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Foreningens formål:
Kreativ Oplysnings Kreds’s formål er at tilbyde folkeoplysende voksenundervisning, der hen-
vender sig til en bred målgruppe. Vi arrangerer endvidere samfundsrelevante foredrag og har
en samarbejdsaftale med Gigtforeningen, hvorigennem vi tilbyder hold i varmtvandsbassin til
borgere med nedsat bevægelsesfunktion.
Kreativ Oplysnings Kreds er en godkendt aftenskole under folkeoplysningsloven. 
Vi er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund,  som er en politisk uafhængig organisation for
aftenskolerne i Danmark.
Kreativ Oplysnings Kreds har hjemsted i Skælskør.

Foreningens ledelse:
Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen:
Bente Damgaard, Formand
Kathrinevej 12, Gimlinge, 4200 Slagelse, Tlf. 58186034, e-mail: j-damgaard@mail.dk 
Lis Christensen, sekretær
Konge-Åsen 62, 4230 Skælskør, Mobil 41666089, e-mail: lis-chris@stofanet.dk  
Susanne Thea, medlem
”Det Hvide Hus” Sandvejsbanken 2A, 4220 Korsør, Mobil 21228251
E-mail: mail@susannethea.com
Rita Bojesen, medlem
Præstevangen 28 2. sal th., 4230 Skælskør, Mobil 23108223, e-mail:Rita.bojesen@live.dk 
Tove Hansen, medlem 
Strandgade 18 A 1. sal, 4230 Skælskør, Mobil 53572604, e-mail: tostermove@gmail.com  
Uffe Hansen, suppleant
Vibevej 5, 4261 Dalmose,Tlf. 58188084, e-mail: uffe-hansen@mail.dk
Henning Jensen, suppleant
Nysøgaard 113, 4230 Skælskør,Mobil 20162730, e-mail: hvisholm@live.dk  

Generalforsamling: Onsdag den 29. februar 2017
Afholdes på Hotel Postgården kl. 18.00.

Alle er velkomne til at deltage, men stemmeret er forbeholdt foreningens medlemmer. 
Efter generalforsamlingen byder KOK på stegt flæsk og persillesovs, dertil øl og vand.
Underholdning til kaffe(/kage, af musiklærer Niels Peter Gudriksen og deltagerne fra
Vindebro Violin’s hold.
For medlemmer er det gratis - ikke medlemmer kr. 100,00. 
Tilmelding til generalforsamlingen senest den 20. februar 2017. 

Medlemsskab
Kreativ Oplysnings Kreds er en forening,  hvor alle kan blive medlem. 
Ønsker man at blive medlem, bedes man henvende sig til Skolelederen. 
Medlemskabet er gratis.

www.koksh.dk
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Velkommen
Kreativ Oplysnings Kreds byder velkommen til en ny sæson.
Aftenskolen er mere end blot faglig viden - den tilbyder også mange andre kompetencer,
som du kan have glæde af i dit arbejds- og fritidsliv, som f.eks. samarbejde, kreativ udfoldel-
se, netværksdannelse og fælles kulturelle oplevelser.
Det glæder os, at I bruger den lokale aftenskole.

Tilmelding til holdene: 
Tine Sass, mobil 51 35 77 80 mail: kk@events.dk     
Hvis man har hemmeligt telefonnummer modtages tilmeldingen kun på mail. 
BETALING:
Girokort  eller bank overførsel
Betaling Netbank: Nordea - reg. nr. 0343 kontonr. 6264638354 - Husk navn og hold.

Deltagere fra andre kommuner:
Deltagere fra andre kommuner er velkommen i KOK, men man har pligt til at oplyse sit 
cpr-nummer (§ 47, stk. 5).

Nye tiltag:
Har du en god idé til et eller flere nye kursus modtages forslag med glæde.

Deltagerrepræsentant: 
Der vælges en deltagerrepræsentant til bestyrelsen for et år ad gangen. Efter valget er
repræsentanten valgt direkte til bestyrelsen.
Valget finder sted hos Tine Sass,  Algade 28, 4230 Skælskør. 
Onsdag den 15.  februar 2017 kl. 15.00.    

NYHED
Center for sundhed og træning har skiftet navn til SANO.
SANO er det latinske ord for ”jeg heler” og det er fra Gigtforeningen et bevidst valg,
da det dækker over de muligheder, der er på SANO.

NYHED
Mød os på FACEBOOK - Søg: Kreativ Oplysnings Kreds.
Synes godt om KOK.  

www.koksh.dk
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Varmtvandstræning - sommer 2017

www.koksh.dk

Underviser: Afspændingspædaog Jannie Frisch
Vandet er ca. 34 grader varmt, det virker afspændende, og du har en dejlig fornemmelse i
kroppen, når du har været aktiv i vand.
Såfremt du måtte have behov for individuelle hensyn, så tilstræber vi at efterkomme dem.

Hold 1: Start: Tirsdag d. 09.5. 2017  kl. 14.30 -  kl. 15.15 Slut: Tirsdag d. 30. maj 2017

Hold 2: Start: Tirsdag d. 09. 5 2017 kl. 15.15 -  kl. 16.00 Slut: Tirsdag d. 30. maj 2017

Pris 4 gange, kr. 300,00 - Max 10 deltagere. Tilmelding senest d. 01. maj 2017

I tilfælde af inkontinens kan man ikke deltage p.g.a. forøget risiko for bakterier i vandet.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk 
Undervisningen foregår på: SANO, Slagelsevej 32, 4230 Skælskør

Underviser: Lotte Karen Graversgaard Kristensen, mangeårig underviser indenfor krop og bevægelse
Træning i varmt vand giver glæde og velvære og en dejlig kropsfornemmelse. I det ca. 34 gra-
der varme vand kan du udføre øvelser og bevægelser, som du ellers måtte have svært ved at
udføre på land. Vandet virker afspændende og varmer dine led og muskler.
Vi arbejder med forskellige øvelser, hvor vi får bevæget de fleste af kroppens muskler. Det
forudsætter IKKE at du kan svømme, blot at du er fortrolig med vand, da øvelserne er lig-
gende, siddende og stående. Nogle af øvelserne udføres med forskellige redskaber.

Hold B: Start Mandag den 29.8. 2016 kl. 15.15 -  kl. 16.00 Slut Mandag den 12.12. 2016

Hold C: Start Mandag den 29.8. 2016 kl. 16.00 -  kl. 16.45 Slut Mandag den 12.12. 2016

Ingen undervisning i uge 42, Efterårsferie

Pris: 15 gange 45 minutter i bassin, kr. 1.200,00 Max 10 deltagere
I tilfælde af inkontinens kan man ikke deltage p.g.a. forøget risiko for bakterier i vandet.
Tilmelding til begge hold senest den 22. august 2016.
Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk 
Undervisningen foregår på: SANO, Slagelsevej 32, 4230 Skælskør

FORÅR 2017
Hold B:      Start Mandag den 09. 01.2017 kl. 15.15 - kl. 16.00 Slut Mandag den 01. 05. 2017

Hold C:      Start Mandag den 09. 01.2017 kl. 16.00 - kl. 16.45 Slut Mandag den 01. 05. 2017

Pris: 15 gange 45 minutter i bassinet kr. 1.200,00 Max 10 deltagere. 

I tilfælde af inkontinens kan man ikke deltage p.g.a. forøget risiko for bakterier i vandet.
Ingen undervisning i uge 7, vinterferie og uge 16, påskeferie
Tilmelding til begge hold senest den 06. januar 2017
Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk 
Undervisningen foregår på: SANO, Slagelsevej 32, 4230 Skælskør

Varmtvandstræning - mandag
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Varmtvandstræning - tirsdag

Underviser: Afspændingspædagog Jannie Frisch
Træning i varmt vand giver en dejlig kropsoplevelse, skærper din kropsbevidsthed, påvirker
sanserne og tilbyder utallige øvelses- og belastningsmuligheder, som du ellers måtte have
svært ved at udføre på gulvet. Det er sjovt at arbejde i og med vandet som samarbejdspart-
ner, og så synes de andre deltagere også det er rart! Vandet er ca. 34 grader varmt, det vir-
ker afspændende, og du har en dejlig fornemmelse i kroppen, når du har været aktiv i vand.
Såfremt du måtte have behov for individuelle hensyn, så tilstræber vi at efterkomme dem.

Hold D: Start:  Tirsdag den 30.08. kl. 14.30 - kl. 15.15 Slut: Tirsdag den 13.12.16

Hold E: Start:  Tirsdag den 30.08. kl. 15.15 - kl. 16.00 Slut: Tirsdag den 13.12.16  

Hold F: Start:  Tirsdag den 30.08. kl. 16.00 - kl. 16.45 Slut: Tirsdag den 13.12.16

Hold G: Start:  Tirsdag den. 30.08. kl. 16.45 - kl. 17.30 Slut: Tirsdag den 13.12.16

Ingen undervisning i uge 42 - efterårsferie. For at deltage på disse hold skal man være selvhjulpen.

I tilfælde af inkontinens kan man ikke deltage p.g.a. forøget risiko for bakterier i vandet. 
Pris: 15 gange 45 minutter i bassinet - kr. 1.200,00 - Max 10 deltagere. 
Tilmelding til alle holdene senest den 22. august 2016. Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780
eller mail: kk@events.dk
Undervisningen foregår på: Sano, Slagelsevej 32, 4230 Skælskør.

Forår 2017
Start:  Tirsdag d. 10. januar 2017  Slut: Tirsdag d. 02. maj 2017. 
Ingen undervisning i uge 7,  Vinterferie og uge 15, Påskeferie. 
Pris 15 gange kr. 1.200,00 - Max 10 deltagere. Tilmelding til holdene senest d. 06.  januar 2017.
Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk
Undervisningen foregår på: SANO, Slagelsevej 32. 4230 Skælskør

Underviser: Instruktør Mindfulness Vivi Andersen Boeslunde - www.terapiforkropogsind.dk
Har du brug for ro og nærvær?
Så brug en søndag formiddag på, at komme helt ned i 
tempo og øg nærværet med dig selv.
Fordybelsesdagen er for dig der er nysgerrig 
på hvad mindfulness træning kan gøre ved dig. 
Vi arbejder det meste af tiden i stilhed, og alle 
kan deltage. Medbring måtte og behageligt tøj. 
Der bydes på kaffe/te. 

Sted: Skælskør Bibliotek - Mødesal
Pris: 4 undervisningslektioner kr. 200,00
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 
eller mail: kk@events.dk Senest den 30. september 2016

Fordybelses-workshop
søndag den 09. oktober 2016 kl. 10.00 til kl. 13.00
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www.koksh.dk

Underviser: Instruktør Mindfulness Vivi Andersen Boeslunde - www.terapiforkropogsind.dk
Vil du lære at være mere til stede i nuet og opleve indre fred, ro, intensitet, stabiltet og bed-
re koncentration, så er dette 8 ugers mindfulness kursus sikkert noget for dig.
Du vil lære forskellige meditationer, kropsscanninger, blide mindful- og yoga øvelser,
opmærksomhedsøvelser, mindfulness principper, og der vil være korte oplæg om stresshånd-
tering og mulighed for dialog og erfaringsudvekslinger.
Forskellige meditationer bliver sendt til dig fra gang til gang. Medbring liggeunderlag, evt. en
pude og et tæppe.

Undervisningen foregår: Skælskør Bibliotek - Mødesal
Start:  Tirsdag den 20. sep. 2016 kl. 17.00 til kl. 18.30  Slut:  Tirsdag den 15. nov. 2016
Ingen undervisning i uge 42, efterårsferie.
Pris: 8 gange, 16 lektioner kr. 650,00.  Min. 6 deltagere
Tilmelding til holdet Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk

Forår 2017
Undervisningen foregår: Skælskør Biliotek
Medbring liggeunderlag, evt. en pude og et tæppe.
Start:  Tirsdag den 31. januar 2017 kl. 17.00 tl kl. 18.30  Slut  Tirsdag den 28. marts 2017
Ingen undervisning i uge 7 vinterferie
Pris: 8 gange 16 lektioner kr. 650,00 Min. 6 deltagere
Tilmelding til holdet: Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk

Mindfulness 

Underviser: Elin Mortensen - Vemmelev 
For personer med begrænsede fysiske muligheder. 
Undervisningen foregår i Bjergbyparken, Slotsbjergby ,4200 Slagelse

Hold 1: Start: Mandag den 12. 9. 2016  kl.  9.45 -  kl. 10.30  
Hold 2: Start: Mandag den 12. 9. 2016  kl. 10.45 - kl. 11.30
Begge hold slutter mandag den 05.12.2016 (12 gange) Ingen undervisning i uge 42, efterårsferie.
Max 7 deltagere på hvert hold.

Efter jul 2017
Hold 1 Start: Mandag den 09. 1. 2017 kl. 09.45 - kl. 10.30
Hold 2 Start: Mandag den 09.1. 2017 kl. 10.45 - kl. 11.30 
Slut: Mandag d.en 03.. april 2017 (12 gange) Ingen undervisning i uge 7,  vinterferie. Max 7 deltagere.
Pris: Efterår 2016 - forår 2017 24 lektioner, kr. 450,00 tilskud kr. 100,00 brugerbetaling kr. 350,00
Tilmelding til holdet: Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk

Afspænding Hensyntagende undervisning   
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Krop og bevægelse specialundervisning

Underviser Lotte Karen Graversgaard Kristensen læreruddannet og mange års erfaring i undervis-
ning af børn og unge med særlige behov. 
Holdet henvender sig særligt til voksne med autisme, men også andre med funktionsnedsæt-
telser, som har brug for hensyntagende motion, kan deltage.
Træningen vil være præget af genkendelighed, fast struktur og forudsigelighed samt humor
og venlighed.
Vi starter samlet og snakker om hvad der skal ske i dag. Så skal der trænes!!
Og øvelserne vil være tilpasset i form og tempo, så alle har mulighed for at være med.
Lektionen afsluttes med afspænding og stille musik.

Sted: SANO Slagelsevej 32, 4230 Skælskør - Lille Gymnastiksal
Start: Mandag den 29. august 2016 kl. 17.00 til kl. 17.45 - Slut: Mandag den 12. december 2016
Ingen undervisning i uge 42, efterårsferie.
Pris: 15 gange,, kr. 1.100,00.  Tilskud kr. 100,00 Brugerbetaling kr. 1.000,00.
Incl. Lokaleleje. Max 7 deltagere.
Tilmelding til holdet senest den 20. august 2016 til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller 
mail: kk@events.dk  

Forår 2017
Start: Mandag den 09. januar 2017 kl. 17.00 - kl. 17.45 - Slut: Mandag den 01. maj 2017
Ingen undervisning i uge 7, vinterferie og uge 16, påskeferie.
Pris: 15 gange kr. 1.100,00 .Tilskud kr. 100,00 Brugerbetaling kr 1.000,00. Incl. Lokaleleje
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk 

Træn til Tøserunden 2017
I samarbejde med Skælskør Motions Cykelklub v/formand Thomas Elmann.
Tøseruten er et motionsløb for kvinder uanset alder, med fokus på hygge, 
samvær og fælleskab. 

Kom til informations møde 
mandag den 20. marts 2017 kl. 19.00
eggeslevmagle skole lokale 140

Her får du flere information om træningensforløb, sikkerhed i trafikken og
kost.
Basis cykel træning:
Målet med dette er, at få en god grund kondition på 10 uger.
”Motioinister - bliv bedre til cykling på enten mountain bike eller racer
cykel”, kombineret med 2 gange teori og 4 gange praktik på vejene. 
Styrthjelm er påkrævet både til træning og løb.
Thomas Elmann vil løbende deltage i træningen.
Endeligt program sendes på mail inden informationsmødet.

Pris: kr. 200,00 for træningsforløbet.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk
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Underviser Blomsterbinder Linda Jespersen Hvidovre.  

EFTERÅRS KURSUS 2016
Naturen og haven byder stadig på mange dejlige materialer til binderi.
Vi binder kranse, buketter og laver dekorationer til inden - udendørsbrug.

Lørdag den 08. oktober kl. 10.00 til kl. 15.30
Pris: 7 undervisningslektioner kr. 300,00
Det er muligt at medbringe materialer eller købe af underviseren.
Materialeliste bliver sendt på mail i god tid inden kursusstart.
Undervisningen foregår på Skælskør Bibliotek - Mødesal
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mail: kk@events.dk eller mobil: 51357780

JULEKURSUS 2016
Kom og få inspiration til at julepynte dit hjem med egne kreationer.
Vi arbejder meget med naturens materialer og du vil få forslag til adventskranse,
lysdekorationer og meget mere.
Søndag den 13. november kl. 10.00 til kl. 15.30.
Pris: 7 undervisningslektioner 300,00
Det er muligt at medbringe materialer eller købe af underviseren.
Materialeliste bliver sendt på mail i god tid inden kursusstart.
Undervisningen foregår på Skælskør Bibliotek - Mødesal
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mail: kk@events.dk eller mobil: 51357780

Underviser: Blomsterbinder Astrid Ploug Guldberg, Skafterup

”Lær hvordan dine afskårne 
blomster holder længst”
Minikursus: Hvordan du bedst behandler de blomster, som vi oftest anvender til buketter og
dekorationer, samt praktiske øvelser i dette. 
Hvordan klippes eller skæres blomsterne?
Hvilken temperatur skal vandet have inden anvendelse. 
Hvordan får man buketten til at holde lidt længere?
Kurset afsluttes med lidt teori om binding af buketter.
Vi øver først med træpinde, inden vi selv binder en smuk buket, som tages med hjem.
Der vil blive udleveret kopier. Materiale liste bliver sendt på mail.

Lørdag den 17. september 2016 kl 14.00 til kl. 17.00
Eggeslevmagle Skole - Billedkunst lokalet, parkering overfor STATOIL tanken. 
4 undervisningslektioner incl. blomster kr. 350,00 Max 10 deltagere.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mail: kk@events.dk eller mobil: 51357780 

Blomsterbinding Skælskør NYHED

Plantekundskab og spiral buket

www.koksh.dk
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Pileflet Kurveflet weekend kursus

Foredrag 
-om at være (eller blive) økologisk blomster bonde. www.vildevioler.dk

Underviser: Inger Margareta Nielsen - Vollerup Gårde - www.pilevaerkstedet.dk
Flet din egen kurv f.eks. indkøbskurv, brødkurv, fuglefoderhus eller bræn-
dekurv, størrelse og facon tilpasses dine ønsker og formåen. 
Har du specielle ønsker er du velkommen til at kontakte underviseren,
senest ca. 14 dage inden kurset, mobil 51262164. 
Værktøj kan lånes, men medbring gerne selv en snittekniv og rosensaks.
Materialepris efter forbrug 150 - 300,00 kr.

Undervisningen foregår på Eggeslevmagle Skole - Billedkunst lokalet.
Start: Lørdag den 12. nov. 2016 kl. 9.30 til 16.15 - Slut:  Søndag den13. nov. 2016 kl. 9.30 til 16.15
Pris: 15 timer kr. 500,00
Tilmelding til holdet senest den 24. oktober 2016.
Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 elle mail: kk@events.dk

Christina Foss fortæller denne aften om livet som økologisk
blomsterbonde. Christina tog i 2015 springet fra karriejob til
grøn iværksætter og har nu virksomheden VILDEVIOLER. Her
dyrker hun sammen med sin partner økologiske blomster til
buketter, som de selv binder og sælger direkte til private og til
erhverv. Virksomheden er blandt de første i Danmark tll at
kunne Ø-mærke buketter.
Aftenen bliver både fyldt med gode råd om, hvordan man kom-
mer i gang med at dyrke sine egne økologiske blomster, og
hvordan man (måske) finder modet til at følge sin iværksæt-
terdrøm.
Der vil være god tid til at stille spørgsmål til Christina Foss.
Efter foredraget er der mulighed for at købe smukke økologi-
ske buketter.

Onsdag den 03. maj 2017 
Skælskør Bibliotek - Mødesal Kl. 19.00 Pris: kr. 100,00
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk 

Hvilken vej
skal løget
vende?

www.koksh.dk
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www.koksh.dk

Billedforedrag om
Caminoen

Fra middags dronning til Vin-Diva

Tag med på en vandring på 800 km. 
Methe Larsen vil fortælle og vise billeder fra hendes egen vandre-tur
på Caminoen. En udfordring i et spændende landskab, og en fantastisk
natur. Hør om glæden, smerten, fællesskabet, de mystiske oplevelser
og ikke mindst en meget personlig beretning om en fantastisk rejse.

Skælskør Bibliotek 
Onsdag den 21. sep. 2016 kl. 19.00 
Pris: kr. 100,00

Tilmelding til foredrag Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller 
mail: kk@events.dk

”et måltid uden vin er en dag uden solskin”  
Louis Vaudable

Smagekursus for dem der kan lide at drikke vin, men
gerne vil blive bedre til at smage på den.
Randi Villumsen fra Skælskør Vinhandel vil sætte fokus på
de vigtigste redskaber til at smage og bedømme vine. Vi
skal snakke om vores smagesanser, der alle involveres
mere eller mindre ved vinsmagning. Hvad er det vi for-
binder med vinens duft/aroma, sødme/syre, tanniner og
andre basale smagsstoffer? Hvad gør vi, hvis der er fejl i
vinen? Hvordan kan man spotte det? Hvordan kan vi
bruge vores viden, når vi skal matche mad og vin? Denne
aften skal vi prøve at få lidt styr på alle disse emner ved
at….smage os frem. ADVARSEL! 
Det bliver hårdt arbejde....

Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 kl. 19
Sted: Skælskør Vinhandel, Algade 6-8
Pris: 200,- kr. pr. person
Max. 24 personer…Første til mølle
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk
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Det er meget mere end garn og pinde ... 
Siden 1948, hvor jeg som 5-årig stolt fremviste mit første hjemme-
strik - et par sokker til min far - har jeg altid beskæftiget mig med
strik og garner. 
Kvaliteten i design og udførelse af håndstrik har jeg efter mange års
erfaring sikkert i hånden - og alle modeller i serien MY COLLECTI-
ON er minutiøst gennemarbejdet og intet er overladt til tilfældighe-
derne. Jeg følger fremstillingen og indfarvningen af mine garner på
tæt hold, hvilket betyder, at jeg altid kan stå inde for kvaliteten af de
specielle uldgarner, der bliver produceret i Skotland og nu også et
helt unik sommergarn fra Italien. 
Jeg ønsker dig god fornøjelse med håndarbejdet - og med at tage dit
nye strik i brug de næste mange år. Uldhytten vil efter foredraget sælge Strikke Kits.  

Tilmelding til foredraget Skolelder Tine Sass,mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk - Max 60 deltagere.

Hanne Falkenberg 2017

    

Oplysningsforbundene i Slagelse Kommune, SFOF, AOF, FOF, KOK,
Kreativ Fritid og LOF, inviterer DIG til denne dialogaften med beslut-
ningstagere og flygtninge, hvor du har mulighed for at blive klogere og

lade din stemme blive hørt.
Præsident for Røde Kors Hanna Line Jakobsen fortæller om arbejdet ude i brændpunkterne og
hjælper med at give os et indblik i fakta og nogle af de menneskeskæbner, der ligger bag. 
EU parlamentariker Margrete Auken (SF) og Folketingsmedlem og EU-ordfører Zenia Stampe
(R) vil møde dig i mindre arbejdsgrupper, hvor du kan høre om og spørge ind til EU´s håndtering
af flygtninge.
Der vil også være lokale syriske flygtninge, som ankom til Slagelse i 2015, der vil fortælle om
deres vej til Danmark og livet i Slagelse Kommune.
Til at binde aftenen sammen og hjælpe os med at holde os på sporet, har vi journalist og komi-
ker Sebastian Dorset.

Torsdag den 22. september kl. 18.30 - 21.00 
i kantsøsalen på selandia erhvervsrettede uddannelser

Bredahlsgade 1B - 4200  slagelse

Der er  gratis adgang til debatten. Der er mulighed for at købe kaffe/the med småkager, husk kontanter.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk

”Europas solidaritet på prøve 
- Vær med til at løse problemerne”

Onsdag den 05. april 2017 k. 19.00
pris: kr. 150,00 - kok byder på kaffe/the og crossaint
skælskør Bibliotek - Mødesal
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Madlavning for mænd - skælskør skole
Underviser: Henrik Madsen Korsør
Vi fortsætter fra sidste sæson med nye og spændende retter - også fra andre lande. Vi er
selv med til at bestemme menuen fra gang til gang. Dog vælger Henrik Madsen menuen til
den første gang. Velkommen igen! Materialeforbrug ca. kr. 100,00 pr. gang.  Afregnes med
læreren den første gang. Drikkevarer medbringes selv.

Sted:   Skælskør Skole - Gammelgade 10 - 4230 Skælskør - Hjemkundskab
Start:  Onsdag den 28. september 2016 Kl. 18.00- 21.45 - hveranden onsdag
Slut:   Onsdag den 07. december 2016
Pris:   6 gange 24 undervisningslektioner kr. 625,00 - Min. 12 deltagere. 
Tilmelding til holdet senest d. 10. september 2016  

Forår 2017                     
Start: Onsdag den 08. februar 2017 kl. 18.00 - kl. 21.45 (hveranden onsdag)
Slut:  Onsdag den 05. april 2017
Pris: 5 gange 20 undervisningslektioner kr. 500,00   Min. 12 deltagere
Materialeforbrug ca. 100,00 kr. pr. gang.  Afregnes med læreren den første gang.  
Drikkevarer medbringes selv.  Tilmelding til holdet senest d. 01. februar 2017.

www.koksh.dk

Finere madlavning - flakkebjerg skole
Underviser:  Majken Winther Eriksen www.majkensdiner.dk
Kokken Majken Eriksen vil igen i år lære os at lave spændende mad på Flakkebjerg Skole,
Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse. Dette kursus er arrangeret i samarbejde med
Hashøj Jægerklub. Materialeforbrug ca. kr. 100,00 pr. gang, som afregnes med Majken den
første gang.  Drikkevarer medbringes selv.

Sted:   Flakkebjerg Skole - Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse  
Start:  Onsdag den 28. september 2016 Kl. 18.00- 21.45 - hveranden onsdag. 
Slut:   Onsdag den 07. december 2016
Pris:   6 gange 24 undervisningslektioner kr. 625,00 Min. 12 deltagere. 
Tilmelding til holdet senest den 10. september 2016

Forår 2017
Dette kursus er en forlængelse af efterårsholdet. Der er mulighed for at få endnu mere
inspiration indenfor gastronomien. Der vil være temadage, hvor vi arbejder med spændende
nye råvarer.
Sted:   Flakkebjerg Skole, Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse
Start:  Onsdag den 08. februar 2017 kl. 18.00 - kl. 21.45 Hveranden onsdag. 
Slut:   Onsdag den 22. marts 2017
Pris:   4 gange 16 undervisningslektioner kr. 400,00 - Materialeforbrug  ca. kr. 100,00 afregnes
med Majken den første gang. Drikkevarer medbringes. Min. 12 deltagere. 
Tilmelding til holdet senest den 01. februar 2017

tilmelding til: skoleleder tine sass, mobil 51 35 77 80 eller mail: kk@events.dk

Madlavning skælskør og dalmose
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Underviser: Jens V. Christoffersen - Herfølge
Har du ønske om at erhverve et jagttegn, eller blot et ønske om mere viden om dyrelivet og
naturen i Danmark, er dette kursus lige noget for dig.
Fra lærebogen ”Vildt og Jagt i Danmark” gennemgås bl.a. lovgivning, fugle, dyrekendskab,
vildtbiologi, jægerhåndværk, jagtetik og moral.
Der vil være 4 - 5 gange på skydebane.  Tidspunkt aftales med underviseren.

Undervisningen foregår på Flakkebjerg Skole - Klasselokale
Start: onsdag den 26. oktober 2016 kl. 19.00 til kl. 21.45 -  Slut:  onsdag den 14. december 2016
Start: onsdag den 11. januar 2017  kl. 19.00 til kl. 21.45 -  Slut:  onsdag den 10. maj 2017
Pris: 78 undervisningslektioner incl. skydebane, kr. 2.400,00      
Ingen undervisning i uge 7,  vinterferie og uge 15, påskeferie. 
Max 10 deltagere
Ekstra udgifter til lærebog og skydebane er 600 - 700,00 kr.  Afregnes med underviseren.
Yderligere oplysninger til Jens Christoffersen Mobil 31421560
Tilmelding til: Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk

Jagttegn Nyhed

Lystfiskeri Nyhed

Underviser: Storebælt småbådsklub
Kurset er delt op i 3 sessioner og henvender sig til
begynderen som vil lære det mest elementære om
småbådsfiskeri,
session 1 
Vil omhandle sikkerhed til søs, udstyr i båden, gængse
søvejsregler for småbåde, vejrudsigter m.m.
session 2
Vil omhandle begrebet småbådsfiskeri, her er det helt
klart vores hjemlige fiskevand Storebælt, hvor der kan fiskes fladfisk, torsk samt lidt mere ekso-
tiske fiskearter.
Der vil blive gennemgået de forskelige teknikker til drivfiskeri efter fladfisk samt torskefiskeri på
lidt dybere vand samt fiskeudstyr og ende grej.
session 3
Her vil det omhandle Trolling fiskeriet efter havørred samt i vores hjemlige fiskevande, kongen
nemlig Laksen. Her vil udstyr og teknikken gennemgås, og dr vil helt sikkert blive vist billeder
samt video optagelser fra drabelige fighter i Østersøen.
Der vil til slut være mulighed for at komme ud og prøve småbådsfiskeriet på Storebælt, nærme-
re om dette ved kursus afslutning.

Undervisningen foregår på Skælskør Skole - Klasselokale
Torsdag den 27. oktober,  Torsdag den 10. november og Torsdag den 24. november 2016
kl. 19.00 til kl. 21.30  
Pris: 9 undervisningslektioner for 3 gange kr. 350, 00 Max. 10 deltagere. 
Yderligere oplysninger: Ole Worm mobil 21 46 47 60
Tilmelding til: Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk

www.koksh.dk
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Grafisk kursus i fred og ro

Mal i fred 

Underviser: Susanne Thea, Korsør
Holdet er tilegnet dig, som har brug for mindre hold og gerne vil udfolde dig kreativt
i et sjovt og hyggeligt miljø.
Vi arbejder med grafiske teknikker monotypi og ske-tryk billeder vi laver på en plexiglaspla-
de limoliums tryk og træsnit.  Vi tegner fra fotokopier, egne billeder, fri fantasi og hvis du har
lyst efter dine egne skitser. Vi arbejder også med chincole, det betyder at vi tilføjer det grafi-
ske billede udklip m.m.. 
Undervisningen foregår på Sandvejsbanken 2, 4220 Korsør eller i Skælskør, lokale oplyses inden
kursets start. 
Start: Torsdag den 01. september 2016 kl. 10.00 til kl. 13.45 Slut:  Torsdag den 24. november 2016
Max 7 deltagere. Ingen undervisning i uge 42, efterårsferie.
Pris: 12 gange 60 undervisninglektioner incl. lokaleleje kr. 850,00 tilskud kr. 100,00 
brugerbetaling kr. 750,00. 
Vær varmt påklædt, godt og lunt fodtøj og tøj som kan tåle tryksværte. 
Kontakt: For yderligere oplysninger kontakt  Susanne  Thea om materialer som du skal medbringe
mail@susannethea.com - mobil: 21228251
Tilmeldning til Skoleleder Tine Sass,  mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk.

forår 2017
Start:  Torsdag den 05. januar 2017 kl. 10.00 til kl. 13.45 Slut:  Torsdag den 30. marts 2017
Ingen undervisning i uge 7 Vinterferie.
Pris 13 gange 65 underlisningslektioner incl. lokaleleje kr. 900,00 tilskud kr. 100,00 
brugerbetaling kr. 800,00.
Kontakt: For yderligere oplysninger kontaktSusanne Thea om materialer som du skal medbringe
mail@susannethea.com - mobil: 21228251
Tilmeldning til Skoleleder Tine Sass,  mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk.

Underviser: Susanne Thea, Korsør
Holdet er tilegnet dig, som har brug for mindre hold og gerne vil udfolde dig kreativt
i et sjovt og hyggeligt miljø.
Vi arbejder med acryl-maling på lærred, masonitplader og papir.
Undervisningen foregår Sandvejsbanken 2, 4220 Korsør eller i Skælskør, lokale oplyses inden 
kursets start. 
Start: Tirsdag den 30. august 2016 kl. 10.00 til kl. 13.45 Slut:  Tirsdag den 29. november 2016
Max 7 deltagere.  Ingen undervisning i uge 42, efterårsferie.
Pris: 13 gange 65 undervisningslektioner incl. lokaleleje kr. 900,00 tilskud 100,00  
brugerbetaling kr. 800,00
Medbring selv lærred og pensler. Materialer kan købes ag afregnes med Susanne Thea. 
Vær varmt påklædt, godt og lunt fodtøj og tøj som kan tåle maling. 
Kontakt: For yderligere oplysninger kontakt Susanne Thea, mail@susannethea.com mobil: 21228251
Tilmeldning til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk.

forår 2017
Start: Tirsdag den 03. januar 2017 kl. 10.00 til kl. 13.45 Slut: Tirsdag den 28. marts 2017
Ingen undervisning i uge 7,  vinterferie.
Pris: 13 gange 65 undervisningslektioner incl. lokaleleje kr. 900,00 tilskud kr. 100,00 
brugerbetaling kr. 800,00
Kontakt: For yderligere oplysninger kontakt Susanne Thea, mail@susannethea.com mobil: 21228251
Tilmeldning til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk.

for deltagere med psykisk sårbarhed
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Syng med Specialundervisning

Musiker Knud Rasmussen - Slagelse
Knud er 56 år gammel og har det meste af sit liv været både festmusiker og kirkeorganist.
På kurset spiller han på harmonika eller klaver og synger for.
Vi synger mange  forskellige genrer; f.eks: Højskolesangbogen, ”Lystige Viser”, gamle danske
evergreens, filmmelodier, sømandssange og meget andet. Man er velkommen med forslag til,
hvad vi skal synge; der er ”højt til loftet”; Knud er med på hvad som helst, hvis han ellers ka’
finde ud af at spille det. Ka’ han ikke melodien, ka’ han den måske næste gang.

Undervisningen foregår på Atkærcentret, Dalmose
Start: Tirsdag d. 20. september 2016  kl. 13.30 - kl. 15.00 hveranden tirsdag.
Slut:   Tirsdag d. 13. december 2016
Ingen udervisning i uge 42, efterårsferie.
Pris. 6 gange - 12 undervisningslektioner kr. 350,00 Min. 10 deltagere

Forår 2017
Start: Tirsdag den 24. januar 2017 kl. 13.30 til kl. 15.00. Hveranden tirsdag
Slut:   Tirsdag den 04. april 2017
Pris: 6 gange 12 undervisningslektioner kr. 350,00 Min. 10 deltagere              
Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk

Fra ”Avenue til Solitudevej”

Underviser: Musiker Knud Rasmussen - Slagelse
Knud er 56 år gammel og har det meste af sit liv været både festmusiker og kirkeorganist.
På kurset spiller han på harmonika eller klaver og synger for.
Vi synger mange forskellige genrer; f.eks.: Højskolesangbogen, Benny Andersen og andre
danske viser. Beatles, Elvis, Kim Larsen, Shubidua, John Mogensen, gamle danske evergreens,
filmmelodier, sømandssange og meget andet.
Deltagerne er velkommen til at komme med forslag til, hvad vi skal synge: der er ”højt til
loftet”, så Knud er med på hvad som helst, hvis han ellers ka’ finde ud af at spille det.

Undervisninge foregår: Flakkebjerg Skole - Musiklokalet.
Start: Torsdag den 22. september 2016 kl. 15.30 - kl. 17.00 
Slut:  Torsdag den 15. december 2016
Ingen undervisning i uge 42, efterårsferie
Pris: 12 gange - 24 undervisningslektioner kr. 600,00 tilskud kr. 100,00 brugerbetaling kr. 500,00
Max 7 deltagere

FORÅR 2017
Start: Torsdag den 05. januar 2017 kl. 15.30 - kl. 17.00  - Slut: Torsdag den 20. april 2017
Ingen undervisning i uge 2,3,7 og 15 
Pris: 12 gange - 24 undervisningslektioner kr. 600,00 tilskud kr. 100,00 brugerbetaling kr. 500,00  
Max 7 deltagere
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk
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Underviser:  Musiklærer Lars Frederiksen
Instrumental undervisning på klarinet, saxofon, obo, blokfløjte og fløjte. 
Der undervises både i solo og i samspil. 
Ring til Lars Frederiksen for yderligere oplysninger og aftale om tidspunkt for 
undervisning mobil 40 14 78 95. 

Undervisningen foregår: Privat
Start: Onsdag den 24. 8. 2016 kl. 16.00 - kl. 19.00 - Slut: Onsdag den 07. 12. 2016
Pris: 15 gange 22,5 minutter Solo kr. 1.300,00 - Ingen undervisning i uge 42 - Efterårsferie. 

Forår 2017
Underviser: Musiklærer Lars Frederiksen 
Start: Onsdag den 11. januar 2017 kl. 16.00 - kl. 19.00 - Slut: Onsdag den 03. maj 2017.
Ingen undervisning i uge 7, vinterferie og uge 15, påskeferie.
Pris: 15 gange 22,5 minutter Solo kr. 1.300,00
Tilmelding til musik undervisning, Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk 

Vindebro - Blæseinstrumenter

Underviser:  Musiklærer Lene Martinsen 
Kurset henvender sig til begyndere og letøvede deltagere. Med udgangspunkt i netop dit

niveau, lærer du at spille små klassiske eller rytmiske musikstykker helt fra bunden, 
eller du kan komme videre med de stykker og teknikker du har lært tidligere. 
Nodelære og musikteori vil blive præsenteret efter behov.
Du kan starte uden musikalsk baggrund. En lektion varer 22,5 minutter (solo).

Undervisningen foregår på Skælskør Skole
Start:  Mandag den 05. september 2016 mellem kl. 12.00 - kl. 15.00 eller 

fra kl. 20.00 til kl. 21.00
Slut:  Mandag den 19. december 2016 
Pris: 15 gange  22,5 minutter Solo kr. 1.300,00   
Ingen undervisning i uge 42
Yderligere oplysninger om klaver undervisning til Lene Martinsen tlf. 28 49 38 38 
Tilmelding til klaver, Skoleleder Tine Sass, mobil 51 35 77 80 eller mail: kk@events.dk

Forår 2017
Start: Mandag den 09. januar 2017 mellem kl. 12.00 - kl. 15.00 eller fra kl. 20.00 til kl. 21.00
Slut:  Mandag den 06. juni 2016 - Pris: 18 gange 22,5 minutter Solo kr. 1.600,00
Ingen undervisning i uge 7 , uge 15 og uge 16
Yderligere oplysninger om klaver undervisning hos Lene Martinsen tlf. 28 49 38 38 
Betaling: Der bliver sendt girokort til deltagerne.
Tilmelding til klaver, Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk

Vindebro - Klaver
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Underviser: Peter Thomsen - Sorø
Undervisningen indrettes efter elevernes ønsker. Mulighed for undervisning i både (højre)
knap- og piano-klaviatur samt både (venstre) melodi system og Stradella-system.
Undervisningen foregår på Eggeselvmagle Skole Lokale 302

Start: Torsdag den  01. 09. 2016  kl. 18.00 til kl. 21.00
Slut:  Torsdag den  15. 12. 2016
Ingen undervisning i uge 42, efterårsferie.
Pris: 15 gange 22,5 minutter Solo kr. 1.300,00
Yderligere oplysninger om kurset til Peter Thomsen, mobil 25782123

FORÅR 2017
Undervisningen foregår på Eggeselvmagle Skole - musiklokalet.
Start: Torsdag den 12. januar 2017  kl. 18.00 til kl. 21.00
Slut:  Torsdag den 04. maj 2017
Pris: 15 gange 22,5 minutter Solo kr. 1.300,00
Ingen undervisning i uge 7, vinterferie - uge 15, påskeferie
Tilmelding til holdene: Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk

Vindebro - Harmonika

Underviser: Violinist Niels Peter Gudbergsen
Tlf. 27 26 91 65  mail: npg@wienertrioen.dk

Undervisningen foregår i  Vestergade 28, 4230 Skælskør, dag og tidspunkt efter afta-
le. Violin er et meget brugt instrument især i klassisk musik og lidt inden for fol-

kemusik og Jazz. Violinundervisningen på KOK tager udgangspunkt i elevens
niveau, og at det aldrig er for sent at begynde at spille violin.

Violinundervisningens formål er at skabe grundlag for musikalsk udfol-
delse på et strygeinstrument. For at få glæde af at spille selv og sam-
men med andre, er det vigtigt, at man lærer sit instrument godt at ken-
de. Undervisningen foregår privat.

Start: Onsdag den 07. september eller fredag den 09. september 2016
Slut:  Onsdag den 14. december eller fredag den 16. december 2016
Pris: 14 gange - 22,5 minutter kr. 1300,00 - Ingen undervisning i uge 42, efterårsferie.

Forår 2017
Start: Onsdag den 11. januar eller fredag den 13. januar 2017.
Slut:  Onsdag den 03. maj eller fredag den 05. maj 2017.
Pris: 15 gange - 22,5 minutter kr. 1.300,00.
Ingen undervisning i uge 7 vinterferie og uge 15 påskeferie.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk.

Vindebro - Violin
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Er vi alene? 
ved Jens olaf pepke pedersen, 
forsker, dtU space
27. oktober 2016 kl. 19.30 

Af alle de spørgsmål vi mennesker stiller os selv, er
spørgsmålet om livets oprindelse vel et af de største, og i
betragtning af universets umådelige størrelse er det

næsten umuligt at forestille sig at Jorden skulle være det eneste sted livet er opstået. De
grundlæggende forudsætninger som gjorde liv muligt på Jorden må jo findes et utal af steder.
Ser vi imidlertid nærmere på de specielle forhold som livet har haft på Jorden, er det dog
ikke oplagt at der er liv overalt i universet. Fx. har Jorden næsten lige siden sin dannelse haft
et usædvanligt gunstigt og stabilt klima hvor der hele tiden har været flydende vand. Alligevel
tog det milliarder af år før komplekse livsformer blev udviklet. Så måske er vi mennesker ret
usædvanlige skabninger i universet. I forelæsningen ser vi på nogle af betingelserne for ska-
belsen af liv, vi vil se på jagten efter liv i solsystemet blandt fjerne stjerner.

Entré 50 kr. Børn under 18 år gratis - Tag kaffekurven med. Øl og vand kan købes.

En hot aften i Kolds fodspor
26. september 2016 kl. 19.30 

Christen Kold har sat tydelige spor også for nutidens elever, forældre og
lærere – kom og lyt til, hvorfor Kold stadig er hot!
I anledning af 200-året for skolemanden Christen Kolds fødsel fortæller

tre engagerede ”Kold-fortællere” om skolemanden, der kom til at betyde så meget for fri-
skolerne og den folkelige bevægelse både historisk og nutidigt. Tidligere lærer på Lille Egede
Friskole, Gertrud Friedrichsen, fortæller om Christen Kolds liv og hans ”opdagelse” af sin
måde at drive skole på. Lis Toelberg spotter på ”Kold-ungerne”, og Claudi Clausen fortæller
om, hvad der undervistes i, og hvordan der undervistes i de første friskoler, med perspekti-
vering til nutidens undervisning.

nB: Mødested: lille egede friskole, korsør landevej 628, Boeslunde

Entré 50 kr. Børn under 18 år gratis - Tag kaffekurven med. Øl og vand kan købes. 

Høve Marks
Foredragsfroening
Program 2016-17
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Udkantsmyten
v/kaare dybvad Ms for socialdemokraterne
16. januar 2017 kl. 19.30 

Kaare Dybvad tager i sin bog UDKANTSMYTEN et opgør med
myten om, at fremtiden tilhører de store byer, mens resten af landet
er fortabt. Foredraget tager sit udgangspunkt i dette opgør!

Entré 50 kr. Børn under 18 år gratis - Tag kaffekurven med. Øl og
vand kan købes. 

Kurderne i Tyrkiet, Iran, Irak og
Syrien
v/ deniz B serinci, journalist, historiker 
og forfatter til bogen ”terrorens kalifat” 
1.marts 2017 kl. 19.30

Det kurdiske spørgsmål er igen aktuelt: I Syrien kæmpede kurderne og Islamisk Stat om byen
Kobani. I Irak kæmper kurderne for at løsrive sig fra Bagdad. I Iran og Tyrkiet kæmper de ligeledes
for mere kulturelt selvstyre. Konflikten har også berørt os i Danmark, pga. sagen om den kurdiske
tv¬station ROJ¬tv og ti kurdiske mænd, anklaget for at samle penge ind til PKK. Den dansk-kurdi-
ske journalist, Deniz Serinci tager i dette foredrag udgangspunkt i kurdernes historie i Tyrkiet, Irak,
Iran og Syrien, hvor de i årtier enten ikke måtte tale deres sprog, blev forfulgt af Saddam Hussein
eller gjort statsløse. Der trækkes ligeledes en linje op til i dag mhp at belyse baggrunden for nuti-
dens konflikter.

Entré 50 kr. Børn under 18 år gratis - Tag kaffekurven med. Øl og vand kan købes.
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For Gordon P. Henriksen, er lystfiskeri langt mere end bare
en hobby. Det fylder det meste af hans liv og er hans karriere.
Fra Gordon som dreng fangede sin første fisk kan man roligt
sige, at hele hans liv er gået totalt i fisk. I dag oplever han stor
succes med formidling af lystfiskeri på flere forskellige
måder, bl.a. som projektleder på Fishing Zealand og i
sin virksomhed Megalops. Gordon har bl.a. medvirket
i Storrygeren og Nak & Æd på DR2, Fiskemissionen
på DR Ultra og King Fishers på National Geographic
Channel. Senest har Gordon stor succes med online
tv-serien FISKEguiden som streames gratis via 
youtube.

Gordon P. Henriksen fortæller i sit foredrag en
inspirerende historie om livet, der gik i fisk,
om at tro på sig selv og gøre det man
har lyst til - uanset hvad andre siger.
Om at flytte fokus fra penge og ind-
tægter og i stedet dyrke sine passio-
ner og drømme fuldt ud. Og samti-
dig på at udbrede en fokus på miljø
og bæredygtighed via sit arbejde
og ageren i medierne. Dette er
suppleret med billeder og filmklip
fra fisketure i hele verden.

Foredraget vil være krydret med
anekdoter og fortællinger om nogle
af de ting, man ikke lige så på skær-
men, og der vil være rig lejlighed til 
at stille spørgsmål. 

lystfiskeri - passion og profession

Foredrag om et liv der gik i
fisk ved Gordon P. Henriksen

pris: kr. 100,00 - billetter kan købes hos: 
tine sass - algade 28 - 4230 skælskør

(Mandag lukket) Bestilles på mobil: 51 35 77 80 eller mail: kk@events.dk

Onsdag d. 14. sep. kl. 19.00
Det Røde Pakhus, Skælskør Havn
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