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LOF langå
Velkommen til LOF Langå og
det nye efterårsprogram for 2020
Kære LOF kursister.
Langå LOF glæder sig til igen at kunne tilbyde kurser.
Vi håber på et godt efterår, hvor vi sammen kan have nogle gode,
hyggelige, lærerige og spændende timer sammen. Vi skal selvfølgelig
stadig tænke corona og overholde de anvisninger, vi har fået.
Vi er jo blevet vænnet til at spritte af, holde afstand osv i vores hverdag,
det gør vi så også i aftenskoleregi. Vi anbefaler selv at medbringe
egne måtter, puder og håndklæder til bevægelsesholdene og holde den
anbefalede afstand til hinanden.
Hvis du er smittet eller føler dig dårlig, beder vi dig ikke møde op. Men ellers VELKOMMEN...
På gensyn
Kirsten Bach
Skoleleder
Langå LOF tlf. 86 46 23 57 eller 24 62 60 65

GEM
programmet

Praktiske informationer
Ferierne følger skolernes feriekalender, og da
er der normalt ikke nogen undervisning.
Der kan dog i enkelte tilfælde forekomme
undervisning i ferierne, men dette vil deltagerne få besked om.
Der er altid åbent for tilmelding på hjemmesiden hver dag året rundt.
Hvem kan deltage?
Alle er velkomne hos LOF Langå - uanset alder
og adresse.
Undervisning på små hold
(Hensyntagende hold)
Små hold oprettes for deltagere, der, af hensyn
til det faglige udbytte, har behov for at blive
undervist på små hold. Alle deltagere skal skrive
under på, at dette behov er gældende eller
erklære sin accept ved tilmeldingen på internet.
Er du besværet af en ryglidelse, gigt eller
lignende, er du bevægelseshæmmet, ord- eller
talblind, svagsynet, døv eller svagthørende,
er du velkommen på et af de små hold med
individuel undervisning.

Kurserne starter som anført i programmet, hvor
du kan se mødetid, sted og startdato.
På lof.dk/langaa vises endvidere mødegange og
ændringer i forhold til planlagt forløb. Der udskrives indkaldelsesbrev ved internettilmeldingen. Her står også anført, at betalingen foregår
1. mødegang med kontanter eller MobilePay.
Sker der ændringer i forhold til det planlagte,
sker det på e-mail.
Kursusmaterialer
Udgifter i forbindelse med undervisningen/
foredraget til f.eks. kursusmaterialer af enhver
form afholdes af kursisterne og betales direkte
til underviseren.
Kontakt venligst underviseren, hvis beløbsstørrelsen ønskes kendt inden tilmelding.

Tandlægerne Langå

Tilmelding
Michael Jessen
 På hjemmesiden:
lof.dk/langaa
Charlotte
Bender
 På telefon: 8646 2357
 Personlig tilmelding: LOF kontor,
Villavej 74, 8870 Langå, eller læg en
indmeldelse i postkassen.
Bredgade 2 - 8870 Langå
 E-mail: langaa@lof.dk

86 46 15 25

www.shapex.dk
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Forbehold
Vi tager forbehold for fejl og mangler i det
udsendte program, lærerskift, kommunale
lokalers standard og udstyr samt ændring af
undervisningssted og forløb.
v/Dan Palmer Jensen
Bredgade 31 - 8870 Langå
For tidsbestilling SMS venligst på 6028 9503

SUNDE DYR – ER GLADE DYR

bestyrelsen
lof langå
 Kom
KURTog
VILSTRUP
Formand
træn i det
lokale træningscenter
i
Langå
Idrætscenter.
 ulla hammer sørensen
Kasserer
muligt via
Mobilepay
på 3030 1094
 Betaling
Birthe Møller
Nielsen
Bestyrelsesmedlem
+45 3030 1094 - info@shapex.dk
 tanja husted jensen Bestyrelsesmedlem

Betalingsbetingelser
Helst mobilpay 16214 inden første kursusgang,
ellers på 1. mødegang eller kontanter.
Hvis man fortryder at have tilmeldt sig et
kursus, kan man ved framelding før 10 dage
inden kursusstart undlade at betale. Ved senere
framelding kræves et administrationsgebyr på
kr. 100,-.
Tilbagebetaling er ikke mulig for arrangementer
med 3 mødegange eller mindre.
Tilbagebetaling er heller ikke mulig efter
kursusstart, men det er muligt at få pengene
overført til et andet kursus, dog fratrukket et
gebyr.

Aut. el-installatør Per Kvorning
per.kvorning@mail.dk
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Langå Dyrehospital
Kærsangervej 2,
8870 Langå
86 46 39 99
sunde-dyr.dk

lof langå
FN’s verdensmål vedrører os alle – også i Langå

FN har vedtaget 17 nye mål for en bedre verden gennem bæredygtig udvikling inden 2030. Det er den mest ambitiøse plan
for klodens fremtid nogensinde. Dens realisering kræver handling fra os alle. FN’s verdensmål påvirker de indsatser, som virksomheder og butikker arbejder med omkring udbud og markedsføring af varer og serviceydelser. Som forbrugere ændrer vi
også holdninger til, hvilke varer vi vil købe. Kom og være med, når Lotte Buchbjerg holder et inspirerende foredrag i Kulturhuset i Langå, hvor du får viden om, hvad FN’s verdensmål går ud på, og hvordan de påvrker os.
Hold nr. 4016
Tidspunkt: Mandag den 21-09-2020 kl. 19:00-21:00
Sted:
Kulturhuset, Langå
Underviser:
Lotte Buchbjerg
Petersen
Pris: kr. 75,00

HUSK
tilmelding til

Et liv med Kina
Kom og oplev et spændende foredrag med Henrik Bjørn – medlem af Eventyrernes Klub med
speciale i etnografisk feltarbejde i Kina. Foredraget omhandler Henriks personlige møde
med Kina gennem fire årtier. Vi bliver taget med på en spændende rejse gennem kinesiske
landområder, vilde jordskælv, tibetansk kultur til et plejehjem i Shanghai.
Kom og få et anderledes historisk og kulturelt perspektiv på Kina
fortalt via personlige beretninger. I samarbejde med
Långå Borgerforening.

alle kurser og
foredrag!

Hold nr. 4007
Tidspunkt: Torsdag den 12-11-2020
kl. 19:00-21:00
Sted:
Bredgade 39, Langå
Underviser: Henrik Bjørn
Pris:
kr. 75,00

Telefon +45 20 15 62 45
www.langaateltudlejning.dk

HUSK TILMELDING  Tilmelding på lof.dk/langaa eller langaa@lof.dk  eller ring 86 46 23 57
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YOGA

Fusionsyoga 		

I Fusionsyoga forener vi det bedste fra
yogaverdenen. Vi tager udgangspunkt i den
traditionelle Hatha yoga og integrerer samtidigt elementer fra både flow- og yin-yoga.
I undervisningen vil vi have fokus på bevægelighed i krop og sind, styrke, åndedræt,
grounding og nærvær. Hver yoga-session
afsluttes med en afspænding, der integrerer
dagens øvelser i dig.
Hold nr. 4013
Tidspunkt: 10 gange med start
onsdag den 09-09-2020
kl. 19:20-21:10
Sted:
Kulturhuset, Langå
Underviser: Melissa Boldhaus
Pris:
kr. 700,00

Hvis du har
gode ideer til kurser
eller gerne vil med
i bestyrelsen, ring til
Kurt Vilstrup eller
Kirsten Bach.

Yoga for gravide 		

Yoga for gravide er styrkende og afspændende yogaøvelser tilpasset din gravide krop.
Det giver øget velvære, mindsker graviditetsgener, styrker forbindelsen mellem krop, sind
og ånd og er en god forberedelse til fødsel.
Fordi det er din krop, der skal føde, og dit hoved der giver den lov. Og fordi god kropsfornemmelse og nye vaner tager tid at etablere
og lagre i kropppen.
Du kan begynde på dette hold når som helst
i graviditeten.
Hold nr. 4012
Tidspunkt: 10 gange med start
onsdag den 09-09-2020
kl. 17:20-19:10
Syn af alle typer køretøjer under 3500 kg
Sted:
Kulturhuset, Langå
- lokal og ligetil
17 års erfaring med bilsyn
Drive-in syn uden tidsbestilling
Underviser: Melissa Boldhaus
Online booking af tider via vores hjemmeside
Pris:
kr. 700,00
Motorkontor, nummerplader og omregistreringer
Kærsangervej 1
Man - Onsdag 08.00-16.00
8870
Langå
Torsdag
10.00-18.00
Fredag
Tlf.08.00-14.00
86 46 10

- lokal og ligetil

Man - Onsdag 08.00-16.00
Torsdag 10.00-18.00
Fredag 08.00-14.00

10

Carsten Møller indehaver/bilsagkyndig - Kærsangervej 2, 8870 Langå
+454219 3108 - Mail@langaabilsyn.dk - www.langaabilsyn.dk

Gudenåpladsen
Langå camping
ved Gudenåen

v/Birthe og Ervin Rokkær
Line Kristoffersen
Bredgade 39
Skov Allé 16 . 8870 Langå
8870 Langå
Tlf. 86 46 13 02
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Syn af alle typer køretøjer under 3500 kg
17 års erfaring med bilsyn
Drive-in syn uden tidsbestilling
Online booking af tider via vores hjemmeside
Motorkontor, nummerplader og omregistreringer

Carsten Møller indehaver/bilsagkyndig - Kærsangervej 2, 8870 Langå
+454219 3108 - Mail@langaabilsyn.dk - www.langaabilsyn.dk

Langå
Apotek
APOTEKSUDSALGET
Bredgade
Langå
Bredgade18
39 . 8870
8870 Langå
Tlf.
1633
33
Tlf.86
86 46
46 16
www.randersapotek.dk
www.Randersapotek.dk

Gudenåpladsen

Langå
camping
ved Gudenåen
v/Birthe og Ervin Rokkær
Skov Allé 16 . 8870 Langå
Tlf. 86 46 13 02
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Yoga (hensyntagende)

Skøn og styrkende yoga tilpasset omstændighederne. Erfaring er ikke en forudsætning.
Vi arbejder med kropsbevidsthed, styrke,
balance og bevægelighed.
For øget velvære, ro, udrensning, smidighed,
for sjov og for alt muligt andet. Vi afslutter
hver yoga-session med en afspænding, der
integrerer dagens øvelser i krop og sind.
Hold nr. 4009
Tidspunkt: 10 gange med start
fredag den 11-09-2020
kl. 10:00-11:50
Sted:
Kulturhuset, Langå
Underviser: Melissa Boldhaus
Pris:
kr. 700,00

Yoga efter fødsel

Dette hold er for dig, der trænger til at gøre
noget godt for dig selv og ønsker at genfinde
balance og ro i kroppen efter fødsel.
Vi starter skånsomt ud med fokus på vejrtrækningen og på at øge kropsbevidstheden
og skabe forbindelse til bækkenbund og
kernemuskulatur. Der indgår ligeledes øvelser
til ømme skuldre og nakke. I takt med at din
krop bliver stærkere, intensiverer vi træningen – dog altid med udgangspunkt i den
enkelte deltagers behov.
Hver yoga-session afsluttes med en afspænding. Erfaring med yoga er ikke et krav.
Hold nr. 4010
Tidspunkt: 10 gange med start
fredag den 11-09-2020
kl. 12.00-13.50
Sted:
Kulturhuset, Langå
Underviser: Melissa Boldhaus
Pris:
kr. 700,00

Klinik for

fodterapi

v/ Lene D. Pedersen
Bredgade 39,
15, 8870 Langå

86 46 10 91

Gå godt
Også salg af creme, strømper og sko

Mere frihed - Større tryghed

www.Venstre.dk

Bredgade 22 • 8870 Langå

Bredgade 35 • 8870 Langå • Tlf. 8646 9535

eller ring til den lokale formand
Karsten Tønnes på tlf. 21 37 46 36
Venstre i Langå/Stevnstrup

HUSK TILMELDING  Tilmelding på lof.dk/langaa eller langaa@lof.dk  eller ring 86 46 23 57
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Lad ZUMBA GOLD
bevæge dig

Zumba Gold er en lettere form for zumba
med et lavere tempo. Du kan dog stadig få
pulsen op og have det rigtigt sjovt.
Undervisningsstilen er dansepræget, og
der er fokus på at fornemme musikken,
nyde rytmerne, stimulere din kreativitet,
træne din balance og koordinationsevne
og ikke mindst få svinget med hofterne.
Her er plads til alle - unge som ældre - med
eller uden skavanker, og du er velkommen
ligegyldigt, om du er i god form eller ej.
Hold nr. 4006
Tidspunkt: 10 gange med start
mandag den 14-09-2020 eller
mandag den 28-09-2020
kl. 09:55-11:10
Sted:
Gymnastiksalen,
Kulturhuset, Langå
Underviser: Berit Svart
Pris:
kr. 700,00
Betaling 28-09-2020.
Der afholdes 3 coronaaflysninger fra den
07.09.2020, men også nye er velkomne.

”Skyen” - hvad betyder
det for dig?

Er du også usikker på, om ”skyen” nu
kan blive ved med at opbevare både
billeder, telefonnumre og meget mere?
Måske er du i tvivl om, hvad ”skyen” i det
hele taget er, og hvordan den virker.
Kom og bliv meget klogere på ”skyen”
på dette kursus over 3 aftener.
Vi vil komme nærmere ind på Iphone,
Android, Mac, tablet og PC, og hvordan dataen kan tilgås fra de forskellige
enheder.
Hold nr. 4008
Tidspunkt: 3 gange med start
mandag den 14-09-2020
kl. 18:30-21:15
Sted:
Kulturhuset, Langå
Underviser: Alex Sander Kjær
Holm Pedersen
Pris:
kr. 450,00

Klinik for

fodterapi

-til hverdag og fest...

Din Slagter er Bedst!
v/ Lene D. Pedersen
DET ER HURTIGT - DET ER BILLIGT
39,
Bredgade
15, 8870 Langå

Markedsgade 1 - Langå
Tlf. 86 41 14 98

FRU LARSEN
86HOTEL
46 OG
10RESTAURANT
91
ØSTERGADE 1, LAURBJERG TLF. 86 46 83 88

Gå godt

Helle Laustsen

8870
LANGÅ
RESTAURANT@FRULARSEN.
Bredgade
25 . 8870
Langå . Telefon 86 46 17 17

SIG DET MED
SIG
MED
BLOMSTER
SEND
DET MED
Forretningskonsulenter
SEND
DET
MED
INTERFLORA
INTERFLORA

Bredgade 30 - 8870 Langå

Også salg af creme, strømper og sko
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SDR. VINGE

lof langå

Mavedans for begyndere

Holdet er for alle uanset alder, baggrund,
kropsbygning og danseerfaring. Vi skal have
det sjovt samtidigt med, at vi får sved på
panden. Vi skal arbejde med kernetræning,
kropsbevidsthed og koordination. Undervisningen består af opvarmning med blide stræk
og øvelser, hvor vi får pulsen op. Derefter lærer vi grundtrin fra orienten og sætter trinene
sammen til en lille koreografi. Bevægelserne
tilpasses til den enkelte kursist, så alle kan
arbejde sig videre fra eget udgangspunkt.
Hold nr. 4000
Tidspunkt: 6 gange med start
tirsdag den 15-09-2020
kl. 19:00-20:50
Sted:
Kulturhuset, Langå
Underviser: Tanja Mejer
Pris:
kr. 500,00

Pileflet for begyndere
og øvede

Kan du lide at arbejde med hænderne?
Og er du vild med naturmaterialer?
Så er et kursus i pileflet sikkert noget for dig.
Vi laver kurve, fuglefoderhuse, bakker, hjerter,
stjerner, kranse, plantestativer og mange
andre ting. Du vil lære forskellige teknikker og
modeller at kende.
Er du nybegynder, starter vi med noget overkommeligt. Har du flettet før, vil du få større
udfordringer efter eget valg.
Medbring beskærersaks, madpakke og drikkevarer.
Hold nr. 4002
Tidspunkt: Lørdag den 19-09-2020 og
søndag den 20-09-2020
kl. 09:30-16:50
Sted:
Formning v5, Langå Skole
Underviser: Jane Enemark
Markedsgade 1 - Langå
Pris:
kr. 650,00
Tlf. 86 41 14 98
(+ kr. 280,00 for materialer)

Ejendomsmæglerfirmaet

john frandsen
- Din lokale og aktive mægler

BredgadeEjendomsmæglere
41 - 8870 Langå -og
Tlf.Valuarer,
86 46 26MDE
99
Statsaut.
Bredgade 23 . 8870 Langå . langaa@johnfrandsen.dk

ÅBNINGSTIDER:
Tlf.til8696
Mandag
fredag kl.6600
16.00 - 21.00
Lørdag og søndag kl. 15.00 - 21.30

HOTEL OG RESTAURANT FRU LARSEN
ØSTERGADE 1, LAURBJERG TLF. 86 46 83 88
8870 LANGÅ RESTAURANT@FRULARSEN.

SDR. VINGE

SMEDIE
Grøndalsvej 6, Sdr. Vinge · 8860 Ulstrup
Kontakt +45 86463931 · +45 40323931

SIG DET MED
SIG
MED
BLOMSTER
SEND
DET
SEND DET MED
MED
INTERFLORA
INTERFLORA

HUSK TILMELDING
Samtaleterapi
Tilmelding på
Supervision
Babyzoneterapi/-massage
lof.dk/langaa eller
Workshops · Foredrag
Medlem af

langaa@lof.dk
eller ring 86 46 23 57

Søvej 44 · 8870 Langå · Tlf. 50 51 12 80 · www.connishagensen.dk

HUSK TILMELDING  Tilmelding på lof.dk/langaa eller langaa@lof.dk  eller ring 86 46 23 57
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Klaver- og guitarundervisning 		
Har du en drøm om at kunne spille en melodi på klaveret? Tilmeld
dig klaverundervisning og lær at spille efter noder i G-nøglesystemet og akkorder, som det er vist i mange sangbøger. Du lærer
om akkordernes opbygning og anvendelse, så du kan få glæde af
at spille de mange forskellige sange. Der vil også være mulighed
for at spille efter F-nøglesystemet. Undervisningen foregår som
eneundervisning, der varer 40 min. pr. gang.
Hold nr. 4004
Tidspunkt: 6 gange med start
mandag den 21-09-2020 kl. 12:00 eller efter aftale
Sted:
Byrådssalen, Kulturhuset, Langå
Underviser: Esther Olesen
Pris:
kr. 1.200,00

Bestyrelseskursus for alle

Kurset for dig, der allerede deltager i bestyrelsesarbejde eller dig, der påtænker at gøre det. I såvel
foreninger, organisationer som virksomheder er en
velfungerende bestyrelse en vigtig brik i den løbende
udvikling og sikring af fremtiden.
På dette kursus får du adgang til forskellige værktøjer, så du kan deltage mere aktivt og professionelt i
bestyrelsesarbejdet. Du lærer at forstå og bidrage til
kommunikationen og samarbejdet i bestyrelsen med
fokus på såvel daglig ledelse som langsigtede planer.
Kurset afholdes i samarbejde med Erhvervsakademiet
Dania og Randers Erhverv.
Hold nr. 4017
Tidspunkt: 3 gange med start
onsdag den 23-09-2020
kl. 19:00-21:30
Sted:
Kulturhuset, Langå
Underviser: Niels Vester & Jesper Lieberknecht
Pris:
kr. 450,00

Wellness for dine fødder

Vi gentager sidste års succes og inviterer til
en hyggelig aften, hvor vi plejer fødderne. Fodbad, peeling, fodmaske og lækre
cremer. Lær hvordan du holder dine fødder
sunde og velplejede. Dine fødder vil svæve
denne aften. Forkæl dig selv, eller giv kurset til en veninde som gave. En aften fyldt
med forkælelse.
Hold nr. 4014
Tidspunkt: Torsdag den 01-10-2020
kl. 19:00-21:00
Sted:
Bredgade 39, Langå
Underviser: Jane Damgaard
Pris:
kr. 125,00
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Piger, kom nu ud med snøren
(fiskekursus)

Bor du i Langå, er du kun et stenkast fra noget af
Danmarks bedste fiskevand med en utrolig stor artsrigdom. De mest interessante fisk for lystfiskere er
havørred, laks og gedde.
Kurset giver en grundlæggende indsigt i fiskeriet
i Gudenåen. Du lærer at anvende de mest almindelige
fiskemetoder, så du kan give det videre til resten af
din familie, og I sammen kan få en god naturoplevelse.
Hold nr. 4018
Tidspunkt: 2 gange med start
onsdag den 23-09-2020 kl. 19:00-21:45
og lørdag den 26 -09 kl 9,00 – 15,00
Sted:
Kulturhuset, Langå
Underviser: Lars Kielsgaard Rasmussen
Pris:
kr. 300,00

STOTT PILATES
for begyndere og øvede
STOTT PILATES - også kendt som klinisk pilates - er en af
verdens førende og mest anerkendte pilatesdiscipliner,
som med sine skånsomme og rolige bevægelser bliver
anvendt og anbefalet af læger og fysioterapeuter til at
styrke kroppens støttemuskulatur.
Med denne form for pilates kan du forebygge, styrke
og genoptræne hele din krop. Du vil bl.a. få en sund
kropsholdning, bedre balance og koordination, stabilitet
omkring leddene, større smidighed og meget mere.
Hold nr. 4005
Tidspunkt: 10 gange med start
onsdag den 23-09-2020 kl. 08:30-09:30
Sted:
Kulturhuset, Langå
Underviser: Beatrix Erdos Fisker
Pris:
kr. 700,00

Kvinde kend din bil
Et kursus for kvinder (og mænd), der vil kende en bil –
også under kølerhjelmen – og selv vil kunne lave almindelig vedligeholdelse.
Kom og bliv meget klogere på din bil, og lær bl.a., hvordan du skifter hjul, pærer, luftfilter, batteri, tjekker dæktryk, vandstand på køleren og oliestand. Derudover får
du også viden om, hvordan en motor fungerer samt om,
hvad man kan gøre for at undgå, at kobling, udstødning,
dæk og toppakning skal skiftes i utide.
Hav praktisk tøj på, og medbring evt. egen bil.
Hold nr. 4015
Tidspunkt: Onsdag den 30-09-2020 kl. 18:30-21:15
Sted:
Kalstrup Autoværksted,
Randersvej 25, Langå
Underviser: Steffen Thejs og Ejnar Kalstrup
Pris:
kr. 200,00

HUSK TILMELDING  Tilmelding på lof.dk/langaa eller langaa@lof.dk  eller ring 86 46 23 57
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Køkkenkunst

Kom og få inspiration og nye ideer til dine gæstemiddage. Kevin Nielsen, ejer af Norevent Randers, vil styre
de 4 lærerige aftener, hvor vi hver enkelt aften under
professionel vejledning vil tilberede en 4-retters menu.
Vi nyder efterfølgende middagen sammen.
Hurtig tilmelding tilrådes.
Hold nr. 4019
Tidspunkt: 4 gange med start
tirsdag den 29-09-2020
kl. 18:00-21:40
Sted:
Skolekøkken, Langå Skole
Underviser: Kevin Pindstrup Nielsen
Pris:
kr. 550,00 + råvarer
(kr. 150,00 pr. aften)

jyllands
avelsesforretning

Et spørgsmål
om tillid!

BOSCH

Service
Car Service

Kalstrup
Autoværksted ApS

Randersvej 20 . DK-8870 Langå
Tlf. 86 46 12 22
www.kalstrupauto.dk - info@kalstrupauto.dk

Kronjyllands
Begravelsesforretning
Brogade 55
8850 Bjerringbro
Tlf. 86 65 68 90

22

Bredgade 42
8870 Langå

Brogade 55
8850 Bjerringbro

Et spørgsmål
om tillid!

Kronjyllands
Døgnvagt:
www.kronjyllands.dk
Begravelsesforretning

Et spørgsmål
om tillid!

Døgnvagt:

www.kronjyllands.dk
Tlf. 86
46 28 22
Tlf.12,
86 65
90 • 8900
Niels
Brocksgade
2.68sal
Randers
Telefon 86 46 12 44 • www.revi-midt.dk

Gunnar
Lauritzen

Bredgade 42
8870 Langå
Tlf. 86 46 28 22
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Kim
Lauritzen

Brogade 55
8850 Bjerringbro
Tlf. 86 65 68 90

Boye Juul
Finlov

Døgnvagt:
www.kronjyllands.dk
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Morskab – en foredragsrække om at være mor

Morskab er en foredragsrække bestående af seks aftener med inspirerende, ærlige og personlige fortællinger om livet som mor med alle dets udfordringer og
berigelser. Hver aften stiller skarpt på en tematik fra moderskabet og de strækker sig fra fertilitetsbehandlingen og kampen for at blive mor, over at være både mor,
kæreste og veninde på én gang, til det indre og ydre forventningspres, der fylder særligt meget i nutidens præstationssamfund. Hvert arrangement forløber over et
par timer, hvor oplægget vil blive efterfulgt af en paneldebat samt mulighed for spørgsmål, dialog og sparring. Det vil være Station K i Langå, som danner rammen
om hvert arrangement. Yderligere oplysninger om de enkelte aftener på LOF’s hjemmeside.
Man kan kun købe pakken samlet med alle 6 foredrag - men skulle man blive forhindret, kan man sende en anden.
Hold nr. 4022
Tidspunkt: 6 gange med start tirsdag den 15-09-2020 kl. 19:00 - 22:00
Sted:
Station K
Pris:
kr. 600,00 for 6 foredrag - Tilmeldelse hos lof.dk/langaa
Tirsdag 15. september
➊ AT DRØMME OM AT
BLIVE MOR
- om fertilitetsbehandling og frygten for
aldrig at blive gravid
Theresa Daewaell
Grønning og
Torben Guldberg.

Tirsdag 6. oktober
➋ AT FØDE OG
PLUDSELIG VÆRE
NOGENS MOR
- om fødslen og det
første år
Kira Sandholdt
og Sabine Langkilde

Tirsdag 10. november
➌ AT VÆRE BÅDE MOR
OG MENNESKE
- om at finde og
prioritere sig selv
i rollen som mor
Ida Marie Lebech og
Simon Funder

Tirsdag 19. januar 2021
➍ AT SKULLE VÆRE
DEN PERFEKTE MOR
- om forventningspres
og stress i moderrollen
Line Jensen og
Puk Qvortrup

Tirsdag 16. februar 2021
➎ AT VÆRE BÅDE
KÆRESTE OG MOR
- om parforholdet og
seksualitet
Theresa Daewaell
Grønning og
Torben Guldberg.

Torsdag 18. marts 2021
➏ AT SÆTTE
MORSKABET PÅ PLADS
I SAMFUNDET
Johanne Mygind

HUSK TILMELDING  Tilmelding på lof.dk/langaa eller langaa@lof.dk  eller ring 86 46 23 57
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KALENDER - EFTERÅR 2020
Onsdag
Onsdag
Fredag
Fredag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Lørdag
Søndag
Mandag
Onsdag
Onsdag
Lørdag
Onsdag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Mandag
Torsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag

09-09-2020
09-09-2020
11-09-2020
11-09-2020
14-09-2020
14-09-2020
15-09-2020
19-09-2020
20-09-2020
21-09-2020
23-09-2020
23-09-2020
26-09-2020
23-09-2020
29-09-2020
30-09-2020
01-10-2020
21-09-2020
12-11-2020
15-09-2020
06-10-2020
10-11-2020
19-01-2021
16-02-2021
18-03-2021

kl. 19:20
kl. 17:20
kl. 10:00
kl. 12.00
kl. 09:55
kl. 18:30
kl. 19:00
kl. 09:30

Fusionsyoga
Yoga for gravide
Yoga (hensyntagende)
Yoga efter fødsel
Lad ZUMBA GOLD bevæge dig
”Skyen” - hvad betyder det for dig?
Mavedans for begyndere
Pileflet for begyndere og øvede

Hold nr. 4013
Hold nr. 4012
Hold nr. 4009
Hold nr. 4010
Hold nr. 4006
Hold nr. 4008
Hold nr. 4000
Hold nr. 4002

Melissa Boldhaus
Melissa Boldhaus
Melissa Boldhaus
Melissa Boldhaus
Berit Svart			
Alex Sander Kjær Holm Pedersen
Tanja Mejer
Jane Enemark

kl. 12:00
kl. 19:00
kl. 19:00
kl. 09:00
kl. 08:30
kl. 18:00
kl. 18:30
kl. 19:00
kl. 19:00
kl. 19:00
kl. 19:00
kl. 19:00
kl. 19:00
kl. 19:00
kl. 19:00
kl. 19:00

Klaverundervisning
Bestyrelseskursus for alle
Piger, kom nu ud med snøren (fiskekursus)

Hold nr. 4004
Hold nr. 4017
Hold nr. 4018

Esther Olesen			
Niels Vester & Jesper Lieberknecht
Lars Kielsgaard Rasmussen

Stott pilates for begyndere og øvede
Køkkenkunst
Kvinde kend din bil
Wellness for dine fødder
Foredrag: FN’s verdensmål vedrører os alle
Foredrag: Et liv med Kina
Foredrag: At drømme om at blive mor
Foredrag: at føde og pludselig være nogens mor
Foredrag: at være både mor og menneske
Foredrag: at skulle være den perfekte mor
Foredrag: at være både kæreste og mor
Foredrag: at sætte morskabet på plads i samfundet

Hold nr. 4005
Hold nr. 4019
Hold nr. 4015
Hold nr. 4014
Hold nr. 4016
Hold nr. 4007
Hold nr. 4022
Hold nr. 4022
Hold nr. 4022
Hold nr. 4022
Hold nr. 4022
Hold nr. 4022

Beatrix Erdos Fisker		
Kevin Pindstrup Nielsen
Steffen Thejs og Ejnar Kalstrup
Jane Damgaard
Lotte Buchbjerg Petersen
Henrik Bjørn
Theresa Daewaell Grønning og Torben Guldberg
Kira Sandholdt og Sabine Langkilde
Ida Marie Lebech og Simon Funder
Line Jensen og Puk Qvortrup
Theresa Daewaell Grønning og Torben Guldberg
Johanne Mygind

Langå afdeling, Bredgade 10, 8870 Langå, tlf: 8646 1322, mail@spardjurs.dk, www.spardjurs.dk
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