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yn Velkommen i LOF Nordfyn
til sæson 2021-22

- til spændende tilbud inden for foredrag, undervisning og oplevelsesture.
Vi glæder os til at se dig!

Optagelse på kursus og deltagelse på ture og til foredrag  sker efter princippet ”først til mølle”.
Betaling: FORUD ved overførsel til bankkonto 6863 1001846, mobile pay 20866653 eller  
- efter aftale - ved kursusstart. De fleste kurser fortsætter efter nytår.
Materialer. Eventuelle  udgifter til kursusmateriale afholdes af kursisten.

Tilmelding:  telefonisk eller pr e-mail til 
LOF skoleleder, Aase Lundsgaard, , Tevringevej 61, 5462  Morud, Tlf  20 86 66 53,  nordfyn@lof.dk

301 NYTÅRSKONCERT
Torsdag 6. januar  kl 19.30
Vejle Musikteater
Sønderjyllands Symfoniorkester
Pris: 800,-
- for  koncert, tapasmenu og bus.

Sønderjyllands Symfoniorkester 
inviterer alle med til deres traditi-
onsrige fejring af starten på 2022 
med en klassisk og sprudlende nyt-
årskoncert. Musikken spænder  fra 
klassiske ørehængere, smægtende 
wienervalse og festlige sange over 
arier til traditionelle orkestervær-
ker, som alle hører nytåret til.

Der er påstigning  i Særslev, Søndersø og Morud fra kl 16.30
Tilmelding senest  10/9  tlf 20866653 eller nordfyn@lof.dk

302 MADAME BUTTERFLY
Søndag 6. februar kl 16.00 i Odense
Den Fynske Opera og Guidopera
Pris: kr 295,- for opera og bus.

Opera af Puccini. Den amerikanske officer Pinkerton er udstatione-
ret i Japan, og her gifter han sig med den helt unge geisha, Cio-Cio-
San, også kaldet Madame Butterfly. Giftermålet er for Pinkerton en 
midlertidig foranstaltning, medens det for Butterfly er dyb alvor, 
og hun hengiver sig med al sin kærlighed til ham – og brænder alle 
broer bag sig.

Madame Butterfly er iscenesat som kammeropera med flotte japanske 
kostumer og kulisser af instruktør og medvirkende Guido Paevatalu.

Der er påstigning i Særslev, Søndersø og Morud fra kl 14.30
Tilmelding senest 25/9, tlf 2086 6653 eller nordfyn@lof.dk
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303  ET FOLKESAGN
Lørdag 26. februar kl 12.00  
Operaen i Kbh.
Pris: kr. 990,- for forestilling og bus

Ballet af August Bournonville.  
Musik af Niels W. Gade og J.P.E. Hartmann.
Forbyttede børn, en dæmonisk underverden og 
den berømte brudevals. Der er skruet helt op for 
forviklingerne, spændingen og teatermagien.
Da den store koleraepidemi ramte København 
i 1853 flygtede August Bournaonville ud af 
hovedstaden, og i sin lettelse over at have 
undsluppet døden skabte han Et Folkesagn. På 
bedste guldaldervis præsenterer han os her 
for spændingen mellem vores verden og den 
dæmoniske, farlige underverden.

Påstigning i Særslev, Søndersø og Morud fra kl 8. 30
Tilmelding: senest 20/12,  tlf 20866653 eller nordfyn@lof.dk

304  Liv i sproget. ”Ugler i Mosen” v/ Johs. Nørregaard Frandsen
Onsdag 6. oktober kl. 14.30
Borgerhuset, Dallundvej 20, 5471 Søndersø
Pris: kr. 100,- inkl. kaffe

Det danske sprog er en levende organisme, der udvikler sig, forvandles, slår knuder på sig 
selv, flader ud, bliver kaldt pænt eller grimt, men som først og fremmest stadig virker og 
fungerer. Sproget og sprogbrugen har i flere hundrede år været til debat; hvornår er det kor-
rekt, hvornår er det for usselt? Debatten om det kære muddermål er særlig heftig nu, hvor 
internationalisering eller globalisering skyller ind over vore sproglige kyster.    
Ord forgår og ord opstår. Det er sprogets natur, for vi skaber det, og det skaber os. Men hvor 
kommer ordene fra, og hvor går de hen, når de går ud?
Johs. Nørregaard Frandsen vil med ”skæve” og morsomme eksempler vise, at sproget er levende, - og at det er bedst sådan.

Arrangeres i samarbejde med Ældresagen
Tilmelding senest 30/09 tlf 20866653 eller nordfyn@lof.dk

305 Danmark i 50`erne.
v/ journalist Lars Ringholm
Onsdag 24 november kl 14.30
Borgerhuset, Dallundvej 20, 5471  Søndersø
Pris: kr 100,- inkl kaffe

Danmark i 50´erne er beretningen om et Danmark, der skulle finde sin nye plads i Europa.  Et 
årti, hvor gamle normer og sædvaner kom under pres. Hvor rock´n roll, tyggegummi og coca 
cola fristede de unge. Hvor Morten Korck-filmene mindede forældrene om dengang, - før 
verden gik af lave.
Danmark sad lidt fast i 50´erne. Besættelsestiden var overstået, men det kneb med at komme 
videre, for økonomien ville ikke komme rigtigt i gang trods Marshall-hjælp og nye traktorer. Men det var tydeligt, at noget 
var på vej. For efter 2 verdenskrig var det USA, der dominerede, og amerikanerne kendte kun én vej, og det var fremad.
Danmark fik kvindelig arvefølge, og 3 markante statsministre bidrog på hver deres måde til, at Danmark skulle blive 
rustet til 1960´erne og det største velfærdsboom nogensinde.

Arrangeres i samarbejde med Ældresagen
Tilmelding: senest 18/11, tlf 20866653 eller nordfyn@lof.dk
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yn 306 Fredagshøjskole
i Borgerhuset i Søndersø
Fredag 3. september 9.30 – 16.00
Pris: kr.  310,-  inkl. frokost, morgen- 
og eftermiddagskaffe

Dronningens Gobeliner
Om Danmarks historie vævet i et 
kunstnerisk udtryk.
v/Pia Dahl
Danmarks og kongernes historie 
gennem 1000 år er skildret gen-
nem Bjørn Nørgaards fortolkning i 
Dronningens gobeliner, som hænger 
i Riddersalen på Christiansborg. Et 
storslået kunstværk, som det tog 11 
år at færdiggøre.
Vi ser gennem Bjørn Nørgaards 
briller på udvalgte motiver, hører om 
historien, ser billeder og baggrund. Et på alle måder farverigt foredrag.
Pia Dahl, uddannet fra musikkonservatorium og universitet, har beskæftiget sig med Dronningens Gobeliner i mange år 
og holdt en god del kurser og foredrag om emnet.

Tid  til Sang og Sange til Tiden
Et højskoleforedrag med fortælling og sang
v/ Erik Sommer 
Vi kan synge os igennem dagen, om året og om hele livet. Vi kan synge om 
fællesskab, naturen, historien, kunsten og om liv og tro. I sangene samles vi 
om det alt sammen; derfor kan sang skabe glæde, men fælles sang skaber 
fælles glæde, og ved at høre noget sammen kommer vi til at høre sammen! 
Sangene lever fortsat i os, men de skal bruges, mærkes og fortælles videre. 
Ellers glemmer vi dem.

Højskolesangbogen er historie og poesi og en samling værdifulde beskrivelser 
af, hvad der er væsentligt, og som har værdi for os som mennesker.

Erik Sommer er komponist og foredragsholder. Uddannet musikpædagog og 
tidl højskolelærer og -forstander.
Tilmelding senest 27/8, tlf 20866653 eller nordfyn@lof dk
Fredagshøjskole arrangeres i samarbejde med FO

307 Fredagshøjskole
Borgerhuset i Søndersø
fredag 1. april kl 9.30 – 16.00
Pris: kr 310,-  inkl. frokost, morgen- og eftermiddagskaffe

Fra Finland til Danmark – ”De gode Hensigters Tid”.
Om de finske krigsbørn.
v/ Veikko Tapio Juhl
Tapio Juhl er født i Karelen i 1941. Pga krigene mellem Rusland og Finland kom han til 
Danmark som flygtning som to-årig – sammen med sin 3 år ældre bror. Omkring 80.000 
børn i alderen fra et til ni år blev sendt til Norge, Sverige og Danmark. Danmark modtog 
3.764. Op imod 450 blev i landet; Veikko Juhl er et af dem.

Foredraget vil omhandle Finlands voldsomme historie samt tiden op til i dag og 
Tapio Juhls egen beretning – om baggrunden for hans rejse til Danmark i 1943 og 
tiden efter.
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Grænselandets sange
v/ forfatter og tidl højskoleforstander  Birgitte Hansen
Mange digtere har beskrevet Sønderjyllands historie og givet os et poetisk indblik i en 
helt særlig egn. Naturen, mentaliteten og historien optager os. Vi har i Højskolesangbo-
gen sange som ”Det er så køhnt, det er så dejle”, ”Danskerne findes i mange modeller” og 
”Det haver så nyligen regnet”.
I 2020 kunne vi markere 100året for Genforeningen, og vore blikke rettes mod Sønder-
jylland. Vi vil synge de sønderjyske sange, fortælle historien og glæde os over en hel 
unik grænseegn, med gensidig respekt respekt og forståelse mellem dansksindede og 
tysksindede på begge sider af grænsen. 
Et fælles liv – et forbillede for andre grænseegne – som vi i den grad har brug for i en 
globaliseret verden, hvor grænser har fået en helt ny betydning.
Tilmelding senest 20/3, tlf 2086 6653 eller nordfyn@lof.dk

Fredagshøjskole arrangeres i samarbejde med FO 

Mariann Keis er cand.psych., specialist i psykoterapi og uddannet 
MBSR-lærer (Mindfulness-baseret Stress Reduktion) fra Århus 
Universitet og Massachusetts Medical School, USA.

308 – 309  Mindfulness 

Skovhytten, Himmelstrupvej 44, 5462  Morud
Underviser Mariann Keis

Hvorfor skal vi lære at meditere?
Fordi de fleste af os ikke er bevidste om, at vi en stor 
del af tiden er styret af en strøm af automatiske tanker 
– tanker, som vi kommer til at identificere os med og 
dømme os selv og andre med.

Hvad er mindfulness?
Mindfulness  er en enkel og effektiv måde at blive op-
mærksom på selv de mest vanskelige tanker og følelser, 
sådan at man med tiden bliver bedre til at undgå at hænge 
fast i tankemåder, der fører til f.eks. stress og nedtrykthed

Hvad er formålet med denne event?
Formålet er at få viden om mindfulness samt begynde at 
opdage førnævnte tankemønstre, når de opstår i sindet og 
med tiden at lære  at flytte opmærksomheden væk fra disse 
tankeprocesser til det, der foregår i det enkelte øjeblik.

308:   Mandag 13. september 18.00 – 21.00
309 :  Torsdag 13. januar       18.00 – 21.00
Pris: kr. 240,- pr gang

Tilmelding senest 06/09 og 6/01 tlf 20866653 eller 
nordfyn@lof.dk

336  Fyraftenssang

Borgerhuset, Dallundvej 20, 5471 Søndersø
leder Lars Oxenvad

Efter en hård arbejdsdag (gælder også pensionister) 
trænger du til at koble fra og fylde sindet med positive 
energier. Så læg vejen rundt om Borgerhuset i Søndersø 
og syng sammen med en masse andre glade mennesker 
en mandag eftermiddag. Sang og musik er bevisligt 
sundt for sjæl og legeme. Der vil blive sunget sange fra 
Højskolesangbogen, kendte revyviser og nyere danske 
sange (Kim Larsen, Benny Andersen, Shu-Bi.Dua m.m.fl.) 
Undervejs vil der nok også falde et par ord om sangenes 
baggrund, fællessangens historie i Danmark og stem-
mens indretning og udvikling.

Mandage kl 16.30 – 17.30
8 gange fra 4. oktober 
Pris: kr 250,-

Tilmelding senest 28/9 tlf 2086 6653 el. nordfyn@lof.dk

336a  fra  januar 2022
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yn 310 – 314  Maling
Underviser: Bella Husted 
Alle er velkommen – nybegyndere såvel som øvede. 
Man medbringer egne materialer, f.eks. akryl, akvarel, 
pastelkridt, tegneblyant eller andet. En materialeliste 
kan rekvireres inden kursusstart på tlf 40985809 
eller bella.husted@stofanet.dk.  Vi starter kursus med 
fællesundervisning. Via små øvelser arbejdes der med 
forskellige kunstteorier, spændende kunstnere, nye 
materialer, farvelære eller andre gode ideer. Derefter 
arbejdes med egne ideer og individuel undervisning. 
Nye kurser efter nytår. Datoer oplyses på  
www.lof.dk/nordfyn

Bogense Skole:
Hold 310
Mandage kl. 16.00 – 19.00 
5 gange fra 13. september
Pris: kr. 560,-

Hold 311
Mandage kl. 16.00 – 19.00
5 gange fra 08 november  
Pris: 560,-

Hold 312
Lørdag 11. december kl. 10.00 – 16.00
Pris: kr 210,-

Veflinge skole:
Hold 313 
Torsdage kl. 16.00 – 19.00
5 gange fra 02. september
Pris: kr. 560,-

Hold 314
Torsdage fra 16.00 – 19.00
5 gange fra 28. oktober
Pris kr. 560,-

Tilmelding senest 1 uge før kursusstart tlf 2086 6653 
eller nordfyn@lof.dk

315 Maling – tegning – akvarel
Borgerhuset, Dallundvej 20, 5471  Søndersø
Underviser: Finn Frederiksen

Få  inspiration og individuel undervisning i farvelære 
og teknikker. Der males med olie, akryl, akvarel, tegnes 
med kul og blyant. 
Find dit eget motiv evt fra foto. Læreren medbringer 
også lidt kunstbilleder til inspiration. 

For begyndere opbygger vi dit billede i fællesskab. 
Du skal selv medbringe materialer til dit kunstværk. 
(Kursister er velkommen til at kontakte læreren, tlf. 
28 83 37 12 derom.  Holdet  er for både begyndere og 
øvede; vi maler i hyggeligt samvær.

Fredage    09.30 – 12.00 
8 gange fra 24. september  
Pris:  kr. 700,-

Tilmelding senest 18/9 tlf 2086 
6653 eller nordfyn@lof.dk
315a fra januar 2022

316  Tegning, maling

Bogense Skole
Underviser: Jimmy Rosenlund

Vil du gerne have nyt liv i dine blyanter/pensler, eller 
mangler du et kreativt pust i dine tegninger/malerier? 
Så er dette hold måske noget for dig. Al undervisning er 
individuel, og du medbringer selv det, du vil i gang med el-
ler vil have inspiration til. Så skal vi sammen nok få dig på 
rette vej eller blusset op under den kreative del af dig.

Torsdage    19.00 – 21.30 
8 gange fra  23. september 
Pris: kr. 700,-

Tilmelding  senest 18/09  tlf  2086 6653  eller  
nordfyn@lof.dk
316a fra januar 2022

317 Tegning – for børn
Veflinge Skole
Underviser Jimmy Rosenlund

Har dit barn lyst og trang til at udfolde de kreative ev-
ner, er muligheden her. Jimmy underviser individuelt på 
hold med 8 – 12 elever. Egne materialer medbringes; alt 
lige fra skitsebøger til tablets er velkommen. Referance 
materialer er en meget god ide at tage med. Jimmy kan 
kontaktes for yderligere info, 26242412

Tirsdage kl. 17.00 – 19.00
8 gange fra 21. september  
Pris: kr. 200,-

Tilmelding senest 18/9, tlf. 2086 6653 eller nordfyn@lof.dk
Kommunens udvalg for Kultur & Fritid har bevilget 
tilskud til dette kursus, så det kan tilbydes til denne 
reducerede pris.
317 a fra januar 2022
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318:  Patchwork
Borgerhuset,  
Dallundvej 20, Søndersø
Underviser: Else Madsen

Håndsyning og quiltning.
Teknik  og inspiration for 
begyndere og øvede.

Sy dine egne dækkeservietter, puder, grydelapper, væg-
tæpper, æsker, dekorative juleting osv. Kun fantasien 
sætter grænser.
Materiale til nålepude udleveres første gang. Er inklu-
deret i prisen. Medbring alm. syting - saks, nål, tråd og 
fingerbøl. Limstift og tape til æsker. Materialer kan 
købes på kurset. Efter nytår efter aftale.

Lørdage 9.00 – 13.00 
25/09, 9/10, 23/10, 06/11 og 20/11. 
Pris pr gang: kr. 160,- . For alle 5 gange: kr. 700,-

Tilmelding: senest  20/09  tlf. 2086 6653 eller  
nordfyn@lof.dk
318a fra januar 2022. 
Datoer vil kunne ses på www.lof.dk/nordfyn)

321-322 Pilefletning

Hårslev Skole
Lærer Jane Enemark

Kan du lide at arbejde med hænderne?
Er du vild med naturmaterialer? Vil du gerne udfordres?
Så er et kursus i pileflet lige noget for dig.
Vi skal lave kurve, fuglefoderhuse, bakker, hjerter, stjer-
ner  og mange andre ting.
Kurset er for både nybegyndere og øvede.
Medbring en beskærersaks.

Mandage kl 18.15 -21.30
6 gange fra 1. november
Pris: kr 720,- (+ til materialer 90,- kr pr gang)

Tilmelding senest 23. oktober, tlf 2086 6653 eller 
nordfyn@lof.dk

321a Pilefletning
- som ovenfor.
6 gange fra 17. januar 2022

Tilmelding senest 10. januar, tlf 2086 6653 eller  
nordfyn@lof.dk

322  Pilefletning
- som ovenfor
Har du lyst til at flette med pil en hel dag, så er mulighe-
den her.

Lørdag 29. januar 2022kl 9.30 – 16.40
Pris: kr 240,- (+ materialer kr 140,-)

Tilmelding senest 22/01, tlf 2086 6653 eller  
nordfyn@lof.dk

323  Møbelpolstring
Hårslev Skole
Lærer Per Bondesen
Weekendkursus
Skal mormors gamle fod-
skammel have nyt betræk?
Venter broderiet til rokke-
stolen på at blive sat på?
Eller nyt betræk på stolene 
eller sofaen?
Lær at gøre det professionelt.
Værktøj og materialer kan bestilles forud hos læreren, 
tlf 2343 6038
Find yderligere info og inspiration på  
www.perbondesen.dk

Lørdag-søndag  
kl 9.00 – 16.00
6. - 7. november og 20. - 21. november
Pris: kr. 900,-

Tilmelding senest 29/10. Tlf 20866653 eller  
nordfyn@lof.dk

324 Møbelpolstring
- som ovenfor

Lørdag-søndag kl 9.00 – 16.00
22. - 23. januar og 5. - 6. februar 2022
Pris: kr 900,- 

Tilmelding senest 15./01. Tlf 2086 6653 eller  
nordfyn@lof.dk

325 Beklædningssyning
Søndersøskolen  
Lærer Kirsten Nielsen

Har du lyst til at sy dit eget tøj? Du vælger selv, hvad du 
vil sy. Selvfølgelig skal du ikke starte med en vinter-
frakke, hvis du aldrig har rørt en symaskine.
Vi arbejder ud fra færdige snitmønstre, som rettes til 
efter egne mål, så resultatet bliver perfekt.
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Kurset er for alle.  Syteknikker vil blive gennemgået 
efter behov. Nyd timerne sammen med andre syglade, 
som også vil have velsyet, personligt tøj.

Onsdage kl 18.00 – 21.40 i ulige uger
7 gange fra 15. september
Pris: 840,-

Tilmelding senest 9/9, tlf 2086 6653 eller nordfyn@lof.dk

325a  Beklædningssyning
- som ovenfor.

6 gange fra 5. januar
Pris: kr 720,-

Tilmelding senest 28/12, tlf 2086 6653 el. nordfyn@lof.dk

326  Lørdagssyning
Søndersøskolen
Lærer: Kirsten Nielsen
Nyd en hel dag sammen med din symaskine og andre 
sy-glade. Vælg f.eks at sy ”en større sag” som jakke eller 
frakke og få professionel efter behov.

Lørdag 20. november kl 9.00 – 16.20
Pris: kr 240,-

Tilmelding senest 13/11, tlf 2086 6653 el. nordfyn@lof.dk

326 a 
- som ovenfor

lørdag 5. februar 2022 kl. 9.00 – 16.20
Pris: kr 240,-

Tilmelding senest 28/01, tlf 2086 6653 el. nordfyn@lof.dk

327 Forårssyning
Søndersøskolen
Lærer Kirsten Nielsen
Få sommergarderoben i orden – og nyd samtidig 4 for-
årsaftener ved symaskinen sammen med andre sy-glade. 
Vi arbejder ud fra færdige snitmønstre, som rettes til 
efter egne mål. Det er bare at gå i gang med de nye, flotte 
forårsstoffer og få vejledning i klipning og syning.

Onsdage kl 18.00 – 21.40 i lige uger
4 gange fra 20. april
Pris: kr 480,-

Tilmelding senest 10. april. Tlf 2086 6653 el.  
nordfyn@lof.dk

328  Knipling

Borgerhuset, Dallundvej 20,  Søndersø
Lærer: Else Marie Bjerregaard

Gammelt håndværk, moderne håndarbejde, unge piger, 
voksne piger, pensionistpiger. Alle er kniplepiger.
Det er sjovt og afslappende at kniple – alt efter 
temperament. Der er uanede muligheder i en tråd; kun 
fantasien sætter grænser, og den har vi meget af, når 
først vi kommer i gang.
Teknikken skal læres, men vi begynder med enkle 
mønstre og kan fortsætte i den retning, hvor interesse 
og behov ligger. 
Materialer kan købes på kurset. En flamingoplade 
beklædt med spejdertæppe + stof kan bruges.

Onsdage kl. 14.15 – 17.00 i lige uger
6 gange fra 22 september
Pris: kr 540,-

Tilmelding senest 15/9 . tlf 2086 6653 el. nordfyn@lof.dk

328 a: 7 gange  fra 12. januar 2022
Pris: 630,-

Tilmelding senest 05/01. tlf 2086 6653 el. nordfyn@lof.dk

Simi Jan: ”Verdens brændpunkter”, 
21. september. Otterup Bibliotek

Connie Hedegaard: ”Den nødvendige omstilling”. 
6. oktober. Nordfyns Gymnasium

Katrine Turner: ”Biodiversitet”. 
28. oktober. Bogense Bibliotek

Tanja Godthardsen: ”Hvad er bæredygtig mode?”. 
Otterup Bibliotek. 2. november.

Hans Jørgen Bonnicsen: ”Cyberkriminalitet”. 
Søndersø Bibliotek. 16. november.

Debatarrangementer  
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329-  331 Engelsk

Borgerhuset, Dallundvej 20, 5471  Søndersø
Underviser Aase Lundsgaard

Engelsk konversation. Kurserne er for dig, der har lært 
engelsk før, men gerne vil lære mere eller genopfriske 
tidligere undervisning. Vi læser en god bog og ind imel-
lem enkle nyhedsartikler. Vi samtaler  om teksten, og på 
baggrund heraf udbygges ordforråd og udtryksfærdig-
hed. Info om niveau og undervisningen tlf 20866653

Hold  327  Tirsdage  9.30 – 11.30
Fra 21. september
     
Hold  330 Torsdage  9.30  – 11.30 
Fra 16. september  

Hold  331 Tirsdage  12.00 – 14.00
Fra 21. september  

Alle hold 10 gange
Pris:  kr. 700,-

Tilmelding  senest 8 dage før kursusstart  tlf 2086 6653 
el. nordfyn@lof.dk

Nye kurser fra januar 2022

332- 334: Italiensk   
Lærer: Jørgen Andkær. Uddannet i 
italiensk fra Aarhus Universitet

334 Begyndere og lidt øvede:
Ciao, buongiomo. Vi har fokus på den 
mundtlige sprogfærdighed, der indøves 
gennem samtale, lytteøvelser, pålæs-
ning og små,  sjove opgaver. Vi kommer også ind på den 
italienske kultur generelt – herunder naturligvis bordets 
glæder.
På dette kursus lærer du italiensk fra bunden på en sjov 
og effektiv måde. Vi læser efter bogen Passaparola I.

Hold 332: Sletten Skole, Skolegade 12, Otterup
Tirsdage  kl. 17.00 – 18.50
10 gange fra 21. september 
Pris: kr 700,-

Hold 334: Søndersøskolen
Mandage  kl. 16.00 – 17.50
10 gange fra 20. september
Pris: kr 700,-

333 Øvede og lidt øvede:
Ciao, buongiomo. Vi arbejder videre med den mundtlige 
sprogfærdighed, opbygningen af ordforråd og taleøvel-
ser. Grammatik og lytteøvelser inddrages. Vi kommer 
også ind på den italienske kultur generelt – herunder 
naturligvis bordets glæder.
Vi læser som udgangspunkt efter bogen Passaparola 
II, og vi er nået til Lezione 34. Læse-let-tekster vil også 
blive inddraget.

Hold 333: Sletten Skole, Skolegade 12, Otterup
Tirsdage  kl. 19.00 – 21.00
10 gange fra 21. september. 
Pris: kr. 700,-

Tilmelding: senest 15/09 tlf. 2086 6653 eller  
nordfyn@lof.dk

332a, 333a og 334a fra januar 2022

335 Spansk

Begyndere og lidt øvede.
Østrup Præstegård
Underviser: Nina Krebs Pedersen

Spansk, hvor alle kan være med. Uden for meget gram-
matik; vi lægger mere vægt på at kunne føre en samtale 
end at kunne al grammatikken.
Vi benytter grundbogen Buena Idea.

Onsdage 10.00 – 12.00
10 gange fra 22. september 
Pris: Kr 700,-

Tilmelding senest 15/9 tlf 20866653 el. nordfyn@lof.dk

335a fra januar 2022

 


