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KREATIV OPLYSNINGS KREDS
Program for
2021/2022
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Lær at investere
Sarah Ophelia Møss
Varmtvandstræning
Fysioterapeut
Brigitte E. Hviid

Vilde Spislige Planter
Lise M. Kristiansen

Lis

Maler Kursus
Søren Parmo

Foreningens formål:
Kreativ Oplysnings Kreds’s formål er at tilbyde folkeoplysende voksenundervisning, der henvender sig til en bred målgruppe.Vi arrangerer endvidere samfundsrelevante foredrag og
workshops med kreative fag: Strik og sang.
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 2022
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

Velkommen
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.
Vi håber I er kommet godt igennem corona krisen, og
vi glæder os til den nye sæson og forhåbenlig nye tider.
Mange hilsner
Undervisere, bestyrelse og skoleleder

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).

Hensyntagende 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. Mød os på INSTAGRAM
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
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Varmtvandstræning Mandag blandet hold
Varmtvandstræning Mandag blandet hold
Underviser: Fysioterapeut Brigitte Elisabeth Hviid
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Pris: 15 gange 45 minutter i bassin, kr. 1.500,00 Max 10 deltagere.
Tilmelding
til begge i hold
senest
den 24. august 2021. Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller
Ingen undervisning
uge 42,
Efterårsferie.
mail:
kk@events.dk
Tilmelding
til begge hold senest den 24. august 2021. Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller
mail:
kk@events.dk
Undervisningen
foregår på: SANO, Slagelsevej 32, 4230 Skælskør.
Undervisningen foregår på: SANO, Slagelsevej 32, 4230 Skælskør.

Forår 2022
Forår
Hold B: Start2022
Mandag den 10. 01.2022 kl. 16.00 - kl. 16.45. Slut Mandag den 02.05..2022.

Hold B:
C: Start Mandag den 10. 01.2022 kl. 16.00
16.45 - kl. 16.45.
17.30. Slut Mandag den 02.05..2022.
02.05.2022.
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i
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Hold C: Start Mandag den 10. 01.2022 kl. 16.45 - kl. 17.30.
Slut Mandag den 02.05.2022.
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45 minutter
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10 deltagere.
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deltage
p.g.a.Max
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Tilmelding
til begge hold senest den 07. januar 2022 - Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller
Undervisningen
foregår på: SANO, Slagelsevej 32, 4230 Skælskør
mail: kk@events.dk
Undervisningen foregår på: SANO, Slagelsevej 32, 4230 Skælskør

Varmtvandstræning - Sommerhold 2022
Varmtvandstræning
- Sommerhold 2022
Underviser: Fysioterapeut Brigitte Elisabeth Hviid - Yoga instruktør Birgith Laursen
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Såfremt du måtte have behov for individuelle hensyn, så tilstræber vi at efterkomme dem.
Hold 1: Start: Tirsdag d. 10. maj 2022 kl. 14.30 - kl. 15.15. Slut: Tirsdag d. 31.maj .2022
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maj .2022
2022
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15.15 - kl. 16.45.
16.00. Slut: Tirsdag d. 31. maj 2022
Hold 3: Start: Tirsdag d. 10. maj 2022 kl. 16.00 - kl. 16.45. Slut: Tirsdag d. 31. maj 2022
Pris 4 gange, kr. 400,00 - Max 10 deltagere. Blandet Hold.
Tilmelding
senest
d. 15. april
2022.
Pris 4 gange,
kr. 400,00
- Max
10 deltagere. Blandet Hold.
ITilmelding
tilfælde afsenest
inkontinens
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d. 15. april
2022.
Tilmelding
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Sass,ikke
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I tilfælde aftilinkontinens
kan man
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for bakterier i vandet.
Undervisningen
foregår på:
Slagelsevej
32, 4230
Tilmelding til Skoleleder
TineSANO,
Sass, Mobil:
51357780
ellerSkælskør
mail: kk@events.dk
Undervisningen foregår på: SANO, Slagelsevej 32, 4230 Skælskør
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Varmtvandstræning Tirsdag blandet hold
Underviser: Fysioterapeut Brigitte Elisabeth Hviid.
Træning i varmt vand giver en dejlig kropsoplevelse,
skærper din kropsbevidsthed, påvirker sanserne og
tilbyder utallige øvelses- og belastningsmuligheder,
som du ellers måtte have svært ved at udføre på
gulvet. Det er sjovt at arbejde i og med vandet som
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.
Brigitte
Birgitte er blevet optaget på kandidat uddannelsen i Odense. det betyder at der er enkelte
Brigitte ikke kan undervise på hold D og E.Vikar yoga instruktør Birgith Laursen.
gange Birgitte
Hold D: Start: Tirsdag den 31.08.2021 kl. 14.30 - kl. 15.15 Slut: Tirsdag den 14.12.2021
Hold E: Start: Tirsdag den 31.08.2021 kl. 15.15 - kl. 16.00 Slut: Tirsdag den 14.12.2021
Hold F: Start: Tirsdag den 31.08.2021 kl. 16.00 - kl. 16.45 Slut: Tirsdag den 14.12.2021
Hold G: Start: Tirsdag den 31.08.2021 kl. 16.45 - kl. 17.30 Slut: Tirsdag den 14.12.2021
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 2021.
Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk
Undervisningen foregår på: SANO, Slagelsevej 32, 4230 Skælskør.

Varmtvandstræning - Forår 2022
Underviser: Fysioterapeut Brigitte Elisabeth Hviid - Yoginstruktør Birgith Laursen
Hold D: Start: Tirsdag den 11.01.2022 kl. 14.30 - kl. 15.15 Slut: Tirsdag den 03.05.2022
Hold E: Start: Tirsdag den 11.01.2022 kl. 15.15 - kl. 16.00 Slut: Tirsdag den 03.05.2022
Hold F: Start: Tirsdag den 11.01.2022 kl. 16.00 - kl. 16.45 Slut: Tirsdag den 03.05.2022
Hold G: Start: Tirsdag den 11.01.2022 kl. 16.45 - kl. 17.30 Slut: Tirsdag den 03.05.2022
I tilfælde af inkontinens kan man ikke deltage p.g.a. forøget risiko for bakterier i vandet.
Ingen undervisning i uge 7, Vinterferie og uge15, Påskeferie.
Pris 15 gange kr. 1.500,00 - Max 10 deltagere.
Tilmelding til holdene senest d. 07. januar 2022.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, Mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk
Undervisningen foregår på: SANO, Slagelsevej 32, 4230 Skælskør.
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Yoga - Skælskør Skole Nyhed
Underviser:Yogainstruktør Birgith Laursen - Slagelse
Yoga er for alle som ønsker at gøre noget for sig selv i hverdagen.
Yoganen vil give dig mere selvtillid, styrke immunsystemet, mindre stress, bedre søvnkvalitet
og højre livskvalitet, opnå en bedre koncentrationsevne og vægttab.
Lyder det noget for dig, har du nu muligheden i Skælskør.
Undervisningen foregår på Skælskør Skole - Hallen
Start Torsdag den 16. september 2021 kl. 16.00 til kl. 17.30
Slut: 25. november 2021
Ingen undervisning i uge 38 og uge 42 efterårsferie
Medbring måtte og evt. tæppe.
9 gange - 18 undervisningslektioner Pris kr. 540,00
Min. 10 deltagere

FORÅR 2022
Start:Torsdag den 06. januar 2022 kl. 16.00 til kl. 17.30
Slut: Torsdag den 17. Marts 2020
Ingen undervisning i uge 7
10 gange - 20 undervisningslektioner Pris kr. 600,00
Min. 10 deltagere
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass send en Mail til kk@events.dk eller SMS il Mobil 51357788

Aqua yoga sommerhold 2022
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 2022 kl. 18.00 til kl. 18.45
Slut: torsdag den 06. maj 2022
Hold 2: Start: torsdag den 06. april 2022 kl. 18.45 til kl. 19.30
Slut: torsdag den 06. maj 2022
Pris: 5 gange kr. 500,00 Max 12 deltagere 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 15. april 20212
Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk
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Aqua yoga 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 varme 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 16. september 2021 kl. 18.00 til kl. 18.45
Slut: Torsdag den 25. november 2021
Hold 2: Start: Torsdag den 16. september 2021 kl. 18.45 til kl. 19.30
Slut: Torsdag den 25. november 2021
Max 11 deltagere pr. hold
Pris: 10 gange kr. 1.000,00
Ingen undervisning i uge 42 efterårsferie
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, SMS Mobil: 51357780 eller Mail: kk@events.dk

Aqua yoga 2022
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 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 06. januar 2022 kl.18.00 til kl. 18.45
Slut: Torsdag den 17. Marts 2022
Hold 2 Start: Torsdag den 06. januar 2022 kl. 18.45 til kl. 19.30
Slut: Torsdag den 17. marts 2022 - Max 11 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 2022
Skoleleder Tine Sass, SMS Mobil: 51357780 eller Mail: kk@events.dk
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Mindfulness Sano

Underviser:Yogalærer Birgith Laursen
Glæde jer til en aften med ren forkæelse for krop,
sind og sjæl. Vi begynder med 1 times yoga i gymnastiksalen. Pause på 15 minutter.
Der vil stå saft, nødder og frugt i omklædnings rummet, som i kan nyde inden i går i bad og ifører jeres
badedragt. Derefter 45 minutter Aqua Yoga.
Aftenen slutter af med bad, lækker
bodyscrub og bodylotion. Dem der ønsker det kan
benytte sauna efter Aqua Yoga.
Det kan kun blive en dejlig aften.
Sted: Sano Slagelsevej 32, 4230 Skælskør
Dato: Fredag den 08. oktober 2021 - kl. 19.00 til kl. 21.30
Pris: Kr. 350,00 Incl. lokaleleje, bodyscrub, bodylotion. saft, frugt og nødder.
Medbring: Behageligt tøj til yoga og badedragt, håndklæder og evt. badekåbe.

Forår 2022
Glæd jer til en aften med ren forkæelse på Sano.
Vi begynder med 1 times yoga i gymnastiksalen. Pause på 15 minutter.
Der vil stå saft, nødder og frugt i omklædnings rummet, som i kan nyde
inden i går i bad og ifører jer badetøj. Derefter 45 minutter Aqua Yoga.
Aftenen sluttes af med bad, lækker bodyscrub og bodylotion. Dem der ønsker det kan
benytte sauna efter Aqua Yoga. Det kan kun blive en dejlig aften.
Sted: Sano Slagelsevej 32 4230 Skælskør
Dato: Fredag den 25. marts 2022 kl. 19.00 til kl. 21.30
Pris: Kr. 350,00 Incl. lokaleleje, bodyscrub, bodylotion. saft, frugt og nødder.
Medbring: Behageligt tøj til yoga og badetøj, håndklæder og evt. badekåbe.
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Strikke/Workshop

Bente Geil
www.geilsk.dk

Bente kommer med
sit raglanhæfte –
”Tag ud for raglan da”
Og vil denne aften vise modeller med raglan og fortælle om forskellige 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 og garn til prøverne.
Raglanhæftet kan købes af Bente Geil.

Sted: Skælskør Bibliotek mødesal
Onsdag den 10. november
2021
kl. 19.00 til kl. 21.30
Pris: Kr. 300,00
Max 25 deltager
KOK byder på
Kaffe/te - Kage
Tilmelding til Skoleleder
Tine Sass Mail:
kk@events.dk
eller SMS 51357780
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Maler Kursus
Workshop - Weekendkursus
Underviser: Søren Parmo - Måløv www.parmo.dk Atelier & Gallarier Stationsvej 1 2760 Måløv Mobil 40461496

Malerkurset med Søren Parmo er kursus i spontant maleri uden
regler og begrænsninger - det skal være sjovt og i kunsten findes
ingen regler - det er Søen Parmos udgangspunkt.
Lørdag den 30. oktober og søndag (sommertid slut)
den 31. oktober 2021
Begge dage fra kl. 10.00 til kl. 17.00
Sted: Eggeslevmagle Skole - Billedkunst.
Parkering overfor tanken på Næstvedvej.
Pris 16 undervisningslektioner kr. 1.200,00 Max 10 deltagere.
Medbring mad og drikke til frokost.
Der skal medbringes staffeli og lærred.
Inden kursets start modtages mail med
yderligere oplysninger.
Tilmelding til skoleleder Tine Sass Mobil
51357780 eller Mail kk@events.dk
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Glas Kurser - Slagelse
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 01. september 2021 kl. 19.00 til kl. 21.15.
Slut: Onsdag den 03. november 2021.
Undervisning i efterårsferien uge 42.
Pris: 10 gange - 30 undervisningslektioner kr. 1.200,00 incl.
betaling for lån af værktøj til Midgård

FORÅR 2022
Start: Onsdag den 12. januar 2022
kl. 19.00 til kl. 21.15.
Slut: Onsdag den 23. marts 2022
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

SOMMER 2022
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 glasfusing
giver mulighed for.
På værkstedet forefindes værktøj, og glas kan købes efter behov og afregnes med Anni.
Sted: Aktivitetscenter Midgård - Skolegade 8 - 4200 Slagelse
Start: Onsdag den 30. marts 2022 kl. 19.00 til kl. 21.15
Slut: Onsdag den 27. april 2022
Ingen undervisning i uge 15 Påske
Pris: 12 undervisningslektioner kr. 500,00 - incl. betaling for lån af værktøj til Midgården.
Max 10 deltagere.
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Surdejs kursus - NYHED

Ernæring og sundhed
Underviser: Annette Winther Skælskør Kurset er for deltagere som kunne tænke sig at lære at bage boller med surdej.
Kurset henvender sig til begyndere.
Deltagerene vil få en grundig guide til at komme i gang med deres egen surdej, og vil
sammen bage surdejs boller. Efter kurset får deltagerne opskrift på de boller vi har
bagt samt vejlidning til at opstarte og fodre surdejen.
Sted: Eggeslevmagle Skole - Køkken
Tid: Søndag den 07. november 2021
fra kl. 10.00 til kl. ca. 14.00
Pris kr. 175,00 Max 12 deltagere
Materialer købes og afregnes med Annette kr. 25,00

Forår2022
Sted: Eggeslevmagle Skole - Køkken
Tid: Søndag den 30. januar 2022 fra kl. 10.00 til kl. ca. 14.0
Pris kr. 175.00 max 12 deltagere
Materialer købes og afregnes med Annette KR. 25,00
Tilmelding til: begge hold Skoleleder Tine Sass,
SMS Mobil 51 35 77 80 eller Mail: kk@events.dk

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 15. september 2021kl. 18.00 - kl. 21.45
Slut: Onsdag den 24. november 2021
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 05. september 2021.
Tilmelding til: Skoleleder Tine Sass, SMS Mobil 51 35 77 80 eller
Mail: kk@events.dk

Forår 2022
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 09. februar 2022 kl. 18.00 - kl. 21.45
Hveranden onsdag.
Slut: Onsdag den 23. marts 2022.
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 2022.
Tilmelding til: Skoleleder Tine Sass,
SMS Mobil 51 35 77 80 eller Mail: kk@events.dk

Vindebro Klaver
Uderviser: Organist og underholdningsmusiker Knud Rasmussen, Slagelse.
Der undervises i nodelære og undervejs i grundlæggende musikteori så som akkorder (becifring)
med mere. Jeg foretrækker brug af klaverskole (spillebog hvor niveauet stillle og roligt stiger).
Medbring også gerne egne noder.
Undervisningen foregår på Skælskør Skole - Musikhuset.
Start: Tirsdag den 21. september 2021 - Tidspunkt aftales med Knud Rasmussen.
Slut: Tirsdag den 14. december 2021
Pris: 12 gange 22,5 minutter, Solo kr. 1.200,00.
Ingen undervisning i uge 42 Efterårsferie.
Yderligere oplysninger om klaver undervisning til
Knud Rasmussen mobil 51242937
Tilmelding til klaver, Skoleleder Tine Sass, mobil 51 35 77 80 eller mail: kk@events.dk

Forår 2022
Uderviser: Organist og underholdningsmusiker Knud Rasmussen, Slagelse.
Start: Tirsdag den 11. januar 2022 Tidspunkt aftales med Knus Rasmussen.
Slut: Tirsdag den 03. maj 2022.
Pris: 15 gange 22,5 minutter Solo kr. 1.500,00.
Ingen undervisning i uge 7, Vinterferie og uge 15, Påskeferie.
Yderligere oplysninger om klaver undervisning til
Knud Rasmussen mobil 51422937
Tilmelding til klaver, Skoleleder Tine Sass, mobil 51 35 77 80 eller mail: kk@events.dk

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 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.
Mobil 27 26 91 65, mail: npg@wienertrioen.dk.
Start: Onsdag den 01. september 2021, Slut: Onsdag den 08. december 2021.
Pris: 14 gange - 22,5 minutter kr. 1.400,00 ingen undervisning i uge 42, efterårsferie.

Forår 2022
Start: Onsdag den 05. januar 2022. Slut: Onsdag den 27. april 2022.
Pris: 15 gange - 22,5 minutter kr. 1.500,00.
Ingen undervisning i uge 7, Vinterferie og uge 15, Påskeferie.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk.
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Vindebro Blæseinstrument
Underviser: Musiker og musiklærer Gry Brus Madsen - Skælskør
Gry underviser i tværfløjte, blokfløjte, klarinet, obo og saxofon. Undervisningen tager udgangspunkt i
dine behov og ønsker. Kurset er for alle, som ønsker at spille et træblæseinstrument. Alle kan deltage
uanset tidligere erfaringer med musik og instrumenter. Den eneste forudsætning er, at du har lyst til
at opleve glæden ved at spille et instrument. Du kan starte uden musikalsk baggrund eller bruge
underviningen til at videreudvikle dine musikalske evner.Vi udforsker de genrer, du finder spændende eller ønsker at lære at kende. Eksempelvis klassisk, jazz, pop og musical. Vi arbejder med nodelæsning, teori, klang, udtryk og intonation efter behov og ønske. Kurset afholdes som soloundervisning.
Sted: Vestergade 9, 4230 Skælskør, dag og tidspunkt aftales med Gry.
Har du spørgsmål inden du melder dig til kurser er du velkommen til at kontakte
Gry på Mobil 41 42 46 53.
Start: Mandag den 30. august 2021 Slut: Mandag den 06. december 2021
Pris: 14 gange - 22,5 minutter kr. 1.400,00. Ingen undervisning i uge 42 - Efterårsferien.

Forår 2022
Start: Mandag den 03. januar 2022, Slut: Mandag den 02. maj 2022.
Tidspunkter aftales med Tanja Dræberg.
Ingen undervisning i uge 7 Vinterferie og uge 16 Påskeferie: 16 gange - 22,5 minutter kr. 1.600,00
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk.

Fra ”Avenue til solitudevej”
Uderviser: Organist og underholdningsmusiker 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
Følgende datoer, tirsdg den 21. september, tirsdag den 05. oktober, tirsdag den 02. november,
tirsdag den 16. november, tirsdag den 30. novmber og tirsdag den 14. december 2021
kl. 13.30 til kl. 15.00
Pris. 6 gange - 12 undervisningslektioner kr. 450,00. Min. 10 deltager.

Forår 2022
Følgende datoer, tirsdag den 11. januar, tirsdag den 25. januar, tirsdag den 08. februar,
tirsdag den 22. februar, tirsdag den 08. marts og tirsdag den 22. marts 2022
kl. 13.30 til kl. 15.00
Pris. 6 gange - 12 undervisningslektioner kr. 450,00. Min. 10 deltagere.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk
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Vilde Spiselige Planter
Guidet tur søndag d. 26. sep. 2021
med Lise Mcalpine Kristiansen
www. opdagnaturen.dk
Tag med på opdagelse efter efterårets vilde spiselige planter i
den skønne natur omkring Kobæk.
Om efteråret bugner naturens spisekammer med nødder, bær
og frugter - og man kan finde grønne spiselige
spislige urter. Brombær,
hasselnødder og brændenælder kender de fleste, mens rønnebær, slåenbær og tjørnebær er mindre kendt.Vi går på jagt
med alle sanser - Vi kigger, dufter, smager og mærker - så I
lærer de mest almindelige planter godt at kende.
Efter den guidede tur får vi smagsprøver på vildt mad f.eks. brændenældeboller, røllikesmør,
rønnebærgele, Hvidtjørnschutney
Hvidjørnchutney og brombærmoussekage på hasselnøddebund. Gode råd til
opbevaring og anvendelse indgår også - og i får opskrift på vilde madretter med hjem.
Søndag den 26. september 2021 kl. 10.00 - kl. 13.00
Sted: Naurskolen Vasebro, Lodshusvej 50, 4230 Skælskør
Gå-turens længde ca. 2-3 km
Pris incl. smagsprøver og opskrifter kr. 225,00. Praktisk tøj efter vejret.
Medbring: Kurv, saks, havehandsker, det er også mligt at låne på selve dagen.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass mail kk@events.dk
senest den 15. september 2021

Svampe tur
Underviser: Naturvejleder Keld Hauge, Korsør Skov
Kom ud i den dejlige efterårsskov og lær lidt om hvilke
svampe der er gode at spise. Turens længde er ca. 4 km
gennem varieret terræn.
Lørdag den 2. oktober kl. 11.00 til 14.00
Pris kr. 175,00
Mødested: Lystskoven Campings
Gæsteparkering - Skovvejen - Korsør
Praktisk tøj efter vejret.
Medbring: Kurv, kniv og børste.
Når turen er forbi, bliver høsten
høstet sorteret af
Keld Hauge.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass
mail kk@events.dk senest
den 15. september 2021
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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
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Debatarrangement med

Thomas
Blachman

Onsdag den 06. oktober
2021 kl. 19.00 - kl. 21.00
Enestående mulighed for at
opleve Thomas Blachman
som er musiker komponist ,
producer og Grammy vinder.
Thomas blev for alvor kendt,
da han optrådte som nådeløs
dommer på TV3s Idols og Dr´s
X Factor. Med sine kontante
udtalelser og gennemslagskraftige karakter blev Thomas
omgående et samtaleemne i
den danske befolkning.

BILLETTER
Send en mail til
kk@events.dk
Betaling Netbank
Nordea reg, nr. 0343
Kontonr. 6264638354
Kvittering fra banken
gælder som billet/
billetter
Pris kr. 150,00

Stil gerne spørgmål inden
foredraget. Thomas
Blachmans foredrag/oplæg
fungerer som et Q & A hvor
publikum på forhånd kan stille
spørgsmål,
som Thomas Blachman vil
besvare - han svarer på alt.
Send gerne dine spørgsmål til
mail kk@events.dk
Denne aften er vores formand
Rita Bojesen ordstyrer.
Vi ses i Dalmose Hallen Stationsvej 53 Dalmose.
I pausen kan der købes
øl/vand

