
Zumba Gold

For dig, der kan lide musik og glade rytmer med 
lidt nemmere koreografier, lavere tempo og 
hensyntagende undervisning. 
Hold nr. 2017
Tidspunkt:  10 gange med start d. 14.01.19  
 kl. 09.55-11.00
Sted: Gymnastiksalen, Kulturhuset, Langå
Underviser: Berit Svart
Pris: kr. 550,- 

Boost yourself

Har du et barn på 10-15 år, som ikke trives. Viser 
dit barn tegn på stress, føler sig udenfor, ensom 
eller forkert. 
Hold nr. 2010
Tidspunkt: 11 gange med start d. 14.01.19  
 kl. 17.00-18.50
Sted: Kulturhuset, Langå
Underviser: Mette Madsen
Pris: kr. 800,-

Anti-stress for voksne

Føler du dig træt? Har du søvnproblemer? Er du 
blevet mere glemsom? Mere irritabel? 
Hold nr. 2009
Tidspunkt: 8 gange med start d. 14.01.19  
 kl. 19.00-20.50
Sted: Kulturhuset, Langå
Underviser: Mette Madsen
Pris: kr. 950,-

Køkkenkunst

4 aftener med inspiration til dine gæstemiddage. 
Simon Østergaard, som er uddannet på Molskro-
en, vil guide os igennem de lærerige aftener.
Hold nr. 2015
Tidspunkt: 4 gange med start d. 15.01.19  
 kl. 18.00-21.40
Sted: Skolekøkken C1, Langå Skole
Underviser: Simon Østergaard
Pris: kr. 550,-  
 (plus kr. 150,- pr. gang til råvarer)

STOTT Pilates (begynder)

Kom og prøv en af verdens førende og mest 
anerkendte pilatesdiscipliner – også kendt som 
klinisk pilates.
Hold nr. 2013
Tidspunkt: 15 gange med start d. 16.01.19  
 kl. 08.30-09.30
Sted: Byrådssalen, Kulturhuset, Langå
Underviser: Beatrix Erdos Fisker
Pris: kr. 825,-

Cirkeltræning

Træningen er sammensat, så du får trænet alle de 
store muskelgrupper på én gang. 
Hold nr. 2016
Tidspunkt: 15 gange med start d. 16.01.19  
 kl. 08.40-09.40
Sted: Gymnastiksalen, Kulturhuset, Langå
Underviser: Nils Eske Andersen
Pris: kr. 825,-
Hold nr. 2014
Tidspunkt: 15 gange med start d. 16.01.19  
 kl. 09.45-10.45
Sted: Gymnastiksalen, Kulturhuset, Langå
Underviser: Nils Eske Andersen
Pris: kr. 825,-

Rigtige mænd laver mad

Imponér konen, kæresten eller vennerne. 
Hold nr. 2018
Tidspunkt: 4 gange med start d. 16.01.19  
 kl. 18.30-21.15
Sted: Skolekøkken C1, Langå Skole
Underviser: Bjarne Juul Nielsen
Pris: kr. 550,-  
 (plus kr. 100,- pr. gang til råvarer)

Kalkmaling på små møbler el. lign.

Kom og lav sjovt genbrug med kalkmaling. 
Hold nr. 2019
Tidspunkt: 5 gange med start d. 21.01.19  
 kl. 19.00-21.45
Sted: Langå Skole
Underviser: Ulla Hammer Sørensen
Pris: kr. 750,- 
Hold nr. 2020 (weekendkursus)
Tidspunkt: D. 23.02.19 og d. 24.02.19  
 kl. 10.00-15.30
Sted: Langå Skole
Underviser: Ulla Hammer Sørensen
Pris: kr. 700,- 

Strik med 2 farver (workshop)

På denne workshop lærer du, hvordan du strikker 
med flere farver. 
Hold nr. 2008
Tidspunkt: D. 04.02.19 kl. 19.00-21.45
Sted: Kulturhuset, Langå
Underviser: Vithard Villumsen
Pris: kr. 175,-

Pilates for kvinder og mænd

For dig, der har problemer et sted i kroppen, kan 
pilates hjælpe. 
Hold nr. 2021
Tidspunkt: 10 gange med start d. 06.02.19  
 kl. 17.00-18.00
Sted: Aktivitetsrummet, Kildevang,  
 Randersvej, Langå
Underviser: Jakob Rosenrot
Pris: kr. 700,-

Hjælp til ondt i ryg, lænd og skuldre

For dig, der vil arbejde intensivt med de indre sta-
biliserende muskler omkring ryg, nakke, skuldre 
og bækken. 
Hold nr. 2022
Tidspunkt: 10 gange med start d. 06.02.19 
 kl. 18.00-19.00
Sted: Aktivitetsrummet, Kildevang,  
 Randersvej, Langå
Underviser: Jakob Rosenrot
Pris: kr. 700,-

Puls og styrke

Giv den gas, og lad kroppen arbejde med mellem 
til høj intensitet i træningen. 
Hold nr. 2023
Tidspunkt: 10 gange med start d. 06.02.19  
 kl. 19.00-20.00
Sted: Aktivitetsrummet, Kildevang,  
 Randersvej, Langå
Underviser: Jakob Rosenrot
Pris: kr. 650,-

Strikning for begyndere og øvede

Kom og strik netop dét, du drømmer om, med 
hjælp fra dommeren i ”Den Store Strikkedyst”. 
Strik ud fra andres opskrifter eller eget design. 
Hold nr. 2006
Tidspunkt: 5 gange med start d. 07.02.19  
 kl. 19.00-21.45
Sted: Kulturhuset, Langå
Underviser: Vithard Villumsen
Pris: kr. 600,-

Yoga - hensyntagende  

På dette hold får du samme skønne og styrkende 
yoga som fusionsyoga – tilpasset omstændig-
hederne. Vi har åndedrættet som anker og stor 
opmærksomhed på dit fundament, fødderne.
Hold nr. 2025
Tidspunkt:  13 gange med start d. 18.02.19  
 kl. 09.30-11.00
Sted:  Byrådssalen, Kulturhuset, Langå
Underviser:  Bettina Rosendal Kurth
Pris:  kr. 1040,-

Fusionsyoga

Ønsker du at møde verden med ro, nærvær, styrke 
og smidighed i krop og sind? 
Hold nr. 2026
Tidspunkt:  13 gange med start d. 18.02.19  
 kl. 16.50-18.20
Sted:  Byrådssalen, Kulturhuset, Langå
Underviser:  Bettina Rosendal Kurth
Pris:  kr. 1040,-
Hold nr. 2027
Tidspunkt:  14 gange med start d. 19.02.19  
 kl. 09.00-10.30
Sted:  Byrådssalen, Kulturhuset, Langå
Underviser:  Bettina Rosendal Kurth
Pris:  kr. 1120,-
Hold nr. 2032
Tidspunkt:  14 gange med start d. 20.02.19  
 kl. 19.00-20.30
Sted:  Byrådssalen, Kulturhuset, Langå
Underviser:  Bettina Rosendal Kurth
Pris:  kr. 1120,-

Yoga efter fødsel  

Jordemoderiets efterfødselsyoga er for dig, der 
trænger til at gøre noget godt for dig selv. 
Hold nr. 2028
Tidspunkt:  8 gange med start d. 19.02.19  
 kl. 11.00-12.30
Sted:  Kulturhuset, Langå
Underviser:  Bettina Rosendal Kurth
Pris:  kr. 640,-
Hold nr. 2029
Tidspunkt:  8 gange med start d. 23.04.19  
 kl. 11.00-12.30
Sted:  Kulturhuset, Langå
Underviser:  Bettina Rosendal Kurth
Pris:  kr. 640,-

Walk ’n’ draw   

Kom med ud og oplev naturen på en helt ny måde. 
Hold nr. 2011
Tidspunkt: 5 gange med start d. 20.02.19  
 kl. 12.30-15.15
Sted: Kulturhuset, Langå
Underviser: Lone Lyngkjær Wolf Kirkegaard
Pris: kr. 700,-

Yoga for gravide  

En optimal forberedelse til fødsel og forældreskab. 
Hold nr. 2030
Tidspunkt:  8 gange med start d. 20.02.19  
 kl. 17.00-18.30
Sted:  Byrådssalen, Kulturhuset, Langå
Underviser:  Bettina Rosendal Kurth
Pris:  kr. 640,-
Hold nr. 2031
Tidspunkt:  8 gange med start d. 24.04.19  
 kl. 17.00-18.30
Sted:  Byrådssalen, Kulturhuset, Langå
Underviser:  Bettina Rosendal Kurth
Pris:  kr. 640,-

Træn din clairvoyante evne (weekendkursus)

Mange oplever at have en god intuition og vil 
gerne træne den til at blive endnu bedre. 
Hold nr. 2002
Tidspunkt: D. 09.03.19 og d. 10.03.19  
 kl. 10.00-17.00
Sted: Kulturhuset, Langå
Underviser: Anny Petersen
Pris: kr. 1200,-

Hold 2034
Klaver/guitar undervisning ved Esther Olsen. 
Soloundervisning i Langå. Se hjemmesiden eller 
ring til skolelederen 86462357.

Pileflet for begyndere og øvede

Sjovt kursus, hvor du kan lære at lave kurve, 
fuglefoderhuse, bakker, hjerter, stjerner, kranse, 
plantestativer mm. 
Hold nr. 1057
Tidspunkt: D. 23.03.19 og d. 24.03.19  
 kl. 09.30-16.50
Sted: Formning V5, Langå Skole
Underviser: Jane Enemark
Pris: kr. 600,-  
 (plus kr. 260,- til fri brug af materialer)

Stress af med naturmaleri 

Trænger du til et pusterum fra hverdagens travl-
hed, så tag med og mærk naturen og fordybel-
sens afstressende virkning. 
Hold nr. 2012
Tidspunkt: 5 gange med start d. 27.03.19  
 kl. 12.30-15.15
Sted: Kulturhuset, Langå
Underviser: Lone Lyngkjær Wolf Kirkegaard
Pris: kr. 700,-

To sider af samme sag (workshop)

På denne strikke-workshop med Vithard Villumsen 
lærer du, hvordan du får styr på dobbeltstrik.
Hold nr. 2007
Tidspunkt: D. 01.04.19 kl. 19.00-21.45
Sted: Kulturhuset, Langå
Underviser: Vithard Villumsen
Pris: kr. 175,-

Kvinder, prøv at fiske (og tag evt. manden med)

Kurset giver en grundlæggende indsigt i fiskeriet 
i Gudenåen.
Hold nr. 2000
Tidspunkt: 3 gange med start d. 01.05.19  
 kl. 17.00-19.45
Sted: 1. mødegang: Kulturhuset, Langå
Underviser: Lars Kielsgaard
Pris: kr. 300,-

Pileflet for begyndere og øvede

Sjovt kursus, hvor du kan lære at lave kurve, 
fuglefoderhuse, bakker, hjerter, stjerner, kranse, 
plantestativer mm.
Hold nr. 1058
Tidspunkt: D. 11.05.19 og d. 12.05.19  
 kl. 09.30-16.50
Sted: Formning V5, Langå Skole
Underviser: Jane Enemark
Pris: kr. 600,-  
 (plus kr. 260,- til fri brug af materialer)

Foredrag:

Stærke kvinder i litteratur og kunst
Hold nr. 2005
Tidspunkt: 4 gange med start d. 21.02.19  
 kl. 10.00-12.15
Sted: Kulturhuset, Langå
Underviser: Anne Valbjørn
Pris: kr. 200 pr. foredrag - kr. 600 for alle 4 foredrag

Vælgermøde 

Så skal vi til valg igen – denne gang til Folketinget.
Hold nr. 2033
Tidspunkt: D. 11.03.19 kl. 19.00-21.45
Sted: Byrådssalen, Kulturhuset, Langå
Underviser: Viggo Møller
Pris: Gratis

Stevnstrup Sparekasse
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  Program:

  Foredrag:
  Mød Tv-vært Tine Gøtzsche “live”
  Hold nr. 718. Start 22.01.2016 kl. 17 - 19

Oplevelser bag kameraet og anekdoter.
Den kendte TV – vært Tine Gøtzsche, der er opvokset i Langå kommer til 
Langå og fortæller levende om sit job på TV – avisen, bag kameraet, og 
anekdoter samt om sin hverdag. 
Sted: Kulturhuset, Bredgade, Langå.
Pris: kr. 100,-

  Vinsmagning med undervisning
  Kursus nr. 711. Start 29.01.2016 kl. 19 – 21.45

På dette kursus får du svar på dine spørgsmål om, hvad der giver vinene 
de forskellige smagsnuancer. De betegnelser, der står på etiketterne fra 
Spanien, Frankrig og Italien.
Du smager 8 – 9 forskellige vine samtidig med, at du får anekdoter fra 
vinområderne. Derudover får du et let traktement med brød og forskel-
lige oste m.m. 
Sted: Lundgaard Vine, Hammelvej 145. 
Underviser: Vinhandler Erik Leth.
Pris: kr. 175,-

  Kulturtur til Ulstrup Slot
  Kursus nr. 714, Start 14.06.2016 kl. 19.00 
Tag med LOF på Kultur-tur til Ulstrup Slot, hvor du vil blive guidet rundt 
i haven og slottet af medindehaver Marie Marqvard, som vil fortælle 
om slottets spændende historie. Der vil efterfølgende blive serveret et 
glas vin samt mulighed for at stille spørgsmål. Gå ikke glip af denne 
spændende oplevelse. 
Sted. Vi mødes i Slotgården kort tid før kl. 19.00
Guide: Marie Marqvard. Pris: kr. 100,.

  Få en eksklusiv have
  Kursus nr. 715, Start 30.03.2016 kl. 19.00

Skal din have renoveres hel-eller delvis, kan du få inspiration af fa. 
Eksklusive Haveanlæg denne aften. Her vil du få tips til hvordan din have 
kan blive attraktiv for hele familien at opholde sig i. Det kan ofte være 
et stort projekt at kaste sig ud i, så er det godt, at være lidt forberedt på 
opgaven. Der vil i løbet af aftenen være mulighed for at stille spørgsmål.
Sted: Kulturhuset, Bredgade, Langå
Foredragsholder: Anlægsgartner Niels Juel Sørensen fra Eksklusive 
Haveanlæg. Pris: kr. 75,00 inkl. 1 glas vin

Kurser:

  Køkkenkunst
  Kursus nr. 706, Start 02.02.2016 kl. 1800

4 aftener med inspiration til dine gæstemiddage.
Kevin Pindstrup Nielsen, kok og ejer af fa. NOR*EVENT
vil styre de lærerige aftener, hvor vi tilbereder en 4 retters menu.
Efterfølgende nydes middagen med passende vine.
Underviser: Kevin Pindstrup Nielsen
Sted: Skolekøkkenet Langå skole
Råvarepris: kr. 4 x kr. 150,- inkl. vin. Kursuspris: kr. 500,-

 Mandemad
 Kursus 720, Start 24.02.2016 kl. 18.00

Dette er et kursus for mænd, der har lyst til at kaste sig over køkkenkun-
stens muligheder.
Få 3 hyggelige og inspirerende aftener sammen med ligesindede madg-
lade mænd, der sætter pris på god mad, vin og samvær.
Sted: Skolekøkkenet, Langå Skole den: 24.feb. – 16. marts – 6.april 
Underviser: Jan Toftdal Nielsen
Råvarepris 3 x 100, inkl. vin. Kursuspris kr. 350,-

Oplev international madkultur
Kursus 712, Start 02.03.2016

Her har du mulighed for at opleve madkultur fra 5 forskellige lande. Først 
oplæg om aftenens land. Derefter introduceres måltidet, som vi laver 
sammen. Under spisningen fortæller Mette anekdoter om aftenens land. 
Vil du imponere dine venner med eksotiske og atypiske retter og har du 
lyst til at lave mad og spise sammen med nye mennesker – så er dette 
et kursus for dig.
Sted: The Funky Forrest, Birkebakken 10, Langå
Underviser: Mette Vilstrup
Råvarepris: 5 x kr. 75,- inkl. drikkevarer. Kursuspris kr. 600,-

  Fordøjelse skal være en fornøjelse
  kursus 716, Start 01.03.2016 kl. 17.30

Hvis du vil tabe dig så er det holdet.
4 aftener med madlavning efter FODMAP(Lene Hansson princippet)
Du får på dette kursus også alt at vide om Syre/base balancen og kost-
vejledning. Hver aften indeholder følgende: 
       30 minutters undervisning i et emne (kostkombination FODMAP,  
       fordøjelsessystemet) 
      15 minutters mål og vejning
      75 minutters madlavning og spisning
      30 minutters oprydning
Sted: Skolekøkkenet Munkholmskolen Stevnstrup
Underviser: Birte Mark
Råvarepris: 5 x kr. 75,-
Kursuspris: kr. 600,-

Bevægelseshold

  Zumba Gold 50+
  Kursus nr. 701, Start 18.01.2016 kl. 10 – 11.

Zumba Gold er en lettere form for Zumba men man kan stadig få pulsen 
op og har det rigtig sjovt. Der er fokus på balancen mellem opspænding 
og afspænding. Her er plads til alle med eller uden skavanker.  Kom i god 
form på en sjov og energispredende måde. 
Sted: Kulturhuset Langå, Gymnastiksalen.
Underviser: Berit Svart
Pris: kr. 500- for 10 gange

  Pilates
  Kursus 702, Start 20.01.2016 kl. 10 – 11

Er for dig der har brug for at arbejde intensivt med de indre stabilis-
erende muskler omkring ryg og nakke. Der er fokus på kvalitet i bev-
ægelserne og åndedrættet og dets virkning på øvelserne. Der fi ndes 
måtter på kursusstedet.
Sted: Kulturhuset Langå, gymnastiksalen
Underviser: Ulla Juncher
Pris: kr. 500,- for 10 gange.

  Cirkeltræning
  Kursus 703, Start 20.01.2016 kl. 11.05 – 12

Cirklen er sammensat, så du får trænet alle de store muskelgrupper og 
får pulsen op. Du får øget muskelstyrke og kondition ved de forskel-
lige stationer og du får trænet hele kroppen på en sjov og udfordrende 
måde. Cirkeltræning er også egnet for folk med slidgigt.
Sted: Kulturhuset, Langå, Gymnastiksalen.
Underviser: Ulla Juncher.
Pris kr. 500,- for 10 gange.

  Yoga
  Kursus 708, Start 18.01.2016 kl. 9.30

Hartha Yoga er en meditativ yoga der giver ro i sindet. Åndedrættet in-
tegreres i øvelserne. Krop og psyke danner en helhed. Øvelserne både 
udspænder og styrker. Bevist holdningstræning. Holder kroppen smidig. 
Afspændingsyoga er for alle. Du får mere ro og energi til dagen ud-
fordringer. Medbring et tæppe, en lille pude og vand.
Sted: Kulturhuset, Langå, Havestuen
Underviser: Johanne holm Sørensen
Pris: kr. 700,- for 10 gange.

  Yoga 
  Kursus 709, Start 18.01.2016 kl. 11  
Hartha Yoga er en meditativ yoga, der giver ro i sindet. Åndedrættet 
integreres i øvelserne. Krop og psyke danner en helhed. Øvelserne både 
udspænder og styrker. Bevist holdningstræning. Holder kroppen smidig. 
Afspændingsyoga er for alle. Du får mere ro og energi til dagen ud-
fordringer. Medbring et tæppe, en lille pude og vand.
Sted: Kulturhuset, Langå, Havestuen
Underviser: Johanne holm Sørensen
Pris: kr. 700,- for 10 gange.

  Nyt Liv tiden efter stress og depression
  Kursus nr. 713, start 01.03.2016 kl. 18.30 – 21.15
  Kurset er for dig der:

Har været igennem en svær tid med stress og / eller depression.
Ønsker at vende tilbage til (arbejdslivet) på en god måde efter en 
sygemelding. Stiller dig selv spørgsmålet? Hvordan kommer jeg videre 
og hvordan undgår jeg tilbagefald.
Hver aften et tema i forhold til tiden efter stress. Aftenen består af en 
vekslen mellem gruppen.
Der er tid til at tale om det, der fylder eller er svært for deltagerne. Kurset 
er ikke terapi men en mulighed for at blive støttet af en gruppe, når du 
igen selv skal stå alene efter en svær tid. Midt på aftenen er der kaffe 
/ te pause, der afrundes med 20 – 30 min. guidede afslapningsøvelser.
Sted: The Funky Forest, Birkebakken 10, Langå
Underviser: Mette Vilstrup
Pris: kr. 800 for 6 gange. den. 01.marts – 08. marts – 15. marts – 29. 
marts – 12. april – 26.april.

Kreative Fag

  Maling på sten
  Kursus 707, Start 20.02.2016 kl. 10 – 15.30

Først gennemgås teknikken ved maling på sten samt de tuscher (POSCA) 
man bruger.
Underviseren medbringer tuscher, inspirationsmateriale samt sten. Der 
er frokostpause ca. ½ time i løbet af kurset. Tag madpakker med. Kom til 
en hyggelig og kreativ dag, hvor du også får noget med hjem. 
Sted: Kulturhuset, Langå, Penslerne.
Underviser: Kirsten Gregersen
Materialepris kr. 50,- Alle de sten du kan male på samt lån af tuscher 
til kurset.
Pris: kr. 250,-

  Strikning og hækling
  Kursus 710, Start 10.02.2016 kl. 19.00 – 21.45

Der bliver taget udgangspunkt i dit niveau og ønske. Hver gang et oplæg 
og opskrift til ny teknik, også nye teknikker til montering. Målet er, at 
du lærer nye teknikker at kende og får mod på selv at fi nde spændende 
opskrifter. Medbring selv materiale der matcher dine ønsker. 
Ring evt. til underviseren 
Sted: Kulturhuset Langå
Underviser: Tina Christensen tlf. 86 46 64 66
Kursuspris: kr. 500,- for 4 gange

  Langå Koret - Syng dig glad
  Kursus 705, start 27.01.2016 kl. 19.30

Er du sangglad – skulle du unde dig selv den oplevelse, det er at deltage 
i LANGÅ KORET.
Koret er et blandet kor med et udbredt repertoire, der består af sangere 
i alle aldre og med en sprudlende dirigent. Tilmeld dig og du vil opleve 
en masse glade sangere, der har det rigtig hyggeligt med hinanden men 
samtidig er åben for nye sangere.
Sted: Byrådssalen, Kulturhuset Langå
Underviser: Ingrid Harking Raaby
Pris kr. 800,-
RABATPRIS til studerende, efterlønnere og pensionister. Pris kr. 600,-
 
  Klaverundervisning
  Kursus 704, Start 22.01.2016 kl. 14 eller efter aftale.

Har du en drøm om at spille en melodi på klaver og er noder et myste-
rium?
Når du spiller brugsklaver lærer du at spille efter noder i F og G nøgle 
systemet og akkorder osv. Vigtigt! Tilmeldingsproceduren: 1. meld dig til 
på LOF’s hjemmeside, 2.underviseren Ester Olsen henvender sig til dig 
for at aftale undervisningstidspunkt.
Sted: Langå skole, Gydevej, lokale B6   
Underviser: Esther Olesen
Pris: 1200,- for 12 gange (3 kursister pr. time)

  Klaverundervisning for børn og forældre 
  / bedsteforældre
  Kursus 719, Start 22.01.2016 kl. efter aftale

Undervisningen tager udgangspunkt i bogen ”Klaverleg” der indeholder 
mange kendte børnesange og nogle voksensange. Bogen anvender 
ikoner i stedet for noder som en genvej til nodelære. Undervisningen er 
tilrettelagt som et samarbejde mellem barnet og den voksne. En under-
visningstime varer 20 min. og foregår om fredagen.
Sted. Langå skole, B6
Underviser: Esther Olesen
Pris: kr. 1200,- for 12 gange

  Guitarundervisning
  Kursus 717, Start 22.01.2016 kl. efter aftale.

Lær at spille på guitar hvis du gerne vil akkompagnere til egen sang 
eller fællessang. Hvis du er pædagogstuderende eller pædagog i en da-
ginstitution og du brænder for at spille sammen med børnene. Du lærer 
at spille akkorder, spanske greb og barregreb, fi ngerspil, melodispil og 
spille efter noder. Meld dig til på LOF hjemmeside og du vil blive kontak-
tet af underviseren.
Sted: Langå Skole, lokale B6
Underviser: Esther Olesen 
Pris: kr. 1200,- for 12 gange (a 20 min)

  Pilefl et
  Weekendkursus 681, Start 02 / 03.04.2015 kl. 9.30 – 16.50     
  (begge dage)

Er du begynder starter vi med noget overkommeligt. Har du fl ettet før, 
får du større udfordringer. Vi skal lave kurve, fuglefoderhuse, bakker, 
plantestativer, levende fl ettede træer og mange andre ting. Medbring en 
beskærersaks og en spand eller krukke med sand eller jord i til at lave 
plantestativer og fl ettede træer. Medbring derudover madpakke.
Sted: Langå skole, lokale formning V5
Underviser: Jane Enemark
Materialepris kr. 260,-
Kursuspris kr. 600 

LOF kursusprogram foråret 2016
Se fl ere oplysninger på: langaa.lof.dk

Spørgsmål?
Ring til skoleleder Kirsten Bach 8646 2357
RABAT PÅ BEVÆGELSESHOLD - Deltag i 2 kurser 1/1 – 31/7 2016
Betal for det dyreste, få 50  rabat på det næste – dog max. kr. 300,-
Tilmelding: Langaa.lof.dk
eller: Kirsten Bach tlf. 8646 2357

GEM DENNE 

SIDEN!

LOF Langå · kursusprogram forår 2019
Se flere oplysninger på: langaa.lof.dk · Spørgsmål: Ring til skoleleder Kirsten Bach, tlf. 8646 2357
Rabat på bevægelseshold: Deltag i 2 kurser i samme periode, betal for det dyreste og få 250 kr i rabat på det næste. GEM, GEM, GEM

Bredgade 10 · 8870 Langå · Telefon 86 46 13 22

TILMELDING, helst hurtigt på : 
langaa.lof.dk eller 

Kirsten Bach 86462357


