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Velkommen
Kreativ Oplysnings Kreds byder velkommen til en ny sæson.
Den 01. januar 2021 er det 20 år siden, aftenskolen så dagens lys, en fantastisk rejse, hvor vi
har fusioneret med Gigtforeningens Oplysnings Kreds, Hashøj Aftenskole og Vindebroen
Borreby.
Tak til alle jer der igennem årene har bakket op om den lokale aftenskole. 
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. 

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).

Hensyntagen Undervisning
Der ydes tilskud på 100 kr. pr. kursus til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige
på små hold med hensynstagende undervisning. Erklæring udfyldes og underskrives, som
skal afleveres 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 22. februar 2021kl. 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 psykiske sårbare og autister 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
workshops 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
Strandvej 31, 2.th.  4220 Korsør,  Mobil 23108223, e-mail:Rita.bojesen@live.dk

Mia Ibsen, medlem
Nyvej 18, 4261 Dalmose, Mobil 28604583, e-mail: mia.ibsen@hotmail.com

Jesper Lund Sass, medlem

Hesselhaven 75, 4230 Skælskør, Mobil 60762755 e-mil: jesperlund57@stofanet.dk

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 15. marts 2021
Afholdes kl. 18.00. Restaurent Kok 25, Strandgade 25, 4230 Skælskør

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. 200,00
Tilmelding til generalforsamlingen senest den 24. februar 2021.

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

 KOK 2020/21_KOK/HASHØJ 2007/8  30/07/20  19.59  Side 2



Varmtvandstræning Tirsdag blandet hold 

www.koksh.dk www.koksh.dk

Varmtvandstræning Mandag blandet hold

Varmtvandstræning - Sommerhold 2021

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 31.08. 2019 kl. 15.00 -  kl. 15.45  Slut Mandag den 14.12. 2020.

Hold C: Start Mandag den 31.08. 2019 kl. 15.45 -  kl. 16.30  Slut Mandag den 14.12. 2020.
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. 1.500,00 Max 10 deltagere.
Ingen undervisning i uge 42, Efterårsferie. 
Tilmelding til begge hold senest den 24. august 2020. Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller
mail: kk@events.dk  

Undervisningen foregår på: SANO, Slagelsevej 32, 4230 Skælskør.

Forår 2021
Hold B: Start Mandag den 11. 01.2021 kl. 15.00 - kl. 15.45. Slut Mandag den 03.05..2021.

Hold C: Start Mandag den 11. 01.2021 kl. 15.45 - kl. 16.30. Slut Mandag den 03.05.2021.
Pris: 15 gange 45 minutter i bassinet kr. 1.500,00 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 14, Påskeferie.
Tilmelding til begge hold senest den 07. januar 2021 - Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller
mail: kk@events.dk   
Undervisningen foregår på: SANO, Slagelsevej 32, 4230 Skælskør

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:  Tirsdag  d. 11. maj 2021  kl. 14.30 - kl. 15.15.   Slut:  Tirsdag d. 01. juni 2021
Hold 2:   Start:  Tirsdag  d. 11. maj 2021  kl. 15.15 - kl. 16.00.   Slut:  Tirsdag d. 01. juni 2021
Hold 3:   Start:  Tirsdag  d. 11. maj 2021  kl. 16.00 - kl. 16.45.   Slut:  Tirsdag d. 01. juni 2021 

Pris 4 gange, kr. 400,00 - Max 10 deltagere.  Blandet Hold.
Tilmelding senest d. 15. april 2021.
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

Forår 2021
Hold D:   Start:  Tirsdag den 12.01.2021 kl. 14.30 - kl. 15.15 Slut:  Tirsdag den 04.05.2021

Hold E:   Start:  Tirsdag den 12.01.2021 kl. 15.15 - kl. 16.00 Slut:  Tirsdag den 04.05.2021 

Hold F:   Start:  Tirsdag den 12.01.2021 kl. 16.00 - kl. 16.45 Slut:  Tirsdag den 04.05.2021

Hold G:  Start:  Tirsdag den 12.01.2021 kl. 16.45 - kl. 17.30 Slut:  Tirsdag den 04.05.2021

I tilfælde af inkontinens kan man ikke deltage p.g.a. forøget risiko for bakterier i vandet. 
Ingen undervisning i uge 7,  Vinterferie og uge13, Påskeferie. 
Pris 15 gange kr. 1.500,00 - Max 10 deltagere.
Tilmelding til holdene senest d. 07.  januar 2021.
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 01.09.2020 kl. 14.30 - kl. 15.15 Slut:  Tirsdag den 15.12.2020

Hold E:    Start:  Tirsdag den 01.09.2019 kl. 15.15 - kl. 16.00 Slut:  Tirsdag den 15.12.2020

Hold F:    Start:  Tirsdag den 01.09.2019 kl. 16.00 - kl. 16.45 Slut:  Tirsdag den 15.12.2020

Hold G:   Start:  Tirsdag den 01.09.2019 kl. 16.45 - kl. 17.30 Slut:  Tirsdag den 15.12.2020

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. 1.500,00 - Max 10 deltagere. 
Ingen undervisning i uge 42, Efterårsferie.
Tilmelding til alle holdene senest den 24. august 2020. 
Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk 
Undervisningen foregår på: SANO, Slagelsevej 32, 4230 Skælskør.

 KOK 2020/21_KOK/HASHØJ 2007/8  30/07/20  19.59  Side 4



www.koksh.dkwww.koksh.dk

Aqua yoga 

Aqua yoga sommerhold 

Underviser: Yogainstruktør Birgith Laursen - 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 styrker musklerne, støtter svage led og forbedrer din balance og koordination.
Især er træningen 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 17. september 2020 kl. 18.00 til kl. 18.45
Slut:   Torsdag den 03. december 2020

Hold 2: Start:  Torsdag den 17. september 2020 kl. 18.45 til kl. 19.30
Slut:   Torsdag den 03. december 2020

Max 10 deltagere pr. hold
Pris:  10 gange kr. 1.000,00 Max 12 deltager pr. hold.

Ingen undervisning i uge 43 og uge 44.
I tilfælde af inkontinens kan man ikke deltage p.g.a. forøget risiko for  bakterier i vandet.
Tilmelding til begge hold senest den 10. september 2020  
Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk   

Forår 2021
Underviser: Yogainstruktør Birgith Laursen - 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 styrker musklerne, støtter svage led og forbedrer din balance og koordination.
Især er træningen 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 07. januar  2021 kl.18.00 til kl. 18.45
Slut:   Torsdag den 04. marts 2021

Hold 2 Start:  Torsdag den 07. januar 2021 kl. 18.45 til kl. 19.30
Slut:   Torsdag den 04. marts 2021

Pris: 9 gange kr. 900,00 Max 12 deltager pr. hold.
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 2021
Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.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!!
Øvelserne vil være tilpasset i form og tempo, så alle har mulighed for at være med.
Lektionen afsluttes med afspænding og stille musik.

Sted:  Teglværksparken 50, 4220 Korsør
Start:  Mandag den 14. september 2020 kl. 17.00 til kl 18.00  
Slut:   Mandag den 14. december 2020
Ingen undervisning i uge 42 efterårsferie.
Pris: 13 gange kr. 450,00  Tilskud kr. 100,00 Brugerbetaling kr.  350,00
Max 7 deltagere. 
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, Mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk  

Forår 2021
Start: Mandag den 11. januar 2021 kl. 17.00 -18.00.  Slut: Mandag den 17. maj 2021.
Ingen undervisning i uge 7, vinterferie og uge 14, påskeferie.
Pris:  17 gange kr. 550,00. Tilskud kr. 100,00. Brugerbetaling kr 450,00.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, Mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk

Krop og bevægelse Hensyntagende undervisning

Underviser: Yogainstruktør Birgith Laursen - Slagelse
Aqua-Yoga er yoga tilpasset vand.
I det varme vand er kroppen i stand til at strække optimalt igennem og samtidig skåner det
varme vand dine led.
Det stryrker musklerne, støtter svage led og forbedrer din balance og koordination.
Især er træningen 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 06. april 2021 kl. 18.00 til kl. 18.45
Slut:    torsdag den 06. maj 2021  

Hold 2: Start:  torsdag den 06. april 2021 kl. 18.45 til kl. 19.30
Slut:   torsdag den 06. maj 2021

Pris: 5 gange kr. 500,00 Max 12 deltager pr. hold.
I tilfælde af inkontinens kan man ikke deltage p.g.a. forøget risiko for bakterier i vandet.
Tilmelding til begge hold senest den  2021 
Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk  
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Underviser Lizette Rysgaard Kalundborg og Tine Sass Skælskør

Dekorationer til efteråret/jul
Der bliver undervist i hvordan man kan skabe nye og anderledes
dekorationer, hvor vi bruger forskellige former i jern, istedet for
krukker og kurve. Kan anvendes inde som ude. 
Medbring jern i forskellige former.
Materialerne til dekorationerne er alt fra naturen, grene, kogler
forskellige, bark, tørrede blomster, pigion æbler, græs, husløg og
mos. Hortensia holder farverne til indendørs dekorationer. 

Der bliver udervist i adventskranse. Medbring fad. Der vil være
mulighed for at købe ler, halmkranse, oasis og mos. Materialerne
skal bestilles inden kursets start og afregnes med underviseren. 
Medbring saks, kniv, ståltråd og evt. limpistol.
Yderligere oplysninger: kontakt Tine Sass.

Sted: Eggeslevmagle Skole - Billedkunst
Dato: Søndag den 15. november kl. 9.30 til kl. 16.00
Pris: 8 undervisningslektioner kr.  350,00 - Max 10 deltagere.
Mad og drikke medbringes.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass Mail: kk@events.dk eller 
SMS 51357780

Blomster kursus 2020

www.koksh.dk www.koksh.dk

Underviser Lizette Rysgaard Kalundborg og Tine Sass Skælskør

Dekorationer til påske/forår. Inde og ude
Der bliver undervist i hvordan man kan skabe nye og anderledes dekorationer, hvor vi bru-
ger forskellige former i jern, istedet for krukker og kurve. 
Medbring selv jern til dekorationer.
Materialer til dekorationerne er bl.a. birkegrene, forårs blomster med løg (perlehyasinter,
hyasinter, påskeliljer med mere), husløg, forskellige græsser, pinde, mos, små æg, påsketing og
bånd med mere. Medbring det du har. Medbring kniv, saks, ståltråd og evt. limpistol. 
Der bliver undervist i dekorationer til f.eks. påskebordet, medbring fad, urtepotteskjuler
eller hvad du har.. 
Yderligere oplysninger: kontakt Tine Sass.

Sted: Eggeslevmagle Skole - Billedkunst
Dato: Søndag den 07.martss kl. 9.30 til kl. 16.00
Pris: 8 undervisningslektioner kr.  350,00 - Max 10 deltagere.
Mad og drikke medbringes.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass Mail: kk@events.dk 
eller SMS 51357780.

Blomster kursus Påske 2021

Og vil denne aften vise modeller med raglan og fortælle om for-
skellige måder at tage ud på. Der er så mange fine mønstre, at man
næsten ikke kan forestille sig det. 
I løbet af aftenen kan du prøve nogle af metoderne. 
Du kan også prøve modeller, og se på garn. 
Det bliver rigtig hyggeligt.
Husk strikkepinde nr. 3 – Bente har garn med til prøver. 

Sted: Skælskør

Bibliotek - mødesal

Onsdag den 03. marts

kl. 19.00 til kl. 21.30

Pris: Kr. 350,00

KOK byder på 

Kaffe/te - Kage

Tilmelding til

Skoleleder 

Tine Sass Mail:

kk@events.dk 

eller SMS 51357780

Bente Geil
www.geilsk.dk

Bente kommer med sit
raglanhæfte – 
”Tag ud for raglan da”

Strikke/workshop onsdag d.3. marts kl.19 
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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 mulighed for at fremstille lige hvad
du har lyst til, bare det er inden for de rammer, som glasfus-
ing giver mulighed for.

På værkstedet forefindes værktøj, og glas kan købes efter
behov og afregnes med Anni.

Sted: Aktivitetscenter Midgård - Skolegade 8 - 4200 Slagelse
Fredag  den 23. oktober 2020  kl. 16.00 til kl. 19.00
Lørdag  den 24. oktober 2020  kl. 09.30 til kl. 16.15
Søndag den 25. oktober 2020  kl. 09.30 til kl. 16.15
Pris: 20 undervisningslektioner kr. 700,00 - incl. betaling for lån
af værktøj til Midgården.
Max 10 deltagere.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, Mobil 51357780 eller mail:
kk@events.dk

Juleglaskursus 2020 - Slagelse

Påske Glaskursus 2021 - Slagelse 
Underviser Anni Sundbo Olsen - Boeslunde
Anni har skabeloner og masser af ideer. 
Har du selv egne designs og ideer er du også vel-
kommen.
Værktøj forefindes og glas kan købes efter behov.

Sted: Aktivitetscenter Midgård 
Skolegade 8 - 4200 Slagelse

Fredag den 12. marts 2021 kl.  16.00 til kl. 19.00
Lørdag den 13. marts 2021 kl.   09.30 til kl. 16.15
Søndag den 14. marts 2021 kl.  09.30 til kl. 16.15

Pris: 20 undervisningslektioner kr. 700,00 - incl. betaling for værktøj til Midgård
Max 10 deltagere.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, Mobil 51357780 eller mail kk@events.dK

www.koksh.dkwww.koksh.dk

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
at fremstille lige hvad du har lyst til, bare det er inden for de rammer, som glasfusing giver
mulighed for.

Værktøj forefindes og glas kan købes efter behov.
Sted: Aktivitetscenter Midgård - Skolegade 8 - 4200 Slagelse.
Start: Onsdag den 02. september 2020 kl. 19.00 til kl. 21.15.
Slut:  Onsdag den 04. november 2020.
Undervisning i efterårsferien uge 42.
Pris: 10 gange - 30 undervisningslektioner kr. 1.200,00 incl. betaling for lån af værktøj til Midgård

FORÅR 2021
Start: Onsdag den 10. februar 2021 kl. 19.00 til kl. 21.15.
Slut: Onsdag den 14. april 2021.
Undervisning vinterferien uge 7.
Pris: 10 gange - 30 undervisningslektioner kr. 1.200,00 incl. betaling for lån
af værktøj til Midgård.
Tilmelding til holdene Skoleleder Tine Sass, Mobil 51357780 eller mail: kk@events.dk 

Glas Kurser -
efter eget ønske 2020 - Slagelse
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Mal i fred og ro
Underviser:  Kunstner Susanne Thea, Korsør - Læs mere på www.susannethea.com

Hensyntagen undervisning - der ydes tilskud på kr. 100,00

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”. Vi arbejder med nye malerteknikker, øvelser, eksperi-
menter, samt arbejder individuelt. 
Evt. tur ned til stranden og arbejde med sand og saltvand, eller fortsætte med de teknikker vi har gennem-
gået.Materialer kan købes og afregnes med Susanne Thea. 
Vær varmt påklædt, godt og lunt fodtøj og tøj som kan tåle maling. 
Medbring madpakke/kaffe/drikke. Susanne serverer te.
Start: onsdag den 26. august - Slut: onsdag den 11. november 2020 kl. 11.00 til kl. 15.00

Prisen udregnes på antal deltagere og er incl. lokaleleje
Undervisningen foregår Sandvejsbanken 2, 4220 Korsør, Mobil 21228251.
Max 7. deltagere.
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 2021
Datoer for denne sæson aftales med Susanne Thea.
For yderligere oplysninger kontakt Susanne Thea mail@susannethea.com mobil: 21228251.

Underviser: Robert Mclean www.mclean.dk
Har du malet tidligere og vil gerne have et
venligt skub til at komme i gang! 
Er du allerede i fuld gang - men ønsker
nye fif og ideer? Vil du løsne op fra meget
realistisk malestil til noget mere ekspres-
sivt?
Er du nybegynder og starter op helt fra
bunden? Der lægges stor vægt på person-
lig, professionel vejledning, varme, venlig-
hed, hygge og dejlig atmosfære, og der
bydes velkommen til den øvede maler

sav̊el som nybegynderen, idet hver enkelt deltager bli-
ver hjulpet individuelt og efter behov.
Der er ikke nogen bundne opgaver, men du får mulig-
hed for at male præcist den stil og de motiver du hr
lyst til med al den hjælp og tilskyndelse du kunne ønske
dig. Der vil blive demostreret tips og teknikker til inspi-
ration for alle deltagerne og til hjælp for at kunne
fortsætte fremover. Deltagerne skal medbringe lærred.
Inden kursets start modtages mail med yderligere
oplysninger.

Sted: Eggeslevmagle Skole, Billedkunst Lokalet,
Parkering ovefor tanken. 
Start: Lørdag den 07. november.
og søndag den 08. november 2020. 
Kl. 10.00 - kl. 17.00.
Pris: 16 undervisningslektioner. kr 1.250,00
Max 10 deltagere. 
Tilmeldning til Skoleleder Tine Sass, mobil:
51357780 eller mail: kk@events.dk

Maler kursus

Underviser:  Kunstner Susanne Thea, Korsør - Læs mere på www.susannethea.com

Hensyntagende undervisning - der ydes tilskud på kr. 100,00

Holdet er tilegnet dig som gerne vil udfolde dig kreativt i rolige omgivelser og have det hyg-
geligt og sjovt. Vi arbejder med forskellige grafiske 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.
Dag, tidspunkt og antal gange aftales med Susanne Thea
Start: torsdag den 06. august - Slut: torsdag den 19. november 2020 Kl. 11.00 til kl. 15.00
Prisen udregnes på antal deltager og er incl. lokaleleje
Undervisningen foregår på Sandvejsbanken 2, 4220 Korsør. 
Max 7 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 2021
Datoer for denne sæson aftales med Susanne Thea.
For yderligere oplysninger kontakt Susanne Thea mail@susannethea.com mobil: 21228251.

Grafisk kursus i fred og ro
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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!

Sted: Flakkebjerg Skole, Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse.  
Start: Onsdag den 23. september 2020 kl. 18.00 - kl. 21.45
Slut:   Onsdag den 02. december 2020
Pris: 6 gange - 30 undervisningslektioner kr. 800,00 for 10 deltagere.
Pris: 6 gange - 30 undervisningslektioner kr. 700,00 for 12 deltagere.
Materialeforbrug ca. kr. 100,00 pr. gang, som afregnes med Thomas fra gang til gang.  
Drikkevarer medbringes.
Tilmelding til holdet senest den 11. september 2020.

Tilmelding til: Skoleleder Tine Sass, mobil 51 35 77 80 eller mail: kk@events.dk

Forår 2021
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 10.. februar 2021 kl. 18.00 - kl.
21.45 Hveranden onsdag. 
Slut:  Onsdag den 24. marts 2021.

Pris: 4 gange  20 undervisningslektioner kr. 550,00 for 10 deltagere.
Pris: 4 gange 20 undervisningslektioner kr.  500,00 for 12 deltagere.

Materialeforbrug ca. kr. 100,00 pr. gang afregnes med Thomas.
Drikkevarer medbringes. 
Tilmelding til holdet senest den 01. februar 2021.

Tilmelding til: Skoleleder Tine Sass, 
mobil 51 35 77 80 eller mail: kk@events.

Skælskør og Flakkebjerg

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. 

Sted: Eggeslevmagle Skole, Skolegade 8, 4230 Skælskør.
Start: Onsdag den 23. september 2020 Kl. 18.00 - 21.45 - hveranden onsdag.
Slut:  Onsdag den 02. december 2020.
Pris: 6 gange - 30 undervisningslektioner. kr 800,00  for 10 deltagere.
Pris: 6 gange - 30 undervisningslektioner kr. 700,00 for 12 deltagere.
Materialeforbrug ca. 100 kr. pr. gang. afregnes med underviseren.
Drikkevarer medbringes. 
Tilmelding senest d. 11. september 2020.

Tilmelding til: Skoleleder Tine Sass, mobil 51 35 77 80 eller mail: kk@events.dk

Forår 2021
Underviser: Mikael Klintskov
Start:  Onsdag den 10. februar 2021 kl. 18.00 - 21.45 (hveranden onsdag).
Slut:   Onsdag den 07. april 2021.
Pris: 5 gange - 25 undervisningslektioner kr. 670,00 for 10 deltagere.
Pris: 5 gange - 25 undervisningslektioner kr. 600,00 for 12 deltagere.
Materialeforbrug ca. kr. 100,00 pr. gang, afregnes med Mkael. 
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

COVID-19
Tak for en fantastisk opbakning til aftenskolen.
Tak for jeres forståelse og tålmodighed.
De betød rigtigt meget i en svær tid med nye udfordringer, 
da vi ikke tidligere har haft en lignende situation.
Håber I er kommet godt igennem corona krisen.
Vi glæder os til den nye sæson og forhåbenlig nye tider.

Mange hilsner 
Undervisere,bestyrelsen og skoleleder
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Underviser:  Musiklærer Tanja Dræberg - Bisserup
Tanja Dræberg arbejder som musiker og musiklærer. Hun underviser i tværfløj-
te, klarinet, obo og saxofon. Tanja har spillet musik siden 
sin barnom og har medvirket i et utal af musicals og koncerter i Danmark.
Bla. på Folketeatret, Nyborg Voldspil, Maribo Teater, Borreby Teater og 
SlagelseTeater. 
Undervisningen aftales med Tanja, så der findes hvilke dage og tidspunkter der
passer bedst. Tanja har også mulighed for for at komme hjem til dig, hvis det vil
gøre det lettere. Kontakt Tanja Dræberg, mobil 31798306.

Start: September 2020  Slut: December 2020.
Tidspunktet aftales med  Tanja Dræberg.
Pris: 14 gange - 22,5 minutter kr. 1.400,00.

Forår 2021
Start: Januar 2021, Slut: Maj 2021.
Tidspunkter aftales med  Tanja Dræberg.
Pris: 15 gange - 22,5 minutter kr. 1.500,00
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk.

Vindebro Blæseinstrument

www.koksh.dk

Vindebro klaver
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 15. september 2020 - Tidspunkt aftales med Lene.   
Slut:    Tirsdag den 08. december 2020.
Pris: 12 gange 22,5 minutter, Solo kr. 1.200,00.
Ingen undervisning i uge 42 Efterårsferie.
Yderligere oplysninger om klaver undervisning til Lene Martinsen tlf. 28 43838.
Tilmelding til klaver, Skoleleder Tine Sass, mobil 51 35 77 80 eller mail: kk@events.dk

Forår 2021
Uderviser: Musiklærer Lene Martinsen 
Start:  Tirsdag den 19. februar 2021.
Tidspunkt aftales med Lene.   
Slut:   Tirsdag den 25. maj 2021.
Pris: 15 gange 22,5 minutter Solo kr. 1.500,00.
Ingen undervisning i  uge 7,  Vinterferie og uge 13, 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

Kære Borger
Har du/I et ønske om, at lære at spille på et instrument?
Hvis ja, 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 eller privat.
Hilsen fra Skoleleder Tine Sass.

Vindebro violin
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 tager udgangspunkt i elevens
niveau, og at det aldrig er for sent at begynde at spille violin.
Violinundervisningens formål er at skabe grundlag for musikalsk udfol-
delse på et strygeinstrument. For at få glæde af at spille selv og 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 02. september 2020, Slut: Onsdag den 09. december 2020.
Pris:  14 gange - 22,5 minutter kr. 1.400,00 ingen undervisning i uge 42, efterårsferie.

Forår 2021
Start: Onsdag den 06. januar 2021. 
Slut:  Onsdag den 28. april 2021.
Pris: 15 gange - 22,5 minutter kr. 1.500,00.
Ingen undervisning i uge 7,  Vinterferie og uge 13, Påskeferie.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk.

 KOK 2020/21_KOK/HASHØJ 2007/8  30/07/20  19.59  Side 16



www.koksh.dkwww.koksh.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 den 15.september 2020 kl.13.30-kl.15.00 hveranden tirsdag. 
Slut: Tirsdag  den 08.december 2020 Ingen udervisning i uge 42, efterårsferie. 
Pris. 6 gange - 12 undervisningslektioner kr. 450,00. Min. 10 deltager.

Forår 2021
Undervisningen foregår på Atkærcentret, Dalmose 
Start: Tirsdag den 12. januar 2021 kl. 13.30 til kl. 15.00 hveranden tirsdag 
Slut:  Tirsdag den 23.marts 2021 
Pris: 6 gange 12 undervisningslektioner kr. 400,00 - Min. 10 deltagere 
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk

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 Knud 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 foregå� r: Flakkebjerg Skole - Musiklokalet. 
Start: Torsdag den 17. september 2020 kl. 15.30 til kl. 17.00 
Slut:  Torsdag den 10. december 2020 Ingen undervisning i uge 42, eftera� rsferie 
Pris: 12 gange - 24 undervisningslektioner kr. 500,00 
Tilskud kr. 100,00 brugerbetaling kr. 400,00 Max 7 deltagere

Forå�r 2021
Start: Torsdag den 07. januar 2021 kl. 15.30 til kl. 17.00 
Slut:  Torsdag den 08. april 2021 Ingen undervisning i uge 7  Vinterferie og uge 13 Påskeferie
Pris: 12 gange 24 undervisningslektioner kr. 500,00
Tilskud kr. 100,00 Brugerbetaling kr. 400,00 - Max 7 deltagere.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk

Underviser: Biavler Niels Hvenegård - Korsør
Mange mennesker stiller i dag - med rette – spørgsmålstegn ved de ingredienser og fremstil-
lingsmetoder der bruges i de mange kommercielt fremstillede produkter, vi har i vores hjem.
Det gælder dels de produkter vi spiser, samt de produkter man bruger til rengøring og ved-
ligeholdelse af vores hjem, og det gælder også den sæbe du bruger til at rense din krop.
At fremstille sin egen sæbe derhjemme er en praktisk og tilfredsstillende ting at lære, og
uanset om du vil lave en god neutral sæbe, eller har en ide om en mere avanceret sæbe med
de olier og/eller helbredende krydderurter i, er dette kursus lige noget for dig. Det er slet
ikke så svært som du måske tror.
På kurset laver vi 5 eller 6 forskellige slags sæber, og alle får prøver af de forskellige slags
sæber med hjem.

Sted: Eggeslevmagle Skole - Køkkenet. 
Tid: Lørdag den 24. oktober. 
2020 kl. 9.30 til kl. 13.30 Max 12 deltagere. 
Pris: kr. 250,00 Medbring evt. lidt frokost og drikkelse. 
Materialeudgifter kr. 80,00 incl.opskrifter afregnes med Niels.
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 choko-
lade med en blød honnngkaramel, til kaffen. 
Der laves 5-7 forskellige slags fyldte chokolader.
Man får opskrifterne med hjem, så der kan eksperimenteres videre bagefter. Alt der fremstil-
les 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 chokoladerne, ligesom der
også vil være tid til hyggelig snak om rav̊arer og andre relevante emner i løbet af dagen.

Sted: Eggeslevmagle Skole - Køkkenet.
Tid: Lørdag den 20. marts 2021 kl. 9.30 til kl. 13.30. Max 12 deltagere 
Pris: kr. 250,00. Medbring evt. lidt frokost og drikkelse.

Medbring evt. lidt frokost og drikkelse. Materialeudgifter kr.140,00 incl.opskrifter afregnes med Niels. 
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil 51357780 eller mail kk@events.dk

Syng med - Hensyntagende undervisning Honning i koldrørt sæbe 2020

Honning i fyldte chokolader 2021

Fra ”Avenue til solitudevej”
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Annette 
von Einem

PROGRAMMET:

KL. 10.00 - 10.30 
Kort intro om Annette von Einem (Video og billeder)
Kort præsentation af dagen

KL. 10.30 - 12.30
Sensommer Design  
- Vi laver et lækkert blomster arrangement.
Lidt om  Varebehandling - Arrangement laves step by step

KL. 12.30 - 13.00 
Frokost ( Medbring mad og drikke) KOK byder på kaffe/te.

KL. 13.00 - 15.30 
Annette viser 2 forskellige jule ideer som vi arbejder med.

Derefter oprydning og evaluering. 
Annette medbringer blomster med mere. I skal selv finde og medbringe 
naturmaterialer. 

Sted: Skælskør Bibliotek - Mødesal - Dato: lørdag den 24. oktober
Pris: Kr. 1.000,00 incl. blomster (250,00)  MAX 12 deltagere.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass mail kk@events.dk eller SMS 51357780

BLOMSTER WORKSHOP
Lørdag den 24. oktober

Enestående mulighed for at 
opleve Floral Designer 

www.annettevoneinem.com
www.voneinem.dk
instergram@voneinem
Facebook: Blomster Design, Annette von Einem
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