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Foreningens formål:
Kreativ Oplysnings Kreds’s formål er at tilbyde folkeoplysende voksenundervisning, der henven-
der 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 aften-
skolerne 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
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 
Mette Nielsen, suppleant
Skovvej 19 , 4230 Skælskør,  Mobil 61241586, e-mal: metten@stofanet.dk

Generalforsamling: Mandag den 02. marts 2020
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 24. februar 2020.

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.

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).

Hensynstagen Undervisning
Der ydes tilskud på 100 kr. pr. kursus til pensionister, efterlønsmodtager og arbejdsledige på
små hold med hensynstagen undervisning. Erklæring udfyldes og underskrives, som skal afle-
veres til aftenskolen.  

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. 
Mandag den 24. februar 2020 kl. 16.00.

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
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www.koksh.dk

Varmtvandstræning mandag blandet hold

Varmtvandstræning -  blandet hold

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 26.8. 2019 kl. 15.00 -  kl. 15.45  Slut Mandag den 09.12. 2019
Hold C: Start Mandag den 26.8. 2019 kl. 15.45 -  kl. 16.30  Slut Mandag den 09.12. 2019
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. 1.400,00 Max 10 deltagere
Ingen undervisning i uge 42, Efterårsferie 
Tilmelding til begge hold senest den 22. august 2019. Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller
mail: kk@events.dk  
Undervisningen foregår på: SANO, Slagelsevej 32, 4230 Skælskør

Forår 2020
Hold B: Start Mandag den 06. 01.2020 kl. 15.00 - kl. 15.45 Slut Mandag den 27.04.2020
Hold C: Start Mandag den 06. 01.2020 kl. 15.45 - kl. 16.30 Slut Mandag den 27.04.2020
Pris: 15 gange 45 minutter i bassinet kr. 1.400,00 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 05. januar 2019 - Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller
mail: kk@events.dk   
Undervisningen foregår på: SANO, Slagelsevej 32, 4230 Skælskør

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. 04. maj 2020  kl. 15.00 - kl. 15.45  Slut:  Mandag d. 25. maj 2020
Hold 2:   Start:  Tirsdag  d. 05. maj 2020  kl. 14.30 - kl. 15.15   Slut:  Tirsdag  d. 25. maj 2020
Hold 3:   Start:  Tirsdag  d. 05. maj 2020  kl. 15.15 - kl. 16.00   Slut:  Tirsdag  d. 25. maj 2020

Pris 4 gange, kr. 400,00 - Max 10 deltager. 
Tilmelding senest d. 15. april 2020
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
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Varmtvandstræning Tirsdag blandet hold 

www.koksh.dk

   

    
Forår 2020
Hold D:   Start:  Tirsdag den 07.01.2020 kl. 14.30 - kl. 15.15 Slut:  Tirsdag den 28.04.2020
Hold E:   Start:  Tirsdag den 07.01.2020 kl. 15.15 - kl. 16.00 Slut:  Tirsdag den 28.04.2020 
Hold F:   Start:  Tirsdag den 07.01.2020 kl. 16.00 - kl. 16.45 Slut:  Tirsdag den 28.04.2020
Hold G:  Start:  Tirsdag den 07.01.2020 kl. 16.45 - kl. 17.30 Slut:  Tirsdag den 28.04.2020

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 , 15 Påskeferie. 
Pris 15 gange kr. 1.400,00 - Max 10 deltager. 
Tilmelding til holdene senest d. 03.  januar 2020.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, Mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk

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 27.08.2019 kl. 14.30 - kl. 15.15 Slut:  Tirsdag den 10.12.2019
Hold E:    Start:  Tirsdag den 27.08.2019 kl. 15.15 - kl. 16.00 Slut:  Tirsdag den 10.12.2019 
Hold F:    Start:  Tirsdag den 27.08.2019 kl. 16.00 - kl. 16.45 Slut:  Tirsdag den 10.12.2019
Hold G:   Start:  Tirsdag den 27.08.2019 kl. 16.45 - kl. 17.30 Slut:  Tirsdag den 10.12.2019
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. 1.400,00 - 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.
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www.koksh.dk

Underviser: Anne Riisom - Korsør
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 12. august 2019 kl. 17.00 til kl 18.00  Slut: Mandag den 09. december 2019
Ingen undervisning i uge 37, 38 og 42 efterårsferie.
Pris: 15 gange,, kr. 1.200,00.  Tilskud kr. 100,00 Brugerbetaling kr. 1.100,00 Incl. Lokaleleje. 
Max 7 deltagere. 
Tilmelding til holdet senest den 20. august 2019 til Skoleleder Tine Sass, 
mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk  

Forår 2020
Start: Mandag den 06. januar 2020 kl. 17.00 - kl. 18.00  Slut: Mandag den 25. maj 2020
Ingen undervisning i uge 7, vinterferie og uge 16, påskeferie.
Pris: 19 gange kr. 1.550,00 .Tilskud kr. 100,00 Brugerbetaling kr 1.450,00,00 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 28. august 2019  Slut: onsdag den 09. oktober 2019 
Tid: Kl. 19.00 til kl. 20.30
Pris: 7 gange - 14 undervisningslektioner kr.  500,00 -  Max 10 deltager.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, Mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk

Mindfulness 2019 
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Aqua yoga 
Underviser: Yogainstruktør Birgith Larsen - Slagelse
Aqua-Yoga er yoga tilpasset vand.
I det varme vand er kroppen i stand til at strække optimalt igennem og samtidig skåner det var-
me vand dine led.
Det stryrker musklerne, støtter svage led og forbedrer din balance og koordination.
Især er trænningen god for mave, hofter, ryg, bryst og skuldre.
Yoga giver dig indre ro og bedre balance.

Undervisningen foregår på: SANO, Slagelsevej 32, 4230 Skælskør

Hold 1: Start: Torsdag den 19. september 2019 kl. 18.00 til kl. 18.45
Slut:  Torsdag den 28. november 2019

Hold 2: Start:  Torsdag den 19. september 2019 kl. 18.45 til kl. 19.30
Slut:  Torsdag den 28. november 2019 

Max 10 deltager pr. hold
Pris: 10 gange kr. 950,00

Ingen undervisning i uge 42
I tilfælde af inkontinens kan man ikke deltage p.g.a. forøget risiko for  bakterier i vandet.
Tilmelding til begge hold senest den 05. januar 2019 - Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller 
mail: kk@events.dk   

Forår 2020

Hold 1 Start:  Torsdag den 09. januar 2020 kl.18.00 til kl. 18.45
Slut:  Torsdag den 19. marts 2020

Hold 2 Start:  Torsdag den 09. januar kl. 18.45 til kl. 19.30
Slut:  Torsdag den 19. marts 2020

Ingen undervisning i uge 7
Pris: 10 gange kr. 950,00
I tilfælde af inkontinens kan man ikke deltage p.g.a. forøget risiko for bakterier i vandet.
Tilmelding til begge hold senest den 05. januar 2019 - Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller 
mail: kk@events.dk   

Sommer hold 2020
Start og slut ifølge aftale med Birgith Laursen

NYHED
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Underviser: Blomsterdekoratør Mia Neergaard Andreasen - Rude
mia vandt dm i skills 2019 i Blomsterdekoratør. 
Arbejder til daglig på Blomsteriet Fuglebjerg. En glæde, at Mia gerne vil undervise i KOK.

Har du et ønske om, at kunne imponerer dine
gæster med flotte dekorationer, så kom og vær
med til at lære de grundlæggende regler for deko-
rationens opbygning. Vi laver nogle forskellige
typer af dekorationer, som kan bruges til hverdag
og fest. Vi bruger lidt forskelligt fra naturen og til-
sætter nogle fine blomster.
Medbringes saks og kniv. 
Fade til dekorationerne en flad og en dyb. 
Materialeliste sendes på mail 14 dage før kursus
start. Mulighed for at bestille og købe hos Mia. 

Søndag den 29. september 2019 kl. 9.30 til kl. 16.00
Sted: Eggeslevmagle Skole - Billedkunstlokalet -
Parkering overfor Circle K
Pris: 8 undervisningslektioner kr. 350,00 
Max 10 deltger.
Husk lidt at spise og drikke.  

Tilmeldning til Skoleleder Tine Sass, Mobil 51357780 eller mail kk@events.dk

Blomster kursus 

www.koksh.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: Mandag den 06. januar 2020 kl. 18.00 til kl. 20.45 
Slut:  Mandag den 11. maj  2020   kl. 18.00 til kl. 20.45 
Skydebanen dag og tidspunkt aftales med Jens Christoffersen.
Ingen undervisning i uge 7 Vinterferie og uge 15 og 16 Påskeferie 2020
Pris: Kr. 2.100,00 incl. Skydebane. Max 10 Deltager.
Udgifter til lærebog med mere kr. 600,00 - 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 2020 

NYHED

NYHED
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Dalmose Hallen
Torsdag d. 5. marts 2020 kl. 19.30
du kan, hvad du vil
annette fortæller selvfølgelig om 366 maraton på 365 dage og running2paris.
Hun fortæller en inspirerende historie og viser, at du kan få succes - også i modgang.
annette åbner op for sin værkstøjskasse og taler om drømme, sætte mål og nå dem., 
ting er mulige, have en stærk mentalitet ,motivation, passion og forpligtigelse, tage ansvar
for sit liv og meget mere. deltagerne får ingredienserne og værktøj til succes, og annette
ved af egen erfaring, at det virker.

pris kr. 100,00
Billet/billetter bestilles på mail kk@events.dk
Betaling: netbank nordes reg.nr. 0343 kontonr. 6264638354
kvittering fra banken gælder som billet.

FOREDRAG
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Smykke kursus  Skælskør 
Underviser Anni Sundbo Olsen - Boeslunde
Har du lyst til at lave dine egne smykker?
Vi laver smykker efter egne design af nye materialer eller tager gamle smykker, som smeltes
eller omformes. Der kan arbejdes i sølv, guld, kobber, bronce og messing. materialer, sten og
perler, kan købes på kurset. Har du fine sten, som du ønsker, at slibe og montere er der også
mulighed for det.

Sted: Rådmandscentret - Rådmandshaven 1 - Skælskør -  Indgang ved køkkenet 1. sal
Start: Torsdag den 05 september 2019 kl. 19.00 til 21.15 - Slut torsdag den 24. oktober 2019
8 gange - 24 undervisningslektioner kr. 800,00 incl. udgifter til Rådmandscenteret.
Max 8 deltager 
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, Mobil: 51357780 elle mail: kk@events.dk

Forår 2020
Start: Torsdag den 09. januar 2020  kl. 19,00 - 21.15 Slut: Torsdag den 27. februar 2020
8 gange - 24 undervisningslektioner kr. 800,00 incl. udgifter til Rådmandscentret.
Max 8 deltager
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, Mobil: 51357780 elle mail: kk@events.dk

NYHED

www.koksh.dk
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Underviser Anni Sundbo Olsen -
Boeslunde
Glas fusing for begyndere og øvede. 
På Midgård er der et dejligt værksted
til glasarbejde. har du lyst til at prøve
er der mulig for ar fremstille lige hvad
du har lyst til , bare det er inden for
de rammer, som glasfusing giver
mulighed for.
Som eksempel kan nævnes bagplade
til komfur, skåle, fade og figurer. Huse i
glas og alt hvad der er ønske og
mulighed for.
På værksted forefindes værktøj og
glasset kan købes efter behov.

Sted: Aktivitetscenter Midgård -
Skolegade 8 - 4200 Slagelse
Fredag den 04. oktober 2019 kl. 16.00 til kl. 19.00
Lørdag den 05. oktober 2019 kl. 9,30 til kl. 16.15
Søndag den 06. oktober 2019 kl. 9.30 til kl. 16.15
Pris: 14 undervisningslektioner kr. 500,00 - Max 8 deltager
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, Mobil 51357780 eller mail kk@events.dk

Glas kursus - Slagelse

Juleglas kursus - Slagelse 
Underviser Anni Sundbo Olsen - Boeslunde
Har du lyst til at lave dit eget julepynt i glas. 
Der kan laves små fine ting til ophæng m.m Skåle og fade
med julepræg eller julemotiver.
Jeg har skabeloner og masser af ideer. 
Har du selv egne designs og ideer er du også velkommen.
Værktøj forefindes og glas kan købes efter behov.

Sted: Aktivitetscenter Midgård - Skolegade 8 - 4200 Slagelse

Fredag den 25. oktober 2019 kl. 16.00 til kl. 19.00
Lørdag den 26. oktober 2019 kl. 9,30 til kl. 16.15
Søndag den 27. oktober 2019 kl. 9.30 til kl. 16.15 (sommertid slutter).

Pris: 14 undervisningslektioner kr. 500,00 - Max 8 deltager
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, Mobil 51357780 eller mail kk@events.dK

NYHED

www.koksh.dk
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Mønsterberegning
Undervise: lise kamstsrup www.knitvonkamstrup.com 

En aften hvor vi skal fordybe os i, hvordan vi udregner et grundmønster til en trøje.
Vi kommer omkring hvordan man laver grundmønster til de tre mest almindelige trøjety-
per; trøje med tilsatte ærmer, ragland og rundt bærestykke.
Vi kommer igennem de forskellig grundregler og basis proportioner for, at kunne beregne
det perfekte grundmønster, i lige den strikkefasthed, som der er brug for.
Ud fra strikkefasthed og mål regner vi os igennem en trøje, og bagefter er det jer selv, der
skal beregne en trøje ud fra en medbragt strikkeprøve.

Medbring: Strikkeprøve i noget garn, du gerne vil beregne et mønster til.
Regnemaskine (den i telefonen er ok), papir, blyant og viskelæder.
Onsdag den 02. oktober 2019 kl. 18.30 til kl. 21.30
Skælskør Bibliotek - Mødesal
Pris: Kr. 350,00 incl. kompendium.  Max 14 deltager.
Der bydes på kaffe/te og kage.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk

mød os på faCeBook - søg: kreativ oplysnings kreds.
synes godt om kok.  
nyheder, billeder og andre informationer, kan læses/ses på facebook

Tur til strikkefestival på Fanø
Vi kan tilbyde 2 personer i et dobbeltværelse, pris pr. peron kr. 3.000,00
Prisen er inkl. bus, 2 overnatninger, morgenmad, naturtur med guide,
bryghus og middag lørdag aften.

Vi kan tilbyde plads til 2 personer, som ønsker transport frem og  tilbage

til Fanø. 

vi køre fra Havnen i skælskør fredag den 20. september 2019 kl. 15.30 

vi køre fra fanø søndag den 22. september 2019 kl. ca. 16.00. prisen kr.

750,00

tilmelding til  skoleleder tine sass e-mail kk@events.dk

Workshop - Efterår 2019
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Workshop - Forår 2020

Patentstrik
Undervise: lise kamstsrup 
www.knitvonkamstrup.com

En dag hvor vi forbyder os i patentstrik, dens regler og
love og ikke mindst, de strikke muligheder 
denne strikketeknik giver os med to flotte sider.
Vi starter med hel og halvpatent i ensfarvet og forby-
der os i denne tekniks ud og indtagninger, 
og hvordan vi får retrillerne til at ”bevæge” sig hen over teknikken
Vi skal lære at slå op og lukke af, i de forskellige teknikker der passer til ensfarvet og tofar-
vet patent.
Når vi har basisfærdighederne går vi over til tofarvet patent, hvor vi tager ind og ud og laver
forskellige mønstre og snonninger. Vi lærer teknikke både hvor vi strikker frem og tilbage, og
hordan vi strikker rundt.
Medbring uldgarn i to kontrastfarver til pind nr. 3-3,5 mm.,samt rundpind der passer til.

Lørdag den 14. marts 2020 kl. 9.30 til kl. 15.30
Skælskør Bibliotek - Mødesal
Pris: Kr. 500,00 incl. kompendium - Max 14 deltager..
Der bydes på kaffe/te og kage om eftermiddagen.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk

mød os på faCeBook - søg: kreativ oplysnings kreds. synes godt om kok.  
nyheder, billeder og andre informationer, kan læses/ses på facebook.

Garn farvet med urter 
Underviser: inga rós eiriksdóttir - dalmose

Målgruppe: Personer der strikker eller syer og
ønsker at kunne farve i naturfarver.  Oplæg om
farvning af materialer, favning af garn,stof eller papir.
Hvilke urter giver hvilken farve og hvordan frem-
hæves farven
Medbring:
Materialeudgifter kr. 150,00 betales til Inga

Sted: Eggeslevmagle Skole - Billedkunst lokalet
Parkering overfor Tanken på Næstvedvej.
Tid: Lørdag den 01. februar 2020 kl. 10.00 til kl. 16.00 

Pris: 8 undervisningslektioner kr. 350,00 - Max 10 deltager.

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

NYHED

 KOK 2018-2019_KOK/HASHØJ 2007/8  01/07/19  18.06  Side 13



Skælskør og Flakkebjerg

Strammer skjorten...?

Madlavning for mænd 
- eggeslevmagle skole
Underviser: Mikael Klintskov
Vi fortsætter som 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. 
Alle er Velkomne. 

Materialeforbrug ca. kr. 100,00 pr. gang.  Afregnes med læreren. 
Drikkevarer medbringes selv.
Sted: Eggeslevmagle Skole, Skolegade 8, 4230 Skælskør 
Start: Onsdag den 25. september 2019 Kl. 18.00- 21.45 - hveranden onsdag
Slut:  Onsdag den 04. december 2019
Pris: 6 gange - 30 undervisningslektioner. kr 660.. - Min. 12 deltagere
Materialeforbrug ca. 100 kr. pr. gang. afregnes med læreren
Drikkevarer medbringes. Tilmelding senest d. 11. september 2019 

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

Forår 2020
Underviser: Mikael Klintskov
Start: Onsdag den 05. februar 2020 kl. 18.00 - kl. 21.45 (hveranden onsdag)
Slut:  Onsdag den 01. april 2020
Pris: 5 gange - 25 undervisningslektioner kr. 550,00 - Min. 12 deltager.
Materialeforbrug ca. 100,00 kr. pr. gang.  Afregnes med læreren.  
Drikkevarer medbringes selv.  Tilmelding til holdet senest d. 01. februar 2020

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

Underviser: Kostvejleder Hanne Kousgaard - Skælskør
Denne aften får du mulighed for, at lære om indholdet af kalorier i de mest alminde daglig-
varer. Hvordan du kan ændre dine spisevaner til noget sundere uden, at du går sulten i seng.
I køber sammen ind til hovedret. 

Husk: Papir og blyant eller gør notater på jeres mobil.
Mødes:  Torsdag den 12. september kl. 18.00 SuperBrugsen Skælskør
Madlavning på Eggeslevmagle Skole, hvor i samme laver en sund hovedret.
Pris: Kr. 200,00 Udgifter til fælles mad afregnes med Hanne Kousgaard

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

NYHED
...vil du gerne ta
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Finere madlavning  - flakkebjerg skole 
Underviser:  Thomas Strøbel - Skælskør
Kurset er for deltagere, som kan lide at lave/spise god mad.  Menuen består som regel af forret,
hovedret og dessert. Menuerne udarbejdes af kokken eller efter ønske fra deltagerne.
Dette kursus er arrangeret i samarbejde med Hashøj Jægerklub. Alle er velkomne!

Materialeforbrug ca. kr. 100,00 pr. gang, som afregnes med Thomas fra gang til gang.  
Drikkevarer medbringes selv.
Sted: Flakkebjerg Skole, Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse  
Start: Onsdag den 09. oktober 2019 kl. 18.00 - kl. 21.45
Slut:   Onsdag den 04. december 2019
Pris: 5 gange - 25 undervisningslektioner kr. 550,00 Min 12 deltager. 
Tilmelding til holdet senest den 11. september 2019

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

Forår 2020
Underviser:  Thomas Strøbel - Skælskør 
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 05. februar 2020 kl. 18.00 - kl. 21.45 Hveranden onsdag. 
Slut:  Onsdag den 18. marts 2020
Pris:  4 gange - 20 undervisningslektioner kr. 450,00 - Materialeforbrug ca. kr. 100,00 afregnes
med Thomas fra gang til gang. Drikkevarer medbringes. Min. 12 deltager. 
Tilmelding til holdet senest den 01. februar 2020

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

e tabe dig et par kilo? 
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Mal i fred og ro - Blandet Hold
Underviser:  Kunstner Susanne Thea, Korsør Læs mere på www.susannethea.comVi 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”. Vi arbejder med nye malerteknikker,
øvelser, eksperimenter, samt arbejderindividuelt. 

Evt. tur ned til stranden og arbejde med sand og saltvand, ellers fortsætter med de teknik-
ker vi har gennemgået.Materialer kan købes og 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 Mobil 2122825
Søndag den 18. august, søndag den 29. september,søndag den 06. oktober(Magasinet),
søndag den 20. oktober, søndag den 17. november og søndag den 01. december 2019.
Pris: 6 lørdage 48 undervisningslektioner incl. lokaleleje kr. 1.200,00. 
Kan du ikke deltage på et almindeligt maler kursus skal du udfylde og underskrive en 
erklæring til Slagelse Kommune. Kommunen yder tilskud på kr. 100,00 brugerbetaling kr. 1.100,00
Dette bedes oplyses ved tilmeldingen. Max 7. deltager.. 
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 2020
Datoer for denne sæson aftales med Susanne Thea.
For yderligere oplysninger kontakt Susanne Thea mail@susannethea.com mobil: 21228251.

Hensynstagende undervisning 

www.koksh.dk

Grafisk kursus i fred og ro
Underviser:  Kunstner Susanne Thea, Korsør - Læs mere på www.susannethea.com
Holdet er tilegnet dig som gerne vil udfolde dig kreativt i rolige omgivelser og have det hyg-
geligt og sjovt. Vi arbejder med grafisk forskellige teknikker efter ønske. Collografi, monoty-
pi,træsnit, linoliumstryk, kobber æstninger og raderinger. Vi tegner fra fotokopier, fotos, egne
billeder, fri fantasi og efter dine egne skitser

Undervisningen foregår på Sandvejsbanken 2, 4220 Korsør 
Lørdag den 17. august, lørdag den 28. september, lørdag den 05. oktober, lørdag den 19. oktober,
lørdag den 16. november og lørdag den 30. november. Alle Lørdage fra kl. 10.00 til kl. 16.00.
Undervisning lørdag den 05. oktober flyttes til Magasinet, Skælskør.
Pris: 6 lørdage 48 undervisninglektioner incl. lokaleleje 
Pris kr. 1.350,00 tilskud kr. 100,00 Brugerbetaling kr. 1.250,00. Max 5 deltager.
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 2020
Datoer for denne sæson, aftales med Susanne Thea.
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Mal i fred og ro i Slagelse

Underviser:  Kunstner Susanne Thea, Korsør Læs mere på www.susannethea.com
Vi maler på små rolige og hyggelige hold.
Vi arbejder med nye malerteknikker, øvelser, eksperimenter, samt arbejder individuelt. 
Materialer kan købes og afregnes med Susanne Thea.

Undervisningen foregår på Østre Skole Skovsøgade 10 4200 Slagelse - Billedkunstlokalet.
Start: Onsdag den 18. september 2019 kl. 9.00 til kl. 13.00
Slut:   Onsdag den 18. december 2019 Ingen undervisning i uge 42 efterårsferie.
Pris: 13 gange 52 undervisningslektioner kr. 1.200,00 tilskud kr. 100,00 
brugerbetaling kr. 1.100,00 - Max 8 deltagere 

forår 2020
Start: Onsdag den 08. januar 2020 kl. 9.00 til kl. 13.00
Slut:   Onsdag den 29. april 2020 Ingen undervisning i uge 7 vinterferie og uge 15 påskeferie                                                     
Pris: 13 gange 52 undervisningslektioner kr. 1.100,00 tilskud kr. 100,00 
brugerbetaling kr. 1.000,00 - Max 8 deltager - Blandet hold
Kontakt: For yderligere oplysninger Susanne Thea, mail@susannethea.com mobil: 21228251
Tilmeldning til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk.

WORKSHOP 
malekursus for begynder og øvede

Underviser: Robert Mclean www.mclean.dk
Har du malet tidligere og vil gerne have et
venligt skub til at komme i gang! Er du alle-
rede i fuld gang - men ønsker nye fif og ide-
er! Vil du løsne op fra meget realistisk male-
stil til noget mere ekspressivt! Er du
nybegynder og starter op helt fra bunden!
Der lægges stor vægt på personlig, professi-
onel vejledning, varme, venlighed, hygge og
en rigtig dejlig atmosfære, og bydes velkom-
men til den øvede maler såvel som nybe-
gynderen, idet hver enkelt deltager bliver
hjulpet individuelt og efter behov.

Der er ikke nogen bundne opgaver, men du får mulighed for at male præcist den stil og
motiver du hr lyst til med al den hjælp og tilskyndelse du kunne ønske dig.
Der vil blive demostreret tips og teknikker til inspiration for alle deltagerne og til hjælp for
at kunne fortsætte fremover. Deltagerne skal medbringe lærred. Inden kurset start modtaget
mail med yderligere oplysninger. 

Sted: Eggeslevmagle Skole, Billedkunst
Start: Lørdag den 02. november og søndag den 03. november 2019 Kl. 10.00 - kl. 17.00
Pris: 16 undervisningslektioner. kr 1.000,00 - Max 10 deltager.
Tilmeldning til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk.

NYHED

NYHED
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i Salonen - Bæredygtighed 
Underviser: inga rós eiriksdóttir - dalmose
Foredrag om hvorfor der er fokus på bæredygtighed, hvordan man
kommer i gang og hvordan man nemt kan få det til at blive til en
vane.
Emner:
Hvad er bæredygtighed og hvad er grunden til at det er op i tiden
Hvordan starter man og hvad kan man selv gøre for at ændre sine
vaner
Materialevalg, genbrug og erstatning af plastik og engangsvarer
Hvordan bliver man ved?

Sted:  Salonen - Algade 26 
4230 SkælskørPris kr. 100,00 - billetter
kabeå 
Tid: Torsdag den 31. oktober kl. 19.00
Pris: kr. 100,00 
Der kan købes kaffe/te og kage 7
Billet/billetter bestilles på e-mail
kk@events.dk
Betaling Netbank Nordes reg.nr. 0343 kontonr. 6264638354 - Kvittering fra banken gælder som
billet.

på forskellige måder/Dalmose

Underviser: Inga Rós Eiriksdóttir - Dalmose
Kurset er egnet for forældre/barn - bedsteforældre/barn
Der undervises i hvordan man laver de forskellige typer popcorn.
Salte,søde,krydrede lige som karamel,oste og lakrids.
Smagsprøver undervejs.  Vælg selv din favorit.

Sted: Dalmose Skole - Køkkenet
Lørdag den 05. oktober  2019 kl. 10.00 - kl. 12.15
Pris: 3 undervisningslektioner kr. 150,00
Materialer udgifter kr. 50,00 betales til Inga.

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

Popcorn

FOREDRAG
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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 2019 - Slut December 2019
Tidspunktet aftales med  Tanja Dræberg
Pris: 14 gange - 22,5 minutter kr. 1.300,00 - Ingen undervisning i uge 42, efterårsferie.

Forår 2020
Start: Januar 2020 - Slut: Maj 2020
Tidspunktet aftales med  Tanja Dræberg
Pris: 15 gange - 22,5 minutter kr. 1.400,00.
Ingen undervisning i uge 7 vinterferie og uge 16 påskeferie.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk.

Vindebro Blæseinstrument

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 stry-
geinstrument. 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 04. september eller fredag den 06. september 2019.
Slut:  Onsdag den 11. december eller fredag den 13. december 2019.

Pris  14 gange - 22,5 minutter kr. 1.300,00
Ingen undervisning i uge 42, efterårsferie.

Forår Forår 2020
Start: Onsdag den 08. januar 2020 eller fredag den 10. januar 2020.
Slut:  Onsdag den 29. april 2020 eller fredag den 01. maj 2020.
Pris: 15 gange - 22,5 minutter kr. 1.400,00
Ingen undervisning i uge 7 Vinterferie og uge 15 Påskeferie.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk.

Vindebro - Violin

 KOK 2018-2019_KOK/HASHØJ 2007/8  01/07/19  18.07  Side 20



www.koksh.dk

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 03. september 2019 - Tidspunkt aftales med Lene.   
Slut:    Tirsdag den 03. december 2019 2019
Pris: 13 gange 22,5 minutter Solo kr. 1.250,00
Ingen undervisning i uge 42 Efterårsferie.
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 2020
Uderviser: Musiklærer Lene Martinsen 
Start:  Tirsdag den 18. februar 2020 - Tidspunkt aftales med Lene.   
Slut:   Tirsdag den 26. maj 2020
Pris: 14 gange 22,5 minutter Solo kr. 1.350,00
Ingen undervisning i  uge 15 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

Vindebro Klaver 

Kære Borger
Har du/i et ønske om, at lære at spille på et instrument?
Hvis, kontakt aftenskolen og vi vil prøve at finde en kvalificeret underviser.
Send en mail til kk@events.dk eller send en SMS til Mobil 51357780
Undervisningen foregår på Skælskør Skole.
Hilsen fra Skoleleder Tine Sass.
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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 19. september 2019 kl. 15.30 til kl. 17.00
Slut:    Torsdag den 12. december 2019
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 2020
Start: Torsdag den 09. januar 2020 kl. 15.30 til kl. 17.00 - Slut:  Torsdag den 16. april 2020
Ingen undervising i uge 3 - uge 7 og uge 15 
Pris: 12 gange - 24 undervisningslektioner kr. 600,00  - tilskud kr. 100,00 brugerbetaling kr. 500,00 
Max 7 deltager.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk

Musiker Knud Rasmussen - Slagelse
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. 17. september 2019  kl. 13.30 - kl. 15.00 hveranden tirsdag.
Slut:   Tirsdag d. 10. december 20119
Ingen udervisning i uge 42, efterårsferie.
Pris. 6 gange - 12 undervisningslektioner kr. 400,00.  Min. 10 deltager.

Forår 2020
Undervisningen foregår på Atkærcentret, Dalmose
Start:  Tirsdag den 07. januar 2020 kl. 13.30 til kl. 15.00 hveranden tirsdag
Slut:   Tirsdag den 17. marts 2020
Pris: 6 gange 12 undervisningslektioner kr. 400,00 - Min. 10 deltagere              
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk

Fra ”Avenue til Solitudevej” 

Syng med - Specialundervisning Dalmose

www.koksh.dk
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    Honning cremer og sæber

Honning med fylde chokolader 2020   

Underviser: Biavler Niels Hvenegård - Korsør
Lær at lave dine egne cremer og sæbe, der passer til din hud, og som ikke indeholder 
fyldstoffer, unødvendige tilsætningsstoffer, kemikalier og pesticider.
Alle produkterne er lavet med udgangspunkt i honningbiernes produkter og koldpressede
planteolier.
På kurset får du et grundlæggende kenskab til hvilke naturligt forekommende planter i 
naturen, du kan bruge til forskellige hudtyper, og hvilke planter der er effektive mod sår,
kløe, uren hud, tør eller fedtet hud osv. 
På kurset laves også en creme der udelukkende har til hensigt at give dig og din hud en
dybere ro, og føelsen af eksklusiv velvære.
I alt laves der 5-7 forskellige cremer og sæbe og alle får prøver på alle de fremstillede 
produkter med hjem. 
Efter kurset fremsendes der på mail et kompendie med mange forskellige opskrifter og
oversigt over de enkeltes planters egenskaber, således at man efterfølgende kan kreere sine
egne cremer og sæbe der opfylder netop dine krav og ønsker.

Sted: Eggeslevmagle Skole - Køkkenet
Tid: Lørdag den 05. oktober 2019 kl. 9.30 til kl. 13.30
Max 12 deltager - Pris: kr. 200,00
Medbring evt. lidt frokost og drikkelse.
Materialeudgifter kr. 190,00  incl. kompendie afregnes med Niels Hvenegård
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, Mobil 51357780 eller mail kk@events.dk

Underviser: Biavler Niels Hvenegård - Korsør
Fyldte chokolader kan umiddelbart virke som noget, der vil tage år at lære. Det er dog slet
ikke så svært og stoltheden kender ingen grænser, første gang man serverer et stykke 
chokolade med en blød honnngkaramel, til kaffen. Der laves 5-7 forskellige slags fyldte cho-
kolader..
Man får opskrifterne med hjem, så der kan eksperimenteres videre bagefter.
Alt der fremstilles i løbet af dagen deles, så alle får en god portion lækre chokolader med
hjem. Kurset kræver ingen forkundskaber da vi bygger hele processen op fra bunden. Der
bliver givet udførlige og humoristiske instrukser før og under produktionen af chokolader-
ne, ligesom der også vil være tid til hyggelig snak om råvarer og andre relevante emner i
løbet af dagen.

Sted: Eggeslevmagle Skole - Køkkenet
Tid: Lørdag den 28. marts 2020 kl. 9.30 til kl. 13.30
Max 12 deltager - Pris: kr. 200,00
Medbring evt. lidt frokost og drikkelse.
Materialeudgifter kr. 140,00  incl. opskrifter afregnes med Niels Hvenegård.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, Mobil 51357780 eller mail kk@events.dk

NYHED

NYHED

www.koksh.dk
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Torsdag den 
7. november
Kl. 19.00 
I Dalmose
Hallen

Oplev

Jacob 
Haugaard 
live

Jacob Haugaard er bl.a. kendt for kæmpehittet ”Det Hammer Hammer Fedt” og mange andre
musikudgivelser. Deltager i TV programmet ”Spørg Charlie,”  og den politiske karriere som politi-
ker fra 1994 til 1998, hvor han blev valgt til folketinget på sin egen liste SABAE -
”Sammenslutningen Af Bevidst Arbejdssky Elementer”. Udover ovennævnte har han arbejdet som:
rengøringsassistent,  murer-arbejdsmand, momtør, sømand, pædagog, lærer og portør. Det bliver
bestemt ikke kedeligt.

Pris kr. 100,00 - billetter kan bestilles på e-mail kk@wevents.dk
Betaling netbank Nordea reg. nr. 0343 kontonr. 6264638354
Kvittering fra banken gælder som billet/billette
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