
LOFnyt Kan du ikke læse nyhedsbrevet?
Besøg Thymors

Se alle vores spændende kurser og foredrag i
det nye år.
Du ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi håber at se dig igen i det nye år til et af
vores spændende kurser/foredrag.

Mvh Else Foget
Skoleleder LOF Thymors

Udvid din horisont - bliv bedre til sprog - og spændende
foredrag

Har du lyst til at lære tysk inden din ferie?
Eller vil du ”bare” gerne genopfriske dit tysk i samvær med
ligestillede? Så har du nu muligheden for at få snakket og lært
grundlæggende tysk i hyggeligt samvær med andre. Vi vil tage
udgangspunkt i det, der i daglig tale kaldes ”turist tysk”, idet det
vigtigste er at få talt sproget, gøre sig forståelig på tysk uden at
være bange for at sige noget ”forkert” og samtidig lære at forstå
sproget bedre. Selve undervisningen vil være en kombination af:
Mødes i klassen og tale sammen – på tysk, selvfølgelig Små læse-
og lytteopgaver Undervisning ”ud af huset”, hvor vi vil få afprøvet
vore tyskkundskaber løbende.
Turisttysk

Spansk - øvede
Vi arbejder videre med talefærdigheder og lettere grammatik til
underbyggelse heraf. Stadig med fokus på sprogforståelse og med
henblik på at skabe indblik i den spændende spanske kultur.
Forudsætninger for trin 3: Kender til udtaleregler og tal til og med
100, samt klokken. Har derudover kendskab til udsagnsords
regelmæssige bøjninger, det bestemte og ubestemte kendeord i
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ental og �ertal, tillægsordenes bøjning i tal og køn, ejefald,
billedbeskrivelse samt diverse handelssituationer.
Spansk for øvede

Fransk for begyndere
Lær at begå dig på fransk på din næste tur til et fransktalende land
Det kan være i situationer, hvor du skal hilse på nogen, spørge,
hvordan det går, småsnakke, købe ind, spørge om vej, bestille mad
på en restaurant osv. Du får et godt ordforråd, lærer den
grundlæggende grammatik og træner mundtlig fransk. Vi læser
kortere tekster, som vil være med til at styrke ordforrådet,
grammatikken og kendskabet til den franske kultur. Vi laver
diverse øvelser; både grammatikøvelser og små mundtlige øvelser,
hvor kursisterne kommunikerer med hinanden på fransk.
Fransk for begyndere

Fransk for let øvede
Der arbejdes videre med sprogforståelse, ordforråd, dialog, kultur
og grammatik. Forudsætninger for at gå på holdet: Man kender til
basale udtaleregler og den grundlæggende grammatik, herunder
nutidsbøjningen af être og avoir samt regelmæssige verber i 1.
bøjning, artiklerne, de mest almindelige nægtelser o.l. Man har
nogenlunde styr på tallene fra 1-100.
Fransk for øvede

Mad som medicin - Læge Anna Iben
Mad eller ernæring er en del af ”Functionel medicine”- der er en
forskningsbaseret model, som giver behandlere og patienter
mulighed for at løse underliggende årsager til sygdom.
Mad som medicin

“Børn, bøvl og bigballer – et bondekoneliv”
Marianne Jørgensen har i over 25 år skrevet klummer i
Landsbladet/Landbrugsavisen. ”Børn Bøvl og bigballer – et
bondekoneliv” er en slags nutids-historisk vidnesbyrd om livet i al
almindelighed, om børneopdragelse, landsbyliv, udegrise,
indegrise, folketingsvalg, strukturudvikling, hestehold, krise, politik,
fællesskab og ægteskab – og om liv og død på et moderne
landbrug.
“Børn, bøvl og bigballer – et bondekoneliv”
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