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yn Velkommen i LOF Nordfyn
til sæson 2018-19

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

Optagelse på kursus sker efter princippet ”først til mølle”.
Betaling: Forud ved overførsel til bankkonto 6863 1001846 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, e-mail: nordfyn@lof.dk

300 Van Gogh på Arken og DR Pigekoret i DR Koncerthuset
Søndag 23. september. Pris: kr. 840,-

Kunstmuseet ARKEN i Ishøj tilbyder en enestående og 
sjælden udstilling af Vincent van Goghs værker med fokus 
på forholdet mellem kunst, menneske, natur og religion. 
Van Gogh er en af verdens mest kendte og betydningsfulde 
kunstnere. Udstillingen består af 28 malerier og 11 tegninger. 
Guidet omvisning. Der bliver tid til at studere Arkens øvrige 
udstillinger på egen hånd.
Oplev herefter den smukke og imponerende  DR KONCERT-
SAL, hvor DR Pigekoret inviterer indenfor til en hyldest af 
den danske sangskat. De velkendte sange får nyt og vedkom-
mende liv, foldet ud i personlige og nutidige fortolkninger af DR pigekoret og nogle af vor tids stærkeste vokalister. 
Korets dirigent siden 2013, Philip Faber, er vært.
Let antipasti menu  i Koncerthuset efter koncerten.
Prisen dækker bus, entre og omvisning, koncertbillet, spisning.
Påstigning i Særslev, Søndersø og Morud.
Busafgang fra kl. 10.00
Arken kl. 13.00 – 15.30
Koncert kl. 16.30 – 17.30

Spisning kl. 17.45
Tilmelding:  senest 20/08  Tlf 2086 6653 eller 
 nordfyn@lof.dk

301 Figaro´s Bryllup
Søndag 21. oktober kl. 15.00. Pris: kr 995,-

Mozart´s mest berømte opera med Den Kgl. Opera, Det Kgl Opera-
kor og Concerto Copenhagen – på Gamle Scene på Kgs. Nytorv.
Kærlighedsforviklinger, stærke kvinder og forvirrede mænd. Tjeneren 
skal giftes med tjenestepigen, men greven mener, han har ret til en nat 
med hende først. Medens grevinden prøver at redde sit skrantende 
ægteskab… Der tilbydes introduktion kl. 14.30
Prisen dækker bus, forestilling og sandwich i bussen hjem.
Påstigning i Særslev, Søndersø og Morud
Busafgang fra  kl. 11.15
Tilmelding: senest 30/08. tlf 20866653 eller nordfyn@lof.dk
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302  Carmen
Mandag 19. november kl. 19.30. Pris: kr. 690 ,-
Den Jyske Opera og Odense Symfoniorkester i Odeon i Odense.

Bizets udødelige opera om lidenskabelig kærlighed. Med kendte og uforglemmelige melodier.
Carmen, en underskøn kvinde, arbejder på en cigaretfabrik. Da hun ser soldaten, Don José, som synes at være den ene-
ste, der ikke er interesseret i hende, forsøger hun at forføre ham. Det lykkes hende let, og Don José bliver vildt forelsket 
i hende. Han opgiver sin forlovede, Michaëla, og følger med Carmen til smuglerlejren, hvor hun bor.
Der tilbydes introduktion kl. 19.00
Før forestillingen spiser vi stjerneskud/pariserbøf i restaurant Grønttorvet.
Prisen dækker bus, forestilling og mad. Påstigning i Bogense, Særslev, Søndersø, Morud og Tarup
Busafgang fra kl 16.15
Spisning: kl 17.30
Tilmelding: senest 28/09  Tlf 2086 6653 eller nordfyn@lof.dk

303  Giselle
Torsdag 31. januar kl. 19.30. Pris: kr. 875,-

Den Kgl. Ballet og Aalborg symfoniorkester i 
Musikhuset i Århus.
Giselle er den ultimative romantiske ballet med mystik, 
skønhed, fare og død. En rigtig klassiker. Koreografi: Nikolaj 
Hübbe og Silja Schandorf. Lækkert tapasbord i Musikhuset 
før balletten.
Prisen dækker bus, forestilling og mad.
Påstigning i Særslev, Søndersø og Morud.
Busafgang fra kl. 15.00
Spisning: kl. 17.30
Tilmelding: senest 30/09. 20866653 eller nordfyn@lof.dk

304 Leonora Christina
Lørdag 9. februar kl. 16.00. Pris: kr. 650,-

Ny Musical om kongedatteren fra Blåtårn. I Odeon i Odense. 
Et kongedrama af shakespeareske dimensioner.
Odense Symfoniorkester leverer musikken, som er skrevet 
af Stephen Henriksen, og blandt de medvirkende ses Xenia 
Lach-Nielsen som Leonora og Troels Lyby som Corfitz Ulfeldt.
Prisen dækker bus og forestilling.
Påstigning i Bogense, Særslev, Søndersø, Morud og Tarup
Busafgang fra kl. 14.30
Tilmelding:  senest 26/10  tlf 20866653 
 eller nordfyn@lof.dk   
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yn 305 Kleopatra  
Fredag 12. april  kl. 19.30. Pris: 740 ,-

Opera af  August Enna. I Odeon i Odense. Med Den Jyske Opera og Odense Symfoniorkester.
 Den danske komponist, August Enna var en mester i musikalsk drama og strålende orkesterklang. Operaen bygger på 
H. Rider Haggards roman om den berømte egyptiske dronning. Den fik ved sin førsteopførelse i 1894 en begejstret 
modtagelse og overstrømmende anmeldelser. Der tilbydes introduktion kl. 19.00
Før forestillingen indtager vi aftensmaden i restaurant Grønttorvet.
Prisen dækker bus, forestilling og mad. Påstigning i Bogense, Særslev, Søndersø, Morud og Tarup
Busafgang fra kl. 16.15
Spisning: kl. 17.30
Tilmelding: senest 20/02  tlf 20866653 eller nordfyn@lof.dk

306 De store Italienere  
ved Cand mag  Christian Friis, Borgerhuset i Søndersø. Torsdag 20. september kl 17.00. Pris: kr. 150,-

Den italienske opera er et kunstfænomen med mere end 400 år på bagen. Efter en kort introduk-
tion til operaens tidlige historie kommer vi hurtigt frem til den store periode i 1800 tallet, hvor 
Rossini, Bellini og Donizetti stod som eksponenter for bel-canto-stilen. Så til Verdi og Puccini, 
der åbnede for nye musikalske og dramatiske udtryksformer. Glæd jer til denne tour de force 
gennem den italienske operas hitlister. Og med italienske toner i ørerne bliver det tid til italiensk 
til ganen. Efter foredraget serveres pizza og vin. Pizzaen er inkluderet i prisen. Vin kan købes til 
rimelig  pris.
Tilmelding: senest 12/09 tlf 20866653 eller nordfyn@lof.dk

307 Fredagshøjskole
i Borgerhuset i Søndersø
Fredag 5. oktober kl. 9.30 – 16.00
Pris: kr.  275,-  inkl. frokost, morgen- og eftermiddagskaffe

Jeppe Aakjærs digting og kulturelle betydning
v/ Johs. Nørrregaard Frandsen
Jeppe Aakjær /1866-1930) er en af de betydeligste danske lyrikere i det 20. århundrede, 
ligesom han havde meget stor kulturel betydning i sin samtid.Han skabte med digtsamlinger 
som ”Rugens Sange” billeder af liv, landskaber og værdighed, som har været med til at præge 
danskernes syn på sig selv og på deres omgivelser. Hans digtning og socialkulturelle indsats har desuden været med til 
at forme det  velfærdssamfund, som efter hans død foldede sig ud. I foredraget vil Nørre Frandsen ved eksempler vise 
hvorfor han er så stor en digter og vise, hvorfor han ikke var en lokal hjemstavnspoet, men en digter, som byggede på 
internationale inspirationer. Jeppe Aakjær er stadig særdeles moderne! Man skal bare lytte rigtigt. Johs. Nørregaard 
Frandsen har skrevet om Aakjær og modtog Aakjærprisen 2013.

Højskolesangbogen – bogen og dens indhold
v/ Jens Rahbek og Søren Ole Petersen
Det er svært at gøre op, hvad der sælges mest; er det Biblen, Salmebogen eller Højskolesangbogen? Men at de er de 
tre mest solgte bøger i vor tid, er der ikke tvivl om. Og at Højskolesangbogen sælger mere end nogensinde, er også et 
faktum.
- Hvad er baggrunden for den første udgave i 1894?
- Hvordan udviklede sangbogen sig?
- Hvornår solgte den skidt, og hvornår godt?
- Hvilke sange kom med, og hvilke kom ikke med?
I 2006 kom 18. udgave af Højskolesangbogen. Om få år vil 19. udgave være på gaden. Vi skal 
høre om sangene og deres forfattere og komponisterne til melodierne. 

Fredagshøjskole arrangeres i samarbejde med  FO.
Tilmelding: senest 01/10 tlf 2086 6653 eller nordfyn@lof.dk
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308  Fredagshøjskole
I Borgerhuset i Søndersø
Fredag 29. marts 2019 kl. 9.30 – 16.00
Pris: kr. 275,- inkl. frokost, morgen- og eftermiddagskaffe

Danmark – EU og verden
v/Uffe Østergaard  
Efter Brexit og  Donald Trumps amerikanske isolationisme er det ved at blive klart, at hele perioden 1492 – 1992, hvor 
Europa dominerede verden, var en historisk parentes. I stedet er vi ved at vende tilbage til det, kineserne opfatter som 
normaltilstanden – med Kina i centrum.
Kina har være samlet i et rige i mere end 2000 år. Europa derimod fremtræder efter finanskrisen i 2008 som stadigt mere 
usikkert og splittet. I grunden indtraf Europas tab af magt allerede i 1945, men det lykkedes at udskyde erkendelsen af 
denne svaghed et halvt århundrede.

Jesper Moesbøl
Lysten til at synge sammen trives over alt i disse år – ved festlige sammenkomster, på arbejds¬pladser, i uddannelsesinsti-
tutionerne, i skolerne og i Folketinget. Der er en bred folkelig interesse for, at vi i fællesskab synger sange, som afspejler 
værdier, vi bygger vort liv og samfund på. Sange, der forsøger at give livet mening. Højskolesangbogen repræsenterer 
det ypperste af dansk fællessang. Bogen er i stadig udvikling, da hver ny udgave præsenterer nye sange, samtidig med, at 
kernesangene fastholdes.
Vi skal synge både traditionelle og nye højskolesange, og de enkelte sange belyses historisk og eksistentielt. Målet er  at 
sætte sangene ind i den kulturtradition, vi er en del af, og at skabe godt humør.
Fredagshøjskole arrangeres i samarbejde emd FO
Tilmelding: tlf 20 86 66 53 eller nordfyn@lof.dk

309 Mennesker på vejen
ved tidl. chefredaktør mm Arne Mariager 
Borgerhuset, Dallundvej 20, Søndersø
Onsdag 10. oktober  kl. 14.30. Pris: kr. 90,-  Inkl. kaffe

Et foredrag, hvor Arne Mariager fortæller om nogle af de personligheder, 
han har mødt gennem et liv med mange berøringsflader. Det er beretning om 
fascinerende personer. Som f.eks skuespilleren Ove Sprogø, den karismatiske 
fynske bladchef, Bent A. Koch, dansktop-dronningen Birthe Kjær, sangeren 
og komponisten Lars Lillholt og flere andre. Foredraget er i praksis en række 
anderledes, personligt prægede portrætter af spændende mennesker.
Arrangeres i samarbejde med Ældresagen
Tilmelding: senest 06/10 tlf  2086 6653 eller nordfyn@lof.dk

310 Ufortalte Historier fra Besættelsestiden
ved højskolemand Niels Ole Frederiksen
Borgerhuset, Dallundvej 20, Søndersø
Onsdag 14. november 14.30.  Pris: kr. 90,-  Inkl. kaffe

Niels Ole Frederiksen vil denne gang fortælle om nogle af de 
skæbnehistorier, som aldrig har nået at blive nedskrevet i hi-
storiebøgerne. En af historierne handler om dengang ”Singa-
pore faldt, men Sdr. Felding holdt” - om ”slaget” i Sdr. Felding i 
februar 1942. Det er fortællinger om svig, trofasthed, afsavn 
mod og ranke holdninger. Hvorfor handlede man, som man 
gjorde? Foredraget kommer også ind på, hvorfor vi bliver ved 
med at interessere os for besættelsesårene.
Arrangeres i samarbejde med Ældresagen
Tilmelding: senest 10/11 tlf 20866653 eller nordfyn@lof.dk
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yn 311 - 312  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.

311: Torsdag 13. september 18.00 – 21.00
312: Torsdag 24. januar 18.00 – 21.00
Pris: kr. 235,- pr gang
Tilmelding senest 8/9
tlf 2086 6653 eller nordfyn@lof.dk

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

313 Malekursus
Havrehedskolen, Morud
Underviser: Kirsten Berg
Velkommen til malekursus på Morud Skole. Her inspire-
rer vi hinanden gensidigt, og jeg hjælper dig til at komme 
ind i – og videre med dit maleri. Vi taler om farver, 
motivvalg og hvordan du skaber et unikt værk. Alle kan 
deltage. Efter nytår efter aftale.

Torsdage 16.00 – 19.00. 8 gange fra 27. september
Pris: kr. 800,-
Tilmelding senest 21/9
tlf 2086 6653 eller nordfyn@lof.dk

314 Tegning, maling
Bogense skole, Gyldensteensvej 2.
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 
eller vil have inspiration til. Så skal vi sammen nok få dig 
på rette vej eller blusset op under den kreative del af 
dig. Efter nytår efter aftale.

Torsdage 19.00 – 21.30. 8 gange fra 4. oktober 
Pris: kr. 690,-
Tilmelding  senest  27/09
tlf  2086 6653  eller nordfyn@lof.dk

315  Maling – tegning – akvarel
Borgerhuset , Dallundvej 20, Søndersø
Underviser: Finn Frederiksen
Få god inspiration og individuel undervisning i farvelære 
og teknikker. Der males med olie, akryl, akvarel og teg-
nes med kul og blyant efter egne motiver ( f.eks. foto) 
eller opstillinger. Medbring selv materialer. (Kursister 
er velkommen til at kontakte læreren, tlf. 28 83 37 12 
derom). Efter nytår efter aftale.

Fredage 10.00 – 12.30. 8 gange fra 12. oktober  
Pris:  kr. 690,-
Tilmelding senest 05/10
tlf 2086 6653 eller nordfyn@lof.dk

316 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 10.00 – 15.00 
22/09, 13/10, 03/11 og 24/11
Pris pr gang: kr. 190 . 
For alle 4 lørdage: kr. 680,-
Tilmelding: senest 15/09
tlf 20816653 eller nordfyn@lof.dk
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317 Motorsavskursus
Underviser: John Gravgaard
Lær at bruge motorsaven 
rigtigt – og sikkert. På kurset 
gennemgås opstart og vedlige-
holdelse af saven samt filing af 
kæderne. Sikkerhedsudstyr og 
brugen af dette.
Over 3 lørdage 
kl. 09.00 – 12.00. 
Første gang med teori i 
Borgerhuset, Dallundvej 20 i 
Søndersø. 
Derefter praktisk brug af saven i skoven, så man lærer 
at fælde træer i den påtænkte retning.
29. september, 6. og 13. oktober.
Pris: 330,-
Tilmeding senest 22/09 
tlf 2086 6653 eller nordfyn@lof.dk

318-320 Engelsk

Borgerhuset, Dallundvej 20, Søndersø
Underviser Aase Lundsgaard
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 imellem enkle nyhedsartikler. 
Vi samtaler  om teksten, og på baggrund heraf udbygges 
ordforråd og udtryksfærdighed. Efter nytår efter aftale.

Hold  318 øvede. Tirsdage   9.30  – 11.30
Fra 18. september
     
Hold  319 øvede. Torsdage  9.30  – 11.30 
Fra 20. september

Hold  320: lidt øvede. Tirsdage  12.00 – 14.00
Fra 18. september 

Alle hold 10 gange
Pris: kr. 680,-
Tilmelding  senest 8 dage før kursusstart  
tlf 2086 6653 eller nordfyn@lof.dk

321-322  Spansk
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. Efter nytår: efter 
aftale.

Hold 321: begyndere/lidt øvede.
Østrup Præstegård
Tirsdage kl. 10.00 – 12.00 - 10 gange fra 25. september
Pris: kr. 680,-

Hold 322: begyndere/lidt øvede
Sletten Skole, Skolegade 12, Otterup
Onsdage 18.00 – 20.00 - 10 gange fra 26. september
Pris: 680,-  

Tilmelding senest 19/09
tlf 2086 6653 eller nordfyn@lof.dk

323 og 329 Italiensk 

Sletten Skole, Skolegade 12, Otterup
Claudia Cangemi
Har du lyst til at komme i gang med at lære italiensk? Vil du 
lære mere om den italienske kultur? Så er dette kursus lige 
noget for dig. Vi træner udtale med korte dialoger, og du 
vil være i stand til at kunne sige nogle simple sætninger på 
italiensk allerede fra starten. Vi øver hverdagssituationer 
som at præsentere sig selv, at bestille noget eller spørge 
om vej. Du lærer at træne dit ordforråd ved hjælp af små 
oversættelser, samtaler og rollespil.
Ved kursets afslutning vil vi invitere nogle italienere ind til 
en lille snak ”una chiaccherata”.
Vi gennemgår den mest grundlæggende grammatik. Under-
visningen tager udgangspunkt i bogen Passaparola 1 og 2 

Hold 323 For lidt øvede
Tirsdage 19.00 - 21.00 fra 25. september
Pris: kr 680,-
Tilmelding senest 19/09 tlf 20866653 eller nordfyn@lof.dk
 
Hold 329 For begyndere
Tirsdage 17.15 - 18.50 fra 8. januar 2019
Pris: kr. 680,-
Tilmelding senest 14/12 tlf 20866653 eller nordfyn@lof.dk
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yn 324  Seniordans 50+

Kurset henvender sig til enlige såvel som par. Vi danser 
forskellige kæde- og kredsdanse fra hele verden til fest-
lig musik. At gå til seniordans er en glad og humørfyldt 
måde at holde sig i form på. Medbring dansesko og en 
forfriskning til pausen.
Arrangeres i samarbejde med Ældresagen.

Hold 326 Borgerhuset, Dallundvej 20, Søndersø
Underviser: Daggi Jensen
Tirsdage 14.00 – 15.45
14 gange fra 04. september 
Pris: kr. 450,- 
2019: 10 gange fra 08. januar kr. 320,-

Tilmelding: senest 28/8 
2086 6653 eller nordfyn@lof.dk 

325-326 Fyraftenssang
Det er dejligt at synge sammen. På disse hold får du 
mulighed for at synge sange, du kender, og  for at lære 
nye sange i forskellige genrer. En god, inspirerende 
begyndelse på aftenen eller en afslappende afslutning 
på arbejdsdagen.

325 Havrehedskolen, Morud
leder: Jette Jørgensen
hver anden onsdag 16.30 – 17.30
6 gange fra 25. september
Pris: kr 180,-
Tilmelding senest 18/09
tlf 20866653 eller nordfyn@lof.dk

326 Nordvestskolen, Otterup
leder: Niels Erik Clausen
4 mandage: 3/09, 2/10, 6/11 og 4/12
Pris: kr. 120,-
Tilmelding senest 28/08
tlf 20866653 eller nordfyn@lof.dk

328 Facebook
Borgerhuset i Søndersø
Underviser: Morten Soelberg
Vil du lære, hvordan du kan oprette en Facebook profil?
Er du i tvivl om, hvor mange der egentlig kan se, hvad du 
foretager dig på facebook?
Og vil du være mere sikker, så er dette kursus noget for 
dig. Medbring egen PC

3 Tirsdage kl. 16.00 – 17.45
25. sept., 2. og 9. okt. Pris: kr. 220,- 
Tilmelding senest 19/09
tlf 2086 6653 eller nordfyn@lof.dk.
 

327 IT sikkerhed
Borgerhuset i Søndersø
Underviser: Morten Soelberg
Vil du lære at kunne se forskel på en god og en farlig 
e-mail?
Vil du have større chance for at undgå at blive hacket 
eller få virus?
Så tilmeld dig dette kursus, så du kan få et bedre kend-
skab til IT sikkerhed og minimere dine chancer for at 
blive kompromitteret. Medbring egen PC

Tirsdag 23. oktober kl. 16.00 – 17.45
Tilmelding senest 18/10
tlf 20866653 eller nordfyn@lof.dk

Debatarrangementer efterår 2017

”Kineserne Kommer” 
v/ journalist Jan Larsen
tidl. DR korrespondent med base i Beijing
torsdag 4. oktober kl. 19.00 på Bogense Bibliotek

”P-piller, papilotter og børneparkering”
v/Pia Friis Lanet
tirsdag 30. oktober kl. 19.00 i Kuplen i Otterup

”Har vi en københavnerelite, 
der trækker Danmark skævt”?

v/ MF Kåre Dybvad
mandag 19. november kl. 19.00 i Søndersø

Forholdet mellem USA og Rusland
Jens Worming Sørensen og Philip Chr. Ulrich
onsdag 27. februar kl. 19.00 i Kuplen i Otterup

Læs mere om debatarrangementerne på side 54-55 her i 
Kulturposten


