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En ny sæson med mange muligheder

LOF Bornholms program som du har her er kun trykt i et 
mindre antal, da vi vil skåne miljøet og ikke få tryk som 
tidligere ca. 21.000,00. Derfor koncentrer vi os om at give 
dig oplysninger på vores hjemmeside, via Facebook, eller 
annoncer i dagspressen

LOF Bornholm har sammensat en buket af oplevelser, ny 
viden og fornøjelser til dig. I vores program finder du kurser, 
der giver dig muligheder for at lære nyt, være kreativ, udfolde 
dig med motion og i det hele taget lade dig inspirere til et 
aktivt liv.
Gå på opdagelse i kursusprogrammet og vælg netop de 
udfordringer og oplevelser, der passer dig. Vi tilbyder 
undervisning, oplysning, livsstilskurser og kulturelle 
arrangementer af høj kvalitet.

LOF Bornholms vigtigste formål er at medvirke til den enkeltes 
personlige udvikling og mulighed for at være en aktiv og 

engageret samfundsborger. Vi gør os umage for at skabe 
aktiviteter, der afspejler dine interesser og vækker din lyst til 
at vide mere.
I LOF Bornholms kursusprogram for sæsonen 2019/2020 
finder du både nye, spændende kurser og nogle af de kurser, 
som vi har haft stor succes med tidligere.
Du finder rygestop, som vi udbyder i samarbejde med 
Regionskommunen.
E- Sport for forældre og fri håndbroderi
P.S. hold øje med vores hjemmeside, der er flere arrangementer 
på vej.
LOF Bornholm ønsker dig en spændende og aktiv sæson.LOF 
Bornholm ønsker dig en spændende og aktiv sæson.

Velkommen og god fornøjelse.
 

 Skoleleder
 LOF Bornholm

Bliv en del af LOF’s sociale netværk på facebook og få opdateringer om arrange-
menter, nyheder, gode historier fra hverdagen eller se masser af billeder.
Du finder os på: facebook.com/bornholmlof

Oplevelser, 
ny viden og fornøjelser...

I støbeskeen:
Hold dig orienteret via hjemmesiden 
www.lof.dk/bornholm 

Folk og Sikkerhed:  
arbejder på at få et foredrag med SSP-
konsulenten, i efteråret 2019, her er 
LOF Bornholm samarbejdspartner

Strik:  
LOF Bornholm, arbejder i øjeblikket på 
at arrangere en weekend i foråret, med 
strik.
Så hold øje med vores hjemmeside 
www.lof.dk/bornholm eller vores 
Facebook 
https://www.facebook.com/bornholm-
lof

Streetfood og Røgning:
Der er ved at blive lavet et samarbejde 
med kokken Jan Gildam om kursus i 
Streetfood og røgning.
Dette vil blive i februar eller marts 2020

Spansk:
Vi undersøger muligheden for at opret-
te et eller flere hold i løbet af efteråret

Foto: Berit Hvassum
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Rygestopkurserne 
finansieres af  
Bornholms 
Regionskommune  

Læs mere om 
rygestoptilbud i  
BRK på: www.brk.dk/
rygestop 

De største chancer for et varigt rygestop.. 

… får du ved samtidig brug af rygestoprådgivning og 
rygestopmedicin. 
Rygestoprådgivning kan du f.eks. få gratis på 
rygestopkursus i LOF. Meld dig til nu. 
Rygestopmedicin kan du få mere at vide om på dit lokale 
apotek. BRK giver økonomisk tilskud hertil, når du følger 
et rygestopkursus. 

RYGESTOPKURSUS      
   
KOM MED – det er for ALLE og er gratis 

Der er kurser i 
Nexø, Allinge 
og Rønne 

Hold	187	·	EFTERÅR	
Onsdag	kl.	16:30-18:45,	start	05.09.2018	
Rønne	Bibliotek,	Pingels	Alle	1,	Rønne	
Hanne	Buchholdt	

Hold	188	·	EFTERÅR	
Onsdag	kl.	17:00-19:15,	start	26.09.2018	
Mødelokale	2,	Nørremøllecentret,		
Paradisvej	68,	Nexø	
Birthe	Dolleris	
GRATIS	/	5	uger	

Hold	189	·	EFTERÅR	
Mandag	kl.	16:30-18:45,	start	22.10.2018	
Kongeskærskolen,	Strandvejen	14,	Allinge	
MeYe	de	la	Cour	
GRATIS	/	5	uger	

Hold	190	·	EFTERÅR		
Mandag	kl.	16:30-18:45,	start	05.11.2018	
Rønne	Bibliotek,	Pingels	Alle	1,	Rønne	
Celia	Lind	
GRATIS	/	5	uger	

Tilmelding	skal	ske	på	hjemmesiden:	lof.dk/bornholm		-		eller	_l	Aage	Larsen	på	mail:	bornholm@lof.dk		eller	tlf.:	21	76	08	62.	

Er du stadigvæk ikke kommet over din rygetrang så er 
Bornholms Regions Kommune. I samarbejde med LOF 
Bornholm , til at hjælpe Alle kursusdage afsluttes senest 
kl. 18,45
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Tilmelding	skal	ske	på	hjemmesiden:	lof.dk/bornholm		-		eller	_l	Aage	Larsen	på	mail:	bornholm@lof.dk		eller	tlf.:	21	76	08	62.	

205
Start:  Onsdag, den 04-09-2019  
 kl. 16:00 - 18:45
Sted:  Lokale 1, Rønne Bibliotek, Rønne
Underviser:  Celia Hjorth Lind
Pris: kr. 0,00 - 5 mødegange

206
Start:  Onsdag, den 25-09-2019
 kl. 16:30 - 18:45
Sted:  Lokale 1, Rønne Bibliotek, Rønne
Underviser:  Mette de la Cour
Pris: kr. 0,00 - 5 mødegange

207
Start:  Onsdag, den 06-11-2019 
 kl. 16:30 - 18:45
Sted:  Lokale 1, Rønne Bibliotek, Rønne
Underviser:  Hanne Buchholdt
Pris: kr. 0,00 - 5 mødegange

VIND FRIBILLETTER

BORNHOLMS
BRAND PARK
En ny sæson i LOF Bornholm skal fejres med 
en konkurrence på facebook.com/bornholmlof
Tirsdag 27. august er LOF Bornholm blomstersponsor ved et af 
travløbene på Bornholms Brand Park og har derfor et antal fribilletter, 
som vi gerne vil udlodde via en konkurrence på vores facebook-side. 
Det eneste du skal gøre er at »syntes godt om« vores opslag om 
konkurrence og derefter skrive hvem du gerne vil have med på 
travbanen tirsdag 27. august.

Vi trækker lod om 6x2 billetter torsdag 22. august kl. 12:00,
hvorefter vi offentliggør vinderen på facebook.

FIRMAETSHEST 2019

Ricco K

11 år Vallak
Træner: Thomas Kaas

Kom med
og få fantastisk

oplevelse tirsdag 
27. august

LOF er i gavehumør!
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Bare jeg ser at
vandet bliver dybt,

så begynder mit
hjerte at banke

Jeg lærer aldrig
at give slip
på kanten

Jeg tør ikke 
at hoppe ud 

i vandet.
Jeg tror det
forsvinder
under mig

Bevægelse

Kan du nikke genkendende til følgende?  •”Det er væmmeligt at have hovedet 
under vandet”. •”Jeg lærer aldrig at give slip på kanten”. •”Jeg tør ikke at 
hoppe ud i vandet. Jeg tror det forsvinder under mig”. •”Bare jeg ser at vandet 
bliver dybt, så begynder mit hjerte at banke”. Gennem en række teknikker og 
øvelser arbejder vi med din frygt. Du vil blive bevidst om, hvad din angst for 
vand gør ved din vejrtrækning og dit spændingsniveau i kroppen (teknikker, 
som også kan bruges ved vigtige møder eller i eksamenssituationer). Med 
udgangspunkt i din specifikke frygt, vil vi legende arbejde med: Vejrtrækning, 
glæden ved at flyde og bevæge sig i vandet.  Du vil finde ud af, at vandet 
kan bære. Langsomt vil du blive tryg ved vandet og dermed få mod på at 
lære at svømme rigtigt. Undervisningen foregår i et varmtvand bassin med 
lavt dybde, som øger trykheden under undervisningen. Målsætningen er, at 
du efter kurset skal kunne nyde at være i swimmingpoolen på en ferie eller 
kunne tage på stranden og bade med dine børn eller børnebørn uden at være 
bange. Det er IKKE svømmetræning

Hold 1933
Onsdag kl. 11.00-11.45 - start 04.09.201
Sønderbo, Curdtslund 2, 3700 Rønne
Heidi Marker/ 
Kr. 875,- 30 gange

FRA FRYGT TIL FRYD

VANDTILVÆNNING 
FOR VOKSNE

Hold 1934
Onsdag kl. 11.50-12.35 - start 
05.09.2018
Sønderbo, Curdtslund 2, 3700 Rønne
Morten Lunde Jensen
Kr. 875,- 30 gange

Hold 1935
Onsdag kl. 12.40-13.25 - start 
05.09.2018
Sønderbo, Curdtslund 2, 3700 Rønne
Morten Lunde Jensen
Kr. 875,- 30 gange

SE HER!
For dig, der har

deltaget i
vandtilvænning
i efteråret 2018

Inspireret af bl.a.Pilates, Callanetics og Yoga. Skånsomme og 
effektive øvelser der udføres i et roligt tempo og med meget 
fokus på åndedrættet. Lektionerne afsluttes med energiøvelserne 
»De Fem Tibetanere« og afspænding. Du kan se frem til en god 
kropsfornemmelse og velvære. Medbring behageligt træningstøj, 
måtte + tæppe og drikkevand.

Hold 1931
Mandag kl. 18.00-19.25 - start 02.09.2019
Kommunikationscenteret, Sveasvej
Peggie Brandt Torgersen
Kr. 1.050,- 24 gange

Hold 1932
Mandag kl. 19.30-20.55 - start 02.09.2019
Kommunikationscenteret, Sveasvej
Peggie Brandt Torgersen
Kr. 1.050,- 24 gange

SKÅNSOM OG EFFEKTIV MOTION

BEVÆGELSE OG 
AFSPÆNDING

VANDTILVÆNNING FOR VOKSNE - ØVEDE

Har du deltaget i vandtilvænning kan ikke slippe  
den gode oplevelse har vi et tilbud til dig:

LOF BORNHOLM  Se mere om de enkelte tilbud på lof.dk/bornholm
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Bevægelse

YOGA 
Timerne vil variere fra gang til gang, men de 
fleste vil kunne starte deres yoga praksis her. 
Undervisningen er bygget op omkring: met-
alfokus, åndedræt, opvarmning, de klassiske 
stillinger – såvel som ikke- klassiske stillinger, 
balanceøvelser og timen rundes altid af med 
Savasana (afspænding) i ca.15 min. En stilling 
liggende på ryggen i ro, enten i stilhed eller til 
en guidet visualisering. Timerne er forskellige 
fra gang til gang. Kan varierer fra det rolige Yin 
Yoga til styrkende svedige dynamiske flows. 
Jeg anvender for det meste musik i min under-
visning. Du er velkommen til at kontakte mig 
på mail dorte@lisbjerg.info vedr. evt spørgsmål 
eller via facebook.com/dortelisbjergyoga

Hold 1939
Torsdag kl. 18.00 -19.15 - start 06.09.2018
Åvangsskolen, Lokale 13, Merkurvej 12, 3700 Rønne
Dorte Lisbjerg
Kr. 990,- 15 gange x 1,5 lektion

Hold 2003
Torsdag kl. 18.00 -19.15 - start 07.01.2020

UDEN VÆGT OG 
MÅLEBÅND
VANEBRYDERNE
Er du klar til at blive mere fysisk aktiv i hverdagen, få mere energi og 
måske smide nogle overflødige kilo?
Hvis svaret er ja, så er VANEBRYDERNE er et nyt livsstilsforløb udviklet 
af LOFs landsorganisation.

 I Vanebryderforløbet mødes vi ni gange over tre-fire måneder, hvor 
der ind imellem er indlagt nogle refleksionsuger, som skal skabe rum 
til at arbejde med omlægningen af livsstilen.

Den opgivende dato og mødested er foreløbig, den rigtige dato og 
møde oplyses så hurtigt det er muligt.

Hold 1941
Tid og sted oplyses senere 
(se hjemmesiden: www.lof.dk/bornholm) 
Kia Hallberg-Dellgren
Kr. 550,00,- 9 gange

Tilmelding på lof.dk/bornholm eller ring 21 76 08 62  LOF BORNHOLM

Foto: Lars Andersen / Deluxus Studio Nuuk
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Følg os på
facebook.com/

bornholmlof

Kreativitet
KNIPLING
Kniplinger og blonder har fået en renæs-
sance. Kniplinger er ikke kun de traditionelle 
fra gamle dage. På kurset laver vi kniplinger 
til kraver, tasker, smykker og meget mere 
i moderne design, der passer til nutidens 
påklædning. Der undervises individuelt, og 
du kan lave lige, hvad du har lyst til. Ingen 
undervisning i december.

Hold 1936
Torsdag kl. 19.00-21.45 - start 24.10.2019
lokale 67
Hans Rømer Skolen, afd. Aaker,  
Hans Rømersvej, 3720 Aakirkeby 
Birte Jørgensen
Kr. 1.075,- 12 gange

FRIT  
HÅNDBRODERI
Frit håndbroderi er som ordet siger broderi, hvor forskellige 
sting bruges frit til at skabe lige præcis det udtryk og de 
designs, du gerne vil have. Frit broderi kan betegnes som 
en leg med sting og materialer. Mulighederne er nærmest 
uendelige, og ud over at lære forskellige sting og arbejde 
med små fælles opgaver vil du også arbejde ud fra dine egne 
ønsker og idéer.
Der vil blive gennemgået forskellige muligheder for at over-
føre dit mønster til det stof, du skal sy på samt montering af 
dit broderi. 
Du behøver ikke at have erfaring med broderi for at deltage.
Første gang har jeg materialer med til en fælles opgave, 
og så vil vi snakke om, hvad I selv har af materialer og 
hjælpemidler. Frit broderi behøver på ingen måde at være 
dyrt.
Penge til materialer må påregnes

Hold 1942
Mandag kl. 18.30-20.45 - start 02.09.2019
Håndarbejdslokalet
Paradisbakkeskolen, Kong Gustavsvej, 3730 Nexø
Bettina Breiding Hansen
Kr. 975,- 10 gange
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Kreativitet
BLOMSTER- 
BINDING
Du vil gerne gå til blomsterbinding, men du synes at de 
tidligere tilbud på kurser har været meget lange, når man 
skal binde sig for 10 mødegange.
Så har vores underviser Pia Jensen, sammen med LOF 
Bornholm, her et kursus som måske bedre passer dig

Hold 2004
Lørdag 14.03.2000 kl.13:00 – 17:00
Søndag 15.03.2000 kl. 09:00 – 15:00
Lilliendal, Sagavej 1, 3700 Rønne 
Pia Jensen 
Kr. 675,00

Hold 2005
Lørdag 28.03.2000 kl.13:00 – 17:00
Søndag 29.03.2000 kl. 09:00 – 15:00
Lilliendal, Sagavej 1, 3700 Rønne 
Pia Jensen 
Kr. 675,00

KERAMIK/STENTØJ
Du har ideen, til hvad du vil lave, men ved måske ikke rigtigt hvor-
dan du skal gøre. Så har du nu chancen for at bringe din idé til 
virkelighed. Mette Absalon vil guide dig igennem, uanset om du 
vil lave dit eget navneskilt til husmuren, skåle til opbevaring eller 
modellere en figur. Mette gør 
dette på sit eget værksted. 
Der vil blive brændt, når der 
er materiale til en fuld ovn. 
Prisen er under forudsæt-
ning af 8 deltagere, som er 
det antal, som kan deltage.
Der er ikke undervisning i 
ugerne 41, 42 og 43

Der vil være materialeudgifter, som 
afregnes direkte til underviser.

Hold 1940
Torsdag kl. 16.30.-18.20 - start 29.08.2019
Absalon Grafik og Keramik,  
Rønnevej 114, Nylars, 3720 Aakirkeby
Mette Absalon
Kr. 995,00,- 10 gange
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E-SPORT FOR FORÆLDRE
Dette kursusforløb er tænkt til at imødekomme den udvikling, der er i vores samfund omkring unges brug 
af IT. Kurset vil klæde forældrene på til at indgå i et gensidigt samarbejdende miljø med sit barn omkring 
brug af IT.
Man vil blive instrueret i hvordan og hvad børn laver når de spiller på PC’en. Man vil få mulighed for at 
føle, hvordan det rigtigt er at være en del af et team.

Der vil være fokus på og forståelse for:

·         Teamwork/Samarbejde
·         Hvad forbedrer det individuelle- og et holdets niveau
·         Hvad er strategisk udvikling, når man taler om E-sport
·         Kommunikation i en virtuel verden
·         Være aktiv, for at få blodomløbet i gang, så man aktiverer hjernen
·         IT-færdigheder

Hold 1944
Torsdag kl. 19.-20.50 - start 29.08.2019
E-Sport Værksted – Møbelfabrikken, Gl. Rønnevej 17A, 3730 Nexø
Andreas Raith
Kr. 1.335,- 10 gange

SLÆGTSFORSKNING – FOR  FORTSÆTTERE
På kurset lærer du at udnytte og bruge de hjælpemidler, der kan 
føre dig frem til dine aner? Deltagelse på kurset forudsætter, at du 
har deltaget på kurset for begyndere i denne sæson eller tidligere. 
Der arbejdes med selvvalgt stof og individuelt. Efter ønske vil der 
være mulighed for at arbejde med tydning af håndskrevne og goti-
ske tekster.

SLÆGTSFORSKNING – FOR BEGYNDERE
Kurset er for begyndere, og vi dykker ned i de muligheder, der er for 
at få hjælp til at finde sine aner. På Internettet eksisterer et væld af 
muligheder, og også på Lokalhistorisk Arkiv er der mange mulighe-
der for at finde vej til forfædrene. På kurset vil du også lære at tyde 
gotisk håndskrift.  Deltagerbetaling for undervisningsmaterialer er 
50 kr.

 SLÆGTSFORSKNING
FÅ NY VIDEN OG NYT PERSPEKTIV PÅ VORES HISTORISKE ARV

Hold 2002
Tirsdag kl. 18.45-21.45 - start 07.01.2020
Rønne Bibliotek, Rønne
Hans Vindal Pedersen
Kr. 975,- 8 gange

Hold 1937
Tirsdag kl. 18.45-21.45 - start 01.10.2019
Rønne Bibliotek, Rønne
Hans Vindal Pedersen
Kr. 1.125,- 10 gange

IT og viden

LOF BORNHOLM  Se mere om de enkelte tilbud på lof.dk/bornholm
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IT og viden

Tilmelding på lof.dk/bornholm eller ring 21 76 08 62  LOF BORNHOLM

Barselscaféen
er for alle.

Tag gerne din
baby med

og din
mødregruppe.

facebook.com/barselscafebornholm

BARSELSCAFÉ
BORNHOLM

– et tilbud til gravide og nybagte forældre
Alle gange vil der først være et oplæg med det pågældende emne og efterføl-
gende vil der være tid til drøftelse af emne, møde andre nybagte forældre og 
drikke den medbragte kaffe/te.
Der vil alle gange være en sundhedsplejerske tilstede, som efter oplægget kan 
give råd og vejledning vedrørende jeres barn.
Du kan læse mere om de enkelte emner på www.barselscafebornholm.dk

Bemærk – der er ingen tilmelding og deltagelse er GRATIS.

FØRSTEHJÆLP -FOR SPÆD- OG SMÅBØRN
Førstehjælp til spæd- og småbørn v/Læge samt Sundhedsplejerske Tanja 
Engkær og Katrine Bentsen.
Denne fredag vil I få en basal viden om genoplivning af baby ved hjerte- 
eller respirationsstop. I vil også få en viden om, hvordan I kan agere hen-
sigtsmæssigt ved feberkramper, hjernerystelser, små skader, buler, putte 
ting i næse og øre, skovflåter, væskemangel og ørepine.
Kommer der flere end der er plads til, bliver vi desværre nødt til at afvise 
ved døren.

Fredag kl. 10.00-12.00 - start 04.10.2019
Rønne Bibliotek, Rønne
Aage Larsen
Kr. 0,- 1 gang

SANSEMOTORIK
v/ børnefysioterapeut Birgitte Munch Pedersen  
og Connie Sjøholm Mikkelsen
Børn med god sansemotorik har mod på at bevæge sig ud i verden, og har 
de bedste forudsætninger for at lege og lære. I får denne fredag en viden 
om barnets sansemotoriske udvikling og om hvorfor sansemotorikken er 
fundamental for barnets udvikling og trivsel. Ligeledes vil I få en viden om, 
hvordan I som forældre bedst stimulerer jeres barn. 

Fredag kl. 10.00-12.00 - start 06.09.2019
Rønne Bibliotek, Rønne
Aage Larsen
Kr. 0,- 1 gang

De små
BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING
v/ Tale-hørekonsulent Kirsten Andersen.
Denne fredag vil I få en viden om spædbarnets normale sproglige udvik-
ling og hvordan I som forældre kan fremme barnets tilegnelser af ord og 
glæde ved kommunikation. Der er fokus på samvær, samspil og kommu-
nikation, som de faktorer, der fremmer den sproglige udvikling.

Fredag kl. 10.00-12.00 - start 08.11.2019
Rønne Bibliotek, Rønne
Aage Larsen
Kr. 0,- 1 gang

FORÆLDRESKABET
v/ Familierådgiver Iben Olsen
Mange børnefamilier giver udtryk for, at det kan være en udfordring at 
få forældreskabet til at gå op i en højere enhed. Forældrene har ansvaret 
for at tingene fungerer rent praktisk, er rollemodeller og er derudover 
ansvarlige for, hvordan stemningen og samspillet er i familien.
Hvordan får man dette puslespil til at gå op i en højere enhed, uden at 
gå på kompromis med egne værdier og erfaringer fra egen og partners 
opvækst.
Bliv inspireret, vækket og find egne løsninger til dit eget forældreskab.

Fredag kl. 10.00-12.00 - start 06.12.2019
Rønne Bibliotek, Rønne
Aage Larsen
Kr. 0,- 1 gang

TEGN TIL TALE
v/ Inklusions- og ressourcepædagog Else Færge og Monika Folkmann
Tegn til Tale er simple babytegn, der hjælper dig med at forstå dit barns 
ønsker og behov, før det lærer at tale. Fagter og tegn styrker nerveba-
nerne og forskning viser, at tegnene øger hjernens udvikling og IQ, øger 
de sociale færdigheder og mindsker frustration. Der er et mere positivt 
nærvær mellem forældre og barn da der er et fælles sprog. Når barnet 
føler sig set og “hørt” opbygges barnets selvværd.
Idéen bygger på, at motorikken og hånd-øje koordinering udvikles tidli-
gere end de talesproglige færdigheder. Tegn til tale er med til at fremme 
tale indlæringen.

Fredag kl. 10.00-12.00 - start 16.08.2019
Rønne Bibliotek, Rønne
Aage Larsen
Kr. 0,- 1 gang

 
Rettelser eller andre ændringer kan du se på vores Facebookside
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FRITIDSSEJLER

DUELIGHEDSBEVIS 
FOR LYSTSEJLERE

Pas på dig 
selv og andre

til søs

LOF Bornholm udbyder muligheden for undervisning i duelighedsbevis over vin-
teren, så du er klar til sæsonens sejladser i 2019. Du får både praktisk og teoretisk 
undervisning og bliver klar til at aflægge »Duelighedsprøve i sejlads for fritids-
sejlere«.

Du kan revirere kursusplan hos skoleleder Aage Larsen, bornholm@lof.dk

INDHOLD:
Du vil blive undervist i:

TEORI 
1. Søvejsregler 
2. Navigation 
3. Søsikkerhed 
4. Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer 
5. Beskyttelse af havmiljøet 

PRAKTIK 
6. Fartøjskendskab 
7. Styring og manøvrering af et mindre fartøj 
8. Fritidsfartøjers maskineri 

Du kan læse mere om duelighedsbeviset på www.fritidssejler.dk 

Udover prisen for kurset, skal du regne med følgende gebyrer til dueligheds-
prøven:
Teoriprøve                       kr. 110,-
Praktikprøve                  kr. 160,-
Udstedelse af bevis        kr.    40,-
Leje af båd til praktiske prøver   kr. 400,-

De 3 sidste mødegange tid og sted oplyses senere Samt øvrigt undervis-
ningsmateriale, der kan evt. laves samlet indkøb

Hold 1938
Torsdag kl. 18.00-21.40 - start 24.10.2019
Hans Rømer Skolen, afd. Aaker, Hans Rømersvej, 
3720 Aakirkeby 
Lokale 66
Lene Brunemark
Kr. 2.975,- 21 gange

Hav & jagt
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JAGTTEGN
Kom tæt på naturen, tag et jagttegn!
Kurset består af 2 weekender: 20.- 22 og 27 - 29 . marts 
2020, fredag 14-17 og lørdag-søndag 9-16.Teori i Aakirkeby 
Hallerne og med lektioner i praktisk våbenhåndtering, skyd-
ning og afstandsbedømmelse på Bornholms Jagtcenter på 
Raghammer. Jagtprøver afholdes medio april til juni 2020.
Undervisningen foretages af en engageret lærer i en varm 
og tryg atmosfære, med humor og respekt for den enkelte 
elev. Lektionsplan med pensum, sted og tidspunkter oplyses 
tilmeldte jan./feb. 2020. 

Til første lektion medbringes lærebogen “Jagttegn” plus den 
tilhørende ”Lovsamling til Jagttegn 2019/20”. Begge dele 
erhverves efter 1/10. 2019 på www.jagtproeven.dk, samlet pris 
kr. 628,-

Udover indkøb af lærebøger, vil der være en egenbetaling på 
ca. 250 kr. til bl.a. patroner og lerduer. Prøvegebyr kr. 310,- ind-
betales til Miljøstyrelsen. Velkommen til et spændende kursus. 
Spørgsmål rettes til læreren Jesper Lysholdt, tlf. 23 27 10 91, 
eller jeslys@waoomail.dk

Inkl. i prisen er morgenkaffe / 2 stykker og eftermiddagskaffe, 
dagene i Aakirkebyhallerne 

Hav & jagt

For at gå på jagt
i Danmark skal du

have et gyldigt
dansk jagttegn

Hold 2001
Lørdag kl. 09.00-16.00 - start 20.03.2020
RaghammerSkydeteræn
AakirkebyHallerne, Grønningen Aakirkeby
Jesper Lysholdt
Kr. 3.200,- 5 gange



PRAKTISKE INFORMATIONER

LOF Bornholm
Haregade 15 . 3720 Aakirkeby
bornholm@lof.dk . lof.dk/bornholm
facebook.com/bornholmlof
Skoleleder Aage Larsen

Indmeldelse
1) Klik ind på bornholm.lof.dk eller
2) Ring tlf. 21 76 08 62 eller
3) Mail bornholm@lof.dk

Åvangsskolen Merkurvej 12, 3700 Rønne
Hans Rømer Skolen, afd. Aaker, Hans Rømersvej, 3720 Aakirkeby 
Raghammer skydeterræn
Rønne bibliotek Pingels Allé – Ø-Arkivet, 3700 Rønne
Sønderbo, Curdtslund 2, 3700 Rønne
Kommunikations Centeret, Sveasvej 8, 3700 Rønne
Møbelfabrikken i Nexø
Paradisbakkeskolen, Kong Gustavsvej, 3730 Nexø
AakirkebyHallerne, Grønning, 3720 Aakirkeby

Sommerferie 29.06.2019 - 11.08.2019 
Efterårsferie 12.10.2019 - 20.10.2019 
Juleferie  21.12.2019 - 05.01.2020 
Vinterferie  22.02.2020 - 01.03.2020 (uge 9) 
Påskeferie  04.04.2020 - 13.04.2020 
St. Bededag  08.05.2020 - 10.05.2020 
Kr. Himmelfart  21.05.2020 - 24.05.2020
Pinseferie  30.05.2020 - 01.06.2020 
Grundlovsdag  05.06.2020
Sommerferie  27.06.2020
Nævnte dage er inkl.

Aftenskolens ferier og fridage:
LOF Bornholm, følger skolernes ferieplan,
Enkelte hold, har dog kursus.

Forbehold
Der tages forbehold for trykfejl og uforudsete ændringer. LOF 
forbeholder sig ret til ændringer i lærer, undervisningssted, start-
tidspunkt el.lign.

Nye undervisere…
…nye ideer
Har du i lang tid gået og tænkt: »jeg har en idé om, at 
jeg gerne ville give noget af min viden videre.«

Kan den muligvis bruges til at undervise andre?
Det skal du ikke gå at spekulere på, men blot sende 
mig en mail på: bornholm@lof.dk eller giv mig et ring 
på 2176 0862, så tager vi en snak om det. 
Hvis du skulle spørge dig selv: »det er weekend, kan 
jeg så ringe?«
 
Ja, jeg er altid til rådighed, så vent ikke!

Skoleleder Aage Larsen.

Holdoprettelse:
Hold oprettes, når/hvis der er tilmeldt 10 deltagere, 
varmtvandsholdene og keramik/stentøj dog 8 del-
tagere.

Hvis dette antal ikke opnås kan holdet dog oprettes 
ved en forhøjelse af det nævnte kursusgebyr.

Se side 2 og hold dig opdateret via hjemmesiden  
bornholm.lof.dk, hvis du vil vide hvad der er i støbe-
skeen!

EMIL RIGSTAD
Næstformand 
VU Bornholm
42472002
emil.rigstad 
@gmail.com

JANNIE SAUER
Suppleant  
til bestyrelsen
Sauer.jannie 
@gmail.comjensrathmannhan-

sen1@gmail.com

21274947

Absalon Design


