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KREATIV OPLYSNINGS KREDS
Program for efterår og forår 2022/2023

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:
Kirsten Ærø, formand
Birkehegnet 144, 4700 Næstved Mobil 20426698, e-mail: kirsten@naestvedaftenskole.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-mail: jesperlund57@stofanet.dk
Mette Nielsen, medlem
Skovvej 19, 4230 Skælskør, Mobil 61241586, e-mali frk@larsen.mail.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

Generalforsamling:
Afholdes onsdag den 15. marts 2023 på Skælskør Bibliotek.
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
Restaurant Kok 25, Strandgade 25, 4230 Skælskør
Tilmelding til generalforsamlingen senest den 01. marts 2023.

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.
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Velkommen!
Til sæson efterår 2022 og forår 2023
Kig i programmet, der er flere nyheder inden for sundhedsfag, madlavning, ture og foredrag.
Aftenskolen har fået ny formand. Rita Bojesen er flyttet til Marienlyst og er stoppet efter
8 år. Kirsten Ærø er Skoleleder for DOF Næstved, er Regionsformand og sidder i
Forretningsudvalget for DOF.

Prisstigninger på vores hold
Slagelse Kommune skal spare og det går desværre også udover aftenskolerne.
For holdene på SANO, pris stigning på leje af bassinet og forventet yderligere stigning
pr. 01. januar 2023. Det er et trist udvikling for folkeoplysningen.
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 hensyntagen 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 februar 2023 kl. 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
23

Underviser: Yogalærer Birgith Laursen - Slagelse
Varmtvandstræning øger bevægeligheden og styrker, koordination og balance i kroppen og
løser op for spændinger i din krop. Træning i det vame vand er skånsomt, da du bliver vægtløs og kan effektivt styrke i mukulaturen uden at belaste kroppen. Bevægelse i vandet giver
ny energi i kroppen.Vi træner kondition, smidighed og styrke og laver nogle gode afspændingsøvelser i det varme vand. Alle kan deltage på holdene.

Bemærk tidspunktet er ændret!

Hold B: Start Mandag den 29.08 2022 kl. 15.00 - kl. 15.45 Slut Mandag den 19.12. 2022
Hold C: Start Mandag den 29.08. 2022 kl. 15.45 - kl. 16.30 Slut Mandag den 19.12. 2022.
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. 1.600,00 Max 10 deltagere.
Ingen undervisning i uge 42 og uge 43.
Tilmelding til begge hold senest den 25. august 2022.
Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk
Undervisningen foregår på: SANO, Slagelsevej 32, 4230 Skælskør.

Forår 2023
Bemærk tidspunktet er ændret!

Hold B: Start Mandag den 09. 01.2023 kl. 15.00 - kl. 15.45. Slut Mandag den 01.05..2023
Hold C: Start Mandag den 09. 01.2023 kl. 15.45 - kl. 16.30. Slut Mandag den 01.05.2023
Pris: 15 gange 45 minutter i bassinet kr. 1.600,00 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 15, Påskeferie.
Tilmelding til begge hold senest den 06. januar 2023 - Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller
mail: kk@events.dk
Undervisningen foregår på: SANO, Slagelsevej 32, 4230 Skælskør

Varmtvandstræning Sommerhold 2023
Underviser: Yogalærer Birgith Laursen - Slagelse - BLANDET HOLD
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. 09. maj 2023 kl. 14.30 - kl. 15.15 Slut: Tirsdag d. 31.maj .2023
Hold 2: Start: Tirsdag d. 09. maj 2023 kl. 15.15 - kl. 16.00 Slut: Tirsdag d. 31. maj 2023
Hold 3: Start: Tirsdag d. 09. maj 2023 kl. 16.00 - kl. 16.45 Slut: Tirsdag d. 31. maj 2023
Pris 4 gange, kr. 450,00 - Max 10 deltagere.
Tilmelding senest d. 15. april 2023
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
Underviser: Yogalærer Birgith Laursen - Slagelse
Varmtvandstræning øger bevægeligheden og
styrker, koordination og balance i kroppen og
løser op for spændinger i din krop. Træning i
det vame vand er skånsomt, da du bliver
vægtløs og kan effektivt styrke i mukulaturen
uden at belaste kroppen. Bevægelse i vandet
giver ny energi i kroppen.Vi træner kondition, smidighed og styrke og laver nogle gode
afspændingsøvelser i det varme vand. Alle kan
deltage på holdene.

Hold D: Start: Tirsdag den 30.08.2022 kl. 14.30 - kl. 15.15 Slut: Tirsdag den 20.12.2022
Hold E: Start: Tirsdag den 30.08.2022 kl. 15.15 - kl. 16.00 Slut: Tirsdag den 20.12.2022
Hold F: Start: Tirsdag den 30.08.2022 kl. 16.00 - kl. 16.45 Slut: Tirsdag den 20.12.2022
Hold G: Start: Tirsdag den 30.08.2022 kl. 16.45 - kl. 17.30 Slut: Tirsdag den 20.12.2022
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. 1.600,00 - Max 10 deltagere.
Ingen undervisning i uge 42 og uge 43.
Tilmelding til alle holdene senest den 29. august 2022.
Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk
Undervisningen foregår på: SANO, Slagelsevej 32, 4230 Skælskør.

Varmtvandstræning Forår 2023 blandet hold
Underviser: Yogalærer Birgith Laursen - Slagelse
Hold D: Start: Tirsdag den 10.01.2023 kl. 14.30 - kl. 15.15 Slut: Tirsdag den 02.05.2023
Hold E: Start: Tirsdag den 10.01.2023 kl. 15.15 - kl. 16.00 Slut: Tirsdag den 03.05.2023
Hold F: Start: Tirsdag den 10.01.2023 kl. 16.00 - kl. 16.45 Slut: Tirsdag den 03.05.2023
Hold G: Start: Tirsdag den 10.01.2023 kl. 16.45 - kl. 17.30 Slut: Tirsdag den 03.05.2023
I tilfælde af inkontinens kan man ikke deltage p.g.a. forøget risiko for bakterier i vandet.
Ingen undervisning i uge 7, Vinterferie og uge14, Påskeferie
Pris 15 gange kr. 1.600,00 - Max 10 deltagere.
Tilmelding til holdene senest d. 06. januar 2023
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
Underviser: Yogalærer 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 01. september 2022 kl. 16.00 til kl. 17.30
Slut:Torsdag den 24. november 2022
Ingen undervisning i uge 42, efterårsferie og uge 43 og 46.
Medbring måtte og evt. tæppe.
10 gange - 20 undervisningslektioner Pris kr. 650,00
Min. 10 deltagere

FORÅR 2023
Start:Torsdag den 05. januar 2023 kl. 16.00 til kl. 17.30
Slut: Torsdag den 16. marts 2023
Ingen undervisning i uge 7
10 gange - 20 undervisningslektioner kr. 650,00
Min. 10 deltagere
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass send en Mail til kk@events.dk eller SMS il Mobil 51357788

Aqua yoga sommerhold 2023
Underviser: Yogalærer 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 13 april 2023 kl. 18.00 til kl. 18.45
Slut: torsdag den 11. maj 2023
Hold 2: Start: torsdag den 13. april 2023 kl. 18.45 til kl. 19.30
Slut: torsdag den 11. maj 2023
Pris: 5 gange kr. 550,00 Max 11 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 2023
Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller Mail: kk@events.dk
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Aqua yoga 2022
Underviser: Yogalærer 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 01 september 2022 kl. 18.00 til kl. 18.45
Slut: Torsdag den 17. november 2022
Hold 2: Start: Torsdag den 01 september 2022 kl. 18.45 til kl. 19.30
Slut: Torsdag den 17. november 2022
Ingen undervisning i uge 42, efterårsferie og uge 43.
Pris: 10 gange kr. 1.100,00 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 10. september 2020
Skoleleder Tine Sass, SMS Mobil: 51357780 eller Mail: kk@events.dk

Aqua yoga 2023
Underviser: Yogailærer 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 05. januar 2023 kl.18.00 til kl. 18.45
Slut: Torsdag den 16. Marts 2023
Hold 2 Start: Torsdag den 05. januar 2023 kl. 18.45 til kl. 19.30
Slut: Torsdag den 16. marts 2023 - Max 11 deltager pr. hold.
Pris: 10 gange kr. 1.100,000 Max 11 deltager
Ingen undervisning i uge 7 Vinterferie
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 forkælelse 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.
Det anbefales ikke at spise aftensmad inden undervisningen.
Sted: Sano Slagelsevej 32, 4230 Skælskør
Dato: Fredag den 07. oktober 2022 - kl. 19.00 til kl. 21.30
Pris: Kr. 375,00 Incl. lokaleleje, bodyscrub, bodylotion. saft, frugt og nødder.
Medbring: Behageligt tøj til yoga og badedragt, håndklæder og evt. badekåbe.

Forår 2023
Samme program som overstående
Sted: Sano Slagelsevej 32 4230 Skælskør
Dato: Fredag den 10. marts 2023 kl. 19.00 til kl. 21.30
Pris: Kr. 400,00, Incl. lokaleleje, bodyscrub, bodylotion. saft, frugt og nødder.
Medbring: Behageligt tøj til yoga og badetøj, håndklæder og evt. badekåbe.

NYHED Yoga for mænd
Underviser:Yogalærer med efteruddannelse indenfor Yin Yoga
Jette Fichner Andersen - Skælskør
Er du mand og har lyst til at prøve yoga?
Det kræver ingen forudsætninger. Alle kan være med, bare du kan komme op og ned fra
gulvet. Har du særlige helbredsmæssige udfordringer, er det måske en god ide at tale med
din læge.
Måske føler du, at du er alt for stiv i kroppen til at kunne gå til yoga, eller måske synes du
ikke, at det er tiltagende, at melde sig til et yogahold med mange kvinder, så vil det hold
være noget for dig.
Yoga er et godt supplement til andre sportsgrene og vi vil stille og roligt arbejde hen imod
mere fleksibilitet og smidighed i kroppen. vi afslutter med en god lang afspænding.
Medbring behageligt tøj, yoga måtte, tæppe, vand og et godt humør.
En god ide, ikke at spise for meget inden undervisningen
Sted: Skælskør Skole- Gymnastiksalen
Start:Tirsdag den 13. september 2022 kl. 17.30 til kl. 19.00
Slut Tirsdag den 22. november 2022
Pris: Kr. 650,0010 gange - 20 undervisningslektioner
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass Mail: kk@events.dk eller SMS 51357780
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TRE Tension Trauma Release Exercise NYHED
Underviser: Fysioterapeut Ania Due Klitte - Ringsted
TRE Eer en selvhjælps metode, som består af en række øvelser, der sætter gang i en rytmemekanisme i kroppen, som kan være med til at forløse fysiske såvel som følelsesmæssige
ubalancer. TRE øvelserne kan bruges og integreres i dit daglige liv og støtte dig i et spændings- og stress regulere.
Efter du har praktiseret TRE og kroppen har rystet, vil du kunne føle dig afslappet og afspændt. Måske du vil finde dyb ro eller føle dig opløftet og genopladt.
Sted: Skælskør Skole - Gymnastik Salen
Start: Fredag den 23. september 2022 kl. 16.00 til kl. 18.00
Fredag den 30. september 2022
Fredag den 07. oktober 2022
Pris: 3 gange kr. 400,00
Medbring yogamåtte, tæppe,pude og drikkelse.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass Mail: kk@events.dk eller
SMS 51357780 - senest den 15. september 2022.

NYHED Yin-Yoga
Underviser:Yogalærer med efteruddannelse indenfor Yin Yoga
Jette Fichner Andersen - Skælskør
Jette glæder sig til som tilflytter, at undervise i Skælskør og glæder sig til at møde jer.
I Yin Yoga arbejder vi med bindevævet, så det kan holdes smidigt, hydreret og sundt, så vi
ikke bliver alt for stive i kroppen.Yin Yoga er en rolig yogaform, hvor stillingerne primært er
siddende eller liggende og vi har fokus på området omkring hofter, bækken og lænd.
Stillingerne holdes i 3-5 min. ad gangen.Vi slutter altid af med en dejlig afspændig.
Yin Yoga er for alle. Du behøver hverken, at være smidig eller stærk, men har du særlige
udfordringer f.eks. med diskoprolaps eller osteoporose, bør du måske konsultere din læge
inden.
Medbring yoga måtte og 1-2 tæpper og tag gerne en ekstra trøjr og lne strømper med, da vi ligger
passivt i stillingerne i flere minutter af gangen, så det kan være lidt køligt.
Sted: Skælskør Skole - Gymnastiksalen
Start:Tirsdag den 21. februar 2023 kl. 17.00 til kl. 18.30
Slut: Tirsdag den 02. maj 2023
Pris: 10 gange - 20 undervisningslektioner kr. 650,00
Tilmleldning til Skoleleder Tine Sass Mail kk@events.dk - senest den 01. februar 2023
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Grafisk Kursus i fred og ro
Hensynstagen undervisning
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 hyggeligt og sjovt.
Vi arbejder med forskellige grafiske teknikker efter ønske.
Collografi, monotypi, træsnit, linoleumstryk, 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: Tirsdag den 13. september 2022 Kl. 13.15 til kl. 17.15
Slut: Tirsdag den 22. november 2022
Ingen undervisning i uge 42
Prisen udregnes på antal deltager og er incl. lokaleleje.
Max 7 deltagere.
Undervisningen foregår på Sandvejsbanken 2, 4220 Korsør.
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

Arbejde udført af deltager

FORÅR 2023
Datoer for denne sæson aftales med Susanne Thea.
For yderligere oplysninger kontakt Susanne Thea
mail@susannethea.com mobil: 21228251
Tilmeldning til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780
eller Mail: kk@events.dk.

Arbejde udført af deltager
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Debatarrangement

Kræft, trit &
retning
og Cannabis

Søs
Egelind
Onsdag den 01.
marts 2023
kl. 19.00
Det Røde Pahus,
Skælskør
Søs er Dobbelt verdensmester i Overlevelse af lymfe kræft og
også en ondartet modermærkekræft og deler rundhåndet ud af
egne erfaringer i et personligt, livsbekræftende og positivt
debatarrangement om livstruende sygdom og hvordan man kan
gå igennem en voldsom krise og komme ud på den anden side
som et klogere, mere lykkeligt og taknemmeligt menneske.

Pris kr. 100,00
Billetter Send en Mail til kk@events.dk
Betaling Netbank: Nordea reg. nr. 0343
Kontonr. 6264638354
Kvittering fra Banken gælder som billet.
Der er mulighed for køb af vand og alkoholfri øl
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Glas kurser - Slagelse
Glas fusing
for begyndere
og øvede
Underviser Anni Sundbo Olsen - Boeslunde
På Midgård er der et dejligt værksted til glasarbejde. har du
lyst til, at prøve er der mulig for at for det. I de næste 2
sæsoner er der flere hold, færre gange, men med temaer
indenfor glasfusing.
Værktøj forefindes og glas kan købes efter behov.

Frit arbejde - tema: Figurer
Sted: Aktivitetscenter Midgård - Skolegade 8 - 4200 Slagelse.
Start: Onsdag den 17. august 2022 kl. 19.00 til kl. 21.15. Slut: Onsdag den 14. september 2022
Start:Torsdag den 18. august 2022 kl. 19.00 til kl. 21.15 Slut Torsdag den 15. september 2022
Pris: 5 gange - 15 undervisningslektioner kr. 600,00 pr. hold
Max 10 deltager
Betaling for lån af værktøj kr. 20,00 pr. gang, betales til Anni

Frit arbejde - tema: Krakelering
Sted: Aktivitetscenter Midgård - Skolegade 8 - 4200 Slagelse.
Start: Onsdag den 21. september 2022 kl. 19.00 til kl. 21.15 Slut: Onsdag den 19. oktober 2022
Start:Torsdag den 22. september 2022 kl. 19.00 til kl. 21.15 Slut: Torsdag den 20. oktober 2022
Pris: 5 gange - 15 undervisningslektioner kr. 600,00 pr. hold
Max 10 deltager
Betaling for lån af værktøj kr. 20,00 pr. gang, betales til Anni

Frit arbejde - tema: Jul
Sted: Aktivitetscenter Midgård - Skolegade 8 - 4200 Slagelse.
Start: Onsdag den 26. oktober 2022 kl. 19.00 til kl. 21.15
Slut: Onsdag dn 23. november 2022
Start:Torsdag den 27. oktober 2022 kl. 19.00 til kl. 21.15
Slut: :Torsdag den 24. november 2022
Pris: 5 gange - 15 undervisningslektioner kr. 600,00 pr. hold
Max 10 deltager
Betaling for lån af værktøj kr. 20,00 pr. gang, betales til Anni
Tilmelding til de forskellige temaer til:
Skoleleder Tine Sass Send en Mail til kk@events.dk
Husk - skriv dag og hvilke tema du gerne vil tilmeldes.

www.koksh.dk

Kurser 2023
Glas fusing
for begyndere og øvede
Underviser Anni Sundbo Olsen - Boeslunde
På Midgård er der et dejligt værksted til glasarbejde. har du lyst til, at prøve er der mulig for
at for det. I denne sæson er der flere hold, færre gange, men med temaer indenfor glasfusing.
Værktøj forefindes og glas kan købes efter behov.

Frit arbejde - tema: Stretchning
Sted: Aktivitetscenter Midgård - Skolegade 8 - 4200 Slagelse.
Start: Onsdag den 11. januar 2023 kl. 19.00 til kl. 21.15 Slut: Onsdag den 15. februar 2023
Start:Torsdag den 12. januar 2023 kl. 19.00 til kl. 21.15 Slut:Torsdasg den 16. februar 2022
Pris 6 gange - 18 undervisnngslektioner kr. 725,00
Max 10 deltager
Betaling for lån af værktøj kr. 20,00 pr. gang afregnes med Anni

Frit arbejde - tema: Indlæg af
metaller og oxyper
Sted: Aktivitetscenter Midgård - Skolegade 8 - 4200 Slagelse.
Start: Onsdag den 22. februar 2023 kl. 19.00 til kl. 21.15
Slut Onsdag den 26. april 2023
Start:Torsdag den 23. februar 2023 kl. 19.00 til kl. 21.15
Slut: Torsdg den 27. april 2023
Ingen undervisning i uge 12
Pris: 6 gange - 18 undervisningslektioner kr. 725,00
Max 10 deltager
Betaling for lån af værktøj kr. 20,00 pr. gang afregnes med Anni

Frit arbejde -tema: SLURRY
er arbejde i våd Fritte
Sted: Aktivitetscenter Midgård - Skolegade 8 - 4200 Slagelse.
Start: Onsdag den 03. maj 2023 kl. 19.00 til kl. 21.15
Slut: Onsdag den 07. juni 2023
Start:Torsdag den 04. maj 2023 kl. 19.00 til kl. 21.15
Slut: Torsdag den 08. juni 2023
Pris: 6 gange - 18 undervisningslektioner kr. 725,00 pr. hold
Max 10 deltager
Betaling for lån af værktøj kr. 20,00 pr. gang afregnes med Anni
Tilmelding til de forskellige temaer til:
Skoleleder Tine Sass Send en Mail til kk@events.dk
Husk - skriv dag og hvilke tema du gerne vil tilmeldes.

www.koksh.dk

Mad for alle...

NYHED

lær at lave

Marokkansk /arabisk mad
Underviser: Suad Akram Echkantana og hendes mor
Det arabiske/marokkanske køkken er fyldt md lækre og eksotiske
retter. Maden behøver ikke som mange tror, at være stærk og
meget krydret.Vi skal lave flere forskellige retter. som f.eks.
M´semen, Moroccan Couscous, Harira.Vi lærer, at lave lækkert tilbehør til retterne.
Ingredienserne kan findes i lokale supermarked og lokale markeder.Vi laver maden sammen og spiser sammen bagefter.
Vi hjælpes med opvask og oprydning.
Udgifter til råvarer ca. kr. 100,00 som afregnes med Suad.
Opskrifter får i pr. gang.
Sted: Eggeslevmagle Skole - Skolekøkkenet
Tid: Lørdag den 03. september.
Lørdag den 17. september
Lørdag den 01. oktober 2022 Kl. 11.00 til kl. 16.00
Pris: 3 gange kr. 500,00 Max 12 deltager - Tilmeldning senest den 01. september 2022
Tilmeldning til Skoleleder Tine Sass Mail: kk@events.dk eller SMS 51357780

Vegetar mad
Underviser: Annette Winther - Skælskør
Du behøver ikke være veganer/vegetar/flexitar. Kurset er for alle der søger
inspiration i det grønne køkken.
Dette kursus er for dig, som vil reducere dit købforbrug, men mangler
inspiration til, at lave et lækkert aftenmåltid uden kød. På kurset vil du få
inspiration til nye velsmagende måltider. Der vil være fokus på, at det skal
være måltider, som er nemme at lave
og ikke kræver en masse specielle ingredienser og udstyr.
Du vil få udleveret opskrifterne til alle retterne, så du efter kurset selv kan lave maden i dit
eget køkken.Materialeudgifter ca. kr. 50,00 afregnes med Annette.
Drikkevarer medbringes.
Sted: Eggeslevmagle Skole - Køkkenet - indgang i skolegården.
Start: Onsdag den 07. september kl. 18.00 til kl. 21.45
Hveranden onsdag, dog ikke undervisning i uge 42
Slut: Onsdag den 26. oktober.
Pris: 4 gange - 20 undervisningslektioner kr. 525,00 - Max 12 deltager.
Tilmelding senest den 01. september 2022
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass mail kk@events.dk eller SMS 51357780

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 14. september 2022 kl. 18.00 - kl. 21.45
Slut: Onsdag den 23. november 2022
Pris: 6 gange - 30 undervisningslektioner kr. 800,00
Max 16 deltager.
Materialeforbrug ca. kr. 100,00 pr. gang,
som afregnes med Thomas fra gang til gang.
Drikkevarer medbringes.
Tilmelding til holdet senest den 05. september 2022.
Tilmelding til: Skoleleder Tine Sass, SMS Mobil 51 35 77 80 eller
Mail: kk@events.dk

Forår 2023
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 08. februar 2023 kl. 18.00 - kl. 21.45 Hveranden onsdag.
Slut: Onsdag den 22. marts 2023.
Pris: 4 gange 20 undervisningslektioner kr. 525,,00 for 12 deltager.
Materialeforbrug ca. kr. 100,00 pr. gang afregnes med Thomas.
Drikkevarer medbringes.
Tilmelding til holdet senest den 01. februar 2023.
Tilmelding til: Skoleleder Tine Sass,
SMS Mobil 51 35 77 80 eller Mail: kk@events.dk
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Vindebro Klaver
Underviser: 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 27. september 2022 - Tidspunkt aftales med Knud Rasmussen.
Slut: Tirsdag den 13. december 2022
Pris: 11 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 2023
Uderviser: Organist og underholdningsmusiker Knud Rasmussen, Slagelse.
Start: Tirsdag den 10. januar 2023 Tidspunkt aftales med Knus Rasmussen.
Slut: Tirsdag den 11. april 2023
Pris: 12 gange 22,5 minutter Solo kr. 1.300,00.
Ingen undervisning i uge 7, Vinterferie og uge 14, 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 31. august 2022
Slut: Onsdag den 07. december 2022.
Pris: 14 gange - 22,5 minutter kr. 1.500,00 ingen undervisning i uge 42, efterårsferie.

Forår 2023
Start: Onsdag den 04. januar 2023.
Slut: Onsdag den 26. april 2023.
Pris: 15 gange - 22,5 minutter kr. 1.600,00.
Ingen undervisning i uge 7, Vinterferie og uge 14, 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: Lile Egedevej 55 - 4220 Korsør
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 29 august 2022 - Slut: Mandag den19. december 2022
Pris: 16 gange - 22,5 minutter kr. 1.750,00.
Ingen undervisning i uge 42 - Efterårsferien

Forår 2023
Start: Mandag den 09. januar 2023 - Slut: Mandag den 15. maj 2023
Pris: 16 gange - 22,5 minutter kr. 1.750,00
Ingen undervisning i uge 7 Vinterferie og uge 15 Påskeferie:
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk.

Fra ”Avenue til Solitudevej”
Underviser: 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 06. september, tirsdag den 04. oktober, tirsdag den 01. november,
tirsdag den 15. november, tirsdag den 29. novmber og tirsdag den 13. december 2022
Tid: kl. 13.30 til kl. 15.00
Pris. 6 gange - 12 undervisningslektioner kr. 500,00 Min. 10 deltager.

Forår 2023
Følgende datoer, tirsdag den 10. januar, tirsdag den 24. januar, tirsdag den 07. februar,
tirsdag den 21. februar, tirsdag den 07. marts og tirsdag den 21. marts 2023
Tid: kl. 13.30 til kl. 15.00
Pris. 6 gange - 12 undervisningslektioner kr. 500,00. Min. 10 deltagere.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk
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Vilde Spislige Planter
Guidet tur søndag den 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 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, Hvidjtørnchutney og brombærmoussekage på hasselnøddebund. Gode råd til
opbevaring og anvendelse indgår også - og i får opskrift på vilde madretter med hjem.
Søndag den 25. september 2022 kl. 10.00 - kl. ca. 13.00
13.00
Sted: NaturskolenVasebro,
Vasebro,Lodshusvej
Lodshusvej50,
50,4230
4230Skælskør
Skælskør- -Gå-turens
Gå-turenslængde
længdeca.
ca.2-3
2-3km
km
Pris incl. smagsprøver og opskrifter kr. 275,00.
275,00.Børn
Børnbetaler
betalerkun
kunfor
forsmagsprøver.
smagsprøver.
Praktisk tøj efter vejret.
Medbring: Kurv, saks,
saks,havehandsker,
havehandsker,det
detererogså
ogsåmuligt
muligtatatlåne
lånepå
påselve
selvedagen.
dagen.
Tilmelding til SkolelederTine
Tine Sass
Sass mail
mail kk@events.dk
kk@events.dk senest
senest den
den 15.
15. september
september 2022
2022

Strandens spislige plante om foråret - 2023
Guidet tur søndag med Lise Mcalpine Kristiansen
www.opdagnaturen.dk

Kom med
med på
på opdagelse
opdagelse efter
efter planter
planter ii strandens
strandens spisekammer.
spisekammer.
Kom
Vi
går
på
jagt
efter
forårets
spislige
planter
i
den
skønne
natur langs
langs kysten
kysten ved
ved Kobæk.
Kobæk.
Vi går på jagt efter forårets spislige planter i den skønne natur
Brændnælder, skvalderkål
skvalderkål og
og ramsløg
ramsløg kender
kender de
de fleste,
fleste, mens
Brændnælder,
mens strandlarve,strandnælde
strandlarve,strandnælde og
og rølrøllil
er
indre
kendt.
Sanserne
bliver
sat
i
spil
vi
kigger,
snuser,
mærker
og
smager
så
i
lærer
lilker mindre kendt. Sanserne bliver sat i spil - vi kigger, snuser, mærker og smager - så i lærer
planterne godt
godt at
at kende.
kende. II får
planterne
får gode
gode råd
råd til
til hvordan
hvordan II kommer
kommer igang
igang med
med at
at samle
samle og
og hvordan
hvordan
anvender de
de Vilde
Vilde planter
planter ii almindelige
almindelige madretter
madretter ii hverdagen.
hverdagen.
II anvender
Efter gåturen
gåturen bliver
bliver II budt
budt på
på smagsprøver
smagsprøver på
på vild
vild mad
mad f.eks.
f.eks. nældetærte,
Efter
nældetærte,brandnældeboller,
brandnældeboller,
røllikens, strandlarver,
strandlarver, tzatziki
røllikens,
tzatziki og
og vildrose
vildrose panna-cotta.
panna-cotta. De
De indsamlede
indsamlede planter
planter bliver
bliver udstillet
udstillet
og
I
får
madopskrifter
med
hjem.
Søndag
den
14.
maj
2023
kl.
10.00
kl.
ca.
13.00
og I får madopskrifter med hjem. Søndag den 14. maj 2023 kl. 10.00 - kl. ca. 13.00
Sted: NaturskolenVasebro, Lodshusvej 50, 4230 Skælskør
Gå-turens længde ca. 2-3 km
Pris incl. smagsprøver og opskrifter kr. 275,00. Børn betaler kun for smagsprøver.
Praktisk tøj efter vejret.
Medbring: Kurv, saks, havehandsker, det er også muligt at låne på selve dagen.
Tilmelding til SkolelederTine Sass Mail: kk@events.dk
senest den 01. maj 2023
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Strikke Foredrag 2023
Multikunstnerhåndværker
og strikke rebel

Mette Larsen
Blans Sønderborg

Torsdag den 23. februar
kl. 19.00
Skælskør Bibliotek Mødesal
Pris kr. 100,00
Deltog i Den Store Strikkedyst på TV-Syd i 2015 og
nåede til finalen.
Efter den fantastiske oplevelser åbnede der sig døre
jeg ikke havde set før. Pludselig blev
jeg opmærksom på at strikkematerialerne var mere
end garn. Og så tog det fart - mit strikkeliv ændrede
sig til en passion - en livstil som i dag ikke lader sig styre.
Kom og oplev denne skønne kvinde.
Følg Mette på Facebook KREATIV STRIK - NO LIMITS og
Instagram KREATIV_STRIK_NOLIMITS_STRIK

Tilmelding til Skoleleder Tine Sass Mail kk@events.dk eller SMS 51357780

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.
Søndag den 2 oktober 2022 kl. 11.00 til 14.00
Pris kr. 200,00
Mødested: Lystskoven Campings gæsteparkering - Skovvejen - Korsør
Praktisk tøj efter vejret. Medbring: Kurv, kniv og børste.
Når turen er forbi, bliver høstet sorteret af Keld Hauge.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass Mail: kk@events.dk senest den 15. september 2022

Debatarrangement
Kom og hør:

Rasmus
Tantholdt
Tirsdag
den 13. september
Det Røde Pakhus
Skælskør

Rasmus blev uddannet på Danmarks Journalisthøjskole i juni 2000. Han begyndte på TV2
nyhederne indlandsredaktion i juni 2000 og på udlandsredaktionen fra 2003. Rasmus har modtaget adskillige priser for sit journalistiske arbejde og talent; han fik tildelt et German Marshall
Fellowship i 2006, vandt Steen Bådsgaard Prisen i 2009, og i 2012 og 2014 vandt han TV-prisen
for årets bedste nyhedsindslag, der uddeles af mediebranchen.
Historie fra Verdens Brændpunkter
Hør hele Danmarks TV2 korrespondent Rasmus Tantholdt fortælle om sit liv bag kameraet på godt
og ondt. Om de etiske og moralske dilemmaer, og om risikoen ved at arbejde i lande ramt af krig
eller naturkatastrofer. Om de alvorlige historier men også de mange pudsige episoder, der opstår
på de mange rejser rundt i verden. Et foredrag med alvor og humor, der altid er brand aktuelt.
Senest var Tantholdt som den eneste skandinaviske journalist i Kyiv i de kritiske uger, da russerne
invaderede Ukraine.
40 dage i Ukraine
Som den eneste skandinaviske journalist rapporterede Rasmus Tantholdt fra Kyiv i de kritiske uger
under russernes invasion af Ukraine. Hør ham fortælle om den største historie, han nogensinde har
dækket, om en krig, der pludselig kom meget tæt på og om et telefonopkald, han aldrig glemmer.
Rasmus Tantholdt har siden 2003 været international korrespondent i diverse konflikter-; krigs- og
katastrofeområder, og har bl.a. dækket krigene i Ukraine, Irak, Afghanistan, Syrien og det arabiske
forår. Selv føler Rasmus, at han har oplevet, hvad andre oplever på tre-fire liv.

Biletter: Max 190 pladser
Send en Mail til kk@events.dk
Betaling Netbank: Nordea reg, nr. 0343
Kontonr. 6264638354
Kvittering fra banken gælder som billet/billetter.
Pris kr. 100,00
Der kan købes vand og alkoholfri øl, før og i pausen

