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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.

Nyhed! 
Personalepolitik kan ses på vores hjemmeside www.koksh.dk

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 kurser/foredrag, send en mail til kk@events.dk  

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. 
Tirsdag den 19.  februar 2019 kl. 15.00.    

Mød os på FACEBOOK - Søg: Kreativ Oplysnings Kreds.
Synes godt om KOK.  
Nyheder, billeder og andre informationer, kan læses/ses på Facebook.

Tilbud til fysisk/psykisk handicappede
KOK tilbyder kurser for psykisk sårbarhed og austister der bor på et bosted.
Vi vil gerne udbyde flere kurser for denne målgruppe. 
Kontakt Skoleleder Tine Sass mobil 51357780 eller mail kk@events.dk

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
workshop med kreative fag: Strik og syng.
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:
Rita Bojesen, formand
Heilmannsvej 1 stuen, 4230 Skælskør, Mobil 23108223, e-mail:Rita.bojesen@live.dk
Lis Christensen, sekretær
Konge-Åsen 62, 4230 Skælskør, Mobil 41666089, e-mail: lis-chris@stofanet.dk  
Mia Ibsen, medlem
Nyvej 18, 4261 Dalmose, Mobil 28604583, e-mail: mia.ibsen@hotmail.com
Lene Sonne, medlem
Bredahlsgade 8 1. sal , 4200 Slagelse, Mobil 50584663 , e-mail lene@lenesonne.com
Uffe Hansen, suppleant
Vibevej 5, 4261 Dalmose,Mobil 22798184, e-mail: uffevibevej@gmail.com
Henning Jensen, suppleant
Nysøgaard 113, 4230 Skælskør,Mobil 20162730, e-mail: hvisholm@live.dk 
Lise-Lotte Lauridsen, suppleant
Konge-Åsen 94, 4230 Skælskør Mobil 23824530, e-mail:vesterland@teliamail.dk

Generalforsamling: 
Mandag den 04. marts 2019
Afholdes på MADKASSEN - Algade 7, 4230 Skælskør  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.
For medlemmer er det gratis - ikke medlemmer kr. 250,00
Tilmelding til generalforsamlingen senest den 20. februar 2019. 

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 www.koksh.dk
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Varmtvandstræning Tirsdag blandet hold 

Underviser:  Fysioterapeut Brigitte Elisabeth Hviid 
Træning i varmt vand giver en dejlig kropsople-
velse, skærper din kropsbevidsthed, påvirker san-
serne og tilbyder utallige øvelses- og belastnings-
muligheder, som du ellers måtte have svært ved
at udføre på gulvet. Det er sjovt at arbejde i og
med vandet som samarbejdspartner, og så synes
de andre deltagere også det er rart! 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 D:   Start:  Tirsdag den 28.08.2018 kl. 14.30 - kl. 15.15 Slut:  Tirsdag den 11.12.2018
Hold E:    Start:  Tirsdag den 28.08.2018 kl. 15.15 - kl. 16.00 Slut:  Tirsdag den 11.12.2018 
Hold F:    Start:  Tirsdag den 28.08.2018 kl. 16.00 - kl. 16.45 Slut:  Tirsdag den 11.12.2018
Hold G:   Start:  Tirsdag den 28.08.2018 kl. 16.45 - kl. 17.30 Slut:  Tirsdag den 11.12.2018
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. 1.300,00 - Max 10 deltagere. 
Ingen undervisning i uge 42, Efterårsferie
Tilmelding til alle holdene senest den 22. august 2018. 
Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk I
Undervisningen foregår på: SANO, Slagelsevej 32, 4230 Skælskør.

Forår 2019
Hold D:   Start:  Tirsdag den 08.01.2019 kl. 14.30 - kl. 15.15 Slut:  Tirsdag den 30.04.2019
Hold E:   Start:  Tirsdag den 08.01.2019 kl. 15.15 - kl. 16.00 Slut:  Tirsdag den 30.04.2019 
Hold F:   Start:  Tirsdag den 08.01.2019 kl. 16.00 - kl. 16.45 Slut:  Tirsdag den 30.04.2019
Hold G:  Start:  Tirsdag den 08.01.2019 kl. 16.45 - kl. 17.30 Slut:  Tirsdag den 30.04.2019
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. 
Pris 15 gange kr. 1.300,00 - Max 10 deltagere. 
Tilmelding til holdene senest d. 05.  januar 2019.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, Mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk

www.koksh.dk www.koksh.dk

sommerhold mandag og tirsdag
Underviser:  Fysioterapeut Brigitte Elisabeth Hviid  
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:  Mandag d. 06. maj 2019  kl. 15.00 - kl. 15.45    Slut:  Mandag d. 27. maj 2019
Hold 2:   Start:  Tirsdag  d. 07. maj 2019   kl. 14.30 - kl. 15.15    Slut:  Tirsdag  d. 28. maj 2019
Hold 3:   Start:  Tirsdag  d. 07. maj 2019   kl. 15.15 - kl. 16.00 Slut:  Tirsdag  d. 28. maj 2019

Pris 4 gange, kr. 350,00 - Max 10 deltagere. 
Tilmelding senest d. 01. maj 2019 - I tilfælde af inkontinens kan man ikke deltage p.g.a. forøget risi-
ko 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:  Fysioterapeut Brigitte Elisabeth Hviid 
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 27.8. 2018 kl. 15.15 -  kl. 16.00  Slut Mandag den 10.12. 2018
Hold C: Start Mandag den 27.8. 2018 kl. 16.00 -  kl. 16.45  Slut Mandag den 10.12. 2018
I tilfælde af inkontinens kan man ikke deltage p.g.a. forøget risiko for bakterier i vandet.
Pris: 15 gange 45 minutter i bassin, kr. 1.300,00 Max 10 deltagere
Ingen undervisning i uge 42, Efterårsferie 
Tilmelding til begge hold senest den 22. august 2018. Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller
mail: kk@events.dk  
Undervisningen foregår på: SANO, Slagelsevej 32, 4230 Skælskør

Forår 2019
Hold B: Start Mandag den 07. 01.2019 kl. 15.15 - kl. 16.00 Slut Mandag den 29.04.2019
Hold C: Start Mandag den 07. 01.2019 kl. 16.00 - kl. 16.45 Slut Mandag den 29.04.2019
Pris: 15 gange 45 minutter i bassinet kr. 1.300,00 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 17 påskeferie.
Tilmelding til begge hold senest den 05. januar 2019 - Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller
mail: kk@events.dk   
Undervisningen foregår på: SANO, Slagelsevej 32, 4230 Skælskør

Varmtvandstræning mandag blandet hold

Varmtvandstræning -  blandet hold
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sommerhold mandag og tirsdag
Underviser:  Fysioterapeut Brigitte Elisabeth Hviid  
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:  Mandag d. 06. maj 2019  kl. 15.00 - kl. 15.45    Slut:  Mandag d. 27. maj 2019
Hold 2:   Start:  Tirsdag  d. 07. maj 2019   kl. 14.30 - kl. 15.15    Slut:  Tirsdag  d. 28. maj 2019
Hold 3:   Start:  Tirsdag  d. 07. maj 2019   kl. 15.15 - kl. 16.00 Slut:  Tirsdag  d. 28. maj 2019

Pris 4 gange, kr. 350,00 - Max 10 deltagere. 
Tilmelding senest d. 01. maj 2019 - I tilfælde af inkontinens kan man ikke deltage p.g.a. forøget risi-
ko 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:  Fysioterapeut Brigitte Elisabeth Hviid 
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 27.8. 2018 kl. 15.15 -  kl. 16.00  Slut Mandag den 10.12. 2018
Hold C: Start Mandag den 27.8. 2018 kl. 16.00 -  kl. 16.45  Slut Mandag den 10.12. 2018
I tilfælde af inkontinens kan man ikke deltage p.g.a. forøget risiko for bakterier i vandet.
Pris: 15 gange 45 minutter i bassin, kr. 1.300,00 Max 10 deltagere
Ingen undervisning i uge 42, Efterårsferie 
Tilmelding til begge hold senest den 22. august 2018. Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller
mail: kk@events.dk  
Undervisningen foregår på: SANO, Slagelsevej 32, 4230 Skælskør

Forår 2019
Hold B: Start Mandag den 07. 01.2019 kl. 15.15 - kl. 16.00 Slut Mandag den 29.04.2019
Hold C: Start Mandag den 07. 01.2019 kl. 16.00 - kl. 16.45 Slut Mandag den 29.04.2019
Pris: 15 gange 45 minutter i bassinet kr. 1.300,00 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 17 påskeferie.
Tilmelding til begge hold senest den 05. januar 2019 - Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller
mail: kk@events.dk   
Undervisningen foregår på: SANO, Slagelsevej 32, 4230 Skælskør

Varmtvandstræning mandag blandet hold

Varmtvandstræning -  blandet hold
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Julekusus Skælskør

Uderviser: Tine Sass
Julen nærmer sig og vi skal igang med at pynte lidt op 
til jul.
På dette kursus arbejder vi med blandt andet med 
naturmaterialer. 
Dekorationer, som i kan gemme år efter år. 
Der er mulighed for at købe stjerner, hjerter med mere 
i jern.og Nordmans gran til rimelige priser.
Tag alle jeres jule ting med og natur materialer fra 
naturen. F.eks. Kogler, kanstanjer, sjove grene, japans lygte, 
knopper fra høst anemoner med mere.

Medbring ler, oasis tørret, saks, limpistol, ståltråd.og
halmkranse.
Til dekorationerne potter, krukker, fade og skåle.

Sted: Skælskør Bibliotek - Mødesal
Søndag den november kl. 10.00 til kl. 16.00
Pris: kr. 300,00
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, Mobil: 51357780 
eller mail: kk@events.dk 

Underviser: Yoga lærer Gitte Nyrup - Skælskør
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 03. september 2018 kl. 15.30 til kl. 16.30  Slut: Mandag den 12. nov. 2018
Ingen undervisning i uge 42, efterårsferie.
Pris: 10 gange,, kr. 1.000,00.  Tilskud kr. 100,00 Brugerbetaling kr. 900,00 Incl. Lokaleleje. 
Max 7 deltagere. 
Tilmelding til holdet senest den 20. august 2018 til Skoleleder Tine Sass, 
mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk  

Forår 2019
Start: Mandag den 07. januar 2019 kl. 17.00 - kl. 18.00  - Slut: Mandag den 29. april 2019
Ingen undervisning i uge 7, vinterferie og uge 14, påskeferie.
Pris: 15 gange kr. 1.000,00 .Tilskud kr. 100,00 Brugerbetaling kr 900,00 Incl. Lokaleleje
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, Mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk

Krop og bevægelse specialundervisning

Underviser: Birgitte Hesselberg, mindfulnessinstruktør 
Mindfulness betyder at være bevist nærværende. Mindfulness styrker sindet til at være
bevidst nærværende med det som sker omkring dig, lige nu og her. Under dette kursus vil
du lære teknikker, så du oplever, at du kan være mere til stede i nuet og opleve en større
grad af ro og fred. Mindfulness åbner for en lettere måde at være i verden på.  I mindfulness
er det vigtigt med en omsorgsfuld indstilling til sig selv. 
Du vil lære forskellige meditationer, kropsscanninger, åndedrætsøvelser og blide yoga- og
strækøvelser. Der vil være opmærksomhedsøvelser, gennemgang af mindfulnessprincipper,
korte oplæg om stresshåndtering og mulighed for dialog og erfaringsudveksling både i små
grupper og i hele gruppen. Der vil være hjemmeøvelser for at indøve de lærte teknikker. 
Du skal medbringe tæppe og pude. Det er bedst, hvis du har løstsiddende tøj på, da vi skal
lave let yoga og stræk.

Sted: Yogini Huset - Algade 24 Baghuset - Skælskør
Start: Onsdag den 09. januar 2019 og slut onsdag den 27. februar 2019
Ingen undervisning i uge 7 Vinterferie
Tid: Kl. 18.30 til kl. 20.00
Pris: 7 gange - 14 undervisningslektioner kr.  500,00 -  Max 10 deltagere
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, Mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk

Mindfulness 2019 Livstilsaften

Underviser: Jens Schou
Abildgaard - Rude

Kom til en inspirerende, spændende
og lærerig aften, hvor Jens Schou 
fortæller om efterårets trend 
indenfor boligindretning. 
Få nye ideer til hjemmet

Mulighed for at shoppe inden i kører
hjem igen.

Onsdag den 10. oktober 2018 kl. 19.00 - kl. 21.00 
Sted: Abildgaard - Næstved Landevej 697 4243 Rude
Pris: Kr. 250,00 - incl. vin og snacks.   Max 20 deltagere  
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, Mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk
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Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, Mobil: 51357780 
eller mail: kk@events.dk 
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Forår 2019
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Underviser, Landskabsarkitekt Torben Duedahl Andersen -  Botanisk Plantecenter Sorø.
Lær at indrette din have, som om den var lavet af en landskabsarkitekt. 
Bliv inspireret af en professionel rådgiver i din egen have, samt ved at besøge de øvrige 
deltageres haver.
Toben Duedahl Andersen tilrettelægger 
programmet, som vil tilgå deltagerne.
Påklædning: Praktisk tøj og fodtøj. 
Tjek DMI på dagen.
Medbring evt. lidt at drikke.
Medbring mappe, papir og blyant til notater.
Glæde jer til et kursus fyldt med inspiration
og lærdom om planter, træer med mere.

Start: Onsdag den 01. maj 2019 kl. 18.00 
til kl. 20.45 (senere kl. 19.00 til kl. 21.45).
Slut: Onsdag den 19. juni 2019
Pris: 24 lektioner kr. 900,00 Max 8 deltagere

Der vil være mulighed for, at købe lidt blomster af  Torben Duedahl Andersen.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, Mobil 51357780 eller mail kk@events.dk

Havekursus - i deltagernes egne have Pileflet weekend kursus

Glas kursus - Weekend - Slagelse

Underviser: Inger Margareta Nielsen - Vollerup Gårde - www.pilevaerkstedet.dk
Flet din egen kurv f.eks. indkøbskurv, brødkurv, fug-
lefoderhus eller brændekurv, størrelse og facon til-
passes 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 24. november 2018 kl. 9.30 til 16.15 
Slut:  Søndag den 25. november 2018 kl. 9.30 til 16.15
Pris: 16 timer kr. 700,00  Max 8 deltagere. Tilmelding til holdet senest den 01. september 2017
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk

Forår 2019
Underviser: Inger Margareta Nielsen - Vollerup Gårde - www.pilevaerkstedet.dk
Undervisningen foregår på Eggeslevmagle Skole - Billedkunst lokalet.
Start: Lørdag den 30. marts 2019  kl. 9.30 til 16.15  
Slut:  Søndag den 31. marts 2019  kl. 9.30 til 16.15
Pris: 16 timer kr. 700,00  Max 8 deltagere
Tilmelding til holdet senest den 15. marts 2019 
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, Mobil: 51357780 elle mail: kk@events.dk

www.koksh.dk www.koksh.dk

Underviser Anni Sundbo Olsen - Boeslunde
Nybegyndere som øvede alle kan sættes i
gang med at arbejde efter eget ønske eller
man kan afprøve nogle af de modeller der er
på værkstedet.
Glas kan købes og afregnes med Anni.
Værktøj kan lånes.
Sted: Aktivitetscenter Midgård - Skolegade 8 -
4200 Slagelse
Fredag d. 21. september 2018 Kl. 16.00 - 19.00
Lørdag d. 22. september 2018 Kl. 10.00 - 15.00
Søndag d. 23. september2018 Kl. 10.00 - 13.00
Pris: 14 undervisningslektione kr. 400,00 Max 10 deltagere
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, Mobil 51357780 eller mail kk@events.dk       

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 31. oktober 2018 kl. 19.00 til kl. 21.45 - Slut: Onsdag den 12. december 2018
Start: Onsdag den 09. januar 2019  kl. 19.00 til kl. 21.45 -  Slut: Onsdag den 22. maj 2019

Ingen undervisning i uge 7 Vinterferie og uge 16 Påskeferie 2019
Pris: Kr. 2.500,00 incl. Skydebane. Max 10 Deltagere.
Udgifter til lærebog med mere kr. 600,00 til kr. 700,00, afregnes med underviseren.

Yderligere oplysninger til Jens Christoffersen Mobil 31421560
Tilmeldning til Skoleleder Tine Sass, Mobil 51357780 eller mail kk@events.dk

Jagttegn - Nyhed
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FOREDRAG  Skælskør Bibliotek  FOREDRAG Skælskør Bibliotek 

Jeppe Søe har i over 10 år holdt foredrag om mediernes rolle i samfundet. 
Som en af de eneste tager han bladet fra munden og siger bramfrit sine holdninger om den 
overfladigske verden, som fjernsynet er blevet. 
Han hudfletter både indhold og form, kommenterer alt fra voldsomme billeder, 
korrespondenter, snyd og hjernevask, målgruppeTV til Danmarks Radios byggeri i Ørestaden. 
Jeppes foredrag om medier er altid dagsaktuelt, og de tusinder der har hørt foredraget, 
siger, at de ser TV på en anden måde bagefter. Det giver en grundlæggende forståelse af den
verden, vi alle er del af: den medieskabte virkelighed.

pris: kr. 100,00 

Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mail: kk@events.dk. Betaling: Netbank Nordea reg.nr. 0343 
kontonr. 6264638354. Kvittering fra banken gælder som billet.

Jeppe Søe
journalist, rådgiver,og foredragsholder

Den medieskabte 
virkelighed
torsdag den 6. september 2018 
kl. 19.00 skælskør Bibliotek mødesalen

Lene Sonne 
om Sensitive børn
torsdag den 13. september 2018 
kl. 19.00 skælskør Bibliotek mødesalen
Nyere forskning viser, at ca. 20 % af befolkningen har det personlighedstræk, der hedder at
være ’særligt sensitiv’. Det er et normalt personlighedstræk, og det har altid eksisteret, men
har ikke været beskrevet så udførligt tidligere. I foredraget vil det blive belyst, hvad det vil
sige at være særligt sensitiv, og der vil være beskrivelser af såvel udfordringer som fordele
ved at have personlighedstrækket. For at gøre foredraget så levende som muligt, vil der være
en række eksempler på, hvordan sensitive børn oplever verden. Eksemplerne er hentet fra
foredragsholderens bøger om emnet og fra hendes rådgivningspraksis.   Det vil også blive
beskrevet, hvilke betingelser der skal være tilstede, for at disse børn trives bedst muligt. 
Foredraget er rettet mod alle de voksne, der omgiver sensitive børn, det vil sige, forældre,
øvrig familie og fagpersoner.

pris: kr. 100,00
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, Mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk 
Betaling: Netbank Nordea reg.nr. 0343 kontonr. 6264638354. 
Kvittering fra banken gælder som billet.

Kåre 
Johannessen

Quiz og
Kartoffelsuppe 
tirsdag den 13. november 2018 
kl. 18.00 
skælskør Bibliotek mødesalen

2018 markerer hundredåret for afslutningen på den 1. Verdenskrig. En krig, som siges at have
haft langt større betydning for Danmark og danskerne end 2. Verdenskrig. 
Kom tættere på den konsekvensfyldte krig, som længe har stået i skyggen af den 2.
Verdenskrig, når historiker og forfatter Kåre Johannessen fortæller om krigen, dens årsager
og danskernes rolle. Bliv klogere på historien bag krigen, som påvirkede manges hverdag, da
25-30.000 dansksindede sønderjyder blev indkaldt til den tyske hær. Kåre Johannessen stiller
skarpt på myter og fakta, samt krigens store konsekvenser helt op i vor tid. 
Arrangementer lægger først an til fællesspisning med velsmagende kartoffelsuppe á la 1918
og hjemmebagt brød. Herefter vil foredraget finde sted og med efterfølgende quiz – særligt
forberedt og arrangeret af Kåre Johannessen selv. Her vil der være rig mulighed for at teste
sin viden om 1. Verdenskrigs vigtige fakta, implicerede lande og de mange skelsættende
begivenheder.

Billetpris 100 kr. inkl. suppe, foredrag og historie-quiz. 

Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller 
mail: kk@events.dk
Betaling: Netbank Nordea reg.nr. 0343 kontonr. 6264638354. 
Kvittering fra banken gælder som billet.
Arrangementet er i samarbejde med Slagelse Biblioteker og
Borgerservice og folkeoplysningsforbundene KOK, LOF og FOF. 

debat arrangement

debat arrangement

Fotograf Karsten Piper

Fotograf Jørn Nielsen
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begivenheder.

Billetpris 100 kr. inkl. suppe, foredrag og historie-quiz. 

Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller 
mail: kk@events.dk
Betaling: Netbank Nordea reg.nr. 0343 kontonr. 6264638354. 
Kvittering fra banken gælder som billet.
Arrangementet er i samarbejde med Slagelse Biblioteker og
Borgerservice og folkeoplysningsforbundene KOK, LOF og FOF. 

debat arrangement

debat arrangement

Fotograf Karsten Piper

Fotograf Jørn Nielsen
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Workshop - Dobbelt strik 2019

Workshop - Tunesisk hækling 2019

Undervise: lise kamstsrup 
www.knitvonkamstrup.com 

Dobbeltstrik er en teknik hvor der strikkes to sider/lag på en gang, og
arbejdet hænger sammen således at retsiderne vender ud.  Mønsteret bli-
ver identisk på begge sider, men farverne vil være med +/- effekt, og
mønsteret spejlvendt hvis det ikke er symmetrisk.
Teknikken er rigtig god til arbejder, hvor begge sider
er synlige. Det kan være tæpper, halstørklæder, sja-
ler og lignende. Eller ting der skal kunne vendes, og
bruges på begge sider f.eks. en hue.

Teknikken har på en eller anden måde fået påhæftet ”at det er godt
nok svært at strikke”, dette er rigtigt ærgerligt, for det er ikke svært at
strikke, det er en teknik og en anden måde at tænke strik på. Og når
man får den lært, ja så er den stærkt vanedannende.
Der medbringes to farver uldgarn med stor kontrast i farverne, der
svarer til en pind nr. 3-3,5. Der medbringes pinde der svarer til garnet,
også gerne en lille rundpind.

onsdag den 13. marts 2019 kl. 18.30 til kl. 21.30
skælskør Bibliotek - mødesal
Pris: Kr. 350,00 incl. kompendium - Max 14 deltagere.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail:
kk@events.dk

Underviser: Håndarbejdslærer karen marie dehn, københavn. 
læs mere på www.karenmarie.nu

6 sting 1000 muligheder
Workshoppen henvender sig til dig der gerne vil lære frihåndsbroderi på strik, til dig der
allerede kan brodere men trænger til ny inspiration, til at opdatere stil og design, og til dig
der gerne vil pynte beklædning med dit helt eget udtryk. Men den henvender sig også til dig,
der gerne vil ha´ fingrene i broderi universet, med andre tekstil elskende og suge til dig af
min viden og ekspertise. Jeg kan love dig, at det blir` sjovt!

på 6 timer lærer du: 
• Mindst 6 super anvendelige sting til frihåndsbroderi
• at overføre motiv til strik
• en masse fif og teknik
• samt noget om stoflighed og udtryk
• plus alt det løse

når du går hjem fra workshoppen er du blevet rigere på:
• et helt unikt broderi eller et der er godt på vej
• en masse ny viden som gør dig parat til nye broderi-projekter
• ny inspiration til at arbejde videre på
• mine stingtegninger lige til at putte i mappen
• For ikke at glemme dejlige timer, fyldt med masser af inspiration til
alt det du får lyst til at gå hjem og brodere
Materialeliste sendes på mail ca. 8 dage før kurset.

lørdag den 29. september 2018 kl. 10.00 til kl. 16.00
skælskør Bibliotek - mødesal
Pris: Kr. 600,00 incl. kompendium, kaffe/te og kage om eftermiddagen. 
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk

Tag med til 
Strikkefestival på Fanø 2019

Underviser: designer og forfatter pernille Cordes www.englegarn.dk

Niveau: begyndere og viderekomne. Tunesisk hækling er meget oppe i tiden især til bolig- og
interiørdesign. På dansk kendes teknikken også som hakning. 
Med tunesisk hækling opnås strukturer, der minder om vævning eller
strikning. Med udgangspunkt i Pernilles bøger Tunesisk Hækling – til dig
og din bolig og Den store bog om Tunesisk Hækling lærer du basale og
videregående teknikker indenfor tunesisk hækling samt at hækle flotte
grafiske mønstre.
Til workshoppen bedes du medbringe 2 farver uldgarn til pinde nr. 4
samt tunesisk hæklenål   4 eller 4½ mm både enkelt og med dobbelt-
krog.

sted: skælskør Bibliotek - mødesal
tid: lørdag den 13. april kl. 10.30 til kl. 16.30
Pris: Kr. 600,00 incl. kaffe/te og kage om eftermiddagen.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk

I September måned afholdes der strikke festival på Fanø.
KOK har tidligere arrangeret 2 ture, efter års pauser har vi fået forespørgelse på en 
tur til Fanø. Vi ankommer fredag aften og tager hjem igen søndag eftermiddag, når 
de forskellige workshop er afsluttet.
Program: Lørdag Naturvejleder, Bryghus, Museum med mere. 
Workshop - læs mere i programmet, udkommer ca. marts 2019. 
Søndag Workshop. 

prisen ca. 3.000,00 - incl. Bus, overnatning, morgenmad og middag lørdag aften. 
foreløbig tilmelding senest den 01. oktober 2018
er der nok tilmeldte, vender jeg tilbage på mail. 
tilmelding til  skoleleder tine sass e-mail kk@events.dk

Workshop - Broderi på strik 2018
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Underviser: Irene Wallin - Skælskør 

Salat/råkost er sundt for både krop og sjæl...
På dette kursus vil vi tilberede lette - enkle og sunde salater der enten kan bruges som til-
behør eller som et helt måltid . 

Medbring: 
Skærebræt, grøntsagskniv,rivejern og skræller.  
Boxe med låg.

Finere madlavning - flakkebjerg skole
Underviser: KOK Thomas Strøbel - Skælskør
Kurset er for deltagere, som har gået til madlavning i flere år.  Menuen består af forret, hovedret
eller hovedret og dessert. Medbring en mappe til opskrifter.
Dette kursus er arrangeret i samarbejde med Hashøj Jægerklub. 

Materialeforbrug ca. kr. 100,00 pr. gang, som afregnes med Kristian den første gang.  
Drikkevarer medbringes selv.
Sted: Flakkebjerg Skole, Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse  
Start: Onsdag den 26. september 2018 Kl. 18.00- 21.45 - hveranden onsdag. 
Slut:  Onsdag den 05. december 2018
Pris: 6 gange 30 undervisningslektioner kr. 650,00 Min 12 deltagere. 
Tilmelding til holdet senest den 11. september 2018

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

Forår 2019
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 06. februar 2019 kl. 18.00 - kl. 21.45 Hveranden onsdag. 
Slut:  Onsdag den 20. marts 2019
Pris:  4 gange 20 undervisningslektioner kr. 450,00 - Materialeforbrug ca. kr. 100,00 afregnes med
Kristian den første gang. Drikkevarer medbringes. Min. 12 deltagere. 
Tilmelding til holdet senest den 01. februar 2019

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

Skælskør og Flakkebjerg

Vegetar salater
Materiale udgift kr. 120,00, som afregnes med underviseren.
Sted: Eggeslevmagle Skole - Køkkenet
Tid: Søndag den 07. oktober 2018 kl. 10.00 til kl. ca. 14.00
Pris: Kr. 200,00

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

Madlavning for mænd 
- eggeslevmagle skole
Underviser: Mikael Klintskov
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 Mikael Klintskov menuen til den første gang. 
Velkommen igen! 

Materialeforbrug ca. kr. 100,00 pr. gang.  Afregnes med læreren den første gang. 
Drikkevarer medbringes selv.
Sted: Eggeslevmagle Skole, Skolegade 8, 4230 Skælskør 
Start: Onsdag den 26. september 2018 Kl. 18.00- 21.45 - hveranden onsdag
Slut:  Onsdag den 05. december 2018
Pris: 6 gange 30 undervisningslektioner kr. 650,00 - Min. 12 deltagere. 
Tilmelding til holdet senest d. 11. september 2017 

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

Forår 2019 
Start: Onsdag den 06. februar 2019 kl. 18.00 - kl. 21.45 (hveranden onsdag)
Slut:  Onsdag den 03. april 2019
Pris: 5 gange 25 undervisningslektioner kr. 550,00 - 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 2019

tilmelding til: skoleleder tine sass, mobil 51 35 77 80 eller mail: kk@events.dk
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Mal i fred og ro
Underviser:  Kunstner Susanne Thea, Korsør - Læs mere på www.susannethea.com
Vi maler på små rolige og hyggelige hold, i et dejligt lyst og varmt lokale med
udsigt og udgang til haven, så der også er mulighed for at arbejde ude i
”naturen”.
Der tages individuelle hensyn til hver deltagers behov og der er mulighed
for at få sit ”eget 
rum” i lokalet. Jeg tager udgangspunkt i dig som deltager.Vi taler om hvor du
er i maleriet og finder frem til dine egne ønsker. 
Måske har du aldrig malet før og vil gerne igang, måke har du malet i mange
år og trænger til nye ideer.
Jeg underviser dig i at blande alle farver. Jeg viser og gennemgår forskellige
metoder, komposition, perspektiv, flader og teknikker som at male med
pensel, svamp, klud og spartel. 
Du kan lære at opbygge dit eget maleri. Acryl maling kan bestilles 14 dage
før kursus start, kontakt Susanne Thea mobil 21228251.

Medbring: rengørings svampe, engangshandsker, klude, pensler, maler tusser Posca især sort,
farverne kan købes i boghandel Korsør.

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. 
Madpakke/kaffe/drikke. Jeg serverer te.

Undervisningen foregår Sandvejsbanken 2, 4220 Korsør 
Start: Lørdag den 25. august, Lørdag den 22. september, Lørdag den 06. oktober, Lørdag den 20.
oktober og Lørdag den 03. novmber,  Lørdag den 17.november, Lørdag den 01. december og Lørdag
den 08. december 2018. 
Alle Lørdage fra kl. 10.00 til kl. 16.00.
Pris: 8 lørdage 64 undervisningslektioner incl. lokaleleje kr. 1.000,00 tilskud 100,00  
brugerbetaling kr. 900,00. Max 7 deltagere.
Kontakt: For yderligere oplysninger Susanne Thea,
mail@susannethea.com mobil: 21228251

tilmeldning til skoleleder tine sass, mobil:
51357780 eller mail: kk@events.dk.

forår 2019
Datoer for denne sæson aftales med Susanne Thea.
Pris: 7 Lørdage 56 undervisningslektioner incl. lokaleleje 
kr. 1.000,00 tilskud kr. 100,00 
brugerbetaling kr. 900,00
Kontakt: For yderligere oplysninger Susanne Thea,
mail@susannethea.com mobil: 21228251
Tilmeldning til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 
eller mail: kk@events.dk.

Grafisk kursus i fred og ro
Underviser:  Kunstner Susanne Thea, Korsør - Læs mere på www.susannethea.com
Holdet er tilegnet dig, som har brug for mindre hold og gerne vil udfolde dig kreativt
i et sjovt og hyggeligt miljø.
Vi vil arbejde med koldnåls raderinger, kobber æstninger, træsnit samt hvis ønskes kan der
arbejdes med collografi, Litho, monotypi, soft-linoleum.
Vi starter med raderinger og kobbberæstninger, træsnit og sammensætter de forskellige
metoder og trykteknikker efter ønske.

Undervisningen foregår på Sandvejsbanken 2, 4220 Korsør 
Start: Søndag den 26. august, Søndag den 23. september,
Søndag den 30. september, Søndag den 07. oktober,
Søndag den 28. oktober, Søndag den 04. november, 
Søndag den 18. November og Søndag den 09. december.
Alle Lørdage fra kl. 10.00 til kl. 16.00,
Pris: 8 lørdage  64 undervisninglektioner incl. lokaleleje 
Kan du som deltager ikke gå på et almindeligt hold er 
prisen kr. 1.350,00 tilskud kr. 100,00 Brugerbetaling kr.
1.250,00. Du skal underskrive en erklæring til Kommunen.
Deltager som ønsker at gå på små hold: 
Pris kr. 1.350,00.
Oplyses ved tilmeldingen. 
Max 5 deltagere.
Vær varmt påklædt, godt og lunt fodtøj og tøj som kan tåle
tryksværte. 
Kontakt: For yderligere oplysninger 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 2019
Datoer for denne sæson, aftales med Susanne Thea.
Pris 8 Lørdage 64 underlisningslektioner incl. lokaleleje 
kr. 1350,00 tilskud kr. 100,00 Brugerbetaling kr. 1.250,00 eller kr.
1.350,00.
Max 5 deltgere.
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.

Hensynstagende undervisning ...blandet hold

www.koksh.dk www.koksh.dk
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Der tages individuelle hensyn til hver deltagers behov og der er mulighed
for at få sit ”eget 
rum” i lokalet. Jeg tager udgangspunkt i dig som deltager.Vi taler om hvor du
er i maleriet og finder frem til dine egne ønsker. 
Måske har du aldrig malet før og vil gerne igang, måke har du malet i mange
år og trænger til nye ideer.
Jeg underviser dig i at blande alle farver. Jeg viser og gennemgår forskellige
metoder, komposition, perspektiv, flader og teknikker som at male med
pensel, svamp, klud og spartel. 
Du kan lære at opbygge dit eget maleri. Acryl maling kan bestilles 14 dage
før kursus start, kontakt Susanne Thea mobil 21228251.

Medbring: rengørings svampe, engangshandsker, klude, pensler, maler tusser Posca især sort,
farverne kan købes i boghandel Korsør.

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. 
Madpakke/kaffe/drikke. Jeg serverer te.

Undervisningen foregår Sandvejsbanken 2, 4220 Korsør 
Start: Lørdag den 25. august, Lørdag den 22. september, Lørdag den 06. oktober, Lørdag den 20.
oktober og Lørdag den 03. novmber,  Lørdag den 17.november, Lørdag den 01. december og Lørdag
den 08. december 2018. 
Alle Lørdage fra kl. 10.00 til kl. 16.00.
Pris: 8 lørdage 64 undervisningslektioner incl. lokaleleje kr. 1.000,00 tilskud 100,00  
brugerbetaling kr. 900,00. Max 7 deltagere.
Kontakt: For yderligere oplysninger Susanne Thea,
mail@susannethea.com mobil: 21228251

tilmeldning til skoleleder tine sass, mobil:
51357780 eller mail: kk@events.dk.

forår 2019
Datoer for denne sæson aftales med Susanne Thea.
Pris: 7 Lørdage 56 undervisningslektioner incl. lokaleleje 
kr. 1.000,00 tilskud kr. 100,00 
brugerbetaling kr. 900,00
Kontakt: For yderligere oplysninger Susanne Thea,
mail@susannethea.com mobil: 21228251
Tilmeldning til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 
eller mail: kk@events.dk.

Grafisk kursus i fred og ro
Underviser:  Kunstner Susanne Thea, Korsør - Læs mere på www.susannethea.com
Holdet er tilegnet dig, som har brug for mindre hold og gerne vil udfolde dig kreativt
i et sjovt og hyggeligt miljø.
Vi vil arbejde med koldnåls raderinger, kobber æstninger, træsnit samt hvis ønskes kan der
arbejdes med collografi, Litho, monotypi, soft-linoleum.
Vi starter med raderinger og kobbberæstninger, træsnit og sammensætter de forskellige
metoder og trykteknikker efter ønske.

Undervisningen foregår på Sandvejsbanken 2, 4220 Korsør 
Start: Søndag den 26. august, Søndag den 23. september,
Søndag den 30. september, Søndag den 07. oktober,
Søndag den 28. oktober, Søndag den 04. november, 
Søndag den 18. November og Søndag den 09. december.
Alle Lørdage fra kl. 10.00 til kl. 16.00,
Pris: 8 lørdage  64 undervisninglektioner incl. lokaleleje 
Kan du som deltager ikke gå på et almindeligt hold er 
prisen kr. 1.350,00 tilskud kr. 100,00 Brugerbetaling kr.
1.250,00. Du skal underskrive en erklæring til Kommunen.
Deltager som ønsker at gå på små hold: 
Pris kr. 1.350,00.
Oplyses ved tilmeldingen. 
Max 5 deltagere.
Vær varmt påklædt, godt og lunt fodtøj og tøj som kan tåle
tryksværte. 
Kontakt: For yderligere oplysninger 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 2019
Datoer for denne sæson, aftales med Susanne Thea.
Pris 8 Lørdage 64 underlisningslektioner incl. lokaleleje 
kr. 1350,00 tilskud kr. 100,00 Brugerbetaling kr. 1.250,00 eller kr.
1.350,00.
Max 5 deltgere.
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.

Hensynstagende undervisning ...blandet hold

www.koksh.dk www.koksh.dk
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Fra ”Avenue til Solitudevej”Syng med - Specialundervisning

Orgel - Nyhed

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 13. sep. 04. okt. 11. okt. 25. okt.01. nov. 08. nov.15. nov.22. nov. 29. nov. 
06. dec.13. dec. og 20. dec.2018 kl. 15.30 - kl. 17.00 -  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 2019
Start og slut datoer, aftales med Knud Rasmussen.
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

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. 18. september 2018  kl. 13.30 - kl. 15.00 hveranden tirsdag.
Slut:   Tirsdag d. 11. december 2018
Ingen udervisning i uge 42, efterårsferie.
Pris. 6 gange - 12 undervisningslektioner kr. 350,00.  Min. 10 deltagere

Forår 2019
Start og slut datoer, aftales med Knud Rasmussen
Pris: 6 gange 12 undervisningslektioner kr. 350,00.  
Min. 10 deltagere              
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk

Underviser:  Organist Viola Chiekezi
Har sin daglige virke i Sct. Peders Kirke i Slagelse, hvor orgelundervisningen
foregår. Dag og tidspunkt efter aftale.
Orgelspil er både for øvede og begyndere. 
Det er en fordel at kende noget til klaverspil i forvejen.
Yderligere information på tlf. 5012 4551

Start: Mandag d. 3. september, slut madag den 26. november 2018
Ingen undervisning i Efterårsferien i uge 42.
Pris: 12 gange 22,5 minutter Kr. 1.080,00

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

Forår 2019
Start: Mandag den 07. januar 2019 - Slut:   Mandag den 01. april 2019
Sted: Sct. Peders Kirke i Slagelse
Pris: 12 gange 22,5 minutter kr. 1.080,00
Tidspunktet på dagen aftales med Viola Chiekezi.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk

Halbal - En aften i musikkens tegn
Efterårets fedeste halbal i Dalmose Hallen 
med hele to bands som leverer 
en helt enestående aften i 
musikkens tegn med musik 
til alt hvad hjertet begærer

Steamrollers
Med lang erfaring og 5 garvede musikere  spiller 
blandt andet Beatles, Santana, Gary Moore og 
Fleetwood Mac og mange andre.

Hitkompagniet ! 
kun hits – og helt live!
Vær med når Hitkompagniet leverer hit efter hit… Der er 99,9% dansegaranti når Hitkompagniet åbner posen
med alle de kendte hits nye som gamle - både danske og udenlandske.Hitkompagniet har et bredt repertoire
og spænder over flere årtier og kunstnere - blot for at nævne et udpluk er ABBA, Dodo, Roxette, Stevie
Wonder og Rugsted / Kreutzfeldt på listen. DALMOSE HALLEN - Stationsvej 53 - 4261 Dalmose

Fredag den 19. oktober kl. 20.00 til kl. 24.00 - Dørene åbnes kl. 19.30 
pris kr. 100,00 - billetter kan bestilles på mail kk@events.dk
Betaling på netbank, kvittering fra Banken, gælder som billet.
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Fra ”Avenue til Solitudevej”Syng med - Specialundervisning

Orgel - Nyhed

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 13. sep. 04. okt. 11. okt. 25. okt.01. nov. 08. nov.15. nov.22. nov. 29. nov. 
06. dec.13. dec. og 20. dec.2018 kl. 15.30 - kl. 17.00 -  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 2019
Start og slut datoer, aftales med Knud Rasmussen.
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

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. 18. september 2018  kl. 13.30 - kl. 15.00 hveranden tirsdag.
Slut:   Tirsdag d. 11. december 2018
Ingen udervisning i uge 42, efterårsferie.
Pris. 6 gange - 12 undervisningslektioner kr. 350,00.  Min. 10 deltagere

Forår 2019
Start og slut datoer, aftales med Knud Rasmussen
Pris: 6 gange 12 undervisningslektioner kr. 350,00.  
Min. 10 deltagere              
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk

Underviser:  Organist Viola Chiekezi
Har sin daglige virke i Sct. Peders Kirke i Slagelse, hvor orgelundervisningen
foregår. Dag og tidspunkt efter aftale.
Orgelspil er både for øvede og begyndere. 
Det er en fordel at kende noget til klaverspil i forvejen.
Yderligere information på tlf. 5012 4551

Start: Mandag d. 3. september, slut madag den 26. november 2018
Ingen undervisning i Efterårsferien i uge 42.
Pris: 12 gange 22,5 minutter Kr. 1.080,00

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

Forår 2019
Start: Mandag den 07. januar 2019 - Slut:   Mandag den 01. april 2019
Sted: Sct. Peders Kirke i Slagelse
Pris: 12 gange 22,5 minutter kr. 1.080,00
Tidspunktet på dagen aftales med Viola Chiekezi.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk

Halbal - En aften i musikkens tegn
Efterårets fedeste halbal i Dalmose Hallen 
med hele to bands som leverer 
en helt enestående aften i 
musikkens tegn med musik 
til alt hvad hjertet begærer

Steamrollers
Med lang erfaring og 5 garvede musikere  spiller 
blandt andet Beatles, Santana, Gary Moore og 
Fleetwood Mac og mange andre.

Hitkompagniet ! 
kun hits – og helt live!
Vær med når Hitkompagniet leverer hit efter hit… Der er 99,9% dansegaranti når Hitkompagniet åbner posen
med alle de kendte hits nye som gamle - både danske og udenlandske.Hitkompagniet har et bredt repertoire
og spænder over flere årtier og kunstnere - blot for at nævne et udpluk er ABBA, Dodo, Roxette, Stevie
Wonder og Rugsted / Kreutzfeldt på listen. DALMOSE HALLEN - Stationsvej 53 - 4261 Dalmose

Fredag den 19. oktober kl. 20.00 til kl. 24.00 - Dørene åbnes kl. 19.30 
pris kr. 100,00 - billetter kan bestilles på mail kk@events.dk
Betaling på netbank, kvittering fra Banken, gælder som billet.
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Uderviser: 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:  Tirsdag den 08. januar 2019 - Tidspunkt aftales med Lene.   
Slut:   Tirsdag den 30. april 2019
Pris: 15 gange 22,5 minutter Solo kr. 1.350,00. Ingen undervisning i uge 7  Vinterferie og uge 16
Påskeferie.  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

Underviser  Musiklærer Tanja Dræberg - Bisserup
"Hej jeg hedder Tanja Dræberg og arbejder som musiker og musiklærer. 
Jeg underviser i tværfløjte, klarinet,obo, saxofon. Jeg har spillet musik siden 
jeg var lille og har medvirket i et utal af musicals og koncert i Danmark.
Bla. Folketeatret, Nyborg voldspil, Maribo Teater, Borreby Teater, Slagelse
Teater, osv. 
Undervisning aftaler vi indbyrdes hvilke dage og tidspunkt der passer os 
begge og jeg har muligheden for at komme hjem til dig. 
Hvis det vil gøre det lettere. "Tanja Dræberg, mobil 31798306

Start: September 2018 - Slut December 2018
Pris: 14 gange - 22,5 minutter kr. 1.260,00 - Ingen undervisning i uge 42, efterårsferie.

Forår 2019
Start: Januar 2019 - Slut: Maj 2019
Pris: 15 gange - 22,5 minutter kr. 1.350,00.
Ingen undervisning i uge 7 vinterferie og uge 16 påskeferie.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk.

Vindebro Blæseinstrument

Lene Martinsen er på barsel i efteråret 2018.  
Det er lykkedes at få en dygtig afløser Organist Viola Chiekezi - Sct. Peders Kirke i Slagelse.

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 03. september 2018 Tidspunkt mellem kl. 15.00 - kl. 19.00 
Slut:   Mandag den 26. november 2018
Pris: 12 gange  22,5 minutter Solo kr. 1.080,00   
Ingen undervisning i Efterårsferien uge 42
Yderligere oplysninger om klaver undervisning til Viola Chiekezi.
Tilmelding til klaver, Skoleleder Tine Sass, mobil 51 35 77 80 eller mail:kk@events.dk

Vindebro - Klaver Efterår 2018

Vindebro Klaver Forår 2019

Underviser: Violinist Niels Peter Gudbergsen - Skælskør 
Undervisningen foregår i  Vestergade 28, 4230 Skælskør, dag og tidspunkt efter aftale.

Violin er et meget brugt instrument især i klassisk musik og lidt inden for 
folkemusik 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 udfoldelse
på et strygeinstrument. For at få glæde af at spille selv og sammen med
andre, er det vigtigt, at man lærer sit instrument godt at kende.

Undervisningen foregår privat. Tlf. 27 26 91 65  mail: npg@wienertrioen.dk

Start: Onsdag den 05. september eller fredag den 07. september 2018.
Slut:  Onsdag den 12. december eller fredag den 14. december 2018.
Pris: 14 gange - 22,5 minutter kr. 1.260,00 - Ingen undervisning i uge 42, efterårsferie.

Forår 2019
Start: Onsdag den 09. januar eller fredag den 11. januar 2019.
Slut:  Onsdag den 01. maj eller fredag den 03. maj 2019.
Pris: 15 gange - 22,5 minutter kr. 1.350,00.
Ingen undervisning i uge 7 Vinterferie og uge 16 Påskeferie.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk.

Vindebro - Violin
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Uderviser: 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:  Tirsdag den 08. januar 2019 - Tidspunkt aftales med Lene.   
Slut:   Tirsdag den 30. april 2019
Pris: 15 gange 22,5 minutter Solo kr. 1.350,00. Ingen undervisning i uge 7  Vinterferie og uge 16
Påskeferie.  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

Underviser  Musiklærer Tanja Dræberg - Bisserup
"Hej jeg hedder Tanja Dræberg og arbejder som musiker og musiklærer. 
Jeg underviser i tværfløjte, klarinet,obo, saxofon. Jeg har spillet musik siden 
jeg var lille og har medvirket i et utal af musicals og koncert i Danmark.
Bla. Folketeatret, Nyborg voldspil, Maribo Teater, Borreby Teater, Slagelse
Teater, osv. 
Undervisning aftaler vi indbyrdes hvilke dage og tidspunkt der passer os 
begge og jeg har muligheden for at komme hjem til dig. 
Hvis det vil gøre det lettere. "Tanja Dræberg, mobil 31798306

Start: September 2018 - Slut December 2018
Pris: 14 gange - 22,5 minutter kr. 1.260,00 - Ingen undervisning i uge 42, efterårsferie.

Forår 2019
Start: Januar 2019 - Slut: Maj 2019
Pris: 15 gange - 22,5 minutter kr. 1.350,00.
Ingen undervisning i uge 7 vinterferie og uge 16 påskeferie.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk.

Vindebro Blæseinstrument

Lene Martinsen er på barsel i efteråret 2018.  
Det er lykkedes at få en dygtig afløser Organist Viola Chiekezi - Sct. Peders Kirke i Slagelse.

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 03. september 2018 Tidspunkt mellem kl. 15.00 - kl. 19.00 
Slut:   Mandag den 26. november 2018
Pris: 12 gange  22,5 minutter Solo kr. 1.080,00   
Ingen undervisning i Efterårsferien uge 42
Yderligere oplysninger om klaver undervisning til Viola Chiekezi.
Tilmelding til klaver, Skoleleder Tine Sass, mobil 51 35 77 80 eller mail:kk@events.dk

Vindebro - Klaver Efterår 2018

Vindebro Klaver Forår 2019

Underviser: Violinist Niels Peter Gudbergsen - Skælskør 
Undervisningen foregår i  Vestergade 28, 4230 Skælskør, dag og tidspunkt efter aftale.

Violin er et meget brugt instrument især i klassisk musik og lidt inden for 
folkemusik 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 udfoldelse
på et strygeinstrument. For at få glæde af at spille selv og sammen med
andre, er det vigtigt, at man lærer sit instrument godt at kende.

Undervisningen foregår privat. Tlf. 27 26 91 65  mail: npg@wienertrioen.dk

Start: Onsdag den 05. september eller fredag den 07. september 2018.
Slut:  Onsdag den 12. december eller fredag den 14. december 2018.
Pris: 14 gange - 22,5 minutter kr. 1.260,00 - Ingen undervisning i uge 42, efterårsferie.

Forår 2019
Start: Onsdag den 09. januar eller fredag den 11. januar 2019.
Slut:  Onsdag den 01. maj eller fredag den 03. maj 2019.
Pris: 15 gange - 22,5 minutter kr. 1.350,00.
Ingen undervisning i uge 7 Vinterferie og uge 16 Påskeferie.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk.

Vindebro - Violin
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Blomsterbinding for Mor/Barn

Julekursus
Underviser:  Tine Sass - Skælskør 
Julen nærmer sig og vi skal igang med at pynte lidt op til jul.
På dette kursus arbejder vi med naturmaterialer. Dekorationer
som kan gemmes år efter år.
F.eks. Kogle Træer, Barkstykker med kogler og andet pynt,
Adventskranse ,Kalenderlys.  .
Find materialer i naturen, kogler forskellige slags, barkstykker,
grene, kastanjer.
Der er mulighed for at købe stjerner, hjerter med mere 
i jern.og Nordmans gran til rimelige priser.
Materiale liste sendes på mail, ca. 14 dage før kurset. 
Søndag den 04. november kl. 10.00 til kl. 16.00
Pris kr. 300,00 (for mor/barn) 

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

Foredrag om sensitive voksne

”Særligt sensitiv 
- og hvad så ?”
Onsdag d. 06. marts 2019 kl. 19.00  

Lene Sonne er uddannet pædagog og har arbejdet som pædagog, leder og lærer i mange år.
De seneste år har hun haft sin egen rådgivningspraksis, hvor hun har samtaler med børn,
unge og voksne. Endvidere holder Lene foredrag over hele landet om emnet. 
Læs mere om Lene på hendes hjemmeside: http://www.lenesonne.com
Hun er forfatter til 3 bøger om sensitive mennesker. Lene er selv særligt sensitiv
Ca. 20 % befolkningen har det personlighedstræk, der hedder 'at være særligt sensitiv. ´Det
betyder ikke, at vi er noget særligt eller føler os bedre end andre. Det betyder slet og ret, at
vi er mere påvirkelige og følsomme end flertallet. Mange af os har levet vores liv uden at
vide, at vi er særligt sensitive. Det betyder, at vi ikke har kunnet forstå vores egne reaktio-
ner, tanker og følelser i en række situationer, og vi har derfor kunnet føle os mærkelige eller
anderledes. Vi er også indimellem blevet overbelastede, og vi har i disse situationer haft 
nogle reaktioner, som vi har været kede af bagefter.
Dette foredrag vil via en række eksempler give indblik i, hvordan sensitive voksne oplever
verden indefra. Og det vil give svar på spørgsmålet: Særligt sensitiv – og hvad så? For det
gælder om at acceptere, at sensitive mennesker er ’bygget’, som de er, og dernæst finde ud
af, hvordan de kan skabe nogle gode rammer for sig selv. Endvidere vil foredraget rumme
redskaber og forslag til positive tankegange, som kan gøre hverdagen lettere som sensitiv
voksen. 

Dalmose Atkærcentret, Atkærvænget 27 A, Dalmose
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk.
Betaling: Netbank Nordea reg.nr. 0343 - kontonr. 6264638354.
Kvittering fra banken gælder som billet.

Undervisningen/Foredrag foregår på Atkærcentret Dalmose

www.koksh.dk www.koksh.dk

Uderviser: Inger Margareta Nielsen - Vollerup Gårde - Slaglse
Læs mere på www.pilevaerkstedet.dk 
Hvis du/i er interesseret i et weekend kursus i 
efteråret 2018 eller foråret 2019.
Kan du/i forhåndstilmelde jer til et weekend kursus, 
venligst oplyst evt. weekender, hvor i kan. 
Send en mail til kk@events.dk

Der er  max 8 deltagere og prisen for 16 undervisnings 
lektioer er 700,00.
Pil købes og afregnes til underviseren.
Yderligere oplysninger Skoleleder Tine Sass 
Mobil 51357780

Pileflet - Weekend kursus

Kære Dalmose Borger
Har i et godt forslag til et foredrag, kursus eller andet som 
i mangler i jeres by?

det er først til efteråret 2019 og foråret 2020. 
send en mail kk@events.dk eller sms til 51357780

alle som sender en mail, vil som tak modtage en gratis billet til 
vores næste foredrag i dalmose Hallen.
mange hilsner fra bestyrelse og skoleleder.
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pris kr. 50,00 - billetter kan bestilles på e-mail kk@events.dk
Betaling på netbank, kvittering fra Banken, gælder som billet.

Poul 
Joachim Stender 
præst og forfatter

GUD, EROTIK OG MAD
Vi er blevet  fikseret på  et så langt liv som muligt. I stedet skulle vi rette opmærksomhe-
den mod, at få et så højt liv, som muligt. Og det får vi, hvis vi er ligeså optaget af vores
elskedes krop, som af vores egen krop, og hvis vi ikke udelukkende spiser for sundhedens
skyld, men fordi maden smager os, og fordi det er dejligt at spise sammen med andre.
Tiden er inde til at stille spørgsmålstegn ved, om det er så sundt at være sund, som vi bil-
der os ind. Der kan være fornuft i ind imellem at være ufornuftig.
Poul Joachim er præst, forfatter og rejsearrangør. Har blandt andet skrevet bøgerne Gud i
vold, Præsten &Kogejomfruen, Med Gud i sengen, Røde hunde gør ikke, Vil du være rask,
Stop op og er aktuel i efteråret med en bogen Guds sved  om parfumer og dufte.

Torsdag den 11. oktober 
kl. 19.00 Dalmose Hallen
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