Lær at investere
Underviser: Sarah Ophelia Møss
Bag sig har hun firmaerne Ophelia Invest og Forlaget penge, som
skaber rum for læring på investeringsfeltet. Hun udgiver bøger,
artikler, podcast og videoer om investering og privatøkonomi og
holder foredrag over hele landet.
På de seneste 3,5 år har hun undervist op mod 5.000 danskere.
Sarah er iværksætter, forfatter og sociolog og hendes mission er,
at alle danskere ved, at investering er på bordet - hvis vi vil det.
Denne aften får du tips til de første skridt ud i investeringens univers og du vil kunne gå hjem og gå i gang med at investere på egen
hånd. Sarah gennemgår nemlig investering fra A-Z og alle lige fra
den helt grønne til den lidt erfarne vil få noget ud at deltage.
Onsdag den 26. januar 2022 kl. 18.30 - Det Røde Pakhus
Havnevej 10 - 4230 Skælskør
Pris: Kr. 200,00
Medbring papir og pen til notaer undervejs. Der vil være mulighed for at købe øl/vand til rimelige priser
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass mail kk@events.dk - Betaling netbank Nordea reg.nr. 0343 Kontonr.
6264638354. Kvittering fra banken gælder som billet/billetter.

Pileflet Efterår og Forår NYHED
Underviser Helle Diduch - Skælskør www.diduch-pileflet.dk

Kursus i runde kurve
Lær det gamle håndværk og få en kurv med hjem.
Dato: Lørdag den 30. oktober 2021 og Søndag den 31. oktober 2021
Begge dage fra kl. 10.00 - kl. 16.00 - Pris: Kr. 625,00 - Max 8 deltager
Kursus i juleflet
Gran kan købes af Helle - Flet fint op til Julen, dekorationer til dør, krukker etc.
Dato: Lørdag den 27. november 2021 kl. 10.00 til kl. 16.00
Pris: Kr. 500,00 - Max 12 deltager
Kursus i forårsflet
Pileflet til Blomsterstativer og flet til oppyntnig af sommerens krukker.
Dato: Lørdag den 02. april 2022 og søndag den 03. april 2022
Pris: Kr. 625,00 - Max 8 deltagere
Alle kurserne afholdes på Skælskør Skole i deres Håndværk & Designlokale med parkering på
Lovsøvej lige udenfor skolen. Medbring: Beskærersaks, lod eller sten, snittekniv, krukker og godt
humør. Materialer afregnes med Helle, som leverer opblødt pil til formålet. Specielle ønsker bør
meddeles Helle. Send en mail diduch@mail.dk
Tilmelding til alle holdene til Skoleleder Tine Sass - Mail kk@events.dk

www.koksh.dk

