forliste 
ægteskaber og tabte jobs og venskaber. Flere gange har han truffet afgø-
rende valg i sit liv, som bagefter har været uforklarlige for ham selv.
Kom med til en aften om ADHD og bliv klogere på mennesker og 
diagnosen.

221501 Mælkevejen, 5550 Langeskov Mandag 3. okt 19.30  125 kr. 

Henning Frandsen: »Banditter i habitter«
Henning Frandsen er blevet en garvet foredragsholder, efter han i 2018 stoppede som 
fuldtidsjournalist på Jysk Fynske medier. 
I dette foredrag vil han fortælle om store og små svindlere samt bondefangere og 
bedragere, der sendte chokbølger gennem landet eller fik folk til at slå sig på lårene af 
grin. Vi skal høre om Alberti og Harald Plum, men også om de små fisk, som Cham-
pagneskrædderen og hans falskmøntnervenner, om smuglerkongerne Bent Ricardo, 

Lille Jørgen Danmark og Leon Owild og om falske 
grever og markiser.
Foredraget vil desuden blive krydret med korte 
omtaler af politiets og fængselsvæsenets historie: 
opmåling af legemsdele, fingeraftryk m.v. og afstraffelse gennem tiderne, bl.a. 
rotting, ris, halshugning og hængning. Der venter en historisk aften. Foredraget 
laves i samarbejde med Ullerslev lokalhistoriske Forening.

222501 Ullerslev Kultur- og Idrætscenter  Torsdag 27. okt 19.30 75 kr.

Hanne Faldborg: »Den 3. alder, gør den til livets bedste«
Personer omkring de tres har fået en hel generation foræret. Tidligere var mange slidt 
ned, når arbejdslivet ophørte. I dag lever vi længere. Mange står med 20 år, hvor kroppens 
motor kører lydefrit, og de stortrives med de mange muligheder. MEN! Ældresagen har 
dokumenteret, at mere end hver fjerde pensionist kører træt i livet, og 65.000 er decideret 
ensomme. HVORFOR? Foredraget afdækker, at kroppen bremser for nytænkning. At sin-
det ikke er omstillingsparat. Det kan krop og sind blive! Under foredraget får alle nemme 
værktøjer og nye vinkler til at gøre den tredje alder til livets bedste. Alle lærer at forstå, at 
man ikke går i stå, fordi man bliver gammel, men man bliver gammel, hvis man går i stå. 
»Jeg anbefaler foredraget til alle, der har brug for inspiration og nye vinkler til overgangen til 
en ny livssituation. Foredraget var ikke bare topprofessionelt, det var gennemsyret af humor 
og fortælleglæde.« – Hanne Balo.

222500 Ullerslev Kultur- og Idrætscenter Torsdag 17. nov 19.30 125 kr. 

Mit liv som clairvoyant – en aften med Charllotte Esmarch
En clairvoyant er en person, der besidder en evne til at se og opfatte ting eller 
begivenheder uafhængigt af tid og rum og af det normale sanseapparat. Men hvad 
vil det sige, og hvordan opleves det at have sådanne evner?
Med afsæt i sit eget liv fortæller Charllotte om dette denne aften. Hvordan hun 
havde en mavefornemmelse, men først sent i livet fandt ud af, at hun var født med 
clairvoyante evner.
I dag bruger hun sine evner til at hjælpe andre, og hun vil fortælle om, gennem 
eksempler, hvorfor det kan give mening at se en clairvoyant. Vi kommer rundt om, 
hvad det er hun rør ved, når hun har en seance. Kort og godt bliver du inddraget i 
hendes daglige virke som clairvoyant og healer i Kerteminde. 
Det skal understreges at det ikke er en teologisk eller videnskabelig diskussion, 
men et personligt bud på hvad clairvoyancen er og kan bruges til. Undervejs vil 

der være mulighed for at stille spørgsmål. 
Velkommen til en spændende aften med et indblik i »en anden verden.«

221502 Kerteminde bibliotek Mandag 12. sep 19.30 100 kr. 5
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Ture og oplevelser

Tag med FOF Østfyn på kulturelle busture. Læs uddybende programmer på vores hjemmeside.

Gisselfeld Kloster og Skovtårnet
Navnet Gisselfeld kan føres helt tilbage til år 1370, men den røde 
borg, som man ser i dag, er fra slutningen af 1500-tallet. Det smukke 
herregårdslandskab har inspireret og tiltrukket kunstnere som f.eks. 
H.C. Andersen.
På rundvisningen kommer man helt tæt på Gisselfeld Kloster indefra. 
Vi går gennem de smukke saloner og får fornemmelsen af at være en 
del af den adelige storhedstid helt tilbage i 1600-tallet. Gisselfeld Klo-
ster byder på mange skønne unikaer, bl.a.en stor porcelæns-samling. 
Efter frokost er det tid til dagens udfordring: Vi skal besøge Camp 
Adventures’ nye udsigtstårn, Skovtårnet. Det er 45 meter højt og med 
en 650 meters spiraliserende rampe, når vi i alt 140 m. over havet, 

hvor en fantastisk udsigt langsomt åbner sig på vejen op.

222510 Bus fra Nyborg Tirsdag 6. sep 8.45-18.00 975,-

Holmegaard glasværk og Gods 
En eventyrlig verden åbner sig, når vi besøger Holmegaard glasværk, som 
er Nordens største glassamling og 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. Vi får mulighed for at se nogle af de 40.000 unikke glas, 
ét eksemplar af hvert glas, der nogensinde er blevet fremstillet på stedet. 
Efter frokost kører vi 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 beva-
ringsværdige bygningsværker, er opført i år 1635.  Efter dagens mange oplevelser kører vi tilbage mod Fyn.

222511 Bus fra Nyborg Torsdag 15. sep 8.30-18.00 845,-

Hvidstengruppen og Hvidsten Kro
På denne spændende tur kommer vi helt tæt på Hvidstengruppens 
aktiviteter.
Sammen med en lokalhistoriker går vi i fodsporene på kroejer Marius 
Fill og hans børn og svigerbørn. Vi hører historien om, hvordan 
Hvidstengruppen modtog bl.a. våben, ammunition og sprængstoffer 
til modstandskampene og den barske historie om, hvordan Hvidsten-
gruppen blev afsløret af en stikker.
Turen forsætter til Hvidsten kro, hvor vi nyder kroens 
berømte æggekage og hører kroens flere hundredårige 
historie. 

Afsluttende besøger vi museet om Hvidstengruppen og Mindelunden.
Herefter kører vi tilbage til vores hjembyer, og undervejs nyder vi kaffe og kage i bussen. 

222512 Bus fra Nyborg  Lørdag 17. sep 7.00-18.30 695,-

Besøg Københavns Lufthavn
Tag med på en unik oplevelse til Københavns Lufthavn, hvor vi 
kommer bagom en af Danmarks største arbejdspladser. Vi tager på 
en 2 ½ times guided tur og kører på lufthavnens område helt tæt 
på flyene og de store startbaner. Vi besøger brandøvelsespladsen og 
fragtområdet samt ser snerydningskøretøjerne. 
Vi kører langs Terminal 1 hen til Vilhelm Lauritzen Terminalen, 
som ses udefra. 
Undervejs hører vi anekdoter om lufthavnens lange historie.
Rundturen foregår dels til fods og dels i bus.
Lufthavnens sikkerhedsregler er gældende for denne tur.  
(Dvs oplys navn, og cpr, og medbring gyldigt pas eller kørekort til 
checkin) Turen er ikke egnet til kørestolsbrugere. 

222513  Bus fra Nyborg  Søndag 25. sep 10.00-17.30 799,-

Bremen og Mercedes-fabrikken
På denne dejlige mini-
ferie er der mulighed 
for at opleve bilfabrik-
ken Mercedes. Vi skal se 
hvordan man arbejder 
på en topmoderne 
fabrik ved hjælp af en 
blanding af robotter og 
dygtige medarbejdere. 
Vi kommer helt tæt på, 
hvordan storproducenten producerer deres unikke, verdenskendte biler. Desuden byder turen også på en guided 
rundtur i den gamle bydel i Bremen, med krogede, snævre gader og omkring 100 gavlhuse fra 1400-1500-tallet fyldt 
med liv fra kunsthåndværkere, restauranter og butikker.

222514 Bus fra Nyborg  Tirsdag 1. til onsdag 2. nov Fra 1895,-

Jul i Tivoli 
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 med gløgg. Inden vi 
forlader København, skal vi naturligvis se det smukt juleudsmykkede 
Kongens Nytorv.
Læs hele programmet på www.fof/oestfyn.

222515 Bus fra Nyborg  Fredag 2. dec 10.30-20.30 795,-
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Hjemmeside med WordPress – grundkursus
Grundkursus. Her lærer du at anvende WordPress, der 
både er gratis og fleksibelt. Med WordPress kan du op-
bygge hjemmesider og blogs. På kurset starter vi med det 
helt basale, hvorfra vi bygger videre. Vi skal arbejde med 
indholdet på en hjemmeside, som typisk er tekst, billeder 
og til dels video. Indholdet er tæt forbundet med hjem-
mesidens design. Det skal vi også bruge lidt krudt på. Alt 
det der skal til, for at lave en god hjemmeside.
Fleksibiliteten i WordPress er tæt forbundet med tema-
erne (design) og plugins, som giver ekstra muligheder. 
Dem er der rigtig mange af.
Vi vil gerne have besøgende på hjemmesiden, derfor 
skal vi også kigge på SEO eller søgemaskineoptime-
ring. 
Kurset er en introduktion til WordPress. Det forventes at du har et grundlæggende, almindeligt kendskab til com-
puter.  Medbring egen computer (ikke iPad). Kursusmateriale: 150,-

Kerteminde og Nyborg 2022-23: Underviser Brian Skaaning
221860 Kerteminde Byskole onsdag 7. sep 18.30-21.00 7 gange 1025,- 
232360 Birkhovedskolen  torsdag 12. jan 18.30-21.00 7 gange 1025,-

Hjemmeside med WordPress – opfølgningskursus  Nyhed
Dette kursus er en opfølgning til grundkurset. Her har du mulighed for at få afklaret spørgsmål, der er opstået 
undervejs i dit arbejde med din hjemmeside efter afslutningen på grundkurset. 
Du kan også få repeteret eller uddybet forskellige emner, der er blevet berørt på grundforløbet, men som du gerne 
vil have mere viden omkring. Sikkerhed vil vi bruge en enkelt mødegang på. Cookies, flere sprog, billeder, SEO, 
statistik m.v. er andre mulige emner. Det kommer også an på jer.
Medbring din egen bærbare computer – ikke iPad. Kursusmateriale kan evt. tilkøbes. 

Kerteminde og Nyborg 2022- 23: Underviser Brian Skaaning
221861 Kerteminde Byskole torsdag 3. nov 18.30-21.00 3 gange 500,-
232361 Birkhovedskolen  torsdag 16. mar 18.30-21.00 3 gange 500,-

Online hold
FOF Østfyn er startet op med rene online hold: Følg kurset hjemme fra stuen eller er det en del af dit arbejde?
Se mere om kurserne på vores hjemmeside.

222870 Lær at lave flotte grafiske materialer 
 med Canva 
222871 Lær at bearbejde billeder til Facebook 
 og instagram med Canva
222872 Grundkursus: Arbejd med din hjemmeside 
 i WordPress 
222873 Opfølgningskursus: 
 Mere om WordPress
222874 Opfølgningskursus: 
 Elementor Pro til WordPress 
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Litteratur

Individ og Fællesskab  Nyhed
Fire moderne romaner – fire foredrag
4 eftermiddage i efteråret kan du møde nordiske romaner og høre om, 
hvordan de skildrer livet på de betingelser, som naturen og 
skiftende tiders samfundsforhold stiller op.  
Tag kaffen med, læn dig tilbage og nyd et godt foredrag. 
(Det er ikke nødvendigt at have læst bogen for at nyde foredraget 😊).
Efter foredraget er der mulighed for samtale om bogen, hvis man har lyst.

Mogens Davidsen
Islandske Konger af Einar Mar Gudmundsson(Island) (27. okt)
De fortabte Spillemænd af William Heinesen (Færøerne) (10. nov)

Agnete Holm Hvidt
60 kg Solskin af Hallgrimur Helgason (Island) (24. nov)
Dead Man Walking af Hans Otto Jørgensen (Danmark) (8. dec)

Kerteminde 2022: Lektor Mogens Davidsen og Cand.mag Agnete Hvidt
221550 Kerteminde bibliotek, mødelok. torsdage 27. okt, 10. nov, 24. nov og 8. dec kl. 14.00- 16.00 
    4 gange 300,-

Litteraturhøjskole
Har du lyst til at læse – og til at tale om det, du har læst?
Litteratur sætter tanker i gang. Og det er berigende at dele læseoplevelser med andre, der har læst samme værk.
Litteraturhøjskolen er et fællesskab, hvor vi læser romaner, noveller og digte og sammen finder frem til, hvad 
teksterne siger os. Samtalerne udspringer af vores oplevelser med teksterne, og der er plads til alles syn på emnerne. 
Man kan altså være med, blot man har lyst til at læse klassiske og aktuelle litterære tekster.
I denne sæson vil vi læse: George Orwells Kammerat Napoleon og Morten Nielsens Samlede digte, som bla.er 
kritik af totalitære tendenser og er en kærlighedserklæring til livet.
Scherfigs Det forsvundne forår og Herman Bangs Foran Alteret. Begge værker udfolder knuste drømme og håb, 
samtidig med at de antyder alternative veje at gå.
Ida Jessens dobbeltromaner En ny tid og Dr. Bagges anagrammer, hvor vi først følger en nyuddannet lærerindes 
livsbane (i den første roman), og sidenhen hører om de samme begivenheder fra ægtefællens perspektiv (i den 
anden roman). 
(Se MEGET mere om litteraturhøjskolen på www.FOF.dk/oestfyn).
NB: Vi tager os naturligvis også tid til en tår kaffe og en snak om livets gang.

Nyborg 2022-23: Underviser Leena Haastrup
222550 Vestervold tirsdag 20. sep, 25. okt, 22. nov, 24. jan, 28. feb, 28. mar 9.00-11.30 6 gange 780,-
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»VILD«-sanke tur
Tag med i naturen – med alle sanser og lær hvad der kan spises 
derude i naturens store køkkenhave
På dette kursus kan du udfordre dig selv i at smage og lære om 
naturens urter og grønt.
Naturvejlederen lærer dig på denne guidede 3 timers sanke tur, 
hvad du kan spise fra naturen i grøftekant, i skov, på strand og på 
eng. 
Undervejs sankes de spiselige urter. Efterfølgende tilberedes en 
appetizer menu over stormkøkken, og så skal de fremtryllede fanta-
stiske retter indtages sammen.
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 2022-23: Instruktør Mia Rafn Hansen
221840 Bogensø Strand p-plads lørdag 3. sep 10.00-13.00 1 gang 300,-
221841 Fynshoved p-plads Jøvet onsdag 14. sep 17.00-20.00 1 gang 300,-
221842 Fynshoved p-plads Jøvet onsdag 28. sep 17.00-20.00 1 gang 300,-
231340 Lundsgårds klint p-plads Klintevej onsdag 3. maj 17.00-20.00 1 gang 300,-
231341 Fynshoved p-plads Jøvet søndag 14. maj 10.00-13.00 1 gang 300,-
231342 Måle strand p-plads til højre onsdag 24. maj 17.00-20.00 1 gang 300,-

Golf for alle Nyhed
Golf er for alle, og nu har du mulighed for at finde ud af, om det også er noget for dig. 
Golf giver motion for hele kroppen og en masse dejlige natur oplevelser.
Der spilles og trænes golf hver gang, men der undervises også i regler og etikette, – og der er ingen 
dumme spørgsmål. Vi starter fra bunden, og alt udstyr er med i prisen. Skiftende undervisere kik-
ker forbi på holdet.
Kurset giver dig de færdigheder, der skal til, for at få et golfkort til Dansk Golf Union.
Man kan tilmelde sig prøven for et mindre gebyr efter kurset.
Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Martin på tlf. 26 20 37 16.
Kom med ud i naturen, måske venter en ny dejlig hobby.

Rønninge 2022: Tovholder Martin Dam Ludvigsen 
221850 Sølykke golf, Vesterskovvej 1 tirsdag 30. aug 16.00-18.30 
    7 gange 950,-

FOF Østfyn giver naturen ekstra plads i år
Så du foredraget med Mikael Kamber side 4. Herunder møder du vandreture, sanketure, golf og ture med K.  
Kunsten i naturen. Naturen kan give os så meget og den er lige derude. Men nogle gange er det som med opera … 
det er godt med en guide, hvis man skal have ekstra meget ud af det.

Aktivt vandrefællesskab – for seniorer og andre interesserede Nyhed
Har du lyst til at være aktiv i naturen og mærke hvad friluftslivet 
kan gøre for dig?
Mangler du initiativ til at komme ud og nogen at dele oplevelserne 
med – så er disse vandrefællesskabs ture noget for dig. Naturvejlede-
ren guider dig gennem en 3-5 km tur med natur-og smags-oplevelser, 
men der er også tid til ro eller samtale. Materialer og grej til dagens 
naturoplevelse medbringes af vejlederen. 
Du møder blot op, klædt på til gåturen efter vejr og vind, i godt fodtøj. 
Medbring evt. egen vanddunk, en snack/madpakke, vandrestave.
Det vil være et mindre hold og til en lille pris, så alle kan være med. 
Du kan deltage en gang eller på flere af turene. 

Tilbud er primært for ældre 60+ eller førtidspensionister. Evt. enlige, som ønsker samvær, fællesskab og oplevelser 
sammen med andre. Du skal som udgangspunkt kunne bevæge dig og gå omkring 5 km. i roligt tempo i fladt ter-
ræn. Rullestolsbrugere er velkommen sammen med en hjælper. (I tilfælde af meget dårligt vejr aflyses turen).
Har du spørgsmål til naturmøderne er du velkommen til at skrive til Mia: friluftsformidler@gmail.com

Kerteminde 2022-23: Instruktør Mia Rafn Hansen
221843 Spejderhuset, Enggade 17, Kerteminde onsdag 28. sep 10.00-13.00 1 gang 50,-
221844 Kølstrup Forsamlingshus torsdag 20. okt 10.00-13.00 1 gang 50,-
221845 Sybergland Kerteminde mandag 7. nov 10.00-13.00 1 gang 50,-
231343 Kølstrup Forsamlingshus tirsdag 21. mar 10.00-13.00 1 gang 50,-
231344 Sybergland Kerteminde onsdag 12. apr 10.00-13.00 1 gang 50,-
231345 Spejderhuset, Enggade 17, Kerteminde mandag 4. maj 10.00-13.00 1 gang 50,-

En dag med natur og kunst Nyhed
– bliv inspireret til fordybelse, sansning og kunstnerisk udtryk
Kom med på en sanselig dag, hvor du bliver guidet gennem naturen og  
kunsten. Vi bevæger os fra stranden gennem skoven til haven.  
Alle steder er der sanseoplevelser og skabelsesprocesser.
Vi skal høre, se, smage og mærke naturen og omsætte indtryk 
til billeder. Lave egne pensler, male i vandkanten, trykke med 
planter, m.m. Vi slutter af i en natur-have, hvor vi tilbereder små 
smagsoplevelser fra dagen over bål.
Underviserne medbringer alle materialer til såvel mad i haven, 

som kunstneriske aktiviteter. Kom med et åbent sind og en vindtæt jakke og bliv beriget med en 
masse dejlige oplevelser i natur rammer.
Medbring termokande med drikkelse, madpakke og lille siddeunderlag. 
Evt akvarel blok A2. Materialer i øvrigt kan købes.

Kerteminde 2022-23: Instruktør Mia Rafn Hansen og Kirsten Hesselager
221847 Måle Strand, p-pladsen på højre side lørdag 17. sep 10.00-16.00 1 gang 630,-
231347 Måle Strand, p-pladsen på højre side lørdag 3. juni 10.00-16.00 1 gang 630,-
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Krop og bevægelse
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Mave-ryg
En stærk ryg og en velfungerende mavemuskulatur er afgørende for, hvordan vi fun-
gerer i vores hverdag.
På mave-ryg-holdet arbejder vi med bevægelighed i rygsøjlen, med at kunne stabi-
lisere lænderyggen ved at lære at bruge muskelkorsettet og med at styrke de store 
muskelgrupper i ryg og mave. Træningen foregår i roligt tempo. 
Medbring træningsmåtte og en lille pude.

Kerteminde 2022-2023: Instruktør fysioterapeut Ida Agerbæk 
221614 Kertemindehallen, Kondirummet torsdag 1. sep 10.10-11.20 15 gange 850,-
231114 Kertemindehallen, Kondirummet torsdag 5. jan 10.10-11.20 18 gange 985,-

Rytmisk Bevægelse – Move and flow     (Tidligere Theanetics)

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, bøl-
gende, trækkende og skubbende bevægelser. Vi arbejder også med langsomme, glidende og 
flydende bevægelser (flow), hvor vi også bruger sanserne, forestillingsevnen og billedspro-
get 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 forskel-
lige danseformer.
Medbring liggeunderlag, håndklæde og vandflaske. 

Kerteminde 2022-2023: Instruktør Inge Strandby 
221620 Kertemindehallen Annekset tirsdag 6. sep 9.00-10.30 14 gange 1000,-
221621 Kertemindehallen, Kondirummet onsdag 7. sep 9.00-10.30 14 gange 1000,-
231120 Kertemindehallen Annekset tirsdag 10. jan 9.00-10.30 18 gange 1270,-
231121 Kertemindehallen, Kondirummet onsdag 11. jan 9.00-10.30 18gange 1270,-

Langeskov 2022-2023: Instruktør Inge Strandby 
221622 Langeskov skole Bakken gym mandag 5. sep 16.30-18.00 14 gange 1000,-
221623 Hans Tausenscenteret onsdag 7. sep 11.00-12.30 14 gange 1000,-
231122 Langeskov skole Bakken gym mandag 9. jan 16.30-18.00 16 gange 1140,-
231123 Hans Tausenscenteret onsdag 11. jan 11.00-12.30 18 gange 1270,-

Fascial Flow  Nyhed
Fascial Flow er en blid og dynamisk bevægelsesform, der kontakter 
bindevæv og nervesystem på kroppens egne præmisser. Gennem en 
blanding af guidede bevægelser og kreativ udforskning øger du din 
kropsbevidsthed og får en oplevelse af samhørighed mellem fysik, 
følelser og tanker. Fascial Flow giver ro i nervesystemet og løsner op for 
fysiske og psykiske spændinger. Lag på lag tøj anbefales, så temperatu-
ren nemt kan reguleres.
Medbring liggeunderlag og gerne et lille tæppe. (Underviseren medbringer 
øvrige redskaber).

Kerteminde 2022: Instruktør Helle Hollnagel 
221616 Kerteminde Byskole Gym sal mandag 29. aug 19.00-20.30  12 gange 925,-

Stram op med Foamroller
Træning og massage med den populære foamroller – 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, sup-
pleret 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 2022-2023: Instruktør fysioterapeut Ida Agerbæk 
221610 Kertemindehallen, Kondirummet mandag 29. aug 17.15-18.45  15 gange 1070,-
231110 Kertemindehallen, Kondirummet mandag 9. jan 17.15-18.45 18 gange 1270,-

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 bæk-
ken/lænderyg problemer, samt grundtræning til mere kraftbetonede motionsformer. Dejlig afspændende træning.
Almindeligt træningstøj eller løstsiddende tøj. Medbring liggeunderlag, håndklæde og en lille pude.

Kerteminde 2022-2023: Instruktør fysioterapeut Ida Agerbæk 
221612 Kertemindehallen, Kondirummet onsdag 31. aug 16.30-18.00 15 gange 1070,-
221613 Kertemindehallen, Kondirummet torsdag 1. sep  8.30-10.00 15 gange 1070,-
231112 Kertemindehallen, Kondirummet onsdag 4. jan  16.30-18.00 20 gange 1390,-
231113 Kertemindehallen, Kondirummet torsdag 5. jan  8.30-10.00 18 gange 1270,-

Det er godt for kroppen
Gitte Andersen går til rytmisk bevægelse. Og det vil hun nødigt undvære, så hun kommer igen til næste 
sæson.
Hvad får du ud af at gå til rytmisk bevægelse?
Rigtigt meget. Vi får bevæget hele kroppen, og vi får pulsen op. Så det er rigtigt godt for både styrke og smidighed, 
så det løsner godt op i skuldre og nakke. Jeg kan tydeligt mærke en forskel, når jeg ikke har været der. Så jeg er klar 
igen til næste sæson. Også fordi vores underviser er inspirerende, sød og engageret. Og så har vi det ovenikøbet 
hyggeligt på holdet.
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Yoga & Qigong

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

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

læs meget mere og se holdplan på hjemmesiden

www.lavminryg.nu

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 2022-23: Instruktør Ida Mørk
222640 Nyborg Idræts- & Fritidscenter tirsdag 30. aug 10.10-11.30 14 gange 990,-
232140 Nyborg Idræts- & Fritidscenter tirsdag 10. jan 10.10-11.30 14 gange 990,-

MindYoga
Yoga med blide stræk og balanceøvelser, hvor vejrtrækningen er vores fokus 
ved hver øvelse. 
Vi laver øvelser for at gøre mave og ryg muskler stærke og stabile sammen 
med de andre muskler og led i kroppen.
Afspænding med Mindfulness og om hvad stress og angst gør ved vores krop, 
psyke og sjæl.
Medbring yogamåtte, vand, tæppe og varmt afslappet tøj, gerne flere lag til at 
regulere kropsvarmen med.

Dalby 2022-23: Instruktør Randi Andersen
221670 Hindsholm skolen mandag 29. aug 17.30-18.45 14 gange 950,-
231170 Hindsholm skolen mandag 9. jan 17.30-18.45 14 gange 950,-

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 og er i tvivl, 
om 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 2022-2023: Underviser Yoga- og idrætslærer Trine Hyldgaard
221660 Kulturhus Fjorden mandag 5. sep  9.00-10.30 14 gange 1140,-
221661 Kulturhus Fjorden mandag 5. sep 10.45-12.15 14 gange 1140,-
231160 Kulturhus Fjorden mandag 9. jan  9.00-10.30 16 gange  1280,-
231161 Kulturhus Fjorden mandag 9. jan 10.45-12.15 16 gange  1280,-
Nb: Underviser 3. april
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    Blid bevægelse
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. Vi tager 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, – med hensyn til individuelle 
»skavanker«.
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 2022-2023: Instruktør Inge Strandby 
221624 Kertemindehallen, Annekset tirsdag 6. sep 10.40-12.10 14 gange 1000,-
231124 Kertemindehallen, Annekset tirsdag 10. jan 10.40-12.10 18 gange 1270,-

Ekstra Blid bevægelse Nyhed
På dette hold starter vi ekstra blidt og bygger langsomt op. 
Vi undersøger kroppens muligheder, træner åndedrættet, løsner spændinger op, styrker 
musklerne og øger smidigheden. Vi laver øvelser der styrker balanceevnen og kropsbevidst-
heden. Der vil være elementer af yoga, pilates, mindfulness og flydende bevægelse (Flow).
Holdet er hensyntagende, det vil sige der kun er 5-8 deltagere og der er mulighed for at give 
individuel instruktion og tage hensyn til individuelle problemstillinger. 
Undervisningen tager udgangspunkt i kroppens nuværende tilstand, som styrkes og foran-
dres gennem forløbet, der indeholder både fysisk og mental træning. Og så må det også godt 
være sjovt at bevæge sig. Vi bruger hjælpemidler såsom bolde, elastikker og ruller.
Medbring liggeunderlag, håndklæde, lille hovedpude, tæppe eller stort tørklæde og drikkedunk.

Kerteminde 2022-2023: Instruktør Inge Strandby 
221625 Kertemindehallen, Annekset tirsdag 6. sep 12.20-13.50 14 gange 1000,-
231125 Kertemindehallen, Annekset tirsdag 10. jan 12.20-13.50 18 gange 1270,-



Yin yoga  Nyhed
I Yin Yoga praktiserer vi blide stræk i længere tid, ca. 3-6 minutter. 
Yin Yoga er fysisk rettet mod vores bindevæv, ledbånd og knogler. 
Vi løsner i /omkring hofter, bækken og nederste del af rygsøjlen, 
skuldre, arme, nakke, hænder.  
Yin Yoga passer til alle, da stillingerne har flere variationer til at 
opnå samme effekt på det pågældende fokusområde.
Yin Yoga er en god kontrast til en hektisk hverdag. 
Kan forbygge stress og/eller hjælpe dig, der har været ramt eller pt 
er ramt af stress. Yin Yoga giver RO i krop, sind og sjæl.

Påklædning: Tøj du kan bevæge dig frit i, sokker og trøje til afspændingsdelen. 
Medbring måtte (gerne tykt) 1-2 tæpper, yogablokke (kan lånes til en start), yoga bælte eller langt tørklæde. Vand-
dunk. Maks. 7 på et hold.

Salby efteråret 2022: Underviser Lotte Thygesen
221680 Salby Bygade 28, Mesinge mandag 22. aug  9.30-11.00 13 gange 1660,-
221681 Salby Bygade 28, Mesinge tirsdag 23. aug 19.00-20.30 13 gange 1660,-

· 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.

Kurser i den nye tids energi

NEW CONCEPT CENTER

Læs mere på hjemmesiden
www.newconceptcenter.com

TJEK 
det 

SIDSTE NYE 
på vores 

FACEBOOK side
… FOF Østfyn

Yin yoga for mænd Nyhed
Yin yoga er for alle. 
Dog er det tydeligt at mange mænd ikke helt er bevidste om, hvad det 
kan give. »Jeg er stiv, som et bræt« bruges ofte som undskyldning. 
Kære skønne mænd: Kom ud af din komfort zone og giv dig selv, din 
krop og sind en velfortjent kontrast til et (ofte) hektisk liv. 
Du skal ikke være smidig, det er dog ofte en bivirkning, der kommer 
ved Yin yoga. 😊 Du skal ikke præstere. Du skal bare være dig, selv 
om det kan være en udfordring. 😊
Yin er en stille og rolig form for yoga, dog ikke uden at være udfor-
drende.
Du vil være i de forskellige stillinger 3-5 min., hvor du bruger din 
vejrtrækning til at »slippe« mere og mere. 
Kvinder har ofte »poker face«, når de er udfordret. 😊 
Mænd bander og brokker.  Så derfor kan det være godt med et mandehold, hvor grin og band er ok. 
Medbring yogamåtte, tæppe, drikkedunk. Maks. 7 på et hold.

Salby efteråret 2022: Underviser Lotte Thygesen
221682 Salby Bygade 28, Mesinge mandag 22. aug 17.00-18.30 13 gange 1660,-
221683 Salby Bygade 28, Mesinge mandag 22. aug 19.00-20.30 13 gange 1660,-

Yin & Fødder  Nyhed
På Yin & Fødder holdet bruger vi noget af yogatiden på specifikt at træne fødder. 
Vi laver øvelse, der handler om fødder. 
Vi forebygger skader og bearbejder dem, der er sket, f.eks. nedsunken forfod, 
storetå der vinkler, platfod, hammertær, hælspore mm. 
Læs mere om Yin yoga på de foregående hold. 
Der er yin-stillinger, hvor fødder er fokusområder, og der er fodøvelser, der 
naturligt gavner i din yin praksis, derfor er en kombination af Yin & Fødder et 
super mix. Alle kan være med. 
Medbring yogamåtte. Maks. 7 på et hold.

Salby efteråret 2022: Underviser Lotte Thygesen
221684 Salby Bygade 28, Mesinge tirsdag 23. aug 8.30-10.30 13 gange 1840,-
221685 Salby Bygade 28, Mesinge tirsdag 23. aug 16.30-18.30 13 gange 1840,-
221686 Salby Bygade 28, Mesinge mandag 22. aug 15.00-16.30 13 gange 1660,-
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Lotte Thygesen oplevede på sin egen krop yogaens effekt og valgte at uddanne sig som yogaunderviser.
Den hektiske tilværelse får os til at spænde op i kroppen og negligere, hvordan vi har det. Her kan yin yoga gøre en 
kæmpe forskel. Også selv om man har nogle skavanker, som man skal tage hensyn til. 
 Selv har jeg et nedslidt knæ, og her er yogaøvelserne med til at mindske generne og smerterne betydeligt. Men 
yin yoga er ikke kun godt for kroppen. Det giver også en ro i sindet. Og så vil jeg også godt slå et slag for, at yoga 
altså ikke kun er for kvinder. Mændene kan bestemt også have glæde af det, og jeg har både rene mandehold og 
blandede hold. 
Alle er velkomne. 

Yoga i Salby 



T
IL

M
E

L
D

: w
w

w
.f

of
.d

k/
oe

st
fy

n

19

Yoga i Langeskov

Hatha Yoga
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.

Langeskov 2022-23: Underviser Lene Møller Rasmussen
221650 Pilegaards Allé 1 tirsdag 30. aug 17.00-18.30 14 gange 1140,-
231150 Pilegaards Allé1 tirsdag 3. jan 17.00-18.30 16 gange 1280,-

Hatha  Yoga 
Hatha yoga er en ældgammel visdom. En holistisk videnskab, som kan kurere næsten alle 
dårligdomme. Kroppen indtager forskellige fysiske stillinger (såkaldte asanas), men teknik-
ken er mere end det. 
Med Pranayama – en yogisk åndedrætsteknik – og i kombination med koncentrations- og 
meditationsteknikker, får du alt det, Hatha-traditionen tilbyder.
Yoga mindsker – eller måske direkte – fjerner stress og gør, at vi ældes med ynde.

Langeskov 2022-2023: Underviser Astrid Elkin
221655 Pilegårds Alle 1 torsdag 1. sep 16.00-17.30 14 gange 1140,-
231155 Pilegårds Alle 1 torsdag 5. jan 16.00-17.30 16 gange 1280,-

Yoga for mænd Nyhed
Hvorfor skal du som mand dyrke yoga?
Yoga skaber en masse helbredseffekter som øget og mere balance-
ret styrke, vægttab, potentielt færre skader og lændesmerter, bedre 
holdning og sænkning af kroppens stressniveau og endda et bedre 
sexliv! Så hvad venter du på? 
Det er aldrig nogensinde for sent at starte med at dyrke yoga … 
selv hvis du er over 80. Både med hensyn til det fysiske, dvs at du 
lever længere, men også det mentale: Bevægelse udløser stoffer, 
som kommer til at give dig en følelse af velbehag. Med andre ord 
kommer du ikke bare til at få et længere liv, men de år, du får, 
bliver også meget mere behagelige. 
Dyrker du andre sportsgrene vil du opleve at yogaen forbedrer 
din ydeevne i disse.
Her er ingen forventninger om, at du har viden eller erfaring med 
yoga – bare kom som den mand, du er. 
Hvis du tror, at yoga kun er for kvinder, så tro om igen. Medbring en yogamåtte og evt en drikkedunk.

Langeskov 2022-2023: Underviser Astrid Elkin
221657 Pilegårds Alle 1 torsdag 1. sep 17.45-19.15 14 gange 1140,-
231157 Pilegårds Alle 1 torsdag 5. jan 17.45-19.15 16 gange 1280,-
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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, pennal-
hus, 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, stål-
lineal, 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

Kerteminde 2022: Underviser Ellen Loumann Lissau 
221730 Kerteminde Byskole lør 1 + søn 2. okt 9.00-15.00 2 gange 800,-

Akvarel-eksperimenter
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, 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 akvarel-
papir, helst 300 g. Der er også mulighed for at købe godt papir på kurset.
Medbring mad og drikke.

Kerteminde 2023: Underviser Kirsten Muchitsch Hesselager
231212 Skolestuen i Vingen på museet lør 25.3 + søn 26. marts 10.00-15.00 2 gange 775,- 

Kreative fag



Grafiske eksperimenter 
Grafik er sjovt, gribende og afhængighedsskabende.
Vi skal lege med og afprøve flere forskellige grafiske teknikker, 
såsom collografi, linoleumstryk, radering, plantetryk 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 2022-2023: Underviser Kirsten M Hesselager 
221710 Måle Bygade 40 tirsdag 13. sep 18.00-21.00 5 gange 1250,-
231210 Måle Bygade 40 tirsdag 14. mar 18.00-21.00 5 gange 1250,-

Grafik – weekend
Grafik er dybt fascinerende, man ridser, snitter eller tegner i en plade, valser eller ind-
gnider 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 radering i 
plexiglas. 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 2022-2023: Underviser Kirsten M Hesselager 
221711 Måle Bygade 40 fre 30. sep 14.00-18.00  +  lør 1. okt 10.00-16.00 2 gange 875,-
231211 Måle Bygade 40 fre 14. apr 14.00-18.00  +  lør 15. apr 10.00-16.00 2 gange 875,-

Keramik
Velkommen i den keramiske verden. 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.
Påregn udgift til eget forbrug af materialer.
Spørgsmål til kursets indhold kan stilles til underviseren på tlf. 30 555 444.

Dalby efterår 2022: Underviser Helle Fabricius
221750 Den Keramiske Smedje tirsdag 13. sep 19.00-21.35 10 gange 1220,-
221751 Den Keramiske Smedje onsdag 14. sep 10.00-12.35 10 gange 1220,-
221752 Den Keramiske Smedje onsdag 14. sep 14.00-16.35 10 gange 1220,-
221753 Den Keramiske Smedje onsdag 14. sep 19.00-21.35. 10 gange 1220,-

Dalby forår 2023: Underviser Helle Fabricius
231250 Den Keramiske Smedje tirsdag 17. jan 19.00-21.35 12 gange 1480,-
231251 Den Keramiske Smedje onsdag 18. jan 10.00-12.35 12 gange 1480,-
231252 Den Keramiske Smedje onsdag 18. jan. 14.00-16.35 12 gange 1480,-
231253 Den Keramiske Smedje onsdag 18. jan 19.00-21.35 12 gange 1480,-

Keramik – weekend 
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, som passer alle.
Spørgsmål til kursets indhold kan stilles til underviseren på  
tlf.nr. 30 555 444.
Max. 8 deltagere, så hurtig tilmelding tilrådes.

Dalby efterår 2022: Underviser Helle Fabricius
221754 Den Keramiske Smedje lørdag 29. okt + søndag 30. okt  10.00-15.30  930,-
 efter aftale + 3 lektioner 3 gange
 
Dalby forår 2023: Underviser Helle Fabricius
231254 Den Keramiske Smedje lørdag 25.feb + søndag 26. feb 10.00-15.30  930,-
 efter aftale + 3 lektioner 3 gange 
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Golf for alle
I naturskønt område ved Rønninge

• Golf behøver ikke at være dyrt
• Pay & Play og mulighed for DGU/golfkørekort
• Det er sjovt - så kom og prøv!

Vesterskovvej 1, 5550 Langeskov  •  Tlf. 26 20 37 16  •  Læs mere: www.soelykkegolf.dk
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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 torsdage aftener og nørkler derudaf i en hyggelig at-
mosfære, 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.

Birkende 2022-2023: Tovholder Pia Thinesen
221740 Hans Tausen Centret, Birkende ulige uger torsdag 15. sep 19.00-21.45 7 gange 480,-
231241 Hans Tausen Centret, Birkende lige uger torsdag 12. jan 19.00-21.45 7 gange 480,-

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 mate-
rialer til hver kursusgang.

Skellerup efterår 2022: Underviser Sanne Andersen
222770 Højbjergvej 18, Skellerup lige uger tirsdag 20. sep 19.00-21.45 6 gange 865,-
222771 Højbjergvej 18, Skellerup lige uger onsdag 21. sep 19.00-21.45 6 gange 865,-
222772 Højbjergvej 18, Skellerup ulige uger onsdag 28. sep 10.00-12.45 6 gange 865,-
222773 Højbjergvej 18, Skellerup ulige uger onsdag 28. sep 19.00-21.45 6 gange 865,-

Skellerup forår 2023: Underviser Sanne Andersen
232270 Højbjergvej 18, Skellerup lige uger tirsdag 24. jan  19.00-21.45 6 gange 865,- 
232271  Højbjergvej 18, Skellerup lige uger onsdag 25. jan 19.00-21.45 6 gange 865,-
232272 Højbjergvej 18, Skellerup ulige uger onsdag 18. jan 10.00-12.45 6 gange 865,-
232273 Højbjergvej 18, Skellerup ulige uger onsdag 18. jan 19.00-21.45 6 gange 865,-

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 lungesyg-
dom, 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 

Nyborg 2022- 2023: Underviser Lene Dam
222780 Vestervold onsdag 24. aug 13.30- 15.30 14 gange 420,-
232280 Vestervold onsdag 11. jan 13.30- 15.30 14 gange 420,-

Kertemindeegnens Lungekor 
Se beskrivelse ovenover.

Kerteminde 2022-2023: Underviser Lene Dam
221781 Kulturhus Fjorden onsdag 24. aug 9.30- 11.30 14 gange 420,-
231281 Kulturhus Fjorden onsdag 11. jan 9.30- 11.30 14 gange 420,-

Glad sang
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.

Munkebo 2022-2023: Underviser Lili Agerskov
221783 Munkebo kulturhus onsdag 31. aug 10.00- 12.00 15 gange 585,-
231283 Munkebo kulturhus onsdag 18. jan 10.00- 12.00 15 gange 585,-
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Sang & musik

@nillekerteminde

#butiknillekerteminde

Totalforhandler af:

O N I O N
R E G I A
F I L C O L A N A
H J E R T E G A R N
P E R M I N 
K A R E N  K L A R B Æ K
P E T I T E K N I T
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Kjertekoret 
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 hjem-
mebagt 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 2022-2023: Underviser Lili Agerskov
221784 Nymarksskolen Aulaen onsdag 31. aug 19.00- 21.15 15 gange 770,-
231284 Nymarksskolen Aulaen onsdag 18. jan 19.00- 21.15 15 gange 770,-

Musik med Christian Arendt
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 vel- 
komne 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.

Guitar 
221790 Kerteminde, Revninge og Munkebo Start uge 36 14 gange 1665,-
231290 Kerteminde, Revninge og Munkebo Start uge 1 14 gange 1665,-

Bas 
221791 Kerteminde, Revninge og Munkebo Startuge 36 14 gange 1665,-
231291 Kerteminde, Revninge og Munkebo Start uge 1 14 gange 1665,-

Klaver og Keyboard
221792 Kerteminde, Revninge og Munkebo Startuge 36 14 gange 1665,-
231292 Kerteminde, Revninge og Munkebo Start uge 1 14 gange 1665,-

Trommer
221793 Kerteminde, Revninge og Munkebo Start uge 36 14 gange 1665,-
231293 Kerteminde, Revninge og Munkebo Start uge 1 14 gange 1665,-

Samspil – samspil er rock, blues m.m.
221794 Kerteminde, Revninge og Munkebo Start uge 36 14 gange 1665,-
231294 Kerteminde, Revninge og Munkebo Start uge 1 14 gange 1665,-
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Musik giver glæde
Søren Nordborg havde ikke spillet klaver, siden han var barn. Men for et par år siden begyndte han igen. 
Det giver mig rigtigt meget at spille. Det er fint at blive udfordret og så mærke, hvordan spillet langsomt, men 
sikkert udvikler sig. Christian Arendt er jo selv professionel musiker (medlem af bandet Malurt), men også 
rigtig dygtig til at motivere og lære fra sig.  Jeg havde altid spillet melodistemme, men han åbnede mine øjne for 
glæden ved at spille rytmisk musik. Udover at være en dygtig underviser, så er Christian også en rigtigt hyggelig 
fyr. Så jeg har bestemt ikke fortrudt, at jeg gik i gang med at spille klaver igen. Og til andre vil jeg sige: Giv dig 
i kast med det og vær tålmodig. Det kræver vedholdenhed, men hvis du giver dig tid, så venter der masser af 
glæde.

Klaver 
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.

Nyborg 2022-23: Underviser Sigrid Hasling
222785 Birkhovedskolen musik torsdag 8. sep 15.30-18.30 12 gange 1440,-
232285 Birkhovedskolen musik torsdag 5. jan 15.30-18.30 12 gange 1440,-

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 2022-2023: Underviser Andreas Bøttiger
221795 Kerteminde/Birkhovedskolen torsdag 8. sep 17.00-19.00 14 gange 1665,-
231295 Kerteminde/Birkhovedskolen torsdag 5. jan 17.00-19.00 14 gange 1665,-
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Asiatiske dumplings  Nyhed
En østasiatisk verden skal udforskes. En verden med spændende 
råvare, både klassiske og moderne opskrifter og en masse tekniker 
til velsmagende og fantastiske dumplings. Her i blandt kinesiske 
wontons, japanske gyozaer, både stegte og friske forårsruller, nogle 
smagfulde dyppelser, lækre tilbehør og serveringsmuligheder. 
Vi vil bruge tid på foldeteknikker fra begynder til mere øvet 
niveau, tilberedningsmetoder og kreative løsninger. Vi tager hver 
gang fat i en ny type dumplings, så der er god tid til at lære dem 
godt at kende, lave og tilberede dem perfekt. Vi slutter af med at 
nyde vores kreationer sammen over en god samtale. 

Medbring selv drikkevarer efter behag. Udgifter til råvarer afregnes med underviseren hver gang ca. 75-100 kr.

Kerteminde efterår 2022: Underviser Sophie Amalie Frausing Christensen
221821 Kulturhus Fjorden mandage 12., 19. og 26. sep 17.30-21.00 3 gange 590,-

De Franske Oste 
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 håndværker, når råmælksoste fra små – hoved-
salig – 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.

Kerteminde efterår 2022: Underviser Yves Antoine
221810 Munkebo kulturhus  torsdag 22. sep 18.00-21.00 1 gang 340,-
221811 Kerteminde hallen, mødelokale torsdag 6. okt 18.00-21.00 1 gang 340,-

Around the World 
Menuerne til den kommende sæson vil være 
inspireret af Frankrig, England, Spanien, 
Norden, men også vores lokale leveran-
dører på Fjord & Bælt. I kan også byde 
ind med ønsker. Vi frembringer en menu, 
som vi nyder efterfølgende i hyggeligt fællesskab. 
I medbringer vin og vand, alt efter behov og menu.
Kokken bestræber sig på at skaffe økologiske råvarer. 
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 under-
viseren på tlf. 91 83 16 84. Udgifter til råvarer afregnes med 
underviseren hver gang ca. 100- 150 kr.

Kerteminde 2022-2023: Underviser Carsten Brandsma Bech
221820 Kerteminde Byskole onsdag 7. sep 17.30-21.30 8 gange 1240,-
  8 onsdage: 7. sep, 12. okt, 9. nov, 7. dec, 11. jan, 8. feb, 8. mar, 19. apr

Engelsk lidt øvet Ny underviser
Dette hold er for dig, som er næsten begynder og kun taler lidt engelsk, men ønsker 
at komme videre og blive lidt mere modig med dit sprog. 
Du vil lære engelsk i dit eget tempo, mens vi øver tale-færdigheder gennem forskel-
lige aktiviteter. Idéen er, at du har det sjovt, mens du tilegner dig det engelske sprog.  
Så vi vil bl.a. arbejde med quizzer, brætspil og hvis der er mod på det, teater.  
Hovedmålet med forløbet er at udvikle dine tale- og lytte-færdigheder på engelsk, 
imens du får indsigt i den engelsktalende verdens kultur og historie. Det skal være 
sjovt at lære engelsk.
Materialer: Der må regnes med udgifter til materialer.

Kerteminde 2022-23: Underviser Ingrid Benavente
221900 Kerteminde bibliotek, mødelokale tirsdag 13. sep 9.15-10.45 10 gange 950,-
231400 Kerteminde bibliotek, mødelokale tirsdag 10. jan 9.15-10.45 10 gange 950,-

Nyborg 2022-23: Underviser ingrid Benavente
222900 Vestervold mandag 12. sep 9.15-10.45 10 gange 950,-
232400 Vestervold mandag 9. jan 9.15-10.45 10 gange 950,-

Engelsk – øvede  Ny underviser
På dette engelskkursus er målet, at du udvikler dine kommunikative fær-
digheder på engelsk, og at du bliver i stand til at føre en samtale vedrøren-
de såvel formelle som uformelle emner, som du måtte være interesseret i. 
Undervisningen vil næsten udelukkende foregå på engelsk. 
Der vil være undervisning om det britiske imperium og dets tråde ind i 
nutiden. Vi vil læse uddrag af nutidige amerikanske forfattere, og er der 
interesse på holdet for det, vil vi grave et spadestik dybere i den engelske 
grammatik. Samtidig bliver der også plads til quizzer, brætspil og andre 
sociale aktiviteter, gerne imens vi nyder en kop »engelsk« te.  
Materialer: Der må regnes med udgifter til materialer.

Kerteminde 2022-23: Underviser Ingrid Benavente
221901 Kerteminde bibliotek, mødelokale tirsdag 13. sep 11.00-12.30 10 gange 950,-
231401 Kerteminde bibliotek, mødelokale tirsdag 10. jan 11.00-12.30 10 gange 950,-

Nyborg 2022-23: Underviser Ingrid Benavente
222901 Vestervold mandag 12. sep 11.00-12.30 10 gange 950,-
232401 Vestervold mandag 11. jan 11.00-12.30 10 gange 950,-

Gastronomi Sprog

Bliv bedre til engelsk – i et trygt rum med plads til hygge og grin
Ingrid Benavente lægger stor vægt på at skabe et undervisningsmiljø, hvor alle trives og deltager aktivt:
Mine kurser er for alle, der gerne vil blive bedre til engelsk. Måske fordi de skal ud at rejse og gerne vil kunne 
tale engelsk med de lokale. Vi vil tale meget engelsk for dialogen er vigtig. Men vi kommer også til at arbejde 
med engelske tekster, for det er også vigtigt, at man lærer at læse engelsk. Og så elsker jeg at møde og undervise 
folk med forskellig baggrund. Så alle er velkomne – unge som ældre. Og jeg lægger stor vægt på, at vi sammen 
skaber et trygt rum, hvor vi kan grine sammen samtidig med, at deltagerne lærer noget nyt. 



Tysk
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. Vi 
bruger et grammatikhæfte, øvelseshæfte, kopier af tekster/krimier og kopier 
af øvelser, som passer til det emne, vi arbejder med. Emnerne kan du have 

indflydelse på. 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. Nybegynder bedes kontakte underviseren Rena Nørskov 27 38 49 02. 

Kerteminde 2022-2023: Underviser Rena Nørskov
221907 Kerteminde Byskole onsdag 26.okt 16.00-18.00 8 gange 950,-
231407 Kerteminde Byskole onsdag 11. jan 16.00-18.00 8 gange 950,-

Fransk begynder 1a  Ny underviser
»Bonjour – velkommen til det franske«
Kurset er for dig, der gerne vil i gang med at lære fransk, som du ikke kender, eller helt har glemt siden din skoletid.
Vi starter med at fokusere på det mest almindelige ordforråd og på at forstå det talte ord. Fokus er på at tale så 
meget som muligt, og have det sjovt. Vi vil også se på noget af den mest elementære grammatik for at forstå, hvor-
dan sproget er bygget op. Så vidt muligt vil der blive taget udgangspunkt i holdets behov og interesser i forhold til 
undervisningen, for at komme godt i gang med det franske. Materialet bliver udleveret via email / i timen.

Nyborg efterår 2022: Underviser Cathrine Bossenmeyer
222910 Birkhovedskolen mandag 5. sep 17.00-18.30 10 gange 950,-

Fransk begynder 1b  Ny underviser
»On continue – videre i det franske«
Kurset bygger videre på begynder 1a, men også hvis du kan lidt fransk, kan du hoppe på. Vi skruer op for blusset og 
udvider ordforrådet, med nye vendinger og nye situationer.
Fokus bliver lagt på så småt at kunne begå sig på fransk, tale om og forstå praktiske hverdagssituationer.
Materialet bliver udleveret via email / i timen.

Nyborg forår 2023: Underviser Cathrine Bossenmeyer
232410 Birkhovedskolen mandag 9. jan 17.00-18.30 10 gange 950,-

Fransk let øvet Ny underviser
»Bienvenue – til dig der gerne vil fordybe dig i det franske«
Kurset er for dig der har haft nogen franskundervisning og / eller opholdt dig regelmæs-
sigt i et fransktalende land. Du kan begå dig i gængse hverdagssituationer, og vil gerne 
videre med at tale, læse og forstå sproget yderligere.
Vi lægger mere vægt på at øve samtale, udvide ordforråd og lære lidt grammatik. Vi vil 
gå på opdagelse i den fransktalende verden gennem lette tekster, billede og lyd, baseret på 
holdets interesser og ønsker.
Materialet bliver udleveret via email / i timen

Nyborg 2022-23: Underviser Cathrine Bossenmeyer
222911  Birkhovedskolen mandag 5. sep 18.45-20.15 20 gange 1740,-

Spansk let øvede (B1)
Har du lyst til at videreudvikle dine sproglige færdigheder, så er dette hold lige noget for dig.
Du har allerede de basale færdigheder på plads og er klar til at tage et skridt op ad det spanske sprog. 
På disse 20 ugers kurser bygger vi videre på spansk for begyndere eller fra dine egne erfaringer med at tale ude i den 
store verden. 
Vi arbejder med tekstbogen En Vivo for også at gå dybere i grammatikken. Suppleret med materiale om aktuelle 
emner indenfor den spansktalende verden. Der lægges vægt på at tale på spansk så meget som muligt i timerne. 
Lektiemængden bestemmer vi selv. 
Har du ikke bogen En Vivo er du velkommen til at kontakte underviseren på mail:mspch60@gmail.com

Kerteminde 2022-2023: Underviser Miryam Palacios
221915 Kerteminde Byskole tirsdag 20. sep 18.00-19.50 20 gange 1740,- 

Spansk næsten begyndere (A1.2)
Dette kursus er til dig, som allerede har et grundlæggende kendskab til spansk eller 
har gennemført spansk for begyndere A før og gerne vil blive bedre til sproget. 
Vi udvider vores ordforråd til hverdagsbrug gennem sjove øvelser og lege, hvor du 
lærer at formulere dig om forskellige emner. Der arbejdes videre med grammatik-
ken, og undervejs vil du også få et indblik i den spanske og sydamerikanske kultur. 
Der lægges vægt på at tale på spansk så meget som muligt i timerne. 
Lektiemængden bestemmer vi selv. Materialer bliver udleveret via e-mail.
Du er velkommen til at kontakte underviseren på mail mspch60@gmail.com

Nyborg 2022-23: Underviser Miryam Palacios
222912 Birkhovedskolen torsdag 22. sep 18.45-20.15 20 gange 1740,-

Spansk – konversation for øvede
Kurset henvender sig til dig, som 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 spansktalende 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.
Materiale bliver udleveret via e-mail. Du er velkommen til at kontakte underviseren på mail mspch60@gmail.com

Nyborg 2022-2023: Underviser Miryam Palacios
222913 Birkhovedskolen torsdag 22. sep 17.00-18.30 20 gange 1740,-
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Åbningstid: Mandag til fredag 11.00 til 17.00  •  Lørdag 10.00 til 13.00

Strandvejen 31, 5300 Kerteminde  •  Tlf. 65 36 11 91  •  www.datahuset.dk

 Salg af software og hardware  •  Reparation og opgradering

Aut. Kloak- og VVS-installatør 
 – blikarbejde

EKSPRESSEN ApSVVS

6332 6061
www.vvsekspressen.dk

Fynshovedvej 310 C - 5380 Dalby
www.claus-el.dk

Fynshovedvej 310 C - 5380 Dalby
www.claus-el.dk

Fynshovedvej 310 C - 5380 Dalby
www.claus-el.dkFynshovedvej 310 C - 5380 Dalby

www.claus-el.dkFynshovedvej 310 C - 5380 Dalby
www.claus-el.dk

Fynshovedvej 310 C - 5380 Dalby
www.claus-el.dk
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VVS
MARSLEV VVS ApS

Aut. Gas og VVS Instal.
Klaus Friis Madsen

TLF. 65 95 12 06
Biltlf. 20 11 99 11
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KLOGERE, SUNDERE, GLADEREKLOGERE, SUNDERE, GLADERE

Din revisor i Odense og Kerteminde
Godkendte revisorer

Årsrapport
Rådgivning
Etablering og opstart
Generationsskifte

Odense
Landbrugsvej 4
5260 Odense S

Kerteminde
Møllevej 26
5300 Kerteminde

Telefon 66 18 40 20   •   Mail: info@soebyrevisorer.dk

Tilmelding:
Tilmelding kan ske på følgende måder:
1.  Gå ind på hjemmesiden: www.fof.dk/oestfyn.  

Find det ønskede hold og tilmeld dig. Du kan betale 
med kort/MobilPay eller med girokort via netbank. 
Du modtager herefter reservationsmail med start-
dato, tid, sted og når din betaling er registreret: en 
mail med endelig bekræftelse på din plads på holdet. 
Er der ikke plads modtager du en mail med venteli-
ste oplysning.

2. På mail til: ostfyn@fof.dk
3. Tlf. 30 80 26 60 (Bedst: mandag og torsdag kl. 10-15)

Undervisningen er åben for alle, uanset bopælskom-
mune.

Det er vigtigt at betalingsfristen overholdes af hensyn 
til oprettelse af holdet og de øvrige kursister. Du er sik-
ret 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 plan-
lagte start, dog fratrækkes et administrationsgebyr på 
100 kr. Herefter er tilmelding bindende, og beløbet kan 
ikke refunderes. Foredragsbilletter refunderes ikke.

Gældende for alle fag
Undervisningen tilbydes i henhold til Lov om Folkeop-
lysning.
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.
Går du på et hold, har du første prioritet til at fortsætte 
på holdet den følgende sæson.
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.
Vi tilstræber at følge alle retningslinjer, f.eks. i forbindelse 
med Corona – det skal være trygt at gå på aftenskole.
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Praktiske oplysninger

Brasserie LangeGade NR 2

BOOK BOR� på !% �% 
! �%    in	��langegade2.dk

Vi ses på TORVET i Kerteminde

www. langegade2 .dk

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

Mette Grøftehauge, Wicky W. Moltrup, Anne Valsøe,  
Pia Thinesen, Liselotte Jensen
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www.fof.dk/oestfyn

   Find os på Facebook

KLOGER E ,  SUN DER E ,  GLADER EKLOGER E ,  SUN DER E ,  GLADER EKLOGERE, SUNDERE, GLADEREKLOGERE, SUNDERE, GLADERE
F F

September Oktober November
T 1 L 1 ■	Læder – weekend T 1 ■	Tur: Bremen og Mecedes

F 2 S 2 ■	Læder – weekend O 2 ■	Tur: Bremen og Mecedes

L 3 ■ Sanketur M 3 ■	Foredrag: Manu Sareen 40  T 3
S 4 T 4 F 4
M 5 36  O 5 L 5
T 6 ■	Tur: Gisselfeld T 6 ■	Osteaften med Yves S 6
O 7 F 7 M 7 ■	Vandretur 45 
T 8 L 8 T 8
F 9 S 9 O 9
L 10 M 10 41  T 10
S 11 T 11 F 11
M 12 ■	Foredrag: Clairvoyant 37  O 12 L 12
T 13 T 13 S 13
O 14 ■ Sanketur F 14 M 14 46 
T 15 ■	Tur: Holmegaard L 15 T 15
F 16 S 16 O 16
L 17 ■	Tur: Hvidsten Kro   ■	Naturkunst M 17 42  T 17 ■	Foredrag: Hanne Faldborg

S 18 T 18 F 18
M 19 ■	Foredrag Mikael Kamber 38  O 19 L 19
T 20 T 20 ■	Vandretur S 20
O 21 F 21 M 21 47 
T 22 ■	Osteaften med Yves L 22 T 22
F 23 S 23 O 23
L 24 M 24 43  T 24
S 25 ■	Tur: København Lufthavn T 25 F 25
M 26 39  O 26 L 26
T 27 T 27 ■	Foredrag: Henning Frandsen S 27
O 28 ■	Vandretur / sanketur F 28 M 28 48 
T 29 L 29 ■	Keramik – weekend T 29
F 30 ■	Grafik – weekend S 30 ■	Keramik – weekend O 30

M 31 44 


