
S
N

A
O
F

L
O
F

F
O
F

A
P
A

Egedal@lof.dk www.dk/egedal       39

Skoleleder:
Laila Glienke 

egedal@lof.dk
Tlf.: 23117305, tirs-, ons- og torsdage kl. kl. 12-14

Folkeoplysning - kurser, ture og foredrag
LOF Egedal udbyder kurser under folkeoplysningsloven og vi arrangerer kurser inden 
for sprog, it, madlavning, kreativitet, motorlære, bevægelse mm. Endvidere tilbyder vi 
en lang række foredrag. LOF indgår som en aktiv og dynamisk skole i lokalområdet 
og samarbejder gerne med kommunens øvrige aftenskoler/foreningsliv.
Vores aktiviteter gør dig klogere på dig selv og på verden omkring os. Få ny indsigt 
gennem et af vores foredrag, eller fortæl os din mening om et emne i en af vores 
debatter. LOF sætter fokus på historie, politik, kultur og de emner, der er relevante for 
vores samfund både lokalt, nationalt og internationalt. 
I LOF har vi et særligt fokus på sprog, kreativitet og sundhed. Derfor tilbyder vi mange 
former for bevægelseshold så som yoga og styrketræning. Vi bidrager også med 
viden om kost, ernæring og livsstilssygdomme. Vores sundhedsaktiviteter finder sted 
i samarbejde med kompetente undervisere/foredragsholdere.
LOF’s aftenskoler står for folkeoplysning af høj kvalitet og er et uformelt sted for 
læring og dannelse. Vores aftenskole i Egedal styres af bestyrelsen, der består af 
frivillige, lokale borgere.
I LOF mødes mennesker fra alle grupper af samfundet til dialog om aktuelle emner 
og om hverdagen. LOF bidrager dermed til samfundets sammenhængskraft og 
til den enkeltes udvikling og dannelse, samt håbet om at styrke grundlaget for et 
demokratisk samfund.
Jeg byder jer hjerteligt velkommen hos LOF Egedal.

Mange hilsner

Laila Glienke
Skoleleder i LOF Egedal

TILMELDING
1)  Man kan tilmelde sig ved at benytte LOFs 

hjemmeside her. Find dit hold - gå til ”til-
melding”, og udfyld felterne. Klik ”fortsæt” 
og gør tilmeldingen færdig. Når tilmeldin-
gen er OK, modtager du en automatisk 
genereret bekræftelse. Senere udsender 
LOF en opkrævning på deltagergebyret. 

2)  Man kan sende en mail til LOF Egedal: 
egedal@lof.dk og opgiv holdnr. + navn, 
adresse og tlf/mobil. Så foretages der en 
reservation, såfremt der er plads på holdet. 

3)  Man kan hverdage i dagtimerne, tirsdag til 
torsdag mellem kl. 12:00 - 14:00 ringe til 
LOF Egedal: 2311 7305 og blive tilmeldt. 

BETALING
Der skal betales for undervisningen. Prisen er 
udregnet efter, hvad undervisningen koster, 
men fratrukket de kommunale tilskud. På 
vores hjemmeside opgiver LOF altid antallet af 
lektioner (1 lektion er en undervisningstime á 
45 min + frikvarter). Betaling sker via LOF på 
Hjemmeside: lof.dk/egedal 
Betaling kan ske med kort eller MobilePay.

FORTRYDELSE og TILBAGEBETALING
Køb af kurser og arrangementer hos LOF-Ege-
dal er ikke omfattet af fortrydelsesretten (j.fr. 
forbrugeraftalelovens §18, stk.2) - Framelding 
og tilbagebetaling kan dog ske indtil 14 dage 
før holdstart mod et gebyr på 100 kr. Herefter 
er tilmeldingen bindende. 

PENSIONISTRABAT
LOF Egedals bestyrelse giver i 2021/22 10 
procents rabat på deltagerbetalingen til alle 
pensionister med bopæl i Egedal kommune. 
Rabatten gælder for næsten alle hold. Se 
pensionistprisen på det enkelte hold. Hvis du 
ikke har betalt på hjemmesiden https://lof.
dk/egedal/kurser udsender LOF en mail, hvor 
opkrævningen lyder på den fulde deltagerbe-
taling.

MATERIALER
Alle bøger, materialer m.v., som skal anvendes 
på kurset, betales af deltageren.
egedal@lof.dk

LOF Egedal
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Sprog

"BRUSH-IT-UP" Engelsk 4/5

Engelsk på en hyggelig måde. Det er sjovt og lærerigt. Dit 
skoleengelsk får en ”opgradering”. Der er brug for engelsk alle vegne, 
på rejser, på job, internet, tv og mange andre steder. Kom og vær 
med! Vi anvender en arbejdsbog, en Student’s bog og en Easy 
Reader, som kan købes hos underviser. Pris ca. 400,- kr. 

2102-100  Onsdage fra 27.10.21, kl. 17.15-19:00

 32 lektioner - 16 mødegange – Græstedgård, lokale 5   

 Nina Høgh, tlf. 24649539, mail: pelargonievej@gmail.com

 Pris kr. 1080,- Pens. kr. 980,-

"TAKE-IT-EASY" - Engelsk 7/8

Hold dit engelsk vedlige på en sjov og nem måde. Få ” gå-på-mod” 
og få udviklet dit ordforråd, så du får mere ud af rejser, internettet, 
film, tv og alt det engelsk, der er omkring os. Du behøver ikke være 
perfekt for at være med. Du deltager med de ord du kan - og så 
fylder vi på. Det er lige fra arbejde med en kaffepause midtvejs. 
Du er velkommen til at ringe til underviseren, hvis du vil vide mere. 

2102-101 Tirsdage fra 26.10.21, kl. 17.15-19:00

 32 lektioner - 16 mødegange – Græstedgård, lokale 10  

 Nina Høgh, tlf. 24649539, mail: pelargonievej@gmail.com

 Pris kr. 1080,- Pens. kr. 980,-

Spansk 1 

Har du lyst til at kunne sige mere end ’gracias’ når du er på rejse 
i Spanien? Så er her en mulighed. På kurset arbejder vi med en 
grundbog og laver små dialoger, så du får talt spansk hver gang. 
Du skal regne med hjemmearbejde til hver gang. Vi anvender 
Grundbogen: Viva la vida, fra Lindhardt og Ringhof.

2102-102 Torsdage fra 28.10.21, kl. 17:00-18:50

 36 lektioner - 18 mødegange – Kulturhuset i Smørum, Lokale 1  

 Gitte Pedersen, tlf. 27823727, mail: gittep56@gmail.com

 Pris kr. 1210,- Pens. kr. 1090,-

Spansk 2

Du har fulgt spansk 1 sæson på aftenskole og vil gerne arbejde 
videre med sproget. Vi anvender en grundbog og arbejder med små 
tekster og dialoger, så du får talt spansk hver gang. Du skal regne 
med hjemmearbejde til hver gang. 

2102-103 Tirsdage fra 26.10.21, kl. 19:00-20:50

 36 lektioner - 18 mødegange – Stengårdsskolen, lokale 92  

 Gitte Pedersen, tlf. 27823727, mail: gittep56@gmail.com

 Pris kr. 1210,- Pens. kr. 1090,-

Spansk 3

Du har fulgt spansk undervisning i 2 sæsoner på aftenskole og 
vil gerne arbejde videre med sproget. I første omgang anvender 
vi en grundbog og kombinerer den ved at læse tekster fra andre 
grundbøger. Vi laver små dialoger, så du får talt spansk hver gang. Du 
skal regne med hjemmearbejde til hver gang. 

2102-104 Tirsdage fra 26.10.21, kl. 17:00-18:50

 36 lektioner - 18 mødegange – Stengårdsskolen, lokale 92  

 Gitte Pedersen, tlf. 27823727, mail: gittep56@gmail.com

 Pris kr. 1210,- Pens. kr. 1090,-
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Motion

Qigong

Styrketræning for kvinder og mænd

Styrketræning er for alle, der ønsker at få en stærk og udholdende 
krop. Undervisningen omfatter også afspændende, smidiggørende og 
kredsløbsfremmende øvelser. Der tages individuelle hensyn.
Der afsluttes med stræk og afspænding. Under kyndig vejledning vil 
du lære at bruge motionsrummets maskiner. Medbring tæppe og et 
stort håndklæde for at skåne madrassen.

2102-201 Torsdage fra 23.09.21 kl. 15:00-16:30

 40 lektioner - 20 mødegange

 Ledøje-Smørum hallen, Styrketræningslokalet  

 Thomas Palkinn, Personlig træner og kostvejleder, tlf. 53626468

 Pris kr. 1680,- Pens. kr. 1520,- 

Styrketræning – Hensyntagende hold

Kurset henvender sig til personer, som har rygproblemer eller andre 
lidelser i bevægelsessystemet. Vi forsøger at bedre deltagernes 
kropsbevidsthed for derved at forebygge belastningsskader. 
Der arbejdes med bl.a. styrketræning, smidighedstræning, 
kredsløbsøvelser samt afspænding. Undervisningen foregår på et 
mindre hold, hvilket muliggør individuelle personlige hensyn. Kurset 
kan følges af begge køn i alle aldersgrupper. 

2102-202 Mandage fra 20.09.2021, kl. 10:00-11:30

 40 lektioner – 20 mødegange

 Ledøje-Smørum hallen, Styrketræningslokalet  

 Thomas Palkinn, Personlig træner og kostvejleder, tlf. 53626468

 Pris kr. 1680,- Pens. kr. 1520,-

Få ro på tankerne og mærk energien flyde frit i kroppen med Qigongs 
langsomme og blide bevægelser. Qigong er i tæt familie med tai chi, 
men har større fokus på at afbalancere og styrke kroppens organer 
og energibaner. Her kan du træne krop, sind og balance, imens du 
lægger hverdagens ræs på hylden. Kom og vær med i en hyggelig 
stemning og lad dig overraske af en ny måde at bevæge dig på.
Qigong kan trænes af de fleste, da niveauet kan tilpasses den 
enkelte, og både ung og gammel kan få gavn af den.  Dog må du 
kunne klare at deltage stående igennem træningens lektioner.
Medbring blot drikkevand og bløde sko. Qigong

2102-203 Tirsdage fra 07.09.2021, kl. 18:00-19:30

 48 lektioner – 24 mødegange

 Sandbjerg fritidslokaler, lokale 3 

 Eva Buchler Frederiksen, Idrætsmassør, tlf. 21724308

 Pris kr. 1640,- Pens. kr. 1480,-

Qigong – Hensyntagende

2102-204 Tirsdage fra 07.09.2021, kl. 10:00-11:30

 48 lektioner – 24 mødegange

 Sandbjerg fritidslokaler, lokale 3  

 Eva Buchler Frederiksen, Idrætsmassør, tlf. 21724308

 Pris kr. 1640,- Pens. kr. 1480,-
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Yoga

Vandgymnastik

Hatha yoga 

Vi arbejder med de klassiske asanas (stillinger) som enkeltstående 
stillinger, i serier og i dynamiske flow som fx solhilsner. Tempoet 
er moderat til langsomt og der vil være tid til at trække vejret og 
mulighed for at justere stillingerne. Du vil blive guidet korrekt ind i 
stillingerne, og der bliver lagt vægt på at skabe en dynamisk balance 
mellem styrke og smidighed, udholdenhed og afslapning. Du vil 
komme til at arbejde med kropsbevidsthed og sammenhængen 
mellem åndedræt, krop og sind. Undervisningen vil være en 
kombination af fysiske øvelser, åndedrætsøvelser, meditation og 
afspænding.
Du behøver ikke have erfaring med yoga, men du skal have lyst 
til at få varmen og arbejde med kroppen. Medbring yogamåtte, 
yogabælte/elastik og et tæppe.

2102-205 Tirsdage fra 14.09.21, kl. 17.00-18:30

 52 lektioner - 26 mødegange – Smørum gl. Skole, lokale 1

 Regitze Høyer, fysioterapeut & yogalærer, tlf. 26390789

 Pris kr. 1720,- Pens. kr. 1550,-

Blid hensyntagende yoga 

Blid yoga foregår i et roligt og fordybende tempo med fokus på 
kropsbevidsthed. Gennem fordybelse i kroppen og et roligt åndedræt 
vil det være muligt at slippe spændinger og arbejde med ro i sindet. 
Vi arbejder med både stille og indadvendte, samt mere dynamiske 
stillinger. I yogastillingerne vil der være elementer af styrke, balance 
og smidighed, men vi går blidt til værks. Instruktionerne vil hjælpe 
med at udføre stillingerne korrekt, og der vil blive guidet til forskellige 
variationer ud fra individuelle hensyn. Undervisningen vil være en 
kombination af fysiske øvelser, åndedrætsøvelser, meditation og 
afspænding
Du behøver ikke have erfaring med yoga alle kan deltage. Medbring 
yogamåtte, yogabælte/elastik og et tæppe.

2102-206   Tirsdage fra 14.09.21, kl. 15:30-16:55

 52 lektioner - 26 mødegange – Smørum gl. Skole, lokale 1

 Regitze Høyer, fysioterapeut & yogalærer, tlf. 26390789

 Pris kr. 1720,- Pens. kr. 1550,-

Vandgymnastik

Træning i vand er en sund og sjov bevægelsesform. Motion i vand 
er fantastisk, du bruger din krop og mindsker belastningen på knæ 
og ryg. Vi udnytter vandets egenskaber og arbejder med opdrift, 
modstand og turbulens. Niveauet tilpasses til der, hvor du er, og der 
vil være rig mulighed for at få pulsen op.

2102-207   Onsdage fra 08.09.21, kl. 14:00-14:55

2102-208 Onsdage fra 08.09.21, kl. 15:00-15:55

2102-209 Torsdage fra 09.09.21, kl. 14:00-14:55

2102-210 Torsdage fra 09.09.21, kl. 15:00-15:55

 25 lektioner – 25 mødegange – Boesagerskolens svømmehal

 Suzanne Qvist, svømmetræner - suzanne@qvistchristiansen.dk

 Pris kr. 850,- Pens. Kr. 770,-
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Bridge

Kreativ

Bridge for nybegyndere

Bridge for nybegyndere. Lær at 
spille bridge helt fra bunden, - ingen 
forudsætninger er nødvendige. Bridge 
er verdens mest populære - og 
udfordrende kortspil, og bliver for 
de fleste en sport for livet. Bridge for 
begyndere skal være lærerigt og sjovt, så vi lægger vægt på en 
hyggelig og afslappet atmosfære. Undervisningen vil veksle mellem 
teori og spil. Udover kursusprisen vil der være udgift til bøger.

2102-105 Onsdage fra 22.09.2021, kl. 15:15-17:45

 30 lektioner – 10 mødegange – Smørum Gl. skole, lokale 1 

 Autoriseret bridgelærer Liselotte Jespersen 

 og underviser Berit Dundal

 tlf. 20443892, mail: berit_dundal@hotmail.com

 Pris kr. 1010,- Pens. kr. 910,-

Bridge for let øvede

Bridge for letøvede er for dig, som har erhvervet sig en smule øvelse 
og evt. har fulgt holdet Bridge for nybegyndere. Bridge er verdens 
mest populære, - og udfordrende kortspil, og bliver for de fleste en 
sport for livet.  Bridge for begyndere skal være lærerigt og sjovt, så vi 
lægger vægt på en hyggelig og afslappet atmosfære. Undervisningen 
vil veksle mellem teori og spil.

2201-105 Onsdage fra 12.01.22, kl. 15:15-17:45

 30 lektioner – 10 mødegange – Smørum Gl. skole, lokale 1 

 Autoriseret bridgelærer Liselotte Jespersen 

 og underviser Berit Dundal

 tlf. 20443892, mail: berit_dundal@hotmail.com

 Pris kr. 1010,- Pens. kr. 910,-

Blomsterbinding – juledekoration

Benyt sommeren til at finde en sjov gren eller en gammel træstub, 
læg materialet på et tørt sted, så det er klart til at blive pyntet. Vi 
benytter materiale fra naturen, som vi selv samler og køber måske lidt 
blomster og kugler. Før kursusstart sendes materialeliste ud.

2102-300 Tirsdage fra 26.10.2021, kl. 18:30-21:30

 14 lektioner – 4 mødegange, Stenløse Kulturhus, Kunstlokale

 Birgitte Jakobsen, tlf. 40341335, mail: birgitte2414@gmail.com

 Pris kr. 500,- Pens. Kr. 450,-

Blomsterbinding – påskedekoration

Foråret nærmer sig, og på dette hold kan vi den første gang starte 
med at binde en forårs-/påske dekoration evt. til bord, vindue, dør 
eller gulv pynt. Den anden og sidste gang vil vi lave en dekoration til 
påskebordet, enten inde eller ude.
Når vi nærmer os kursusstart vil underviseren sende en materialeliste.  

2201-300  Tirsdage 08.03 + 15.03.2022, kl. 18:30-21:30

 7 lektioner – 2 mødegange, Stenløse Kulturhus, Kunstlokale

 Birgitte Jakobsen, tlf. 40341335, mail: birgitte2414@gmail.com

 Pris kr. 280,- Pens. Kr. 260,-

Trylledej – for børn og voksne

Kom og få et par hyggelige timer med dine børn eller børnebørn, 
hvor vi laver sjove figurer i trylledej. Alle kan være med. Der er 
vejledning i grundprincipperne, hvordan figurer kan bygges op.
Medbring godt humør, hvidløgspresser, kniv (fra spisebestikket), lille 
kagerulle, tandstikkere og evt. papirclips (hvis du har). Endvidere en 
æske, som du kan transportere figurerne hjem i. Hvis du ikke når at 
få bagt dine figurer, kan de bages i din egen ovn.
I får en hemmelig opskrift med hjem. 25 kr. for trylledejen, der 
betales direkte til underviseren. 

2102-302 Søndag 07.11.21, kl. 11-14,15

 3 lektioner – 1 mødegang, Ledøje Pentanque Club

 Bente Hitz, bentehitz@icloud.com

 Pris kr. 150,-, 1 voksen + 1 barn, ved flere børn 

 + kr. 25 pr. barn.
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Håndarbejde

Julerier – hyggeligt håndarbejde

Kan du lide at forberede dig på at jule med små hyggelige 
håndarbejder? På dette hold skal vi flette stjerner i stof, lave 
stofflag, hjerter, måske brodere et hyggeligt motiv, eller lave en lille 
julegave. Kort sagt en rigtig hyggelig weekend, hvor vi fordyber os i 
håndarbejde. Mail udsendes inden kursus start.

2102-305 Weekend 06.11.21 + 07.11.21, kl. 10:00-14:30 

 10 lektioner – 2 mødegange – Græstedgård, lokale 9

 Lisbeth Nørbach Jensen, autodidakt patchworker & forfatter, 

 tlf. 40409730, mail: lisbeth@noeerbach.dk

 Pris kr. 370,- Pens 340,-

Stitchery - Broderi for alle

En weekend med nye ideer, franske knuder, mille fleur mm. Broderiet 
kan evt. kombineres med Patchwork. Medbring gerne diverse DMC 
Mouline broderigarn, gerne hørstof, eller hvad du har i gemmerne, 
evt. en lille syramme, broderi nåle mm. Kan du lide at hygge med nål 
og tråd? Så er dette noget for dig. Mail udsendes inden kursus start.
 
2102-306 Weekend 23.10.21 + 24.10.21, kl. 10:00-14:30 

 10 lektioner – 2 mødegange – Græstedgård, lokale 9

 Lisbeth Nørbach Jensen, autodidakt patchworker & forfatter, 

 tlf. 40409730, mail: lisbeth@noeerbach.dk

 Pris kr. 370,- Pens 340,-

Påskebroderi 

Kunne du tænke dig at brodere søde påskeæg, eller poser til at have 
påskeæg eller andre små ting i? - eller hvad med at lave skønne 
tulipaner, du kan tage frem år efter år? Så meld dig til på dette hold 
der er over en weekend, hvor vi vil fordybe os i påskebroderier.
Medbring gerne hør stof, lidt karton til det inderste i æg, alm sygrej, 
DMC Mouline broderigarn, broderinåle. Stof til tulipaner, fyld til 
tulipaner og blomsterpind. Mail udsendes inden kursus start.

2201-307 Weekend 05.03.22 + 06.03.22, kl. 10:00-14:30 

 10 lektioner – 2 mødegange – Græstedgård, lokale 9

 Lisbeth Nørbach Jensen, autodidakt patchworker & forfatter, 

 tlf. 40409730, mail: lisbeth@noeerbach.dk

 Pris kr. 370,- Pens 340,-

Sy din egen patchwork jakke

Vil du sy din egen patchworkjakke i dit helt eget design og farver? Vil 
du gerne lære mere om Patchwork og syning, så meld dig til dette 
kursus, her får du garanteret en unik jakke. Medbring egen symaskine, 
stof, tråd, patchwork lineal, rulleskærer og alm sygrej.
Mail udsendes inden kursus start.
 
2102-304 Onsdage fra 29.09.2021, kl. 17:00-21:30

 25 lektioner – 5 mødegange – Græstedgård, lokale 9

 Lisbeth Nørbach Jensen, autodidakt patchworker & forfatter, 

 tlf. 40409730, mail: lisbeth@noeerbach.dk

 Pris kr. 850,- Pens 770,-

Patchwork - Paper piecing/Foundation piecing

Har du lyst til at lære at sy på papir og få knivskarpe kanter, hjørner 
og spidser, så er dette et kursus for dig. Er du i gang med et projekt, 
men er gået i stå og har brug for hjælp med at blive færdig, så er 
dette kursus også for dig.
Underviser har erfaring med syning af Jacqueline de Jonge, Judy 
Niemeyer, Kare K. Stone. New York Beauty i mange afskygninger 
og mange andre designs og designere, der leverer mønstre til 
paper piecing. Du har også mulighed for at sy mindre projekter, 
så som bordløbere, dækkeservietter og meget andet. På kurset får 
du mulighed for at få hjælp til at designe dit helt eget mønster til 
paper piecing. Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at 
kontakte underviser.

2102-321 Søndage:  12/9+3/10+7/11+5/12.2021, kl. 10-15:30

 24 lektioner – 4 mødegange, Lærkeskolen, Håndarbejdslokalet

 Pernille Coff, tlf. 21726499

 Pris 870,- pens. Kr. 790,-

2201-321 Søndage:  9/1+6/2+6/3+3/4-2022, kl. 10-15:30

 24 lektioner – 4 mødegange, Lærkeskolen, Håndarbejdslokalet 

 Pernille Coff, tlf. 21726499

 Pris 870,- pens. Kr. 790,-
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Håndarbejde

Patchwork og quilteteknikker

På dette kursus bliver du undervist i patchwork og quilteteknikker. Du 
lærer at skære stof med lineal og skærehjul. Vi syr på maskine, på 
papir, applikerer og lærer at quilte. Vi arbejder med smarte og hurtige 
sy- og skæreteknikker. Vi syr kosmetikpunge, tasker, bordløbere, væg- 
og slumretæpper m.m. Undervisningen er individuel, og du kan sy de 
projekter, du selv ønsker. Du er ikke bundet til at sy de projekter, der 
vises. Kursisterne skal medbringe egne symaskiner samt materiale til 
de valgte emner.

2102-322 Søndage 19.09 + 24.10 + 21.11 + 12.12.2021 & 16.01 

 + 13.02 + 20.03 + 10.04.2022, kl. 10-15:30

 48 lektioner - 8 mødegange – Lærkeskolen, Håndarbejdslokalet

 Pernille Coff, tlf. 21726499

 Pris 1640,- pens. Kr. 1480,-

2102-323 Lørdage 25.09 + 30.10 + 27.11 + 18.12.2021 & 29.01 

 + 26.02 + 26.03 + 23.04.2022, kl. 9-14:30

 48 lektioner - 8 mødegange – Lærkeskolen, Håndarbejdslokalet

 Pernille Coff, tlf. 21726499

 Pris 1640,- pens. Kr. 1480,-

2102-324 Søndage 26.09 + 31.10 + 28.11 + 19.12.2021 & 30.01 

 + 27.02 + 27.03 + 24.04.2022, kl. 10-15:30

 48 lektioner - 8 mødegange – Lærkeskolen, Håndarbejdslokalet

 Pernille Coff, tlf. 21726499

 Pris 1640,- pens. Kr. 1480,-

Mystery Quilt

Sy en quilt (størrelse som et slumretæppe) på en weekend, uden at 
du på forhånd kender mønstret. Derfor hedder det ”Mystery quilt”. I 
løbet af de 2 kursusdage får du hele tiden nye dele til opskriften, så 
vi søndag ender med en quilt. Opskriften er let, så også rimeligt nye 
patchworkere kan være med. Du skal regne med udgifter til selve 
quilten. Måske har du nogle stoffer i gemmerne, som du kan bruge. 
Materialeudgift til toppen 0 - 400 kr.

2102-320 Lørdag d 13.11.21 kl. 9-14:30 & søndag d 14.11.21, kl. 10-16

 14 lektioner – 2 mødegange, Lærkeskolen, Håndarbejdslokalet

 Pernille Coff, tlf. 21726499

 Pris 550,- pens. Kr. 500,-

Vi syr billedtæpper af rester

Dette kursus er også for begyndere. Du skal bare have nogle 
stoffer og godt humør. Vi bruger en weekend til at sy efter Shannon 
Brinkleys metode ”Applikation med rester”. Af rester skåret i små 
stykker laver vi et nyt stykke stof, som vi skærer ud i valgte former og 
størrelser, så de passer til billeder af blade, forskellige dyr mv. eller et 
verdenskort. For mere øvede kan du lave et billedtæppe med en tiger 
eller en zebra. Du skal forvente materialeudgifter fra 100 kr. – 500 kr.

2201-325 Lørdag 12.03.22 & Søndag 13.03.22, kl. 10-16

 14 lektioner – 2 mødegange, Lærkeskolen, Håndarbejdslokalet

 Pernille Coff, tlf. 21726499

 Pris 550,- pens. Kr. 500,-

4-dages Sommerkursus i Patchwork

I afslappede rammer og hyggeligt samvær kan du sy det, du har lyst 
til og få hjælp til det, du har behov for. Jeg vil også komme med 
ideer til projekter, som du kan sy, hvis du har lyst. Ca. tre uger før 
kursusstart sendes materialeliste ud på mail med projekter, ideer 
og flere detaljer om stofforbrug m.m. Hvis du har specielle ønsker 
til projekter, så som Jacqueline de Jonge, hører jeg gerne fra dig 
i god tid inden kurset, så jeg har tid til at forberede dine ønsker. 
Materialeudgifter afhænger af dine valg af projekter.

2201-326 Mødedage: 16.05.22-19.05.22, kl. 10:00-16:00

 28 lektioner – 4 mødegange – Stenløse kulturhus, store sal

 Pernille Coff, tlf. 21726499

 Pris 1000,- pens. Kr. 910,-
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Personlig udvikling

Motorkursus for sejlbåde

Formålet med dette kursus i motorlære er at give dig indsigt i 
dieselmotorens opbygning. Kurset er primært henvendt til indehavere 
af sejlbåde eller mindre motorbåde med indenbords motorer. At 
kende til din marinemotors opbygning, herunder gennemgang af 
kølesystem, el-system, gearkasse og anden pasning under drift, 
fejlsøgning og almindeligt vedligehold. 
Medbring notes papir, farve blyanter/farve tusch. Forbered evt. 
spørgsmål du gerne vil have gennemgået.

2102-303 Mandage fra 30.08.2021, kl. 18:00-20:00

 6 lektioner – 3 mødegange, Smørum Gl. Skole, Lokale 1

 Lars Blom, bådmekaniker, tlf. 21942766

 Pris kr. 250,- Pens kr. 230,-

Svampetur i det grønne

Vi starter med en introduktion om de spiselige svampe, vi kan 
forvente at finde i skoven. Så går vi en tur i skoven, gerne væk fra 
stierne og kigger på, hvad der er oppe på dagen. Der må gerne 
samles alle de svampe, vi støder på, og så vil de blive fremlagt og 
gennemgået, så alle kan se på dem, når vi holder pause. Så går vi 
ad anden rute tilbage til bilerne, samler videre og snakker om det 
nyfundne på P-pladsen.
Første mødested er Ganløse Ore, som byder på nål og løvskov, andet 
mødested er Krogenlund med løvskov og morbund.
Ingen kan vide, hvad denne svampesæson vil byde på, det er 
afhængigt af, hvor megen nedbør vi får. Begge lokaliteter kan, hvis 
tørkeindekset vil os det vel, byde på fine fund til gryderne. Medbring 
en kniv, en kurv, lidt at spise og drikke. Det kan være svært at angive 
præcis, hvor lang tid en svampetur tager, det afhænger helt af hvor 
meget, der er fremme, og hvor stor spørgelysten er. Turens længde 
vil være ca. 4 km, hvis man følger stierne, men hvis man går meget 
rundt i terrænet, kan det blive 6-8 km
Vil du vide lidt om svampe på forhånd, kan underviser anbefale at 
låne eller købe bogen: Svampe du kan spise af Jens H. Petersen.
Der vil blive udleveret et kort over dagens rute ved start.

2201-330 Lørdag d. 21.08.21, kl. 10:00-13:00, Ganløse Ore

 Lørdag d. 28.08.21, kl. 10:00-13:00, Krogenlund

 6 lektioner – 2 mødegange – Ganløse Ore & Krogenlund

 Else Meier Andersen, laborant & svampediplom, 

 tlf. 40569233, mail: else@instoredisplay.eu

 Pris kr. 250,- Pens kr. 230,-

2201-331 Torsdag d. 09.09.21, kl. 10:00-13:00, Ganløse Ore

 Torsdag d. 16.09.21, kl. 10:00-13:00, Krogenlund

 6 lektioner – 2 mødegange - Ganløse Ore & Krogenlund

 Else Meier Andersen, laborant & svampediplom, 

 tlf. 40569233, mail: else@instoredisplay.eu

 Pris kr. 250,- Pens kr. 230,-

Dansk for voksne

Har du dansk som modersmål, er du ny dansker 
og har dansk som andet sprog, fik du ikke knækket 
læsekoden?  Vil du give dig selv og læsningen en ny 
chance, så er dette kursus netop noget for dig. 
Mit budskab er at: Alle kan lære at læse – også 
ordblinde. På kurset arbejdes der med at anvende sproget både 
skriftligt og mundtligt, helt fra grundlæggende niveau. Vi arbejder 
ud fra tre strategier: Afkode, forståelse og genkendelse. Du vil blive 
i stand til at læse lette tekster, skrive beskeder, læse underteksterne 
på TV, begå dig på de sociale medier. Du må påregne lidt 
hjemmearbejde og udgifter til materialer.

2102-105 Tirsdage fra 14.09.21, kl. 17:15-19:00

 20 lektioner, 10 mødegange – Græstedgård, lokale 5

 Inge Kiilerich, cand.pæd. pædagogisk psykologi, 

 Certificeret alkalær underviser, tlf. 41606191, 

 mail: inge-samlaer@mail.dk

 Pris kr. 690,- Pens. 620,-
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Foredrag

Sygdom og sundhed i den 3. alder

Set fra lægens bord v. praktiserende læge 
Pernille Winkler
Uanset alder kan vi rammes af såvel fysisk som psykisk 
sygdom. Overgangen fra arbejdsaktiv til pensionistliv 
kan være overvældende for mange. Dette er også en 
aldersperiode, hvor risiko for sygdom øges og livsvilkår ændrer sig. 
Hvad er det for sygdomme, vi ser med udgangspunkt fra lægens 
bord. Hvorfor taler vi igen og igen om forebyggelse, rygeophør, 
alkoholreduktion, kost, vægt og motion? 
Hvad gør det ved os, når vi eller vores partnere rammes af sygdom? 
Dette vil være nogle af de emner, som vi kommer ind på denne aften.

2102-100 Pris kr. 50,-

 Sted Egedal Rådhus, rådhussalen

 Tid 14. sept. 19.00 – ca. 21.00

Gasolin koncertforedrag, Masser af succes

v. Thomas Ulrik Larsen
Vores største rockband til dato – i hvert fald hvis 
ambitioner, folkeligt tække og eviggrønne sange 
er kriteriet. Kim Larsen og Co. professionaliserede 
rockmusikken og gav den unik dansk tone, der 
stadig klinger igennem hos mange nye danske bands. Et både sjovt 
og eftertænksomt koncertforedrag, hvor Thomas Ulrik Larsen selv 
spiller udpluk fra Gas-sangbogen – både hits og sjældent hørte 
numre. Thomas Ulrik Poulsen er en af Danmarks mest erfarne og 
efterspurgte musikformidlere, og er én af Danmarks kapaciteter inden 
for dansk rock i 1970’erne samt britisk og amerikansk rock i samme 
periode.

2102-101 Pris kr. 125,-

 Sted Egedal Rådhus, rådhussalen

 Tid 23. sept. 19.00 – ca. 21.00

Gråzone

v/René Dahl Andersen
Gråzone er en barsk 
historie fra en barsk 
verden, som kun meget få 
kender til! Om infiltrering 
af hårde kriminelle 
miljøer og arbejde som 
undercover agent på 
farlige missioner. True 
crime, når det er bedst 
eller værst…
René Dahl Andersen har været i en anden verden – den hårde, 
kriminelle – som menigmand kun har begrænset kendskab og 
adgang til. En skyggeverden, der på sin egen facon fascinerer de 
mange, som iagttager – og korrumperer de få, der virkelig har 
været der. Også dem, der under dække er gået ind i denne kyniske 
verden i den gode sags tjeneste – Politiets og samfundets. Dette 
er René Dahl Andersens historie – om forløbet fra ung, idealistisk 
og talentfuld politibetjent over status som Wonder Boy i politiets 
specialafdelinger indenfor narkokriminalitet – til at begå én fatal 
fejl med katastrofale følger for både person og karriere… Fortalt 
af manden selv – med sjæl, indlevelse, ærlighed, troværdighed 
og personlig erkendelse. Det er fascination, spænding, action og 
ægte true crime! Udover et spændende kig ind i en fascinerende 
underverden, stiller foredraget Gråzone også det fundamentale 
spørgsmål? Kan et samfund med dets politi tillade at bryde loven – 
for at opretholde selvsamme bedst muligt? Helliger målet midlet?

2102-103 Pris kr. 160,-

 Sted Egedal Rådhus, byrådssalen

 Tid 5. oktober 2021 kl. 19.00 – 21.00

Arktiske fortællinger

v. Pia Lund Poulsen
Arktiske fortællinger. Tag med på en rejse tilbage i 
tiden til de store opdagelsesrejsende og polarforskere, 
der har skrevet sig ind i historien ved deres ufattelige 
bedrifter på isen. Vi starter med Erik den Røde og 
nordboernes møde med Grønland. Vi hører om præsten Hans 
Egede og de udfordringer, der ventede den danske koloni. Vi skal 
gennem is, sne og kulde og møder undervejs eventyrlige mandfolk 
som Knud Rasmussen og Peter Freuchen, der drog på ekspeditioner, 
der var ekstremt farefulde og krævede stort overmod. Foredraget 
understøttes af billeder og har et kulturhistorisk fokus. Pia Lund 
Poulsen er antropolog og har arbejdet med kulturformidling i mere 
end 10 år som bl.a. rejseleder og foredragsholder. 

2102-102 Pris kr. 125,-

 Sted Egedal Rådhus, rådhussalen

 Tid 23. nov. 19.00 – ca. 21.00

Dronning Margrethes 50-års regentjubilæum

v. Lars Hovbakke Sørensen
Den 14. januar 2022 er det 50 år siden, at 
Dronning Margrethe 2. kom på tronen. Hun har 
dermed sat sit præg på Danmarks historie gennem 
et halvt århundrede og er den hidtil næstlængst 
regerende danske monark, kun overgået af 
Christian 4. I foredraget vil Lars Hovbakke Sørensen belyse monarkiets 
rolle og udvikling i dronning Margrethes regeringstid og sætte fokus 
på, hvorfor og hvordan det danske monarki har udviklet sig til et 
af de allermest populære i Europa. Undervejs vil han både trække 
tråde tilbage i tiden og give et bud på, hvad fremtiden vil bringe for 
monarkiet i Danmark, ligesom han løbende vil sammenligne med 
udviklingen i de øvrige kongehuse i Europa. Lars Hovbakke Sørensen 
er én af de mest anvendte kommentatorer og analytikere i både tv, 
radio og aviser af aktuel dansk og europæisk politik samt andre aktuelle 
samfundsforhold – f.eks. kongehuset i det moderne samfund.

2201-100 Pris kr. 140,-

 Sted Ølstykke Bibliotekssal

 Tid 25. januar 2022 19.00 – 21.00
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Gråzone
v/René Dahl Andersen

Gråzone er en barsk historie fra en barsk verden, som kun meget få kender til! Om infiltrering 

af hårde kriminelle miljøer og arbejde som undercover agent på farlige missioner. True crime, 

når det er bedst eller værst…

René Dahl Andersen har været i en anden verden – den hårde, kriminelle – og som menig-

mand kun har begrænset kendskab og adgang til. En skyggeverden, der på sin egen facon fascinerer de mange som iagttager – og korrumperer de få, 

der virkelig har været der. Også dem, der under dække er gået ind i denne kyniske verden i den gode sags tjeneste – Politiets og samfundets. Dette er 

René Dahl Andersens historie – om forløbet fra ung, idealistisk og talentfuld politibetjent over status som Wonder Boy i Politiets specialafdelinger indenfor 

narkokriminalitet – til at begå én fatal fejl med katastrofale følger for både person og karriere… Fortalt af manden selv – med sjæl, indlevelse, ærlighed, 

troværdighed og personlig erkendelse. Det er fascination, spænding, action og ægte true crime!

Udover et spændende kig ind i en fascinerende underverden, stiller foredraget Gråzone også det fundamentale spørgsmål? Kan et samfund med dets 

politi tillade at bryde loven – for at opretholde selvsamme bedst muligt? Helliger målet midlet?

Egedal Rådhus Byrådssalen, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke

Carsten Egø Nielsen
Pigerne på Sprogø
Rigtig mange danskere har set filmatiseringen af Jussi Adler Olsens 

roman ”Journal 64”, der tager udgangspunkt i en journal for en af de 

piger, der blev anbragt på Sprogø. Var livet og tilværelsen på Sprogø, 

som filmen skildrer det?

I foredraget hører vi den virkelige historie om kvindehjemmet på Spro-

gø og om nogle af skæbnerne. F.eks. om pigen, hvor en læge bl.a. 

skrev: ”. hun kan slet ikke udføre noget Arbejde på egen hånd. De 

senere år har hun haft stærke erotiske tilbøjeligheder så forældrene må 

passe på hende både dag og nat”.

Læs mere side 4.

Sygdom og sundhed i den 3. alder
Set fra lægens bord 
v. praktiserende læge Pernille Winkler

Uanset alder kan vi rammes af såvel fysisk som 

psykisk sygdom. Overgangen fra arbejdsaktiv til 

pensionistliv kan være overvældende for man-

ge. Dette er også en aldersperiode, hvor risiko 

for sygdom øges og livsvilkår ændrer sig. 

Hvad er det for sygdomme, vi ser med ud-

gangspunkt fra lægens bord. Hvorfor taler vi 

igen og igen om forebyggelse, rygeophør, alkoholreduktion, kost, vægt 

og motion? 

Dato: 14. sept. 19:00

Sted: Egedal rådhus. Se mere på side 47.

Daghøjskole
Fire mandage kommer vi rundt om et 
interessant emne med en ny 
foredragsholder

4.10.21 Gregers Gjersøe
11.10.21 Preben Hartmann-Petersen
25.10.21 Jack Hindborg
1.11.21 Ib Søby
Se mere www.fof-egedal.fof

5 spændende foredrag
5 tirsdage kl. 14.00 - 16.00
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