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Velkommen til en ny og spændende 
sæson 2022/23 hos FOF SYDØST 

Indholdsoversigt 
KULTURELLE ARRANGEMENTER 

 
 
Side 

Kære læser 
Foredrags- og debatarrangementer 
Kulturhøjskoler 

3-8 
7 

Brikkerne til det helt store program-puslespil er faldet på 
plads, så du nu kan sidde med vores nye katalog i 

Sommerhøjskoler 
Teologihøjskolen Lolland, foredrag 
Sensommerhøjskole 

8 
9 

10 
hænderne. Uden fantastiske undervisere og ditto Udflugter og oplevelser 10-11 
foredragsholdere kunne dette ikke lade sig gøre! Byvandringer 12 
Vi er derfor særligt glade for og stolte over, at vi fortsat 
kan præsentere dig for forskellige og inspirerende 
foredrag, ture, workshops og ugentlige hold. 

 
MAD & BRØD 
Mad, brød og bagning 

 
 
13 

Vi har 180 hold fordelt på Sydsjælland og Lolland-Falster 
- vores store, skønne område – så vi håber, at du 
fortsætter på dit ’gamle’ hold, men også kunne blive 
inspireret til at prøve noget nyt! 
Sæt dig godt til rette og gå på opdagelse i vores tilbud. 

KREATIVE FAG 
Blomsterbinding, Glaskunst 
Håndværk 
Pileflet 
Trædrejning 
Keramik 

 
14 

 
15 
15 
15 

Rigtigt go’ fornøjelse med læsningen og den forestående 
sæson hos FOF Sydøst. 

Tegning, Maling, 
Smykker, Linoleumstryk 
Håndarbejde 

16-17 
17 

Sommerhilsner 
Broderi, Hækling, Filtning, Syning 
Strik, Maskinstrik 

18 
18 

Joan Viderø Blomberg & Nils Ole Kajhøj Plantefarvning, Spinding 19 

 MUSIK OG SANG  
 Guitar, klaver, violin og sang 20 

 SPROGSKOLEN  

 Engelsk, Fransk, Spansk og Tysk 21 

 YOGA for alle  
 Yoga for begyndere og øvede, 22 

FOF er altid på udkig efter nye undervisere, nye 
samarbejdspartnere og ideer til nye tiltag. 
- Er der noget du er god til og som du kan 

Yoga for mænd 
Skånsom yoga, Smidiggørende yoga 
Holdoversigter 

22 
22 
23-25 

videreformidle til andre? 
- Har du undervisningserfaring? 

BEVÆGELSE OG MOTION 
Mental fitness 

 
26 

- Eller kunne du tænke dig at få det? Skånsom motion for seniorer 
Bindevævstræning 

26 
26 

Vi vil gerne høre fra dig, hvad du kunne tænke dig 
at undervise i og hvordan du forestiller dig, at det 
kan foregå – så finder vi en god løsning sammen. 

Fysioterapeutisk træning 
Gyrokinesis, Pilates, 
Smart training-Hjernefitness 
Groovedance 

26 
26 
26 
26 

Måske ligger du inde med ideer til nye tiltag eller Holdoversigter 27-28 
mulige samarbejder – dem hører vi også gerne om.   

 MOTION OG BEVÆGELSE I VAND  
 Aqua Fitness, Aqua Fitness-skånsom 29 

Skriv til os på info@fof-sydost.dk og fortæl os Turbo Aqua Fitness, Varmvandstræning 29 
om dig selv, og hvad du gerne vil undervise i. Aqua Fitness for XXL 

Holdoversigt 
29 
30 

 Praktiske oplysninger og tilmelding  
 m.m.: Se Side 31 31 

 EKSTRA  
 
Tryk: Stibo Complete 

To højaktuelle foredrag: 
KRIGEN PÅ EUROPAS DØRTRIN 

31 

Omdeling: FK Distribution A/S   

 

mailto:info@fof-sydost.dk
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2 x fødselsdage 

 
FOF fylder 75 år 

 
 

 
75 år med FOF 

 
Fra idé til landets største 
aftenskoleforbund 

 
Siden den spæde start i 1947 har 
FOF udviklet sig til at blive dan- 
skernes foretrukne udbyder af fol- 
keoplysning. FOF har været med til 
at berige tilværelsen for generatio- 
ner af danskere. I løbet af sin leve- 
tid har FOF givet millioner af dan- 
skere mulighed for at blive klogere, 
sundere og gladere. For nogle har 
FOF været et ekstra krydderi i 
hverdagen. For andre har FOF væ- 
ret med til at gøre en afgørende 
forskel. 

 
 
Vidste du at: 

 
-  
kurser i maskinskrivning et tilløbs- 
stykke. Det fik FOF til at udvikle en 
særlig kontorskole og en sekretær- 
skole. 

 
- Allerede i 1951 var der FOF- 
afdelinger i 40 kommuner. 

- 
takt med, at danskernes interesser 
ændrer sig. I dag er yoga utrolig 
populært. 

 
 

 
 

 
Aftenskoleprogrammet 1972 

 
FOF Sydøst fylder 50 år 

 
Facebookside: FOF Sydøst 

 
Konkurrence 

 
50 år med FOF Fakse 

 
FOF Fakse begyndte i 1972 
med Lis Fritzen som skolele- 
der. 

 
Man kunne gå til stoftryk, kjolesy- 
ning, navigation og tegning. Der 
var også en aftenhøjskole med fo- 
redrag om Rom. 
Oprindelig var det gratis at gå på 
kursus i aftenskolen. I dag giver 
kommunerne i forskellig grad til- 
skud til aftenskolerne, men delta- 
gerne betaler selv omkring 80 % af 
udgifterne. 
FOF Fakse er i dag en del af FOF 
Sydøst, som har aktiviteter i Faxe, 
Guldborgsund, Lolland og Vording- 
borg kommuner. 

 
Vidste du at: 

 
- FOF Sydøst udbyder 180 hold i 
efteråret 2022 

 
- FOF Sydøst udbyder 7000 un- 
dervisningstimer om året 

 
- FOF Sydøst har 50 undervisere 

 
- FOF Sydøst program kommer ud 
til 90.000 husstande i Faxe, Guld- 
borgsund, Lolland og Vordingborg 
kommuner. 

 
 

 
 

 
Fødselsdagskonkurrence 

 
Vi fejrer de runde fødsels- 
dage med en konkurrence! 

 
Præmier: 

 
1 gavekort på 500 kr. til aktivite- 
ter hos FOF Sydøst 

 
10 x 2 billetter til selvvalgt fore- 
drag hos FOF Sydøst 

 
Kig programmet igennem og løs 
opgaven: 
Hvor mange er der i programmet af 
disse? 

 

  
 
 
Deltag i konkurrencen på vores 
Facebookside inden 
torsdag den 1. september 

 
 
Facebookside: FOF Sydøst 
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Simon Høegmark 

Foredrag 

 
Maria Bjørn-Olsen & Claes Wegener 

Foredrag 

 
Kisser Paludan 

Foredrag 

Naturens helbredende 
kræfter 

You have been loved - 
om George Michaels 
klassikere 

 
Maria Stærk Bjørn-Olsen 
& Claes Wegener 
Kom og oplev, når Maria og Claes 
genfortolker nogle af popikonet 
George Michaels allerstørste 
klassikere – en musikalsk fortælling 
om tro, håb, kærlighed og kriser. 
Du kommer med på en medrivende 
og rørende rejse, hvor vi mindes 
George Michaels musik og samtidig 
hører historier fra legendens liv. 
Fælles for historierne er, at de knyttes 
tæt til hans tekstunivers og diskografi 
– sange og historier komplementerer 
hinanden og sættes i perspektiv til 
hans livsbane og i sidste ende også 
det samfund, vi lever i. 
You have been loved giver sangene 
et eksistentielt perspektiv, hvor tid og 
rum opløses, og du medinddrages til 
refleksion over livets store spørgsmål. 
Glæd dig til at lytte til hans musik - 
måske også i et helt nyt lys! 

 
Claes Wegener 
er konservatorieuddannet sanger, 
komponist, arrangør, pianist, dirigent 
og gospelkorleder. 
Maria Stærk Bjørn-Olsen 
er udøvende kirkesanger, foredrags- 
holder og forfatter til manuskriptet. 

 
 
 
 
 
Pris: kr. 175 
Inkl. en forfriskning i pausen. 

 
Kultunariet, Søndergade 12, 
Haslev 

 
Hold nr.: Tirsdag den 8. nov. 2022 
0154 kl. 19.00 

Bevidst forældreskab 

 
Simon Høegmark 
Direktør og stifter af ViNatur. 

Kisser Paludan 
Cand. Psych. 

Oplev Simons helt eminente måde at 
fortælle på, når han tager dig med på 
en sanselig rejse i naturens 
helbredende kræfter. Med levende 
historier og den nyeste forskning 
forklarer han, hvorfor netop dette 
emne er helt hot lige nu både i 
erhvervsliv og i sundhedssektoren. 
Interessen for naturen er i disse år 
stærkt stigende, fordi naturen er det 
bedste sted at tænke kreativt og 
innovativt og at finde ro og komme sig 
efter sygdom. Naturen er et af de 
stærkeste redskaber, vi har imod 
stress og stress-relaterede 
sygdomme, og forskning viser, at 
ophold i naturen styrker vores sociale, 
mentale og fysiske sundhed. 

Det er et foredrag om, hvordan du kan 
skabe kærlige og nærværende 
relationer med dine børn. 
Hør om, hvordan forældreskabet kan 
udvikle os, heale vores egen bagage 
og skabe grobund for at møde os selv 
– og dermed også vores børn – med 
kærlighed, nærvær og empati. 
Få inspiration og konkrete redskaber 
til et bevidst forældreskab, der er 
basis for et livslangt tæt forhold til dine 
børn. 
Kisser påstår, at det aldrig er for sent, 
så kom til dette foredrag og se, lyt, 
mærk, om det er sandt. 
Kisser Paludans foredrag tager 
udgangspunkt i hendes bog af samme 
navn. 

 
Simon Høegmark 
er direktør og stifter af ViNatur. Han 
har en baggrund som lærer, natur- og 
friluftsvejleder, er kandidat i 
Idræt og master i naturvidenskab, og 
han har i mange år været pioner i 
forhold til udviklingen og 
implementeringen af naturbaseret 
sundhedsfremme i Danmark. Simon 
har derudover en ph.d. i 
naturpsykologi og er en erfaren og 
dygtig foredragsholder. 

Kisser Paludan 
er Cand.psych., spirituel lærer, 
forfatter og podcastvært. 
Kisser har udover psykologien 
studeret religionshistorie og 
antropologi – endvidere har hun 
efteruddannet sig inden for flere felter, 
herunder psykoterapi og epigenetik. 

 
 
 

 
 

 
Pris: kr. 175 
Inkl. en forfriskning i pausen. 

 
Pris: kr. 175 
Inkl. en forfriskning i pausen. 

Bibliotekets mødesal, 
Rosenvænget 17, Nykøbing F. 

Kulturarkaden, Sydhavnsvej 6, 
Vordingborg 

Hold nr.: Mandag den 10 okt. 2022 
0153 kl. 19.00. 

Hold nr.: Mandag den 21. nov. 2022 
0155 kl. 19.00. 
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Michala Petri & Lars Hannibal 

Foredrag 

 
Bente Klarlund 

Foredrag/Debat 

 
Pernille Wahlgren 

Foredrag 

30 års Jubilæumsturné 

Michala Petri & Lars 
Hannibal 

 
I 30 år har Petri/Hannibal været en 
fast del af det internationale og 
danske musikliv. De har spillet over 
2000 koncerter i hele verden, fra New 
Yorks Lincoln Center, Shanghai 
Concert Hall, Suntory Hall i Tokyo og 
Londons South Bank til små koncerter 
i intime rammer. Og nu vil de gæste 
Kultunariet i Haslev. 

 
På jubilæumsturneen præsenteres et 
varieret program med kendt og 
ukendt, i alle stemninger: Let, 
sørgmodigt, virtuost, alvorligt, 
meditativt, gammelt og nyt. 

 
Et af duoens særkender har altid 
været en kombination af højeste 
musikalske niveau kombineret med en 
ligefrem og uhøjtidelig koncertform. 
Ud fra den tanke, at klassisk musik er 
forståelig for alle, kommer de med 
små introduktioner til det særlige ved 
de enkelte værker, og programmerne 
har altid budt på både genkendelighed 
og udfordringer. 
Duoen ser hele tiden fremad og 
bruger deres erfaring til at forfine og 
tilpasse programmerne og 
koncertoplevelserne, og du vil opleve 
en ligefrem, uhøjtidelig og stærkt 
kommunikerende koncertform, hvor 
korte introduktioner guider publikum til 
forståelse af det særlige ved de 
enkelte værker. 

Yngre med årene 

Bente Klarlund 
Professor og forfatter 

 
Fokus på fysisk og mental sundhed 
og på hvordan, hovedet holdes skarpt. 
Ikke bare livsstil, men også livsind- 
stilling, er med til at bestemme, om vi 
får et langt liv med få eller ingen 
skranteår. 
Ungdommens kilde er fundet og 
består af en række forskningsbase- 
rede livsstilsråd, der styrker den 
fysiske og mentale sundhed. Det 
handler om sund kost, absolut ingen 
røg, vin i moderate mængder og 
rigeligt med bevægelse og søvn. Men 
det er også vigtigt at have fokus på 
det, der giver mening. Det handler om 
familie og venner, at deltage i frivilligt 
arbejde eller på anden måde tænke 
udover sig selv. Det handler også om 
livssyn og optimisme. Og så er det 
vigtigt at opleve ærefrygt, altså denne 
særlige brusende følelse af henryk- 
kelse, begejstring og betagelse. 

 
Dr.med. Bente Klarlund Pedersen 
er overlæge på Rigshospitalet, 
professor ved Københavns Universitet 
og leder af TrygFondens Center for 
Aktiv Sundhed. Hun er forfatter til 
mere end 650 videnskabelige artikler 
og bøger. Hun er klummeskribent og 
redigerer en sundhedsbrevkasse i 
Politiken og har udgivet adskillige 
populærvidenskabelige bøger om 

 

 
 

Investér i livet 
køb aktier og bliv fri 

 
Pernille Wahlgren 
Investor og etnolog 
Invester dine penge og få et enklere 
liv. 
Få adgang til Pernilles livsfilosofi 
Lev & tænk enkelt der har resulteret 

i, at hun, i en alder af kun 44 år, har 
nok til at leve resten af livet uden af 
behøve at arbejde mere. 
Vil du gøre hende kunsten efter? Så 
er dette foredrag måske noget for 

 
 

Kan du bruge 250.000 kr. om 10 år? 
Så hør med, når investor Pernille 
Wahlgren med udgangspunkt i sin 
kommende bog: Lev & tænk enkelt 
giver råd om at se og tænke 
anderledes på din økonomi. 
I foredraget giver Pernille konkrete råd 
til at se anderledes på din økonomi. 
Vi bruger og har flere penge, end vi 
tror. 
I foredraget bliver der lagt op til, at du 
går hjem med en plan til, hvordan du 
kan stå med 250.000 kr. om ti år. 
Måske endda uden, at du rigtig kan 
mærke det. Det handler om, hvordan 

 
penge i din dagligdag. 

 
 
 

 

Pris: kr. 185 
Inkl. en forfriskning i pausen. 

Pris: kr. 180 
Inkl. en forfriskning i pausen. 

Pris: kr. 150 
Inkl. en forfriskning i pausen. 

Kultunariet, 
Søndergade 12, Haslev 

Kulturarkaden 
Sydhavnsvej 6, Vordingborg 

Haslev Bibliotek 
Jernbanegade 62, Haslev 

Hold nr.: Tirsdag den 13. sep. 2022 
0130 kl. 19.00. 

Hold nr.: Mandag den 14. nov. 2022 
0149 kl. 18.30. 

Hold nr.: Tirsdag den 25. okt. 2022 
0135 kl. 19.00. 
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Imran Rashid 

Foredrag 

 
 

Foredrag 

 
 

Foredrag 

Derfor er du blind 
passager i dit eget liv 

Mere ro og velvære i 
hverdagen 

Mindfulness og positiv 
tænkning 

Imran Rashid 
Speciallæge og IT- 
iværksætter 
Et foredrag om, hvornår 
digitaliseringen er din ven, og hvornår 
den er din fjende. 
De seneste bevidsthedsteorier peger 
på, at mennesker er langt mindre 
bevidste om deres handlinger i 
hverdagen, end vi tror. Hvad betyder 
det for vores hverdag? 
Dette foredrag forklarer dig, hvordan 
bevidstheden virker, og hvorfor viden 
betyder så forsvindende lidt i 
styringen af vores adfærd. 
Imran vil gennemgå de 
forudsætninger, der er vigtige at 
kende til, hvis du vil forstå, hvordan 
digitaliseringen konkret påvirker 
mennesker. I forlængelse af det, 
fortæller Imran, hvad der skal til, forat 
du kan genvinde en større del af 
kontrollen over dit liv. 
Du lærer desuden om den vigtigste 
menneskelige egenskab, du bør 
kende til, for at lære at navigere bedre 
i dit eget liv. 

Lena Schnack Mertz 
Coach og psykoterapeut 
& 
Anette Nygaard Bang 
Yogalærer 

 
Tag en pause og få mere ro og 
velvære i hverdagen 
På denne workshop får du mulighed 
for at tage en pause fra hverdagen. Vi 
fordyber os i yoga, vejrtrækning og 
tanker. Vi ser på, hvordan de tre ting 
spiller sammen, og du får konkrete 
redskaber til, hvordan du kan skabe 
en hverdag med mere ro og velvære. 
Alle kan deltage, der bliver taget 
individuelle hensyn, og du behøver 
ikke at have lavet yoga før. Kom i 
behageligt tøj, som du kan bevæge 
dig i. 
Du bliver guidet gennem dagen af 
Lena Schnack Mertz coach og 
psykoterapeut og Anette Nygaard 
Bang yogalærer, der begge har stor 
erfaring på hver deres område. Du 
kan læse mere om Lena Schnack 
Mertz og bang.yoga på Facebook. 
Medbring madpakke. 
Prisen er inkl. kaffe/te og snacks. 

Benedicte Due 

Hvad er mindfulness? Hvis det skal 
siges helt kort, så er mindfulness en 
træning i at være bevidst nærvær- 
ende, hvor træningen består af 
meditationer og øvelser. Det er 
kunsten at leve bevidst. 
I den vestlige del af verden er det 
især den amerikanske professor Jon 
Kabat-Zinn, der har været med til at 
grundlægge en moderne sekulær 
form for mindfulness. 
Han definerer mindfulness som: 
At være opmærksom på en bevidst 

måde i det aktuelle øjeblik 
uden at dømme 
På 2 timer får du tips og tricks til at 
få mere positive tanker og en mere 
mindful hverdag. Det giver mere 
glæde og ro, og reducerer 
bekymringer, tankemylder og stress. 
Hør om og oplev tankers betydning, 
opdag dine positive egenskaber, 
oplev hvad taknemmelighed kan 
gøre og meget mere. Du lærer korte 
og lette meditationer, som du 
bagefter nemt kan bruge i 
hverdagen. 

Imran Rashid 
er uddannet speciallæge i almen 
medicin og er tidligere innovations- 
chef i Danmarks største kæde af 
privathospitaler, Aleris-Hamlet. 

 
 

Pris: kr. 175 
Inkl. en forfriskning i pausen 

 

 
 
Pris: kr. 485 
Inkl. kaffe/te og snacks. 

 

 
 
Pris: kr. 180 
Inkl. en forfriskning i pausen. 

Bibliotekets mødesal, 
Rosenvænget 17, Nykøbing F. 

 
Kultunariet, 
Søndergade12, Haslev 

 
Kulturhuset, 
Svend Gønges Torv 14, Præstø 

Hold nr.: Torsdag den 23. feb. 2023 
0161 kl. 19.00. 

Hold nr.: Søndag den 2. okt. 2022 
1117 kl. 10.00-16.00. 

Hold nr.: Onsdag den 5. okt. 2022 
2143 kl. 19.00. 
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Skotland 

 
Foredrag 

 
 

Program: 
Kl. 9.30 Sang og kaffe med brød 
Kl.10.00 Foredrag 

Foredrag: 
 

Dronninger og andre kvinder i 
Danmarkshistorien 
v/ historiker Anne Cornelius 
De fleste danske dronninger har 
stået i skyggen af deres kongelige 
ægtemand, men der gemmer sig 
spændende kvindehistorier i navne 
som Sophie Amalie, Caroline 
Mathilde og Dorothea. Vi ser på en 
række dronninger fra Margrete 1. til 
Margrethe den 2. 

 
 

Velopdragne kvinder skaber 
sjældent historie 
v/ journalist og forfatter 
Ann Mariager 
Ann Mariager fortæller om sit 
arbejde med humor, om den 
evindelige Flinkeskole og om 
glæden ved at træne sin 

Ann Mariager 
 

Foredrag 
Kulturhøjskoler 5 foredrag 

 
 

Skotland inkl. whiskysmagning 
v/ cand. mag i religion og spansk 
Camilla Kornerup 
Skotterne afholdt Parlamentsvalg i 
maj 2021, og det nationale parti 
SNP, som arbejder for Skotlands 
uafhængighed af Storbritannien, 
kom atter til magten. Spørgsmålet 
om Skotlands selvstændighed er et 
varmt punkt på skotternes politiske 
dagsorden, og diskussionerne går 
livligt både i parlamentsbygningen, 
på pubber og i gader og stræder. 
Men hvem er de, skotterne? og 
hvorfor er de så genstridige og 
stolte? Foredraget går under huden 
på skotterne og deres kultur og 
forhold til England, og ledsages af et 
lille glas af den skotske gudedrik, en 
single malt whisky. 

 
Mogulernes Indien 

v/ kunsthistoriker 
Mariette Tiedemann 
Om kunstglade stormoguler, 
genstande af jade, krystal og 

Poul Schlüter 
 

Foredrag 
 
 
 

Poul Schlüter parfumesælger 
eller statsmand? 
v/ redaktør Flemming Ytzen 
Den konservative Poul Schlüter blev 
ikke spået lang tid i stolen, da han 
blev statsminister i 1982. Men han 
holdt ud i mere end 10 år, hvor 
Danmark blev gennemgribende 
forandret. Schlüter lagde grunden til 
nutidens velstandsniveau med hjælp 
fra de store forandringer i Europa. 
Hans triste exit i 1993 tamilsagen 
overskygger de mange positive 
resultater, der blev opnået under de 
fire regeringer, han var chef for. 

 
Pris: kr. 695, 1 foredrag kr. 165 
Prisen er med kaffe m. brød. 

 
Tilmelding til et eller flere foredrag: 
Kun på info@fof-sydost.dk eller tlf. 

 

 

 
humoristiske sans. Sådan én har alle 
mennesker, siger hun, men nogen 
bruger den alt for sjældent. 
Foredraget tager udgangspunkt i 
Ann Mariagers citatbog 

 

 
Anns faste bagside i SØNDAG, og i 
Anns eget liv, hendes erfaringer som 
kvindelig humorist og satiriker. I 
foredraget fortæller Ann også om 
den særlige, kvindelige humor og 
hun viser klip fra sin egen produktion 
af humor og satire. Foredraget 
rundes af med en fællessang, et af 
de sangnumre, der indgår i Anns 

 

elfenben, smykker med rubiner, 
smaragder og perler, livet i paladset, 
haremskvinder og havekunst. 

 
 
 
 
 

 
 

Se program med datoer på 
www. FOF.dk eller få det tilsendt 

Hold nr.: 
0146 

 
 
 
 
 
 

Hold nr.: 
0145 

 
 
 
 
 
 

Hold nr.: 
0147 

Tirsdage kl. 9.30 
27. sep.,11. okt., 25. okt., 
8. nov. og 22. nov. 

 
 
 
 
 

Mandage kl. 9.30 
26. sep., 10. okt., 24. okt., 
7. nov. og 21. nov. 

 
 
 
 

Torsdage kl. 9.30 
29. sep., 13. okt., 
27. okt., 10. nov. 
og 24. nov. 

Haslev Bibliotek 
Jernbanegade 62, Haslev 

Kulturarkaden 
Sydhavnsvej 6, Vordingborg 

Nykøbinghallen, 
Nørre Boulevard 4A, Nykøbing F 

mailto:info@fof-sydost.dk
http://www/
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Rasmus Birkerod 

Foredrag 

 
Holger Lissner 

Foredrag/Debat 

 
 

Foredrag og udflugt 
Sommerhøjskole i 5 dage  

Kærlig hilsen 
KONG HERODES 

Rasmus Birkerod 
Journalist og bibelnørd 

Historien om Kong Herodes giver 
dig en nøgle til at forstå den verden, 
som Jesus kendte til. For nok er 
Herodes i Bibelen kendt som kongen, 
der ville dræbe alle drengebørn i 
Betlehem for at komme Jesus til livs. 
Men fra de romerske skrifter ved vi, at 
Herodes var meget mere. 

 
Kong Herodes satte gang i byg- 
gerier af nærmest groteske 
dimensioner. Dermed opbyggede han 
den verden, som Jesus kendte til. 
Her får du et nuanceret billede af 
Kong Herodes; en lærd mand, en 
fremragende politiker og en ven af 
Kejser Augustus. Det er en livshi- 
storie om ondskab, skønhed og totalt 
vanvid. 

 
Få indsigt i de dramatiske 
øjeblikke, der ikke bare dannede 
optakt til Det Nye Testamente og fik 
afgørende betydning for verden på 
Jesu tid. På foredraget får du desuden 
et kig ind i de gigantiske byggepro- 
jekter, som vi stadig kan opleve - her 
2.000 år senere. 

 

Gennemføres i samarbejde med 
Teologihøjskolen Lolland og 
Menighedsrådet ved 
Skt. Nikolai Kirke i Nakskov. 

 
 
 

Pris: kr. 150 
Inkl. en forfriskning i pausen. 

 
Nakskov Bibliotek 
Søvej 8, Nakskov 

 
Hold nr.: Torsdag den 6. okt. 2022 

0150 kl. 19.00. 

Kan tro (ned)arves? 
Holger Lissner 
præst og salmedigter 

Det er da et sjovt spørgsmål, jeg har 
fået at tale om. For siger vi 

  
 

ligesom man kan arve et rødt hår eller 
et hidsigt temperament eller en stor 

  
siges der ikke noget om, hvordan vi 
får troen. Om det er gennem 
eksemplets magt eller forbønnens, 
eller miljøets påvirkning. 

 
Jeg vil i mit oplæg prøve at belyse 
spørgsmålet ud fra min egen familie, 
hvor den ene gren, min mormor og 
morfar, kom fra Lolland, og var på- 
virket af vækkelsen i Aunede, og en 
anden gren fra Jylland og Sjælland, 
hvor det var helt andre påvirkninger, 
der bestemte deres forhold til det at 
tro. 

 
Efter oplægget vil der blive lejlighed 
til, at deltagerne kan komme med 
deres meninger og erfaringer. 

 
Gennemføres i samarbejde med 
Teologihøjskolen Lolland og 
Svanevig Hospice. 

 

 
Svanevig Hospice 

 
Pris: kr. 100 
Inkl. en forfriskning i pausen. 

 
Svanevig Hospice, 
Lindstrømsvej 2, Bandholm 

 
Hold nr.: Torsdag den 3. nov. 2022 
0159 kl. 19.00. 

Tag på højskole og bo hjemme 
under vante forhold. Der bliver 3 
dage med foredrag formiddag og 
eftermiddag, samt 2 dage med 
udflugter. 
Det ligger fast, at vi hver dag 
starter med morgensang, og der vil 
være god mad og kaffe i løbet af 
dagene. Sidst, men ikke mindst 
du vil lære nyt hver dag af 
spændende foredragsholdere. 

 
Ved tilmelding til sommerhøjskolen 
får du det endelige program 
tilsendt, så snart det foreligger. 
Her kan du se, om det lever op til 
dine forventninger, og først derefter 
er tilmeldingen bindende. 

 
Sommerhøjskole i Vordingborg 

 
22. maj 26. maj 2023 

Hold nr.: Kulturarkaden, 
0156 Sydhavnsvej 6, 

Vordingborg 
 

 
 

Sommerhøjskole i Nykøbing F. 
 
12. juni 16. juni 2023 

Hold nr.: Nykøbinghallen, 
0157 Nørre Boulevard 4A 

Nykøbing F. 
 
 
Sommerhøjskole i Haslev 

 
19. juni 23. juni 2023 

 
Hold nr.: Haslev Bibliotek, 
0158  Jernbanegade 62, 

Haslev 
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Den Guddommelige Komedie Et litterært mesterværk og en 
hymne til Herren. 

TEOLOGIHØJSKOLEN LOLLAND 
P R O G R A M OKTOBER 2022 MARTS 2023 

12. okt. og 26. okt. 2022. 
Sognepræst Jesper Bacher, Tirsted 

 
 
 

paradis. 
9. nov. 2022. 

 
 

(over 2 aftener). 

18. jan. 2023 
Sognepræst Henrik Gade Jensen, Gloslunde 
Grundtvigs kirkelige anskuelse 
Grundtvig fandt grundlaget for kristendommen og guds- 
tjenesten i dåben og nadveren. De var oprindelige fra Jesu 
egen tid og var Guds ord til menneskene. Desuden udvik- 
lede Grundtvig en opfattelse af, at trosbekendelsen var 
overleveret til disciplene inden himmelfarten. Den kirkelige 

Tidl. sognepræst Bente Asschenfeldt, Bandholm 
Niels Kristian Skovgaards religiøse kunst. 
Niels Skovgaard (1858-1938) var en alsidig kunstner: keramiker, 
maler, skulptør og grafiker. 
Hans mest kendte kirkeudsmykning er alterbilledet i Immanuels- 
kirken i København. I sin kirkekunst bruger han de kristne grund- 
symboler: syv stjerner og syv lys (Johannes Åbenbaring) regnbue, 
solstråle, lam. m. flere. Hans kirkekunst skal ses i det rum, den er 
skabt til, siger Poul Grinder-Hansen 

16. nov. 2022 
Provst Anne Birgitte Villadsen, Sakskøbing 
Hedenske og kristne juleskikke og traditioner. 
Det varede over 300 år efter Jesu fødsel, inden man fandt på at 
holde fest i den anledning. Men man fejrede fest ved juletid længe 
før. Den korte populære danske historie er, at vikingerne havde en 
vintersolhvervsfest. Så kom kristendommen til Danmark og med 
den kirkens måde at fejre jul på som en fødselsdagsfest for Jesus, 
der ganske smart i midten af 300-tallet var indført i stedet for 
romerske kejserkult-fest den 25. december for Sol Invictus (den 
uovervinde- lige sol). Som tiden gik, smeltede de to traditioner 
sammen til den jul, vi kender som den gode gamle danske jul. 

23. nov. 2022 
Birgitte Flensburg, Tidl. sognepræst i Maribo, Nebbelunde mfl 
Hvilken Gud tror vi på? 
De fleste kirkegængere er nok fortrolige med, at vi som kristne 
bekender troen på den treenige Gud. Men hvordan skal det 
forstås, at Gud er både tre og en? Tror vi på en kærlig Gud, når vi 
ser al verdens elendighed, og når lidelsen rammer os selv? Når 
menneske forkaster troen på Gud, hvilken forestilling er det så, de 
har om ham? Og hvor kommer den fra? 

30. nov. 2022 
Lektor ved Vordingborg Gymnasium Tove Niclasen, Vigsnæs 

fra bondepige til hærfører 
Som 12-årig hørte Jeanne for første gang en stemme, der 
opfordrede hende til at befri byen Orléans, som var belejret af 
englænderne, og indsætte den retmæssige franske tronarving som 
konge. Hun fulgte stemmens opfordring, og efter mange forsøg 
lykkedes det hende at få en lille hær og stå i spidsen for befrielsen 
af Orleans. Til sidst blev hun fanget af englænderne og dømt til 
døden på bålet for kætteri. -Hvad fik hende til at følge denne 
stemme? Hvem talte til hende? Og hvordan kunne det gå til, at 
hun først blev udnævnt til hærfører og siden dømt som kætter? 

11. jan. 2023 
Sognepræst Henrik Gade Jensen, Gloslunde 
Grundtvigs opgør med skriftteo  
N.F.S. Grundtvig begyndte formuleringen af sit eget syn på 
kristendom og kirke i et voldsomt og uskønt opgør med professor 

 

 
Det drejede sig om grundlaget for kristendommen. H.N. Clausen 
fandt det entydigt i Bibelen og skriften. Grundtvig går nye veje ved 
at gå bagom skriften og fokusere på den levende menighed, som 
forsamledes mange årtier, før evangelierne blev skrevet ned. 

anskuelse gav inspirationen for grundtvigianismen med fri- og 
valgmenigheder og politiske krav om frihed for skole og 
kirke. 

25. jan. 2023 
Forfatter og salmedigter Merete Bandak, Nysted 
Sammenligning mellem gamle og nye salmer. 
Er der særlige træk, der kendetegner de kendte salmer fra 
den danske salmeskat, og som adskiller dem fra salmerne, 
som skrives i disse år? Hvordan kan forskellene forklares? 

8. feb. 2023 
Tidl. sognepræst Bente Asschenfeldt, Bandholm 
Jan Hus, Herrnhuterne og Christiansfeld 
I 2017 fejrede vi 500 året for Luthers reformation. 
Luther vidste godt, at hans reformation var begyndt med Jan 
Hus` død på bålet. Hussitterne gjorde oprør mod den katolsk 
kirke og fik den til at vakle. Hussitternes historie er meget 
dramatisk. I 1773 får nogle flygtede herrnhutere lov til at 
anlægge en koloni i Sønderjylland. Det var i Christiansfeld, 
som den dag i dag er hjemsted for Brødremenigheden. 

22. feb. 2023 
Lektor ved Vordingborg Gymn. Tove Niclasen, Vigsnæs 
Højsangen 
Højsangen fra Det Gamle Testamente er en smuk poetisk 
tekst, som på overfladen handler om to elskende, der boltrer 
sig i frodige haver og vingårde, mens de synger kærligheds- 
fyldte sange til hinanden. Men Gud nævnes ikke en eneste 
gang. Hvordan er denne tekst dog overhovedet kommet med 
i Biblen? I den jødiske tradition har man set Højsangen som 
en allegorisk fremstilling af forholdet mellem Gud og det 
udvalgte, jødiske folk. I kristendommen har man udlagt 
teksten som et billede på forholdet mellem Kristus og Kirken. 

8. mar. 2023 
Sognepræst Henrik Gade Jensen, Gloslunde 
Syndsbegrebet i folkekirkens bekendelse 
Det er blevet upopulært at tale om synd. Paradoksalt nok har 
der i samfundet aldrig været så meget fokus på synd som nu. 
Det kaldes krænkelse og me too. Syndsbegrebet er evigt 
aktuelt. Mennesket er altid til fals, vil unddrage sig, hvis det 
kan, hoppe over, hvor gærdet er lavest, og vores stat og 
samfund bygger på, at vi ikke kan nøjes med at lade alt bero 
på det gode menneske. Synden har også nogle dynamiske, 
positive effekter: det grænsesprængende, innovative, trod- 
sige, uden hvilke vi ikke kan forstå det moderne samfund. 

 
15. mar. 2023 
Birgitte Flensburg, Tidl. sognepræst i Maribo m.fl. 
Påskeoptakt. 
I påskeugen gennemgår vi i kirken Jesu lidelseshistorie. Vel 
nok verdenshistoriens mest kendte og betydningsfulde. Men 
hvor mange af os når at komme i kirke og følge med i 
forløbet alle fem helligdage? Denne aften gennemgås de 
enkelte dage med deres begivenheder, som sættes i relief til 
de lidelser, som intet menneske i livet undgår at stifte 
bekendtskab med. 

 

Læs de udførlige omtaler af de enkelte aftener på hjemmesiden www.teologihojskolen.dk 
Undervisning onsdage kl. 19 22. Pris pr. aften: kr. 75 
Undervisningssted: Foredragssalen på Svanevig Hospice, Lindstrømsvej 2, Bandholm 
Tilmelding: www.teologihojskolen.dk eller til Bente Asschenfeldt på tlf. 54771620 eller beasva@gmail.com 

http://www.teologihojskolen.dk/
http://www.teologihojskolen.dk/
mailto:beasva@gmail.com
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Nils Valdersdorf Jensen 

Foredrag og udflugt 
Sensommerhøjskole 3 dage 

 
Det er Sensommerhøjskolens idé, at 
man kan deltage i foredrag og ture, 
mens man bor hjemme. Her er 2 dage 
med foredrag og en med udflugt. 

Foredrag: 

Grønland/Danmark Jens Olsen 
Mange danskere sidder med en for- 
nemmelse af at vide for lidt om Grøn- 
land og om, hvor og hvorfor det kna- 
ger i vores rigsfællesskab. Hvilke dy- 
namikker der er i spil? Hvorfor ser 
Grønland og Danmark forskelligt på 
fremtiden? 

al på grænsen smugleri i Det 
 

historiker Nils Valdersdorf Jensen 
Siden middelalderen har smugleri væ- 
ret en folkesport i Det sydfynske 
Øhav. Alle samfundslag, lige fra fi- 
skere til adelsfolk og vore dages lyst- 
sejlere, har benyttet øhavets beliggen- 
hed til lyssky import og eksport. Det er 
en historie fyldt med kreative påfund, 
modvilje mod autoriteter og flydende 
grænser. 

 
Håb i en håbløs tid, de store forfat- 

tere om vores tid 
journalist Michael Bach Henriksen 
Fremtiden for den liberale verdensor- 
den, der har hersket siden afslutnin- 
gen på Anden Verdenskrig, synes 
usikker. På det personlige plan er der 
også opbrud og usikkerhed. Psykia- 
tere og præster møder dagligt folk 
med ondt i sjælen, der bebrejder sig 
selv, at de ikke lever op til egne idea- 
ler. Men er der veje ud af håbløshe- 
den? 

The Beatles musiker og højskole- 
lærer Peter Søvad 
Hør musikken og få historien om dette 
legendariske band, der forandrede 

Tranekær Slot 

Foredrag og udflugt 
Sensommerhøjskole 3 dage 

 
Udflugt til Trankær og Rudkøbing 

 
Rundvisning på Tranekær slot 
guide Ole Johnsen 
Tranekær Slot på Langeland er ikke til 
at komme udenom. Kører man gennem 
byen, dukker de smukke bygninger op 
ud af det blå. Slottet er kendt fra kilder 
helt tilbage til 1200-tallet og er det æld- 
ste verdslige beboet hus i Danmark. På 
rundvisningen vil I høre om Tranekær 
Slot & familien Ahlefeldt-Laurvigs man- 
geårige historie - en spændende fortæl- 
ling krydret med herlige anekdoter. 

 
Frokost på Generalen 

 
Byvandring i Rudkøbing 
guide Ulla Kristiansen 
En spændende tur igennem den gamle 
købstad, med fortællinger fra 1100-tal- 
let og op til i dag. På turen hører vi om 
H.C. Ørsted, hans familie, og apoteket. 
Vi ser gamle købmandsgårde, bag- 
gårde, besøger Rudkøbing kirke og hø- 
rer om Mads Lange. Rudkøbing har 
dannet kulisser fra filmen: Livsens ond- 
skab, Hævnen og Hjemve, som vi vil se 
undervejs. Der vil være fortællinger om 
et spøgelse, en bøddel, om skomager 
Gertrud, der blev brændt på bålet som 
heks det er ganske vist! 

 
 
 
 
 
 

Pris: kr. 1.885, 
som dækker alle udgifter til foredrag, 
kaffe, morgenbrød, måltider, inkl. 1 
vand/øl/vin, bus og entre. 

 
Holeby 
29. august 31. august 2022 

Femern forbindelsen 

Udflugter | Oplevelser 
 

NYT 
Besøgscenter Femern 
Hør om baggrunden for Femern 
Bælt-forbindelsen, og om hvordan 
verdens længste sænketunnel bliver 
bygget. Foredraget henvender sig til 
dem, der ønsker at få viden om pro- 
jektet. Foredraget fortsætter med et 
besøg i udstillingscenteret. 
På en rundvisning i udstillingen for- 
tæller en af vores guider om projek- 
tet. En rundvisning i udstillingen giver 
en god baggrund for selv at opleve 
arbejdet fra udsigtsplatformen på Gl. 
Badevej og udstillings-containeren 
ved Hyldtofte eller fra diget ved La- 
landia vest for Rødbyhavn. 
Femern-forbindelsen er en del af 
Skandinavien-Middelhavskorridoren, 
der løber hele vejen fra den finsk-rus- 
siske grænse til Valetta på Malta. 
Korridoren betegnes som meget vig- 
tig og binder Europas vækstcentre 
sammen fra nord til syd. 

 
Besøget afsluttes hos La Sevil- 
lana, Havnegade 28A med en let 
anretning inkl. en øl/vand/vin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mødested: 
Besøgscenter Femern, 
Havnegade 2, Rødby 

 
Pris: kr. 210 
Inkl. en let anretning samt en 
vand/øl/vin 

verden med deres nyskabende musik. 
En fantastisk historie om fire karisma- 
tiske fyre, der i bandet The Beatles 
gav os de største hits og vi levede 
med i deres eventyrlige liv. 

Hold nr.: 
0148 

Cocotten, 
H. Christoffersensvej 5, 
Holeby 

 
Hold nr.: 
0160 

 
Onsdag den 28. sep. 2022 
kl. 15.00- 18.30. 
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Krenkerup Bryggeri 

 
Udflugter | Oplevelser 

 
Ny Storstrømsbro 

 

Udflugter | Oplevelser 

 
Vemmetofte Kloster 

 
Udflugter | Oplevelser 

Krenkerup Bryggeri 
Øl fra jord til bord. Krenkerup Bryggeri 
slår dørene op og inviterer indenfor til 
en rundvisning i de allerhelligste øl- 
gemakker. 
Her vil du opleve, hvordan bryggeriets 
anerkendte kvalitetsøl bliver til. Vi får 
et indblik i brygprocessen fra humle til 
flaske og ikke mindst i, hvordan øllet 
får den helt særlige karakter. Der 
brygges øl på byg fra egne marker, og 
i det hele taget anvendes rene råvarer 
uden tilsætningsstoffer - andet end 
bryggerens passion. 
Øllet bliver brygget på det topmoderne 
bryggeri, der er integreret i de 
smukke, historiske rammer på 
Krenkerup Gods. 

 
Efter rundvisningen slutter vi af 
med en let anretning, der 
naturligvis bliver akkompagneret af 
særlig udvalgt øl fra Krenkerup 
Bryggeris sortiment. 

 
 
 

 
 
 

Mødested: 
Krenkerup, Krenkerupvej 33, 
Sakskøbing 

 
Pris: kr. 330 
Inkl. en let anretning og øl 

 
Hold nr.:  Tirsdag den 20. sep. 2022 
0140 kl. 17.00. 

Besøgscenter 
Storstrømsbroen 

 
Ulrik Winther Blindum fra 
Vejdirektoratet holder et oplæg om 
Storstrømsprojektet, hvorefter man 
kan se udstillingen i besøgscenteret. 
Vejdirektoratet bygger en ny 
Storstrømsbro, der forbinder Sjælland 
og Falster via Masnedø. Broen bliver 
ca. 4 km lang og er Danmarks tredje 
største bro efter Øresundsbroen og 
Storebæltsbroen. Folketinget 
besluttede med trafikaftalen af 21. 
marts 2013 at sætte gang i arbejdet 
med at anlægge en ny kombineret 
vej- og jernbanebro med cykel- og 
gangsti over Storstrømmen mellem 
Vordingborg og Orehoved. 
En analyse foretaget af Banedanmark 
viste, at den nuværende 
Storstrømsbro ikke ville kunne holde 
til de større trafikmængder primært på 
jernbanen, som skal krydse broen, når 
Femern Bælt-forbindelsen til Tyskland 
åbner. 

 
Besøget afsluttes med en let 
anretning inkl. en vand/øl. 

 

 
 
Mødested: 
Besøgscenter Storstrømsbroen, 
Brovejen 16 B, Vordingborg 

 
Pris: kr. 195 
Inkl. en let anretning samt en vand/øl 

 
Hold nr.: Mandag den 29. aug. 2022 
0151 kl. 17.00. 

Vemmetofte Kloster 
 
Leif J. Madsen 
Direktør på Vemmetofte Kloster 

 
Tag med på rundvisning og mærk 
historiens vingesus. 
Vemmetofte Kloster - fra adels-bolig 
og jomfrukloster til moderne 
virksomhed. 
Siden vikingetiden har Vemmetofte 
udviklet sig fra en simpel gård til 
borg med ringmur og voldgrav, 
videre til herregård og senere 
barokslot, der har huset kongelige 
og adelige slægter, og siden var 
bolig for klosterdamer og ugifte 
adelsfrøkener. I dag giver klosteret 
mulighed for, at helt almindelige 
borgere kan starte et nyt livskapitel i 
en af klosterets boliger. 

 
Rundvisningen afsluttes på 
Skovfogedstedet, Ny Strandvej 4, 
med en let anretning inkl. 1 
vand/øl/vin. 

 
 

 
 
 
Mødested: 
P-plads ved krydset 
Vemmetoftevej/Klostervej. 
Gå ad Klostervej til broen foran 
klosteret. 

 
Pris: kr. 310 
Inkl. en let anretning & en vand/øl/vin 

 
Hold nr.: Mandag den 3. apr. 2023 
0152 kl. 16.30. 
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Kåre Johannessen 

 
Byvandring 

 
Præstø 

 
Byvandring 

 
Nykøbing F. 

 
Byvandring 

 

 
Byvandring Vordingborg 

 
Byvandring i Præstø 

 
Byvandring Nykøbing F 

Kåre Johannessen Kåre Johannessen Kåre Johannessen 
Vi mødes på Slotstorvet, foran 
ruinterrænet. 
De senere års intense udgravninger 
på og omkring borgen, og selvfølgelig 
det nye borgcenter, har sat fokus på 
Vordingborgs historie og med god 
grund! Vordingborg er nemlig én af de 
vigtigste byer i Danmark i 
middelalderen. Den første sikre borg 
blev opført af Valdemar den Store i 
1157, og bugten nedenfor borgen 
tjente som samlingssted for rigets 
krigsflåde. Det var herfra de berømte 
togter mod Venderne sydpå udgik. 
Det var herfra, borgen Arkona på 
Rügen blev erobret i 1169. Og 
sidenhen var Vordingborg hyppigt 
vært for kongens rigsforsamlinger. 
På turen ser vi nærmere på sporene 
af det middelalderlige Vordingborg og 
hører bl.a. om, hvordan hverdagen 
har formet sig for dens indbyggere for 
6-700 år siden. 
Turen afsluttes på et af byens 
spisesteder. 

 

 

Vi samles foran Grundtvigs hus, på 
hjørnet mellem Torvestræde og 
Grønnegade. 
Præstø er en by med rødder helt 
tilbage i den tidlige middelalder. 
Oprindeligt tilhørte byen eller 
rettere: den jord, byen senere kom til 
at ligge på! Skovkloster ved 
Næstved, men i 1353 overgik den til 
kronen. I 1403 blev den gjort til 
købstad af Erik af Pommern, og blev 
den vigtigste by i området, med nære 
forbindelser til det berømte 
sildemarked i Skanør. Siden blev 
Præstø hjemsøgt af både stormfloder, 
brande og svenskere, og blev et 
kerneområde for den berømte 
Gøngehøvding Svend Poulsen. 
På turen bevæger vi os rundt i det 
middelalderlige Præstø, og hører om 
nogle af de mange spændende og 
dramatiske begivenheder. 
Turen afsluttes på Cafe Mocca. 

 

 
 

 
 

Vi samles på hjørnet af Tværgade og 
Jernbanegade, for enden af gågaden. 
Som så mange gamle danske byer er 
Nykøbing vokset frem omkring en 
fæstning, det senere Nykøbing Slot, 
der blev anlagt i 1100-tallet som led i 
det nationale værn mod Venderne 
sydfra. En perlerække af kongelige har 
gennem tiden resideret i Nykøbing, 
bl.a. Margrethe Sprænghest, 
Christoffer II, Valdemar Atterdag og 
Margrethe I. Et stort antal vigtige 
traktater er udstedt i Nykøbing, og 
skønt byen ikke var Falsters førende i 
middelalderen, var den ofte afgørende i 
de politiske begivenheder. 
Af den middelalderlige by er der ikke 
meget bevaret - og så alligevel! Hele 
den indre bys gadenet er nemlig 
middelalderligt, selvom husene er 
nyere! Undervejs bevæger vi os rundt 
om det middelalderlige Nykøbing og 
hører om nogle af de fascinerende 
personligheder og begivenheder, der 
har udspillet sig her... 
Turen afsluttes på Cafe3kanten. 

 

 
 

 
Pris: kr. 330 
Inkl. en let anretning med 1 øl eller 
vand. 

 
Pris: kr. 330 
Inkl. en let anretning med 1 øl eller 
vand. 

 
Pris: kr. 330 
Inkl. en let anretning med 1 øl eller 
vand. 

Mødested: 
Slotstorvet foran ruin-terrænet, 
Vordingborg 

Mødested: 
Hjørnet mellem Torvestræde og 
Grønnegade, Præstø 

Mødested: 
Hjørnet af Tværgade og 
Jernbanegade, Nykøbing F 

Hold nr.:  Tirsdag den 20.sep.2022 
0138 kl. 17.30 

Hold nr.: Torsdag den 15.sep. 2022 
0137 kl. 17.30. 

Hold nr.: Mandag den 26.sep. 2022 
0139 kl. 17.30. 
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MAD & BRØD 
 

 
NYT Ayurvedisk mad 

 
 
Glutenfri bagning 

Mere grøn mad - lær hvordan 
 

Klimabevidstheden sniger sig ind på 
vores kostvalg, og mange har et 
ønske om at spise mere 
plantebaseret. Men jo mere 
plantebaseret vores kost bliver, jo 
vigtigere er det, at vi lærer at bruge 
bælgfrugterne. 
På kurset arbejder vi i køkkenet med 
bl.a. bælgfrugterne på en smagfuld 
måde, samtidig med at vi ser på 
næringssammensætningen. Formålet 
er, at du får en fortrolighed med en 
sund, næring og smagfuld 
plantebaseret kost. 
Ved at lære bælgfrugterne at kende, 
arbejder vi med deres konsistens, og 
hvordan vi kan bringe fantastiske 
smage ind i retterne ved at bruge 
krydderier og urter. 

Lær Ayurvedaen og dens fantastiske, 
helbredende madlavningsprincipper 
at kende! 
Ayurveda 

 
gammel sundhedsvidenskab. Den 
baserer sig på naturlige principper og 
en dyb forståelse af, hvordan 
naturens elementer påvirker os. 
I det her kursus lærer du de 

 
Ayurvediske principper at kende og 
lærer, hvordan du kan bruge dem i dit 
hverdagskøkken til at lave simpel, 
sund og sæsonbestemt mad. Du vil 
lære, hvordan maden kan støtte dit 
helbred. 
For hver uge har vi et nyt fokus - for 
eksempel årstidens mad, morgen- 
mad, drikkevarer & snacks, detox 
mad, mad til hele familien og mad til 
gæster. 

Mangler du inspiration og ideer til 
glutenfri bagning - så er dette kursus 
lige noget for dig. 
At bage glutenfrit kræver specielle 
teknikker, men når du først får det 
lært så er det ikke svært. Desuden 
smager det så meget bedre end det 
glutenfri brød, som tilbydes i 
butikkerne. 
Derudover skal vi tale lidt om 
ernæring, for at sikre dig den bedste 
glutenfri kost - det har særlig 
betydning, hvis du har cøliaki. 
I går hjem med posen fuld af glutenfri 
bagværk. 

Lærer: Merete Lundbye Petersen 

Pris: kr. 885, inkl. materialer 
2 mødegange 

 
Gåsetårnskolen, afd. Iselinge, 
Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg 

Hold nr.: Lørdag/søndag 
2146 den 29.-30. okt. 2022 

kl. 9.00 13.00 
 
Ugens bedste måltid 

 
 

Vi kaster os ud på det gastronomiske 
overdrev og arbejder med råvare-/ 
opskrift forståelse, grundtilberedning, 
smagssammensætning mm. 
Grundtilberedning er fundamentet, du 
skal sætte af fra, for at nå det, du 
sigter efter i processen smagen. 
På dette madlavningskursus vil du 
lære at lave mere avanceret mad. 
Der tilberedes 2 retter hver gang. Du 
skal medbringe et forklæde og knive. 
Materialepris ca. kr. 150 pr. gang. 
Lærer: Bent Haagen 

 
Pris: kr. 984. 
6 gange, hver anden uge. 

 
Midtskolen, afd. Rollo, skolekøkken 
Gl. Strandvej 12, Faxe 

 
Hold nr.: Onsdag den 14. sep. 2022 
1133 kl. 17.30 20.30 

Værd at vide: 
Råvarer er inkluderet i prisen, og vi 
bruger fortrinsvis økologiske råvarer. 
Send gerne en mail hvis du har et 
ønske om at inkludere en særlig 
råvare - eller hvis du har 
fødevareallergi. 

 
Lærer: Merete Lundbye Petersen 

Ayurveda-mad er ikke udelukkende 
vegetarisk, men i det her kursus 
fokuserer vi på vegetarmad. Hver uge 
får du opskrifter med, som du kan 
samle og lave igen derhjemme. 
Medbring venligst forklæde, kniv, pen 
og opbevaringsbokse med låg til 
retter, der er gode at gemme. 

Pris: kr. 1015, inkl. materialer 
3 mødegange 

Råvareforbruget beløber sig til ca. 
150 kr. pr. gang, som afregnes direkte 
med underviseren. 

Gåsetårnskolen, afd. Iselinge, 
Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg 

 

Lærer: Annika Heter 
Hold nr.: Tir. den 20. sep. 2022 
2145 kl. 17.00 - 21.30 Pris: kr. 984. 

6 mødegange 

 
Hold nr.: Man. den 16. jan. 2023 
2228 kl. 17.00 - 21.30 

Gåsetårnskolen, afd. Iselinge, 
Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg 

 

 

Hold nr.: Ons. den 24. aug. 2022 
2234 kl. 17.00 20.00 

 

Hold nr.: Ons. den 26. okt. 2022 
2235 kl. 17.00 20.00 
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KREATIVE FAG 
 

Advent og Julepynt 

 
 
NYT Glaskunst workshop 

 
Efterårets krukker og kranse 

 
 

 
Efterår og den mørke tid står for 
døren, så vi tager udgangspunkt i at 
pynte døren, indgangsparti eller stuen, 
hvor vi skal hygge os i 
vintermånederne. Vi laver kranse, små 
arrangementer, som kan pynte og 
byde velkommen eller andre hyggelige 
ting. Vi tager udgangspunkt i 
deltagernes ønsker. Du er velkommen 
til at medbringe ting fra naturen eller 
købe materialerne hos os til 
kursuspriser. 
Vi sørger for værktøj mm. 
Materialeudgifter ca. 300 kr. 

 
Kom i julestemning med dette 
julekursus i blomsterdekorationer. 
På dette hold kan du nå at få de sidste 
ting på plads inden jul. 
Det er rart at få inspiration til julens 
dekorationer sammen med andre. 
Vi laver adventskranse, dekorationer til 
kalenderlys, hyggelige træer m.m. så 
vi rigtig kan få pyntet flot op til jul. 
Materialer medbringes eller kan købes 
her til kursuspriser. 
Materialeudgifter ca. 300 kr. 
Vi sørger for værktøj m.m. 

Lærer: Heidi Eriksen 
 
Pris: kr. 475 inkl. frokost 1 gang 

 
På workshoppen arbejder vi med 
farvet og klart glas. Det giver dig 
mulighed for at udtrykke dig kreativt 
i det spændende materiale. Du kan 
fx skabe dine egne figurer, fade, 
skåle, billeder, dørskilte, 
fyrfadsstager og smykker. 
Vi arbejder i koldglas, dette er en 
teknik, hvor man arbejder med at 
skære og klippe i glasplader og 
stænger, som derefter smeltes 
sammen i en glasovn. Vi arbejder 
kun 
i Bullseye glas, da det giver de 
flotteste farver, når det er brændt. 
Du har rig mulighed for at udvikle 
dig inden for forskellige teknikker. 
Derfor er dette kursus godt til både 
øvede og til dem, som ønsker at 
begynde at arbejde i glas. 
Den sidste mødegang afhentes de 
færdige værker. 
Materialeudgifter: 
Dette afregnes efter vægt og bliver 
ca. 150 - 300 kr. pr. gang 

Lærer: Marianne Lynge 

Pris: kr. 765 6 gange 

Glasværkstedet, 
Vestenbækvej 2, Stensved 

Hold nr.:  Torsdag den 15. sep. 2022 
2230 kl. 16.00 - kl.18.30 

 
Hold nr.:  Torsdag den 27. okt. 2022 
2231 kl. 16.00 - kl.18.30 

 
Pris: kr. 360 2 gange 

 
Glasværkstedet, 
Vestenbækvej 2, Stensved 

Hold nr.:  Lørdag den 15. okt. 2022 
2232 kl. 10.00 -14.00 og 

Torsdag den 20. okt. 2022 
kl. 16.00 - kl.17.00 

 
Hold nr.:  Lørdag den 19. nov. 2022 
2233 kl. 10.00 -14.00 og 

Onsdag den 23. nov. 2022 
kl. 16.00 - kl.17.00 

Lærer: Heidi Eriksen Fru Blomst, 
Rønnedevej 13, Faxe 

Pris: kr. 475 inkl. frokost 1 gang 

Fru Blomst, 
Rønnedevej 13, Faxe 

Hold nr.:  Lørdag den 19. nov. 2022 
1131 kl. 14.00 - kl.20.00 

Hold nr.: Søndag den 2. okt. 2022 
1128 kl. 9.00 - kl.15.00 

Hold nr.:  Søndag den 20. nov. 2022 
1132 kl. 9.00 - kl.15.00 

 Forår og Påske inspiration 
Buketbinding 

 

 
Kurset tager udgangspunkt i at lære 
de basale teknikker i at binde flotte 
buketter. Vi øver "spiralen" m.m. 
Kurset henvender sig både til 
begyndere og øvede. Vi øver rokoko, 
facade, asymmetriske mm. Du er 
velkommen til at medbringe blomster 
fra haven, ellers kan du købe 
blomsterne her med kursusrabat. Vi 
sørger for værktøj m.m. 
Materialeudgifter ca. 300 kr. 

 
 

Det er rart at få inspiration til påsken 
og forårets kreationer sammen med 
andre 
Påsken er oplagt til flotte 
blomsterkreationer, så kom og lav dine 
egne. Vi laver reder, træer, kranse, 
dekorationer og bruger løgvækster, 
grene mm. Det er kun fantasien, der 
sætter grænsen. 
Materialer medbringes eller kan købes 
her til kursuspriser. 
Materialeudgifter ca. 300 kr. 
Vi sørger for værktøj mm. 

Lærer: Heidi Eriksen Lærer: Heidi Eriksen 

Pris: kr. 475 inkl. frokost. 1 gang Pris: kr. 475 inkl. frokost 1 gang 

Fru Blomst, 
Rønnedevej 13, Faxe 

Fru Blomst, 
Rønnedevej 13, Faxe 

Hold nr.: Søndag den 5. feb. 2023 
1129 kl. 9.00 - kl.15.00 

Hold nr.:  Søndag den 26. mar. 2023 
1130 kl. 9.00 - kl.15.00 
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HÅNDVÆRK 
 

I et videnssamfund, hvor meget 
foregår i cyberspace, kan det føles 
særligt tilfredsstillende at udleve sin 
kreativitet på en måde, der også 
indebærer fremstilling af et 
håndgribeligt produkt. 
Kunsthåndværk handler om at 
kombinere håndværk og kunstnerisk 
kvalitet, ofte ved hjælp af gamle, 
håndværksmæssige traditioner og 
teknikker. 

Pileflet 
 

På dette kursus kan du flette din egen 
kurv eller andre sjove ting i pil. 
Der er mulighed for at flette f.eks. 

 
Trædrejning for alle 

 
På kurset vil du stifte bekendtskab 
med elementære drejeteknikker, 
fagudtryk omkring drejning og 
sikkerhed ved drejebænken. 
Men måske bedst af alt: når 
weekenden er færdig, har du selv 
lavet flotte ting i træ, som du tager 
med hjem. På kurset får du stillet din 
egen drejebænk og drejejern til 
rådighed. 
Materialeudgiften udgør 100 kr. 

Lærer: Frank Sørensen 

Pris: kr. 825. 2 mødegange. 

Midtskolen, afd. Bavneskolen, 
Bavnestræde 36, Dalby, Haslev 

 
Keramik 

 
Har du lyst til at bruge din kreativitet til 
at skabe krukker, brugsgenstande og 
figurer i ler? Her får du rig mulighed 
for at designe dine egne genstande 
og lære de teknikker, der knytter sig til 
det keramiske håndværk. 
Hvad enten du er begynder eller 
erfaren, får du grundig vejledning, 
kombineret med fælles gennemgang 
af teknikker. 
Materialeudgifter må forventes. 

Lærer: Lilian Kristine Jensen 

Vordingborg Sociale Virksomhed 
Industrivej 9, Præstø 

Pris: kr. 1656. 12 gange | max 8 delt. 
runde, ovale eller firkantede kurve, 
blomsterstativer og meget mere. Ved 
specielle fletteønsker, kontakt venligst 
læreren (mindst 14 dage før kurset). 
Medbring gerne eget værktøj. 
Materialeudgift ca. 175 kr. 
Læs og se mere på: www.skovflet.dk 

 
Hold nr.: 
1112 

 
Hold nr.: 
1113 

 
Lørdag/søndag 
den 27. - 28. aug. 2022 
kl. 9.00 -15.30 

Lørdag/søndag 
den 24. - 25. sep. 2022 

Hold nr.: 
2212 

Hold nr.: 
2213 

Tirs. den 23. aug. 2022 
kl. 16.30 - 18.45 

Tors. den 25. aug. 2022 
kl.17.30 19.45 

 
Lærer: Mai Hvid Jørgensen 

Pris: kr. 825. 2 mødegange. 

Midtskolen, afd. Bavneskolen, 
Bavnestræde 36, Dalby, Haslev 

kl. 9.00 -15.30 

Drejning af kugler & brug af 
skråmejsel / Kursus for øvede 

 
NYT 
Lørdagen vil blive brugt til kugle- 

Lærer: Gitte Gjeldsted 
 

Møns Skole, afd. Stege, 
Birkevænget 2, Stege 

Pris: kr. 1656. 12 gange | max 8 delt. 

Hold nr.:  Tirs. den 16. aug. 2022 
Hold nr.: 
1107 

 
Hold nr.: 
1109 

 
 

Hold nr.: 
1111 

Lørdag/søndag 
den 12.-13. nov. 2022 
kl. 9.30 -15.30 

Lørdag/søndag 
Den 28.-29. jan. 2023 
kl. 9.30 15.30 

 
Lørdag/søndag 
Den 25.-26. feb. 2023 
kl. 9.30 15.30 

drejning. Vi begynder med at lave 
kugledrejningsværktøjet. Når det er 
lavet, går vi i gang med at dreje 
kugler. 
Søndag bliver i skråmejslens tegn. 
Vi kommer til at arbejde med teknik, 
og ikke så meget på slutprodukter. 
Der vil blive vist forskellige måder at 
anvende mejslen sikkert på. 
På kurset får du stillet din egen 
drejebænk og drejejern til rådighed. 
Materialeudgiften udgør 150 kr. 

2214 kl. 17.00 - 19.15 
 

Lærer: Lise Amistad Vestergaard 

NYT Keramikværksted, 
Strandvejen 118, Faxe Ladeplads 

Pris: kr. 1380. 10 gange | max 8 delt. 

Hold nr.:  Man. den 5. sep. 2022 
1157 kl. 16.00 18.45 

Spejderhytten, Skovbrynet 2, 
Haslev 

Lærer: Frank Sørensen 
Pris: kr. 825. 2 mødegange. 

Lærer: Klaus Kristensen 

Pottemageriet Rødeled, 
Hold nr.: 
1108 

Tirsdag/onsdag 
den 24.-25. jan. 2023 
kl. 9.30 -15.30 

Midtskolen, afd. Bavneskolen, 
Bavnestræde 36, Dalby, Haslev 

Rødeledsvej 1, Præstø 
 

Pris: kr. 1480. 10 gange | max 6 delt. 
 

Hold nr.: 
1110 

 
Tirsdag/onsdag 
den 21.-22. feb. 2023 
kl. 9.30 -15.30 

Hold nr.: 
1114 

Lørdag/søndag 
den 29. - 30. okt. 2022 
kl. 9.00 -15.30 

Hold nr.: 
2215 

Hold nr.: 
2216 

Tirs. den 4. okt. 2022 
kl. 17.00 - 19.15 

Ons. den 5. okt. 2022 
kl. 17.00 - 19.15 

http://www.skovflet.dk/
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Tænd din kreativitet - maleri 

 
 
NYT Kreativ flow 

 
 
NYT Soul and nature art 

NYT Et kursusforløb til dig, der er nysgerrig Et weekendkursus for dig, som elsker 
naturen og kan lide at være kreativ 
med den. Der er fire weekendkurser 
planlagt, ét for hver årstid. 
Om lørdagen mødes vi i skoven. 
Med os har vi en intention, og med 
denne intention går vi ud i skoven for 
at møde den inspiration i naturen, 
som vil guide vores videre arbejde. 
Det kan være en blomst, en fugl, et 
træ, vinden - hvad som helst, som 
taler til os. Vi deler vores erfaringer 
med de andre på holdet og spiser 
vores frokost sammen rundt om bålet. 
Om søndagen mødes vi på skolen. 
Her medbringer vi vores skitser, ord 
samt gaver fra naturen. Med disse 
erfaringer går vi i gang med vores 
eget Soul Art værk. Vi arbejder med 
Soul Art teknikken, som omhandler de 
fem skridt: Intention, bodymapping, 
skabelse, indsigt og sjælshandling. 
Når weekenden er slut, sidder du 
tilbage med dit helt eget stærke Soul 
Art Værk! 
Materialeudgifter inkl. kaffe/te: Kr. 250 

 
Lærer: Susanne Haslund Schmidt 

Pris: kr. 542. 2 gange 

Hannenovskoven & 
Sophieskolen, 
Merkurs Plads 4, Nykøbing F 

Hold nr.: Efterår 
3156 Lørdag/søndag 

den 1.-2. okt. 2022 
kl. 10.00-14.30 

 
Hold nr.: Vinter 
3157 Lørdag/søndag 

den 7.-8. jan. 2023 
kl. 10.00-14.30 

 
Hold nr.: Forår 
3158 Lørdag/søndag 

den 25.-26. mar. 2023 
kl. 10.00-14.30 

 
Hold nr.: Sommer 
3159 Lørdag/søndag 

den 17.-18. jun. 2023 
kl. 10.00-14.30 

Dyk ned i akrylmaleriets farverige på at vække din kreativitet. Kurset er 
verden. Lær forskellige måder at også til dig, der elsker at være kreativ 
afsætte malingen på lærred og papir. i samvær med andre. På kurset 
Vi maler med alle mulige forskellige guides du gennem forskellige øvelser 
redskaber, ikke kun pensel. Vi lader til at gå på opdagelse i din kreativitet 
det dryppe og løbe, være tykt og og mærke, hvad der er lyst til dér. 
tyndt, rodet eller superstramt. Udgangspunktet for kreativ skabelse 
Vi eksperimenterer, leger, afsøger og er at gå med flowet. Det er virkelig 
vender tingene på hovedet. sjovt, og alle arbejder ud fra samme 
Målet er at have det sjovt med at udgangspunkt. Intet er rigtigt. Intet er 
være kreativ, stimulere vores iboende forkert. Alt er vigtige led i processen i 
skaberkraft og intuition. at være kreativ. 
Vi arbejder intuitivt, med inspiration Du starter med at arbejde med akryl- 
fra naturens og kunstens verden. maling, og når værket er færdigt, 
Materialeudgifter: Kr. 250 arbejder du videre med det, og du kan 

Lærer: Susanne Haslund Schmidt 
lade andre materialer indgå, fx silke- 
papir og limlak. 

Pris: kr. 738. 6 gange Materialeudgifter: Kr. 250 

Sophieskolen, Lærer: Marlee Bruun 
Merkurs Plads 4, Nykøbing F Pris: kr. 369. 3 gange 
Hold nr.: Ons. den 2. nov. 2022 
3160 kl. 18.30-20.45 

Blæsenborg Skole, 
Blæsenborg Allé 10, Maribo 

Kreativitet art journaling Hold nr.: Ons. den 31. aug. 2022 
4021 kl. 18.30-20.45 

NYT 
Dyk ned i de mange måder at lave NYT Tænd din kreativitet - tryk 
dine egne kunstbøger, art journals,  

 

på. Vi bruger et væld af forskellige Dyk ned i de mange måder, man kan 
medier og mixer tegning, tekst, trykke på. Vi trykker med Gelli Plates, 
akvarel, collage, citater, dagbogsnoter med naturen, med vores egne 
mm. stempler og stencils. Vi trykker på 
Vi eksperimenterer, leger, afsøger og forskellige papirer og formater vi 
vender tingene på hovedet. Målet er laver lag på lag og prøver også at 
at have det sjovt med at være kreativ, blande tryk med akryl-maleri og 
stimulere vores iboende skaberkraft akvarel. Vi eksperimenterer, leger, 
og intuition. afsøger og vender tingene på 
Vi arbejder intuitivt, med inspiration hovedet. Målet er at have det sjovt 
fra naturens og kunstens verden. med at være kreativ, stimulere vores 
Materialeudgifter: Kr. 250 iboende skaberkraft og intuition. 

Lærer: Susanne Haslund Schmidt 
Vi arbejder intuitivt, med inspiration 
fra naturens og kunstens verden. 

Pris: kr. 738. 6 gange Materialeudgifter: Kr. 250 

Sophieskolen, Lærer: Susanne Haslund Schmidt 
Merkurs Plads 4, Nykøbing F Pris: kr. 738. 6 gange 

Hold nr.: Ons. den 4. jan. 2023 Sophieskolen, 
3162 kl. 18.30-20.45 Merkurs Plads 4, Nykøbing F 

 Hold nr.: Ons. den 15. mar. 2023 
 3161 kl. 18.30-20.45 
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Akrylmaling 

 

Smykker 

 
 
NYT Linoleumstryk 

Vi arbejder med komposition, dybder, 
perspektiv og farvelære. 
Undervisningen tilrettelægges 
individuelt, og du kan få hjælp til at 
udvikle et formsprog i retning af fx 
naturalisme eller abstrakt. Medbring 
selv materialer og husk at tage 
gammelt tøj med. Kurset henvender 
sig til både begyndere og øvede, 
eneste forudsætning er, at du elsker 
at male og bruge tid i hyggeligt 
selskab. 

Lærer: Gary Shaughnessy 

Pris: kr. 945. 7 gange 

Østskolen, afd. Karise, 
Skolegade 39, Karise 

 Har du lyst til at finde din kreative side 
frem og fremstille dine egne smykker, 
så er dette kursus noget for dig. Der 
undervises i de mest anvendte 
teknikker inden for guldsmede- 
håndværket, og der arbejdes med 
fremstilling af enkle modeller. 
Uanset om du er nybegynder eller lidt 
mere erfaren vil du få glæde af kurset. 
Medbring egne materialer eller køb 
sølv på kurset, hvor der er et rimeligt 
udvalg af sølv i plade, tråd og kæder. 
Kursusprisen er inkl. en grund- 
pakke af materialer samt værktøj. 

Lærer: guldsmed Linda Jakobsen 

Pris: kr. 1095. 2 gange 

Lær hvordan du får det bedste ud af 
dit linoleumstryk, lær hvordan man 
skærer, og hvordan man trykker. 
Brug dit linoleumstryk til at trykke på 
alle mulige ting, papir, T-shirt, 
muleposer etc. Man kan lave flere 
små tryk, som man kan sætte 
sammen til en helhed og bruge flere 
farver. 
Man kan være så kunstnerisk, man 
vil, eller selvom man ikke føler sig 
som kunstner, kan man opleve 
glæden ved at skabe noget med 
sine egne hænder. Dette kursus er 
både jer, som har prøvet 
linoleumstryk før og for jer, som 
aldrig har prøvet det før. 
Materialer koster 250 kr. 

Hold nr.: Ons. den 14. sep. 2022 
1120 kl. 16.30 - 18.45 

NYT 
Rolloskolen, 
Gl. Strandvej 12, Faxe 

Lærer: Mariann Johansen-Ellis 

Pris: kr. 645. 1 gang  

Lærer: Tenna Winther 

Pris: kr. 820. 6 gange hver 2. uge. 

Hold nr.:  Lørdag/søndag 
1158 24. - 25. sep. 2022 

kl. 9.00 16.00 

Borre 326-Galleri & Studio, 
Klintevej 326, Borre 

Gåsetårnskolen, afd. Iselinge 
Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg 

Gåsetårnskolen, afd. Iselinge 
Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg 

Hold nr.:  Lørdag den 24. sep. 2022 
2237 kl. 10.30 16.30 

Hold nr.: Tirs. den 20. sep. 2022 
2210 kl. 16.00 - 18.45 

NYT Akrylmaling weekend 
for begyndere/øvede 

 
Hold nr.:  Lørdag/søndag 
2187 22. - 23. okt. 2022 

kl. 9.00 16.00 

NYT Koldnålsradering 

Flerfarvet Linoleumstryk 
Et inspirerende grafisk kursus, hvor 
du skaber et linoleum-tryk med 3 
farver. Grafisk kunstner Mariann 
Johansen-Ellis lærer dig, hvordan et 
reduktionstryk sker trin for trin. Vi 
starter med at skære alt væk fra 
pladen, som skal være hvidt på det 
færdige tryk. Så trykker vi med den 
mest lyse farve og fortsætter med at 
skære væk, så der bliver 3 farver i 
billedet. 
Tænk gerne over, hvilket motiv du 
vil lave, tag gerne en tegning/foto 
med og tænk på, at tekst skal være 
spejlvendt på tegningen. 
Materialeudgifter inkl. kaffe/te: Kr. 
250 

Man arbejder individuelt med sine 
motiver. Vi starter med et oplæg om 
komposition, optegning, og farver. 
Man kan arbejde naturalistisk eller 
abstrakt. Vi kommer efter behov rundt 
om forskellige teknikker. 
Medbring akrylfarver, pensel og 
malespartel, 2 lærreder efter eget 
ønske. 

Lærer: Tenna Winther 

Pris: kr. 720 2 mødegange 

Koldnåls radering er den grafiske 
metode, som mest ligner at tegne frit. 
På en aluminiumsplade ridser man sit 
motiv med en skarp nål. Man skal 
arbejde meget detaljeret, og når 
motivet er færdigt, trykker man det i 
en eller flere farver på grafisk papir. 
På kurset lærer du, hvordan man får 
det meste ud af sit tryk. 
Materiale-udgifter: 300 kr. 
Medbring frokost, Mariann serverer 
kaffe og te. 

Lærer: Mariann Johansen-Ellis 
Gåsetårnkolen, afd. Iselinge 
Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg 

Hold nr.: Lørdag/søndag 
2211 den 8. - 9. okt. 2022 

kl. 10.00 15.00 

Pris: kr. 510. 1 gang 

Borre 326-Galleri & Studio, 
Klintevej 326, Borre 

Hold nr.:  Lørdag den 19. nov. 2022 
2238 kl. 11.00 16.00 

Lærer: Mariann Johansen-Ellis 

Pris: kr. 645. 1 gang 

Borre 326-Galleri & Studio, 
Klintevej 326, Borre 

Hold nr.: Lørdag den 29. okt. 2022 
2236 kl. 10.30 16.30 
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HÅNDARBEJDE 

 

5 aftener med hæklenålen 

 

Strik dig glad NYT 

Farverigt broderi  
Kurset er for dig, der er ny med 
hæklenålen. Her lærer du de forskel- 
lige masker og teknikker, i det tempo 
du har brug for. Vi bruger også tid på 
at lære at forstå ækleopskrifter. Der 
undervises individuelt, så du får hjælp 
og udfordringer på dit niveau. Du får 
inspiration til, hvad hækling kan 
bruges til og vejledning i dine egne 
projekter, hvad enten det er karklude, 
små tasker, tæpper, tøjdyr, tørklæder 
eller noget helt andet. 
Medbring gerne hæklenåle og 
forskelligt garn. Kan evt. købes hos 
underviseren. 

Lærer: Kate Himmelstrup 

Al forskning viser, at vi får større 
velvære, når vi kan fordybe os med 
garn og pinde. 
Kurset er både for dig, der aldrig har 
strikket og for dig, der gerne vil udvide 
dine strikkefærdigheder. 
Vi kommer bl.a. ind på emner som 
læsning af opskrifter, ind- og udtag- 
ninger, hulmønstre, vævestrik, afslut- 
ninger og montering. 
Der undervises individuelt på netop dit 
niveau, og du har stor indflydelse på 
indholdet. 

Lærer: Kate Himmelstrup 

Pris: kr. 695. 5 gange hver 2. uge 

Broderi er igen blevet rigtigt populært, 
du kan skabe dit eget unikke design, 
samtidig med at du finder ro og 
fordybelse. Vi arbejder både med det 
frie broderi og teknikker, hvor du 
følger et mønster. Du vil lære mange 
forskellige sting og metoder til at 
overføre dine motiver til lige præcis 
det, du vil dekorere. 
Alle kan være med, både begyndere 
og øvede. Der er udfordringer på 
mange niveauer, og der undervises 
individuelt. 
Medbring evt. sygrej, stof og tråd, 
eller køb hos underviseren. 

Lærer: Kate Himmelstrup Pris: kr. 695. 5 gange hver 2. uge 
Kates lille værksted, 
Bregentvedvej 19, Haslev 

Pris: kr. 695. 5 gange hver 2. uge 
 

Kates lille værksted 
Bregentvedvej 19, Haslev 

Kates lille værksted, 
Bregentvedvej 19, Haslev 

Hold nr.: Torsdag den 22. sep. 2022 
1150 kl. 18.30 - 20.45 

Hold nr.: Tirsdag den 13. sep. 22 
1146 kl. 18.30 - 20.45 

 
Maskinstrik 

Hold nr.: Ons. den 28. sep. 2022 
1151 kl. 18.30 - 20.45 

 
Syning for begyndere 

Kurset sætter deltagerne i stand til at 
betjene strikkemaskiner på den mest 
hensigtsmæssige måde og til at 
kunne benytte alle maskinens 
muligheder. Deltagerne medbringer 
selv strikkemaskine, eller man kan 
låne, kontakt Merete Weiss. 
Deltagerne vil efter kurset kunne 
fremstille egne modeller efter mål. 

Lærer: Merete Weiss tlf. 54 92 18 72 

Pris: kr. 725. 2 gange 

Saxenhus, lokale 122 og 126, 
Jernbanegade 35, Sakskøbing 

Hold nr.: Lørdag/søndag 
3105 den 17.-18. sep. 2022 

kl. 9.00 - 16.00 
Hold nr.: Lørdag/søndag 
3106 den 15.-16. okt. 2022 

kl. 9.00 - 16.00 

Hold nr.: Lørdag/søndag 
3107 den 19.-20. nov. 2022 

kl. 9.00 - 16.00 
 
Se alle hold på FOF.dk/sydøst 

Filtning - filt, hvad du ønsker Kurset er for dig, der har en 
symaskine stående og trænger til lidt 
hjælp for at komme godt i gang. Om 
ambitionen er at sy tøj til dig selv eller 
børnene, tasker eller ting til hjemmet 
er underordnet. Du får individuel 
vejledning, hjælp til at lave dine egne 
mønstre, inspiration og masser af fif til 
netop dine projekter. Du skal med- 
bringe egen symaskine, alm. sygrej 
og evt. stof. Du kan også handle hos 
underviseren. 

Uld er som magi. Tøj, sjove væsner 
og dejlige brugsting trylles frem ved 
hjælp af vand og sæbe eller med 
filtenålen, som kan forme ting og give 
liv til nisser, trolde, bamser og dyr. 
Kurset er både for begyndere og 
øvede. Vi kommer igennem forskel- 
lige teknikker med udgangspunkt i 
det, du ønsker at lave. Uld kan købes 
gennem læreren. 

Lærer: Lis Løvdahl F. Hansen Lærer: Kate Himmelstrup 
Pris: kr. 395 1 mødegang Pris: kr. 1125. 5 gange hver 2. uge 

Gåsetårnskolen afd. Iselinge, 
Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg 

Kates lille værksted, 
Bregentvedvej 19, Haslev 

Hold nr.: Lørdag den 22. okt. 2022 
2141 kl. 9.30 - 16.00 

Hold nr.:  Tirsdag den 20. sep. 2022 
1149 kl. 16.00 - 20.00 

Hold nr.: Lørdag den 4. feb. 2023 
2142 kl. 9.30 - 16.00 
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Spinderok NYT 
 

Plantefarvning for alle  NYT 
 

Syrefarvning let øvede NYT 
 

Spindekurset er for dig, der har en 
spinderok og gerne vil lære at spinde 
eller forbedre din teknik. 
Over 2 gange mødes vi og spinder og 
tvinder. Vi snakker om teknik, om at 
karte og om spændende spindefibre. 
Der vil være praktiske øvelser 
tilpasset dit niveau og rigtig hyggeligt 
samvær med andre spindere. 
Du skal selv medbringe en 
funktionsdygtig spinderok. Har du ikke 
en rok endnu, er det muligt at låne en 
af underviseren, hvis det aftales i 
forvejen. 
Det er muligt at købe spindefibre af 
underviseren, eller du kan medbringe 
dine egne. 

 
Lær at udnytte naturens egne 
farvestoffer til at farve dit garn. 
På kurset lærer du, hvilke planter der 
er egnede til garnfarvning og hvilke 
garner, der egner sig til plantefarv- 
ning. 

 
Du lærer grundprincipperne for 
plantefarvning, herunder bejdsemidler 
til plantefarvning med planter du kan 
samle i den danske natur samt nogle 
af de mange materialer, man ikke lige 
finder i den danske natur, men kan 
købe sig til, fx krap og cochenille. 

 
Når kurset er slut, får dunter af 
plantefarvet garn med hjem til din 
egen farvecirkel, samt et kompendium 
om planter, bejdsemidler og grund- 
opskrifter. 

 
Kurset er et praktisk kursus, og vi 
bejdser og farver garn begge dage. 
Kurset foregår både ude og inde, så 
sørg for at have egnet tøj på. 
Der skal regnes med en materiale- 
udgift, til garn og farvematerialer på 
ca. 300-350,- kr. 

Lærer: Susanne Tegtmeier 

Pris: kr. 700. 2 mødegange 

Gåsetårnskolen afd. Iselinge, 
Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg 

Hold nr.: Lørdag/søndag 
2149 15.-16. okt. 2022 

kl. 9.30 - 15.00 
 
 

 
 
 

 

 
På dette kursus arbejdes der videre 
med teknikkerne fra plantefarvning for 
begyndere, og vi arbejder bl.a. med 
glasfarvning/solfarvning, farvning af 
garn, så vi får meleret/flerfarvet garn 
og lignende teknikker. 

 
Efter afsluttet kursus får du dunter 
med vores arbejde med hjem, så du 
kan lave dine gen farvecirkel og/eller 
supplere den du allerede har. 
Kurset er et praktisk kursus, og vi 
bejdser og farver garn begge dage. 
Kurset foregår både ude og inde, så 
sørg for at have egnet tøj på. 

 
Medbring glas til brug for det garn, du 
ønsker at solfarve. Der vil inden 
kurset blive udsendt materiale til 
kursisterne omkring indsamling af 
friskt plantemateriale til brug for 
sol/glasfarvning. 

 
Der skal regnes med en materiale- 
udgift til garn og farvematerialer på 
ca. 300- 350 kr. 

 
Lærer: Susanne Tegtmeier 

Pris: kr. 385. 1 mødegang 

Gåsetårnskolen afd. Iselinge, 
Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg 

Hold nr.: Lørdag den 22. okt. 2022 
2150 kl. 9.30 - 16.00 

 

 
 

Lærer: Astrid Sandmark 

Pris: kr. 460. 2 mødegange 

Bavneskolen, 
Bavnestræde 36, Haslev 

Hold nr.: Søndag den 30. okt. 2022 
1148 kl. 9.30 - 12.30 

Spindekursus 

Spind dine rester til nyt unikt garn 
At spinde sit eget garn er en 
spændende kreativ proces, hvor man 
kan eksperimentere en masse med 
farver og teksturer. Som deltager har 
du dine egne garnrester med, som du 
i løbet af dagen karter til nye 
spindefibre og spinder på håndten. Du 
kommer til at lave din egen DIY- 
håndten til at spinde på og har også 
mulighed for at prøve kræfter med en 
spinderok. 
Efter kurset er er du godt i gang med 
dit eget unikke garn, og du er blevet 
introduceret til processer og udstyr, så 
du kan arbejde videre hjemme. 

Lærer: Astrid Sandmark 

Pris: kr. 395. 1 mødegang 

Bavneskolen, 
Bavnestræde 36, Haslev 

Hold nr.: Søndag den 4. sep. 2022 
1147 kl. 9.30 - 14.30 
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MUSIK | SANG 
 

 
Guitar let øvet | øvet 

 
 
Sang 

Violin let øvet | øvet  For dem, der har spillet tidligere og 
har brug for et løft til at komme i gang 
igen. For dem, der er nysgerrige på 
den teoretiske baggrund for det 
musikalske univers. Folk med 
gehørsbaggrund, der gerne vil dykke 
dybere i noder. Node , 
der gerne vil prøve kræfter med 
gehørspil og improvisation. 
Mødetid aftales med underviseren. 

 
Lærer: Frans Jacoby 

Pris: kr. 1235. 8 gange x 45 min. 

Hos Frans Jacoby, 
Østerbrogade 61, Nykøbing F. 

Hold nr.: Onsdag den 31. aug. 2022 
3125 fra kl.15.00 

 
 

Lærer: Ditte Køcks 

Pris: kr. 620. 6 gange x 30 min. 
 
NYT Gåsetårnskolen, afd. Iseling, 
Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg 

Hold nr.: Tirsdag den 27. sep. 2022 
2227 fra kl.17.00 

Hvad enten du synger i band, kor eller 
bare er glad for at synge, så tilbydes 
der nu mulighed for at få udviklet 
sangstemmen. Ved at få udviklet en 
sund sangteknik bliver du i stand til at 
udbygge din stemmes fylde og klang 
og samtidig mestre nye nuancer i 
brugen af din stemme, når du synger. 
Der arbejdes ud fra din personlige 
stemmes kvalitet og udtryk. Medbring 
dine egne sange, som du er glad for 
at synge. 
Mødetid aftales med underviseren. 

Lærer: Cathrine Krebs 

Pris: kr. 1465. 14 gange x 30 min. 

Gåsetårnskolen, afd. Iselinge, 
Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg 

Hold nr.: Tirsdag den 10. jan. 2023 
2206 fra kl.15.00 

 
Hold nr.: Torsdag den 12. jan. 2023 
2207 fra kl.15.00 

 
Møns Skole, afd. Stege, 
Birkevænget 2, Stege 

Hold nr.: Onsdag den 11. jan. 2023 
2208 fra kl.15.00 

For dem, der har spillet tidligere og 
har brug for et løft til at komme i gang 
igen. Folk, der spiller, men søger 
inspiration til at komme videre, trick til 
god øvning osv. For dem, der er 
nysgerrige på den teoretiske 
baggrund for det musikalske univers. 
Folk med gehørsbaggrund, der gerne 
vil dykke dybere i noder. Node 

, der gerne vil prøve 
kræfter med gehørspil og improvisa- 
tion. 
Mødetid aftales med underviseren. 

Lærer: Frans Jacoby 

Pris: kr. 1235. 8 gange x 45 min. 

Hos Frans Jacoby, 
Østerbrogade 61, Nykøbing F. 

 
Hold nr.: Onsdag den 31. aug. 2022 
3126 fra kl.17.00 

Violin begynder | let øvet 

Hvis du har mod på at møde musikken, 
har du her en mulighed. Musikeren, 
spillemanden, sangskriveren mv. står 
klar med sin gamle violin for at føre dig 
ind i der hvor musikken swinger. Er du 
til klassisk, folkemusik, jazz eller noget 
helt nyt, violinen kan det hele. 
Mødetid aftales med underviseren. 

Lærer: Per K. Gade 

Pris: kr. 1235. 8 gange x 45 min. 
 

Præstø skole, Skolevej 15, Præstø 
 

Hold nr.: Torsdag den 15. sep. 2022 
2217 fra kl. 17.00 

 

 
 

NYT Sophieskolen, 
Merkurs Plads 4, Nykøbing 

Hold nr.: Torsdag den 29. sep. 2022 
3153 fra kl.17.00 

Klaver let øvet | øvet 
Lærer: Ditte Køcks 

Pris: kr. 620. 6 gange x 30 min. 
 
NYT Sophieskolen, 
Merkurs Plads 4, Nykøbing 

Hold nr.: Onsdag den 28. sep. 2022 
3154 fra kl.17.00 

 

 
 
 
 

For dem der har spillet tidligere og har 
brug for et løft til at komme i gang 
igen. Folk der spiller, men søger 
inspiration til at komme videre, trick til 
god øvning osv. Folk med 
gehørsbaggrund, der gerne vil dykke 
dybere i noder. Node , 
der gerne vil prøve kræfter med 
gehørspil og improvisation. 
Mødetid aftales med underviseren. 

Lærer: Frans Jacoby 

Pris: kr. 1235. 8 gange x 45 min. 

Hos Frans Jacoby, 
Østerbrogade 61, Nykøbing F. 

Hold nr.: Onsdag den 31. aug. 2022 
3127 fra kl. 15.00 
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Sprogskolen: Engelsk | Fransk | Spansk | Tysk 
Niveau 1- 2 - Sprogkursus på et grundlæggende niveau: Du har intet kendskab til sproget, eller du bruger sproget 
til at stille og besvare simple spørgsmål i nutid, introducere og fortælle kort om dig selv. 

 
Niveau 3 Sprogundervisning for let øvede: Du forstår og er forståelig i hverdagssituationer. Du stiller og besvarer 
simple og korte spørgsmål relativt flydende. 

 
Niveau 4 Sprogundervisning for øvede: Du er i stand til at forstå og ytre dig. Du har et godt kendskab til et sprog 
og anvender den overordnede opbygning af sproget. Du forstår den overordnede mening i en samtale mellem 
indfødte, men har dog et begrænset ordforråd på visse områder. 

Niveau 5 Lettere avanceret sprogkursus: Du er her i stand til at forstå og kommunikere i de fleste situationer. Dit 
ordforråd er udvidet, og du kan generelt følge et møde, et foredrag og lignende. 

 
Hold Kursus Start Tid Antal 

gange 
Pris Underviser Sted 

2173 Engelsk 2-3 Tor. 15.sep. 17.15-18.45 13 1066 Anita Holm 
Poulsen 

Vordingborg 
Gåsetårnskolen 

2174 Engelsk 4-5 Tor. 15.sep. 19.00-20.30 13 1066 Anita Holm 
Poulsen 

Vordingborg 
Gåsetårnskolen 

        

3118 Fransk 1-2 NYT Man. 12.sep. 16.00-17.00 14 780 Rosario 
Villegas Rios 

Nykøbing 
Sophieskolen 

2177 Fransk 1-2 NYT Tor. 15.sep. 16.00-17.00 13 740 Rosario 
Villegas Rios 

Vordingborg 
Gåsetårnskolen 

3119 Fransk 2-3 Man. 12.sep. 17.15-18.45 14 1148 Rosario 
Villegas Rios 

Nykøbing 
Sophieskolen 

2176 Fransk 2-3 Tor. 15.sep. 19.00-20.30 13 1066 Rosario 
Villegas Rios 

Vordingborg 
Gåsetårnskolen 

3120 Fransk 4-5 Man. 12.sep. 19.00-20.30 14 1148 Rosario 
Villegas Rios 

Nykøbing 
Sophieskolen 

2175 Fransk 4-5 Tor. 15.sep. 17.15-18.45 13 1066 Rosario 
Villegas Rios 

Vordingborg 
Gåsetårnskolen 

        

3121 Spansk 1-2 NYT Tir. 13.sep. 16.00-17.00 14 780 Rosario 
Villegas Rios 

Nykøbing 
Sophieskolen 

2178 Spansk 1-2 NYT Ons. 14.sep. 16.00-17.00 13 738 Rosario 
Villegas Rios 

Vordingborg 
Gåsetårnskolen 

3122 Spansk 2-3 Tir. 13.sep. 19.00-20.30 14 1148 Rosario 
Villegas Rios 

Nykøbing 
Sophieskolen 

2179 Spansk 2-3 Ons. 14.sep. 17.15-18.45 13 1066 Rosario 
Villegas Rios 

Vordingborg 
Gåsetårnskolen 

3123 Spansk 4-5 Tir. 13.sep. 17.15-18.45 14 1148 Rosario 
Villegas Rios 

Nykøbing 
Sophieskolen 

2180 Spansk 4-5 Ons. 14.sep. 19.00-20.30 13 1066 Rosario 
Villegas Rios 

Vordingborg 
Gåsetårnskolen 

        

2164 Tysk 1-2 NYT Tir. 13.sep. 17.00-18.30 13 1066 Fif Beck Vordingborg 
Gåsetårnskolen 

 

Undervisningssteder: Nykøbing: Sophieskolen, Merkurs Plads 4 
Vordingborg: Gåsetårnskolen, afd. Iseling, Chr. Richardtsvej 33 
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YOGA for alle 
 

Mere energi og balance i livet 
Yoga er en flere tusinde år gammel 
træningsdisciplin, der kort og godt 
handler om at skabe bedre balance 
mellem krop og sind. Så udover 
træning af smidighed, balance og 
styrke, møder du også vigtige 
elementer af åndedrætstræning, 
meditation og afspænding i yogaen. 
Det er vigtigt at sige, at yoga ikke 
handler om at lave de perfekte 
strækøvelser eller nå tæerne. Yogaen 
kan tilpasses den enkelte yogi - ikke 
omvendt, og de fleste vil hurtigt få en 
oplevelse af bedre kropsbevidsthed - 
at "komme fra hovedet ned i kroppen 

 
Yoga 

 

Yoga skaber balance mellem krop og 
sind og giver fysisk og psykisk 
velvære. Yoga giver energi og løser 
op for spændinger og stress. 
I yoga arbejdes der med åndedrættet, 
stræk af kroppen, styrkende øvelser 
og afspænding. Mange skavanker og 
skader kan forebygges eller afhjælpes 
ved regelmæssig yoga. 

 
Yoga for let øvede 

 

Dette hold er for dig, der har kendskab 
til yoga og har gået til det før. Yoga 
skaber balance mellem krop og sind 
og giver fysisk og psykisk velvære. 
Mange skavanker og skader kan 
forebygges eller afhjælpes ved 
regelmæssig yoga. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Yoga for mænd 

 
 
Smidiggør bindevæv med Yoga 

 
Bliv stærk, sund og smidig! 
Yoga skaber balance mellem krop og 
sind og giver fysisk og psykisk 
velvære. Yoga giver energi og løser 
op for spændinger og stress. I yoga 
arbejdes der med åndedrættet, stræk 
af kroppen, styrkende øvelser og 
afspænding. Mange skavanker og 
skader kan forebygges eller afhjælpes 
ved regelmæssig yoga. 
Alle mænd kan deltage, både 
nybegyndere og mere øvede. 

 
Blid Yoga 

 
 

Blid yoga - er for dig, der kan lide 
yoga, der er nede i tempo. Vi starter 

 
yogamåtten og skabe ro i sindet med 
en meditation, efterfulgt af blide yoga- 
øvelser i roligt tempo, der er inspireret 
af både Hatha og Yin. Vi har et tema 
hver gang, som kan være fx 

 
en afspændende Savasana. 

 
 
 
 

 
 
 

 
Hensyntagende yoga, hvor alle kan 
være med. Dette lille yogahold 
foregår i et roligt tempo. 
Vi laver liggende, siddende og 
stående stillinger og øver os i at 
mærke kroppen og åndedrættet. 
Vi vil integrere bolde i øvelserne. Du 
får løsnet op for spændinger omkring 
muskler og bindevæv. 
Der vil være mulighed for at låne 
yogamåtter, bolde og andre 
hjælpemidler. 

Skånsom Yoga 

Alle kan lave yoga på disse hold, da 
øvelsernes sværhedsgrad tilpasses 
den enkeltes formåen. 
Yoga skaber balance mellem krop og 
sind og giver fysisk og psykisk 
velvære. Yoga giver energi og løser 
op for spændinger og stress. 
I yoga arbejdes der med åndedrættet, 
stræk af kroppen, styrkende øvelser 
og afspænding. Mange skavanker og 
skader kan forebygges eller 
afhjælpes ved regelmæssig yoga. Der 
er max. 7 på holdet, så der er tid til 
individuel instruktion. 

 

 
 
 
 
Læs om yogalærerne og deres 
baggrund for at undervise på 
hjemmesiden. 
Mange af vores undervisere er 
uddannet hos Dansk Yoga. 
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Hold Kursus Start Tid Antal 
gange 

Pris 
Kr. Underviser Sted 

2195 Yoga Man. 8.aug. 14.30-16.00 19 1558 Christina Høien Præstø 
Kulturhuset 

2196 Yoga Man. 8.aug. 16.30-18.00 19 1558 Christina Høien Præstø 
Kulturhuset 

3129 Yoga Tir. 9.aug. 9.30-11.00 19 1560 Marion Bjerglykke Nykøbing 
Gartnervej 

2197 Yoga Tir. 9.aug. 17.15-18.45 19 1558 Christina Høien Præstø 
Kulturhuset 

2198 Yoga Ons. 10.aug. 17.00-18.30 19 1558 Christina Høien Vordingborg 
Brænderigården 

2199 Yoga Ons. 10.aug. 18.45-20.15 19 1558 Christina Høien Vordingborg 
Brænderigården 

3134 Yoga Tor. 11.aug. 9.00-10.30 18 1475 Marion Bjerglykke Nykøbing 
Gartnervej 

2200 Yoga Tor. 11.aug. 10.30-12.00 18 1476 Christina Høien Vordingborg 
DGI Huset 

1134 Yoga Man. 15.aug. 18.45-20.15 18 1476 Anette Nygård Haslev 
Kultunariet 

2189 Yoga Man. 15.aug. 9.00-10.15 19 1312 Marion Bjerglykke Præstø 
Kulturhuset 

2165 Yoga Tir. 23.aug. 10.15-11.45 17 1394 Dorthe Irvold Præstø 
Kulturhuset 

1144 Yoga Tir. 23.aug. 17.00-18.30 16 1312 Patricia Arantes Faxe 
Sundhedscenteret 

1145 Yoga Tor. 25. aug. 17.30-19.00 16 1312 Camilla Kjerulf 
Christensen 

Faxe Ladeplads 
Hylleholt skole 

2192 Yoga Man. 29.aug. 17.30-19.00 16 1312 Ann Marie 
Messina 

Stege 
Møn skole 

3131 Yoga Tir. 30.aug. 13.15-14.30 16 1110 Marion Bjerglykke Nykøbing 
Gartnervej 

3132 Yoga Tir. 30.aug. 14.45-16.00 16 1110 Marion Bjerglykke Nykøbing 
Gartnervej 

1152 Yoga Tir. 30.aug. 17.15-18.45 16 1312 Ann Marie 
Messina 

Faxe Ladeplads 
Hylleholt skole 

2193 Yoga Ons. 31.aug. 13.30-15.00 16 1312 Ann Marie 
Messina 

Vordingborg 
DGI Huset 

2194 Yoga Ons. 31.aug. 15.30-17.00 16 1312 Ann Marie 
Messina 

Vordingborg 
DGI Huset 

 

Hold efter jul:  Der oprettes tilsvarende hold med start i januar 2023. 
Medbring: Medbring yogamåtte, et tæppe og kom i løstsiddende tøj. 



 

 
 

Hold Kursus Start Tid Antal 
gange 

Pris 
Kr. Underviser Sted 

2181 Yoga 
NYT Tor. 1.sep. 17.00-18.30 15 1230 Helene Friborg Vordingborg 

Brænderigården 

3136 Yoga Tor. 1.sep. 18.00-19.30 15 1230 Ann Marie 
Messina 

Eskilstrup 
Eskilstrup Skole 

2183 Yoga 
NYT Fre. 2.sep. 9.00-10.30 15 1230 Helene Friborg Vordingborg 

DGI Huset 

3141 Yoga Tir. 13.sep. 16.15-17.30 13 902 Jette Parbo Nykøbing 
Gartnervej 

3142 Yoga Tir. 13.sep. 17.45-19.00 13 902 Jette Parbo Nykøbing 
Gartnervej 

3139 Yoga Ons. 14.sep. 9.30-11.00 13 1066 Jette Parbo Stubbekøbing 
hallen 

3140 Yoga Ons. 14.sep. 11.15-12.45 13 1066 Jette Parbo Stubbekøbing 
hallen 

3143 Yoga 
NYT Ons. 14.sep. 16.30-17.45 13 990 Jette Parbo Sakskøbing 

Det gl. posthus 

3144 Yoga 
NYT Ons. 14.sep. 18.00-19.15 13 990 Jette Parbo Sakskøbing 

Det gl. posthus 

2201 Yoga let øvede Man. 8.aug. 18.00-19.30 19 1558 Christina Høien Præstø 
Kulturhuset 

3128 Yoga let øvede 
NYT Tir. 30.aug. 8.15-9.15 16 905 Marion 

Bjerglykke 
Nykøbing 
Gartnervej 

2204 Yoga for mænd Tir. 9.aug. 19.00-20.00 19 1066 Christina Høien Præstø 
Kulturhuset 

1135 Yoga for mænd Man. 15.aug. 17.30-18.30 18 984 Anette Nygaard Haslev 
Kultunariet 

2166 Blid yoga 
NYT Tir. 23. aug. 8.30-10.00 17 1394 Dorthe Irvold Præstø 

Kulturhuset 

1122 Blid yoga Ons. 14. sep. 8.15-9.45 10 820 Birgit 
Bechmann 

Faxe Ldp. 
HUSET 

3137 Yoga med fokus 
på bindevævet Tor. 15.sep. 9.30-11.00 13 1170 Jette Parbo Sakskøbing 

Det gl. posthus NYT 
3138 
NYT 

Yoga med fokus 
på bindevævet Tor. 15.sep. 11.30-12.45 13 990 Jette Parbo Sakskøbing 

Det gl. posthus 
 

Hold efter jul:  Der oprettes tilsvarende hold med start i januar 2023. 
Medbring: Medbring yogamåtte, et tæppe og kom i løstsiddende tøj. 
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Hold Kursus Start Tid Antal 
gange 

Pris 
Kr. Underviser Sted 

3130 Yoga skånsom Tir. 9.aug. 11.30-13.00 19 1560 Marion 
Bjerglykke 

Nykøbing 
Gartnervej 

2202 Yoga skånsom Ons. 10.aug. 8.45-10.15 19 1558 Christina Høien Vordingborg 
DGI Huset 

2203 Yoga skånsom Ons. 10.aug. 10.30-12.00 19 1558 Christina Høien Vordingborg 
DGI Huset 

3135 Yoga skånsom Tor. 11.aug. 11.00-12.30 18 1475 Marion 
Bjerglykke 

Nykøbing 
Gartnervej 

2190 Yoga skånsom Man. 15.aug. 10.45-12.00 19 1312 Marion 
Bjerglykke 

Præstø 
Kulturhuset 

2191 Yoga skånsom Man. 15.aug. 12.30-13.45 19 1312 Marion 
Bjerglykke 

Præstø 
Kulturhuset 

1127 Yoga skånsom Tor. 25.aug. 9.30-11.00 16 1312 Anne Thomsen Faxe 
Sundhedscenter 

2172 Yoga skånsom Tir. 30.aug. 13.30-15.00 15 1230 Charlotte 
Hansen 

Præstø 
Kulturhuset 

3133 Yoga skånsom 
NYT Ons. 31.aug. 9.00-10.30 15 1230 Marion 

Bjerglykke 
Nykøbing 
Gartnervej 

2182 Yoga skånsom 
NYT Fre. 2.sep. 11.00-12.30 15 1230 Helene Friborg Vordingborg 

DGI Huset 
 

Hold efter jul:  Der oprettes tilsvarende hold med start i januar 2023. 
Medbring: Medbring yogamåtte, et tæppe og kom i løstsiddende tøj 

Undervisningssteder: 
 

Eskilstrup Eskilstrup skole, Stødstrupvej 1, Eskilstrup 

Faxe Ladeplads HUSET, Hovedgaden 40, Faxe Ladeplads 

Faxe Ladeplads Hylleholt Skole, storrum A og C, Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads 

Faxe Faxe Sundhedscenter, Præstøvej 78, Faxe 

Haslev Kultunariet, Pavillon, lok. 1, Søndergade 12, Haslev 

Nykøbing Dansesal, Gartnervej 18, Nykøbing F 

Præstø Kulturhuset, Svend Gønges Torv 14, Præstø 

Stubbekøbing Stubbekøbinghallen, 1. sal, Gl. Landevej 1, Stubbekøbing 

Stege Møn Skole, musiklokalet, Birkevænget 2, Stege 

Sakskøbing Det gamle Posthus, Rådhusgade 14, Sakskøbing 

Vordingborg Brænderigården, Algade 102-104, kør ind ad Glambæksvej, Vordingborg 

Vordingborg DGI Huset, Avnø lokalet, Solbakkevej 56, Vordingborg 
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BEVÆGELSE OG MOTION 
 

 

Mental Fitness NYT 
 

Lær nemme, lavpraktiske tips og tricks 
til en hverdag med mere ro og glæde. 
Du får mere indsigt i tanker, og i 
hvordan du kan håndtere tankemylder, 
bekymringer og negative tanker. Du 
kan prøve meditationer som fx 
kropsafspænding, solmeditation og 
visualiseringer. 
Du kan prøve fx mindful breathing, 
mindful walking og mindful eating, 
taknemmelighedsøvelse, fokus på 
positive egenskaber og at gå i naturen 
i stilhed med andre. Indholdet af 
kurset kan tilpasses dit behov. Kom 
som du er. 

 
Skånsom motion for seniorer 

 

Vi laver en alsidig træning, der går i 
dybden, i et tempo, som passer den 
enkelte deltager. Du kommer i god 
form både mht. styrke, kondition, 
smidighed, balance og bækkenbund. 
Vi har altid en rolig opvarmning og en 
rolig afslutning, herimellem varieres 
tempo alt efter øvelsestyper. Til sidst 
en dejlig afspænding til rolig musik og 
tale. Du får velvære og mere energi af 
at være på dette hold. 

 
Bindevævstræning 

 
 

Vi arbejder hele kroppen igennem 
med både dynamiske øvelser og 
udspænding. 
Bindevæv er alt, der binder knogler og 
muskler sammen, og vores hud er 
også bindevæv. Organer og 
nervesystem er også pakket ind i 
bindevæv. 
Et sundt bindevæv er elastisk og har 
evne til at glide, og bevægelser føles 
frie og lette. Hvis det ikke glider, 
opleves stramhed i bevægelserne og 
ømme punkter med smerte. 
Der afsluttes hver gang med 
afspænding. 

 
 

 

 
 
Fysioterapeutisk træning 

 
 

Træn med fysioterapeuten! 
Dette hold er for dig, som har brug for 
vejledning og supervision af en 
fysioterapeut under træningen. Det 
kan være du har et knæ eller en ryg 
der skal tages hensyn til. På dette hold 
vil hele kroppen blive arbejdet 
igennem på en skånsom måde og 
med individuelt hensyn. Kurset 
indeholder træning af balance, 
muskelstyrke, stabilitet, kredsløb, 
udspænding af musklerne, 
mobilisering af kroppens fascier og 
bindevæv samt træning af åndedræt 
og bækkenbund. Vi vil arbejde med 
kropsholdning og kropsbevidsthed. 
Alt foregår i et roligt tempo, hvor der er 
tid til at mærke efter. 

FysioPilates 
 

FysioPilates er traditionel pilates, 
bearbejdet og modificeret ud fra den 
fysioterapeutiske viden om kroppen og 
om træning. Kontinuerligt finpudses 
øvelser og detaljer i forbindelse med 
den nyeste viden. 
Træningen målrettes den enkelte ved 
at tage udgangspunkt i de 
udfordringer, der måtte være fysisk 
som psykisk. 
En træning for dig, der har brug for at 
mærke dig selv, trække stikket fra 
hverdagen, ønsker en bedre styrke i 
mave og ryg og ikke mindst en bedre 
holdning. 

 
GYROKINESIS® motion 

 

Udbyttet kan sammenlignes med det 
bedste, man får ud af yoga, tai chi, 
dans mm. inkl. åndedræt og 
mindfulness. Kroppen føles fornyet og 
forynget bagefter. Hele kroppen 
motioneres og løsnes på en behagelig 
rolig måde ved hjælp af glidende 
bevægelser. Du bliver stærkere, 
smidigere, afspændt og får ny energi. 
GYRO = Cirkler + KINESIS = 
Bevægelser. 
Undervisningen foregår på skammel, 
stående og på måtte. 

 

 

Pilates NYT 
 

Pilates er et træningssystem, som 
gennem langsomme øvelser styrker 
og træner din muskulatur - specielt de 
dybereliggende muskler til fremme af 
en bedre balance og kropsholdning. I 
Pilates arbejdes der med træning, 
udstrækning og afspænding af hele 
kroppen. 
Med fokus på åndedrættet optimeres 
iltoptagelsen til større kropsligt og 
mentalt velvære. 
På holdet trænes der på måtte og ofte 
med forskelligt udstyr, så træningen er 
varieret hver gang. 

 
SMART Training | Hjernefitness 

Få skærpet hukommelsen og styr på 
balancen med træningsformen 
SMART Training. 
Her får du trænet flere forskellige dele 
af din hjerne, så den virker, som den 
skal. Træningen er for alle, og den 
henvender sig især til mennesker, der 
har behov for at skabe mere overskud 
i deres hverdag. 
Du bliver bedre til at huske ting, og 
balancen og koordinationen skærpes 
også. Træningen skal hjælpe dig til at 
være mere fokuseret, effektiv og åben 
over for ny læring i din hverdag. 

 
Groovedance 

 

Det eneste, du skal, for at være med til 
   

Groove er sjovt, let og enkelt. Vi 
danser ind imellem hinanden til en 
masse dejlig musik i forskellige genrer 
(latin, jazz, soul, disco, rock, pop, 
R&B, dance og salsa) og den enkle 
koreografi, som vi alle danser til, kan 
du danse på din helt egen måde. Man 
bliver guidet, og det kan simpelthen 
ikke gøres forkert. Det handler om at 
bevæge sig på en måde, som føles 
godt! 
Alle kan være med til groove om du 
er nybegynder eller garvet danser! 

     
fed dansegulvsstemning! 
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Hold Kursus Start Tid 
Antal 
gange 

Pris 
Kr. Underviser Sted 

3150 Groovedance NYT Tir. 23.aug. 17.00-18.30 8 656 Joan Viderø 
Blomberg 

Stubbekøbing 
Skole 

3149 Groovedance Ons. 24.aug. 19.00-20.30 6 480 Joan Viderø 
Blomberg 

Nykøbing F 
Gartnervej 

1136 Fysioterapeutisk 
træning Man. 15.aug. 14.30-16.00 9 738 Anja Folkvard 

Andersen 
Haslev 
Mindfys 

1137 Fysioterapeutisk 
træning Fre. 19.aug. 10.00-11.30 9 738 Anja Folkvard 

Andersen 
Haslev 
Mindfys 

2221 Fysioterapeutisk 
træning Fre. 26.aug. 10.30-12.00 13 1066 Marlene 

Vestergaard 
Vordingborg 
DGI Huset 

2218 Fysioterapeutisk 
træning Man. 29.aug. 11.00-12.30 15 1230 Marlene 

Vestergaard 
Stege 
Mønshallen 

3148 Fysioterapeutisk 
træning NYT Ons. 31.aug. 14.30-16.00 15 1230 Marlene 

Vestergaard 
Nykøbing 
Gartnervej 

1138 FysioPilates Man. 15.aug. 16.30-18.00 9 838 Anja Folkvard 
Andersen 

Haslev 
Mindfys 

1139 FysioPilates Ons. 17.aug. 10.00-11.30 9 828 Anja Folkvard 
Andersen 

Haslev 
Mindfys 

1140 FysioPilates Tor. 18.aug. 17.30-19.00 9 828 Anja Folkvard 
Andersen 

Haslev 
Mindfys 

2184 Pilates NYT Man. 5.sep. 11.00-12.15 6 410 Stine Kastfelt Vordingborg 
DGI Huset 

2209 Pilates NYT Man. 9.jan. 19.00-20.30 14 1148 Cathrine 
Krebs 

Stege 
Sundhedscenter 

2185 Pilates NYT Tor. 8.sep. 16.30-17.45 6 410 Stine Kastfelt Vordingborg 
DGI Huset 

2186 Pilates skånsom 
NYT Man. 5.sep. 12.30-13.30 6 330 Stine Kastfelt Vordingborg 

DGI Huset 

1126 SMART training Man. 5.sep. 10.45-11.45 14 780 Kamma G. 
Schou 

Faxe Ladeplads 
HUSET 

3111 Fitness for hjernen 
NYT Fre.16.sep. 9.00-10.00 13 600 Lissi Carlsen Nykøbing F 

Gartnervej 

1153 Skånsom motion 
NYT Tir. 23.aug. 9.30-10.45 16 1107 Patrícia 

Arantes 
Haslev 
Kultunariet 

1154 Skånsom motion 
NYT Tir. 23.aug. 11.00-12.15 16 1107 Patrícia 

Arantes 
Haslev 
Kultunariet 

1123 Skånsom motion 
hver 2. uge Fre. 9.sep. 10.45-12.00 7 492 Kamma G. 

Schou 
Faxe Ladeplads 
HUSET 

 

Betaling: Ved holdpris over kr. 1000 er man velkommen til at dele betalingen i 2 rater. 
Hold efter jul: Der oprettes tilsvarende hold med start i januar. 

 
Undervisningssteder: Se næste side 
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Hold Kursus Start Tid 
Antal 
gang 

Pris 
Kr. Underviser Sted 

2220 Bindevævstræning 
NYT Fre. 26.aug. 8.45-10.15 13 1066 Marlene 

Vestergaard 
Vordingborg 
DGI Huset 

2219 Bindevævstræning 
NYT Man. 29.aug. 13.00-14.30 15 1230 Marlene 

Vestergaard 
Stege 
Mønshallen 

3155 Bindevævstræning Ons. 31.aug. 16.30-18.00 15 1230 Marlene 
Vestergaard 

Nykøbing 
Gartnervej 

3151 Bindevæv og de 
grønne bolde NYT Ons. 24.aug. 10.00-13.00 1 195 Marlene 

Vestergaard 
Nykøbing 
Gartnervej 

3152 Bindevæv og de 
grønne bolde NYT Ons. 26.okt. 11.00-14.00 1 195 Marlene 

Vestergaard 
Nykøbing 
Gartnervej 

2224 Bindevæv og de 
grønne bolde NYT Tor. 29.sep. 10.00-13.00 1 195 Marlene 

Vestergaard 
Stege 
Mønshallen 

2225 Bindevæv og de 
grønne bolde NYT Tor. 3.nov. 10.00-13.00 1 195 Marlene 

Vestergaard 
Stege 
Mønshallen 

1125 Gyrokinesis Man. 5.sep. 13.30-14.45 14 984 Kamma G. 
Schou 

Faxe Ladeplads 
HUSET 

1124 Gyrokinesis 
hver 2. uge Fre. 9.sep. 9.00-10.15 7 492 Kamma G. 

Schou 
Faxe Ladeplads 
HUSET 

2143 Mindfulness / NYT 
positiv tænkning Ons. 5. okt. 19.00-21.00 1 180 Benedicte Due Præstø 

Kulturhuset 

1117 Mere ro og velvære 
i hverdagen NYT Søn. 2. okt. 10.00-16.00 1 485 Anette Nygaard 

Bang 
Haslev 
Kultunariet 

2226 Mental Fitness 
NYT Tor. 27. okt. 17.00-18.00 8 520 Benedicte Due Præstø 

Kulturhuset 
 

Hold efter jul: Der oprettes tilsvarende hold med start i januar 2023. 
 
 
 

Undervisningssteder: 
Faxe Ladeplads 

Hylleholt Skole, fællesrum C, Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads 
HUSET, Hovedgaden 40, Faxe Ladeplads 

Haslev Pavillon på Kultunariet, Søndergade 12, Haslev 
Mindfys, Houmannsvej 2. 1.sal, Haslev 

Nykøbing Dansesalen, Gartnervej 18, Nykøbing 

Præstø Kulturhuset, Svend Gønges Torv 14, Præstø 

Stege Mønshallerne, Platanvej 40, Stege 
Sundhedscenteret, Langgade 57, Stege 

Stubbekøbing Stubbekøbing Skole, Rosenvængets Allé 14, Stubbekøbing 

Vordingborg DGI Huset, Solbakkevej 42, Vordingborg 
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MOTION OG 
BEVÆGELSE I VAND 

 
 

Træning i vand er skånsom ved krop- 
pen, få bedre kondition, styrke og 
smidighed. 
Kom i form på en anderledes måde 
med træning i vand. Øvelserne i bas- 
sinet er hensigtsmæssige og skån- 
somme for muskler og led. Træning i 
vand er en sund og sjov bevægelses- 
form, som løsner op for spændinger. 
Vandet gør dig nærmest vægtløs, og 
du får rørt alle muskler. 

 
Aqua Fitness - skånsom 

 
 
Aqua Fitness 

 
 
Varmvandstræning 

Et tilbud om god motion for hele krop- 
pen og en aktiv hyggestund med soci- 
alt samvær. Vi udnytter vandets op- 
drift og modstand til at forbedre kondi- 
tionen og styrke musklerne. Vandets 
opdrift støtter og aflaster kroppen og 
gør, at øvelser, der på land kan virke 
svære og krævende, går som en leg i 
vandet. Undervisningen foregår i den 
lave ende af det store bassin. Vi ar- 
bejder med og uden redskaber. Vi ar- 
bejder uden musik. En god opvarm- 
ning gør hoved og krop klar til blandet 
styrke- og konditionstræning. Vi arbej- 
der hele kroppen igennem med og 
uden redskaber, og der er plads til in- 
dividuelle øvelser. 
Undervisning afsluttes med fælles ud- 
strækning eller en svømmetur alt efter 
ønske. 

 

Turbo Aqua Fitness 

 
Varmtvandstræning er særligt veleg- 
net til dig, der har gigt, muskel- og led- 
smerter eller andre skavanker. Fordi 
du i vand har større bevægelsesfrihed 
end på land og sandsynligvis vil op- 
leve, at træningen i det varme vand 
har en lindrende effekt. Med træning i 
varmt vand kan du genopbygge be- 
vægelighed, muskelstyrke og balance. 

Aqua Fitness for XXL 
 

 

Det kan være svært at finde en moti- 
onsform, som passer én, når man er 
overvægtig eller svært overvægtig. 
Bevægelse i vand er oplagt, idet van- 
det bærer kroppen oppe. Det giver fø- 
lelsen af frihed, og det kan give stor 
glæde at motionere i vand. 
Nyd, at vandets opdrift skåner led og 
giver stor bevægelighed. Det er en leg 
at løbe, hoppe, danse mm. 
Det er helt OK at have voksenbælte 
på til ekstra tryghed. Målet er motion, 
motivation og velvære. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Undervisere: 
Læs om underviserne på 
www.FOF.dk/sydøst. 

 
På dette hold arbejder vi under hen- 
syntagen til deltagernes fysiske for- 
måen. Vi udnytter vandets opdrift og 
modstand til at forbedre konditionen 
og styrke muskler og led. Undervis- 
ningen foregår i den lave ende af det 
store bassin. Vi arbejder med alle 
kroppens muskler og led. En god op- 
varmning efterfulgt af skånsom træ- 
ning af led og muskler. Der er stor va- 
riation af øvelserne, så deltagerne til- 
godeses på det niveau, der passer 
den enkelte. Vi arbejder med og uden 
redskaber og til musik, når det passer 
ind. 
Lektionen afsluttes med udstræk- 
ningsøvelser eller svømmetur efter 
eget valg. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Dette hold er for de deltagere, der vil 
prøve lidt mere. Vi arbejder til glad 
musik, der giver fart over feltet. Vi ud- 
nytter vandets opdrift og modstand til 
at forbedre konditionen og styrke 
muskler og led. En grundig opvarm- 
ning gør hoved og krop klar til øvelser, 
der styrker muskler og led og giver 
kondition. Vi arbejder hele kroppen 
igennem i frisk tempo, med og uden 
redskaber og afslutter med udstræk- 
ningsøvelser eller svømning. 
Undervisningen kan lejlighedsvis fo- 
regå i den dybe ende af bassinet, dog 
kan de, der ikke bryder sig om det 
dybe vand, sagtens lave øvelserne i 
den lave ende af bassinet. 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.fof.dk/syd%C3%B8st
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Hold Kursus Start Tid Antal 
gange 

Pris 
Kr. Underviser Sted 

2167 Varmvandstræning Man. 22.aug. 15.00-16.00 18 984 Philip Lúders Vordingborg 

2168 Varmvandstræning Tir. 23.aug. 15.00-16.00 18 984 Philip Lúders Vordingborg 

2169 Varmvandstræning Tor. 25.aug. 11.00-12.00 18 984 Philip Lúders Vordingborg 

1141 Aqua fitness Man. 29.aug. 9.30-10.10 16 656 Susanne 
Schultz Haslev 

1156 Aqua fitness Tir. 30.aug. 12.50-13.35 16 656 Susan 
Hemmingsen Haslev 

2170 Aqua fitness Fre. 26.aug. 11.00-12.00 17 943 Lene Rye Vordingborg 

1142 Aqua fitness 
skånsom Man. 29.aug. 10.15-10.55 16 656 Susanne 

Schultz Haslev 

1143 Aqua fitness Turbo Man. 29.aug. 11.00-11.40 16 656 Susanne 
Schultz Haslev 

3145 Aqua fitness for XXL Ons. 10.aug. 14.00-14.45 19 779 Jacob Lund Sakskøbing 

3146 Aqua fitness for XXL Ons. 10.aug. 15.00-15.45 19 779 Jacob Lund Sakskøbing 

4018 Aqua fitness for XXL Tor. 11.aug. 13.30-14.15 19 779 Heidi Rathe 
Thørner Rødby 

4019 Aqua fitness for XXL Tor. 11.aug. 14.30-15.15 19 779 Heidi Rathe 
Thørner Rødby 

4020 Aqua fitness for XXL Tor. 11.aug. 15.30-16.15 19 779 Heidi Rathe 
Thørner Rødby 

2171 Aqua fitness for XXL Man. 22.aug. 14.00-15.00 18 984 Philip Lúders Vordingborg 

1155 Aqua fitness for XXL Tir. 30.aug. 12.05-12.50 16 656 Susan 
Hemmingsen Haslev 

 
Praktisk info: 
Hold efter jul: Der oprettes tilsvarende hold med start i januar. 

 
Undervisningssteder: 

 

Haslev Haslev Svømmehal, Sofiendalsvej 42, Haslev 

Sakskøbing Sakskøbing Svømmehal, P. Hansensvej 15, Sakskøbing 

Vordingborg Vordingborg Svømmehal, DGI Huset, Solbakkevej 42-56, Vordingborg 

Rødby Rødby Svømmehal, Byskolevej 6, Rødby 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 
 Tilmelding  

 
 Priser  

 
 Når du er tilmeldt  

Tilmelding er nødvendig. 
 

Du kan tilmelde dig på følgende 
måde: 

gå ind på www.fof.dk/sydost 
send en e-mail til 
info@fof-sydost.dk 
ring til 

5765 0040, Nils Ole Kajhøj 

De anførte priser omfatter alle udgifter 
til kursus, undtagen bøger og 
materialer, der betales særskilt af 
deltagerne. 

 Kurser i anden kommune  
 

Du kan frit deltage i alle vores kurser, 
foredrag og arrangementer uanset din 
bopælskommune. 

Når du har reserveret en plads, vil du 
med en e-mail eller pr. brev modtage 
en bekræftelse på din tilmelding og 
senere en faktura, som skal bruges 
ved betaling via din netbank. 

Betalingsfristen fremgår af den 
tilsendte faktura. 
Bekræftelsen eller fakturaen gælder 
(efter indbetaling) som mødekort. 

 
3074 5671, Joan Viderø Blomberg 

 
 

 

Tilmelder du dig et kursus i en anden 
kommune end bopælskommunen, må 
vi af hensyn til kommunernes mellem- 
regning bede om fødselsdag samt 
fulde navn og adresse. 

 
 Ture og rejser  

Oprettes holdet ikke tilbagebetales 
det fulde kursusgebyr. 

 Tider og ferier  
 
En lektion er på 45 minutters 
undervisning. 

 Der tages forbehold for ændringer i 
program og rejsetider. 

Vi følger ferieplanen for 
kommunernes skolevæsen. 

KRIGEN PÅ EUROPAS D ØRTRIN - To højaktuelle foredrag 
ER VERDEN GÅET AF LAVE? 
ved Samuel Rachlin 
Torsdag den 13. oktober 
kl. 19.00 – 21.00 
Nakskov Bibliotek 

 
DEN AKTUELLE KONFLIKT MELLEM UKRAINE OG RUSLAND 
v. Anna Libak 
Torsdag den 10. november 
kl. 19.00 – 21.00 
Nakskov Bibliotek 

 
Entré pr. foredrag 100 kr. – Begge foredrag 175 kr. 

 
Billetter bestilles på lollandbib.dk. 

Arrangeret af Lolland Bibliotekerne i samarbejde med AOF, FOF, Fora Fritid og 
Teologihøjskolen Lolland 

  
Vores nyhedsbrev til dig! 

 
Vil du gerne tippes, når vi har lavet nye kurser? Når vi har fundet fine foredrag til dig? Når vi har kreeret 

inspirerende oplevelsesture og dejlige byvandringer? 
 

Skriv dit navn og mail til info@fof-sydost.dk, 
og du vil fremover modtage vores nyhedsmail. 

 
Du kan altid afmelde dig igen. 

 

 
 

http://www.fof.dk/sydost
mailto:info@fof-sydost.dk
mailto:info@fof-sydost.dk


 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

MUSIK | SANG YOU HAVE BEEN LOVED MINDFULNESS 
 

KULTURHØJSKOLER PILATES MAD | BRØD | VEGETAR 
 

TURE | OPLEVELSER HÅNDVÆRK BYVANDRINGER 


	Foredrag
	Foredrag
	Kulturhøjskoler 5 foredrag

	Foredrag
	Foredrag og udflugt
	Sensommerhøjskole 3 dage

	Foredrag og udflugt
	Sensommerhøjskole 3 dage
	Pileflet
	Trædrejning for alle
	Keramik
	Sprogskolen: Engelsk | Fransk | Spansk | Tysk
	24

	Undervisningssteder:


