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ÅRETS HØJDESPRINGERE
EVENTYR I BLODET
SE SIDE 26-31
”Amalfikysten eller en
ø-tur med bus...”

VELKOMST FRA AFDELINGSLEDEREN

LOF Haslev byder velkommen til vores sæson nr. 55
i rækken, hvor vi foruden foredrag, ture, højskole
og debatarrangementer, tilbyder dig en lang række
af kurser inden for sund krop og sjæl, kreative fag,
natur og teknik, musik, sang, sprog og rejser. Vi har
masser af oplevelser og undervisning af høj kvalitet.
Du kan finde informationer om de enkelte arrangementer og kurser og tilmelde dig på vores hjemmeside lof.dk/haslev eller ved at kontakte os på e-mail
eller telefon.

FOREDRAG

SE SIDE 32-35
”Mikkel, Ulf, TV-lægen
og kvinderne...”

KREATIVE KURSER
SE SIDE 12-13
”Sy, strik, mal, flet dig i
godt humør...”

FORMAND FOR BESTYRELSEN I LOF HASLEV

HØJSKOLE

Henning Ryberg • telefon 21 69 74 27
kh.ryberg@gmail.com

SE SIDE 34
”Sommer, sol, fællesskab
og gode foredrag...”

VÆRDIGRUNDLAG
•

NATUR & TEKNIK

•

SE SIDE 14-17
”Foto, iPhone, iPad, PC,
jagt og knive...”

•

MUSIK & SANG

SE SIDE 20-24
”Klaver, band og kor er
et lille udpluk fra listen...”

•

HERREGÅRDSTUR

LOF Haslev skaber undervisning og samvær
af høj kvalitet.
Der bygger på respekt for den enkelte deltager
og frihed til at være forskellig.
Der giver viden og indsigt, der kan sætte den
enkelte deltager i stand til at tage ansvar for
eget liv.
Der formidler oplevelser og undervisning, der
styrker den enkeltes livsglæde, for derved at
medvirke til den enkeltes alsidige udvikling og
medleven i et demokratisk samfund.

Til dig der ønsker en sund krop og sjæl
Bevæg og bevar din krop
Lider du af gigt, artose og smerter
Meditation og fordybelse, lørdagshold
Fyraftensmeditation
Kropsbevidst styrketræning
Fordybelse, krop og meditation
Krop og livsstilsændringer
Rygtræning, mixhold, hensyntagende
Rygtræning, herrer
Rygtræning, damer
Afspænding damer
Genoptræning for damer, hensyntagende
Yoga for kvinder
Bevægelse og yoga, fra top til tå 50+
Yoga, hensyntagende hold, max 7 på holdet
Hatha yoga for alle med Christina
Hatha Yoga for alle, hold
Yoga for mænd
Restorativ yoga, hensyntagende hold
Hatha Yoga med Hanne
Restorativ yoga
Hatha yoga for alle med Kirsten
Hjerne-krop-leg i ferien
Vil du med på planken?
Fokus på åndedrættet

Til dig der elsker musik, sang og sprog
Klaver
Guitar
Lær at spille på basguitar
Lær at spille på trommer
Lær at spille på keyboard
Syng dig glad med fællessang
Lær at spille på trompet, basun og jagthorn
Samspilshold for voksne 30+
Samspilshold for unge fra 10-30 år
Violin
Korsang, syng og bliv glad i vores kor
Italiensk for let øvede og øvede
Engelsk til rejsebrug for let øvede
FVU gratis dansk ordblindeundervisning
FVU gratis dansk, læs, stav og skriv
Spil i et senior bigband
Spil i et seniorbrassband
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Til dig der rejser med eventyr i blodet
Besøg på TV2 Øst og Babette
Oplev Italiens smukke Amalfikyst
Herlufholm skole og gods
Stafet for Livet
Herregårdstur til Sverige
Folkemøde på Bornholm
Rundvisning på Københavns Politigård
Kirketur til Lolland
Avernakø bustur, et lille dansk paradis
Rundvisning på Chritiansborg og Christiania
Frederiksminde og byvandring i Præstø
Eksklusivt besøg i Bjørn Wiinblads hus

10

Til dig der er kreativ
Sy og tilskær smart tøj
Patchwork og broderi
Kom i gang med kunstmaling, weekendkursus
Pileflet weekendkurser
Årets strikkefest i Haslev
Knipling for nybegyndere og øvede

12
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SPROGKUNDSKAB
SE SIDE 23
”Skriv og tal dansk,
italiensk og engelsk...”

SUND KROP & SJÆL
SE SIDE 4-10
”Yoga, mindfulness og
træning af enhver art...”

LOF HASLEV
PÅ FACEBOOK

Digital spejlreflekskamera trin 1
Digital spejlreflekskamera trin 2
Digital spejlreflekskamera trin 3
Digital spejlreflekskamera trin 4
Fotowokshop med fotograf & forfatter –
Gary Friedman i København
Lær din iPhone at kende og SMS
Lær din iPad at kende
Computer for begyndere
Computer for øvede
På ferie med din smartphone
Jagttegnskursus
Lav din egen kniv
Færdelsrelateret førstehjælp
Velkommen til www.lof.dk/haslev

14
14
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16
16		
17
17
17
18

2
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Mikkel Beha Erichsen ”Og den hvide verden ” 32
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Christine Feldthaus
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33
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34
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34
Rejseforedrag om Iran
35
Rejseforedrag om Jordan & Israel
35
Rejseforedrag om Rusland
35
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Tilmelding: www.lof.dk/haslev • haslev@lof.dk • telefon +45 40 68 61 00

2

26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
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Til dig der ønsker en sund krop og sjæl

BEVÆG – BEVAR DIN KROP

KROPSBEVIDST STYRKETRÆNING

Med udgangspunkt i psykomotorisk træning, arbejder
vi i dybden med de enkelte kropsområder, her indgår
venepumpe, og skulder-nakkeøvelser. Vi arbejder med
let optrænende øvelser, stræk- og balanceøvelser.
Alle kan deltage.
Mødested

Nr. 192225
Nr. 201225

Haslev gl. seminarium, Pavillonen,
lokale 2, Søndergade 12, 4690 Haslev
Pris
28 lektioner, 14 mødegange Kr. 970,Medbring Tæppe
Underviser Anette Ring Kjær, tlf.:25 81 46 00
Psykomotorisk terapeut, dap.

Energisk styrketræning – få styrke, udholdenhed og
kropsbevidsthed. Du får udspænding og afslutter med
en liggende afspænding af hele kroppen. Når du går
herfra, er du træt, men fuld af energi. Med udgangspunkt i psykomotorisk træning, blander jeg styrkeøvelser fx Franklininspireret, fascie- og callanetictræning
samt træning med elastik & bolde.
Alle kan være med uanset træningstilstand.

Tirsdag d. 10.09.2019 kl. 9.30-11.00
Tirsdag d. 07.01.2020 kl. 9.30-11.00

LIDER DU AF GIGT, ARTROSE OG
HAR SMERTER Hensyntagende hold. For dig, der har

udfordringer med stivhed og/eller smerter. Vi arbejder
roligt ind i kroppen, løsner og frigør, så vi kan optræne
musklerne og øge bevægeligheden i leddene. Du behøver ikke være vant til at deltage på bevægelseshold. Vi
afslutter altid med en liggende/siddende afspænding.

Nr. 192226
Nr. 201226
Nr. 192227
Nr. 201227
Medbring

Mødested

*Haslev gl. seminarium, pavillonen,
lokale 2, Søndergade 12, 4690 Haslev
**Kampsportslokalet, Sofiendalsvej 42,
4690 Haslev
Pris
28 lektioner, 14 mødegange Kr. 970,Underviser Anette Ring Kjær, tlf.: 25 81 46 00
Psykomotorisk terapeut, dap.

*Onsdag d. 11.09.2019 kl. 17.15 -18.45
*Onsdag d. 08.01.2020 kl. 17.15 -18.45
**Torsdag d. 12.09.2019 kl. 08.15 -09.45
**Torsdag d. 09.01.2020 kl. 08.15 -09.45
Tæppe

FORDYBELSE – KROP OG MEDITATION

Her får du et frirum med plads til nærvær, flow og
nydelse i langsomhed. Du får mulighed for at blive fyldt
op med energi og få ro og klarhed. Meditationerne vil
være delvist guidede. I den stille tid kan du fordybe dig
i din egen proces og undersøge, hvad der opstår under
meditationen. Du får en grundig indføring i enkel meditation, et godt redskab til at meditere på egen hånd.

Mødested
Nr. 192272
Nr. 201272
Medbring

Haslev gl. seminarium, Pavillonen,
lokale 2, Søndergade 12, 4690 Haslev
Pris
21 lektioner, 14 mødegange Kr. 750,Underviser Anette Ring Kjær, tlf.:25 81 46 00
Psykomotorisk terapeut, dap.

Mandag d. 09.09.2019 kl. 15.00-16.10
Mandag d. 06.01.2020 kl. 15.00-16.10
Tæppe

MEDITATION & FORDYBELSE – LØRDAG

Jeg tager udgangspunkt i klassisk meditation og mindfulness. Her gennemgår vi en enkel meditationsform,
som du kan bruge hjemme. Små oplæg, øvelser, delvist
guidede meditationer og udveksling.

Mødested
Nr. 192253
Nr. 192255
Nr. 201253
Nr. 201255

Haslev gl. seminarium, Pavillonen, lokale 1,
Søndergade 12, 4690 Haslev
Pris
18 lektioner, 12 mødegange kr. 660,Medbring Tæppe
Underviser Anette Ring Kjær, tlf.: 25 81 46 00
Psykomotorisk terapeut, dap.

Mandag d. 16.09.2019 kl. 16.20-17.30
Fredag d. 20.09.2019 kl. 08.15-09.25
Mandag d. 13.01.2020 kl. 16.20-17.30
Fredag d. 17.01.2020 kl. 08.15-09.25

Mødested

Nr. 192256

Haslev gl. seminarium, Pavillonen,
lokale 1, Søndergade 12, 4690 Haslev
Pris
4 lektioner, 1 dag kr. 225,Medbring Tæppe, tekop, evt. meditationspude
Underviser Anette Ring Kjær, tlf.: 25 81 46 00

Lørdag d. 26.10.2019 kl. 10.00-13.00

Vi gennemgår kroppen fra top til tå med fokus på den
holistiske tankegang. Du vil lære hvordan kroppen er din
værktøjskasse, hvor du kan finde dine svar. Det handler
om at skabe bevidsthed uden at dømme. Det er villighed og kapacitet til at være bevidst og tilstede. Din evne
til at blive opmærksom på muligheder og valg vil blive
kraftigt udvidet. Kurset består af praktiske øvelser og
”værktøjskasser” du kan plukke frit fra. Vi kommer ind
på mennesket fysisk som psykisk, åndedrættet/mindfuldness, kost/motion med øvelser i praksis, og sammenhæng mellem krop, sind og energi. Og vi afslutter
med individuel opfølgning og målsætning.

FYRAFTENSMEDITATION

Alle kan deltage uanset erfaringer med meditation. Vi
veksler mellem guidet og uguidet meditation. Vi starter
med rolige øvelser for at blive nærværende, mediterer
og afslutter med strygninger af kroppen.
Mødested

Nr. 192266
Nr. 201266
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Haslev gl. seminarium, Pavillonen,
lokale 2, Søndergade 12, 4690 Haslev
Pris
14 mødegange Kr. 535,Medbring Tæppe, evt. meditationspude
Underviser Anette Ring Kjær, tlf.:25 81 46 00
Psykomotorisk terapeut, dap.

Onsdag d. 11.09.2019 kl. 19.00-19.45
Onsdag d. 08.01.2020 kl. 19.00-19.45

KROP OG LIVSSTILSÆNDRINGER

Hvordan gør jeg? Få balance og bliv tanket op med

Mødested
Pris
Medbring
Underviser

ny energi! Kunne du tænke at lære dig selv bedre at
kende? Det skal være sjovt og let at være menneske,
og kurset giver dig værktøj, til at styrke krop og sind,
så du kan finde sammenhæng, flow, styrke og balance.
Nr. 192270

Onsdag d. 11.09.2019 kl. 19.00-20.30

Motionslokalet, Vesterled 24, 4690 Haslev
10 mødegange, kr. 720,Tæppe og vand.
Jeannette Johnsen, Kropsterapeut udd. v/
Body sds, Passusego og Access Consciousness, Tlf: 29 24 78 03

Tilmelding: www.lof.dk/haslev • haslev@lof.dk • telefon +45 40 68 61 00

Tilmelding: www.lof.dk/haslev • haslev@lof.dk • telefon +45 40 68 61 00
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Hensyntagende hold for både damer og herrer!

Rygtræning med udspænding og afspænding, holdningslære/kropsbevidsthed. Vi arbejder med styrketræning og smidighedstræning for ryggens muskulatur
for derved at undgå dårlig ryg. Vi afslutter hver træningsgang med afspænding. Alle kan være med, der
bliver taget individuelt hensyn. Personer med brækket
og nyopereret knæ, ankel, hofte samt diskos operation
kan med fordel få en god optimal genoptræning ved at
deltage på holdene.Rygtræning som tilgodeser, hvad
man måtte have af problemer omkring sin krop, eller
brug for mere energi, kræfter, kropsbevidsthed og smidighed. Der afsluttes med afspænding. Dette hold er for
damer og herrer, der er pensionister.

RYGTRÆNING, ET MIXHOLD
OG ET HOLD FOR HERRER OG FOR DAMER
Nr. 192207
Nr. 192205
Nr. 201207
Nr. 201205

Rygtræning for herrer
Mandag d. 02.09.2019 kl. 17.00-18.30
Tirsdag d. 03.09.2019 kl. 17.00-18.30
Mandag d. 06.01.2020 kl. 17.00-18.30
Tirsdag d. 07.01.2020 kl. 17.00-18.30
Rygtræning for damer

Nr. 192206
Nr. 201206

Tirsdag d. 03.09.2019 kl. 12.30-14.00
Tirsdag d. 07.01.2020 kl. 12.30-14.00

Nr. 192208
Nr. 201208
Mødested
Pris
Underviser

Rygtræning – mixhold
Tirsdag d. 03.09.2019 kl. 15.30-17.00
Tirsdag d. 07.01.2020 kl. 15.30-17.00
Haslev gl. seminarium, sportshallen, fritidslokalet, Vesterled 24, 4690 Haslev
34 lektioner, 17 mødegange kr. 1.150,Marianne Lauritzen

mærke kroppen og vi ignorerer alle kroppens signaler til
os, så vi lever med at være kronisk trætte, uoplagte, får
svækket immunforsvar, for højt blodtryk og ondt i ryggen. Kort sagt vores livskvalitet er under pres. Når du er
på yogamåtten, så genvinder du din kropsbevidsthed og
bliver bedre til at reagere på kroppens signaler, inden
de sætter sig som sygdom eller smerter. Yoga er derfor,
udover at være harmoniserende og vitaliserende, også
forebyggende og helbredende. Yoga styrker, smidiggør
og balancerer hele vores væsen, og ved regelmæssig
praksis, kan skavanker som dårlig ryg, hovedpine, spændinger, søvnbesvær, stress og andre livsstilsygdomme
forebygges og afhjælpes.

YOGA FOR KVINDER

Yoga er verdens hurtigst voksende motionsform. De
fleste mennesker lever et hektisk liv med travlhed,
sociale medier, store forventninger og pres fra alle sider,
både os selv og andre. Vi glemmer at trække vejret og

Pris

30 lektioner, 15 mødegange kr. 1.030,-

Torsdag d. 05.09.2019 kl. 09.15-10.45

Medbring

Tæppe & løstsiddende tøj

Nr. 201216

Torsdag d. 02.01.2020 kl. 09.15-10.45

Underviser

Hanne Thing Mortensen

BEVÆGELSE OG YOGA FRA TOP TIL TÅ

For kvinder 50+ I god stemning og til rytmiske toner
kommer vi hele kroppen igennem. Nøgleordene er
styrke- stræk- smidighed- konditionstræning- balance
og afspænding, hvilket giver en træningsform, der belønner dig med kropsligt velvære og ny energi!

Hensyntagende hold.

Kursus for damer, skal bidrage til bevægelse og afspænding for alle, der har lyst til og brug for at arbejde med
kroppen med og uden musik, kredsløbsøvelser, styrketræning, smidighed, holdningslære/kropsbevidsthed.

Pris
Underviser

Nr. 192200
Nr. 192202
Nr. 201200
Nr. 201202

Haslev gl. seminarium, sportshallen, fritidslokalet, Vesterled 24, 4690 Haslev
34 lektioner, 17 mødegange kr. 1.150,Marianne Lauritzen

Mandag d. 02.09.2019 kl. 13.30-15.00
Mandag d. 02.09.2019 kl. 15.30-17.00
Mandag d. 06.01.2020 kl. 13.30-15.00
Mandag d. 06.01.2020 kl. 15.30-17.00

Pris
Underviser
Nr. 192204
Nr. 201204
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Haslev gl. seminarium, Pavillonen, lokale 2,
Søndergade 12, 4690 Haslev

Pris

30 lektioner, 15 mødegange kr. 1.030,-

Torsdag d. 05.09.2019 kl. 11.00-12.30

Medbring

Tæppe & løstsiddende tøj

Nr. 201218

Torsdag d. 02.01.2020 kl. 11.00-12.30

Underviser

Hanne Thing Mortensen

YOGA – hensyntagende hold, max 7 på holdet

Kurset er tilrettelagt for mennesker med dårlig ryg,
gigtproblemer, luftvejsproblemer, kredsløbsproblemer
og arbejdsskader. Yoga giver balance, når du træner
krop, åndedræt og koncentration samtidig. Dine led
smidiggøres og muskler, åndedræt og kredsløb stimuleres og hjertet aflastes. Du lærer din krop og psyke bedre
at kende. Træningen slutter hver gang med afspænding.
For mænd og kvinder i alle aldre.

Hensyntagende hold. Holdet er målrettet damer med et
handicap. Vi genoptræner arme, ben og krop.
Haslev gl. seminarium, sportshallen, fritidslokalet, Vesterled 24, 4690 Haslev
34 lektioner, 17 mødegange kr. 1.150,
Marianne Lauritzen
Tirsdag d. 03.09.2019 kl. 14.00-15.30
Tirsdag d. 07.01.2020 kl. 14.00-15.30

Mødested

Nr. 192218

GENOPTRÆNING FOR DAMER

Mødested

Haslev gl. seminarium, Pavillonen, lokale 2,
Søndergade 12, 4690 Haslev

Nr. 192216

AFSPÆNDING FOR DAMER

Mødested

Mødested

Nr. 192217

Torsdag d. 05.09.2019 kl. 12.45-1415

Nr. 201217
Medbring

Torsdag d. 02.01.2020 kl. 12.45-14.15
Tæppe til afspænding.

Mødested

Haslev gl. seminarium, Pavillonen, lokale 2,
Søndergade 12, 4690 Haslev

Pris

30 lektioner, 15 mødegange kr. 1.030,-

Underviser Hanne Thing Mortensen

Tilmelding: www.lof.dk/haslev • haslev@lof.dk • telefon +45 40 68 61 00

Tilmelding: www.lof.dk/haslev • haslev@lof.dk • telefon +45 40 68 61 00
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HATHA YOGA

HATHA YOGA FOR ALLE

Vi arbejder med de klassiske yogastillinger og åndedrætsøvelser og med balance mellem det aktive og det passive, ved at holde korte meditative pauser efter de enkelte
stillinger. Hatha Yoga kan løsne op for spændinger/
blokeringer i krop og sind, give øget kropsbevidsthed,
smidighed, styrke og koncentration. Afsluttes med
afspænding eller guidet meditation. Medbring tæppe.

Hatha Yoga er en træningsform, der tilgodeser
mennesket både fysisk og psykisk. Du vil blive undervist
i forskellige spændingsfrigørende øvelser, små
åndedrætsøvelser, der skaber balance i krop og sind.
Klassiske stillinger der strækker, styrker og stimulerer
muskler, kirtler og nervebaner. Undervisningen afsluttes
med afspænding, der har en gavnlig virkning på
stofskiftet og immunforsvaret.
Nr. 192221
Nr. 192222
Nr. 201221
Nr. 201222

Mødested

Torsdag d. 22.08.2019 kl. 17.15-18.45
Torsdag d. 22.08.2019 kl. 19.00-20.30
Torsdag d. 02.01.2020 kl. 17.15-18.45
Torsdag d. 02.01.2020 kl. 19.00-20.30

Haslev gl. seminarium, Pavillonen,
lokale 2, Søndergade 12, 4690 Haslev

Pris
34 lektioner, 17 mødegange kr. 1.150,Medbring Tæppe
Underviser Cristina Abkjer Tofft

Nr. 192268
Nr. 201268

Tirsdag d. 03.09.2019 kl. 17.15-18.45
Tirsdag d. 07.01.2020 kl. 17.15-18.45

Nr. 201231
Nr. 201232
Medbring

Torsdag d. 14.05.2020 kl. 17.15-18.45
Torsdag d. 14.05.2020 kl. 19.00-20.30
Tæppe

Pris
8 lektioner, 4 mødegange kr. 350,Underviser Cristina Abkjer Tofft

Medbring tæppe og/eller hættetrøje.

Nr. 192269
Nr. 201269

Tirsdag d. 03.09.2019 kl. 19.00-20.30
Tirsdag d. 07.01.2020 kl. 19.00-20.30

Nr. 192267
Nr. 201267

Tirsdag d. 03.09.2019 kl. 15.30-17.00
Tirsdag d. 07.01.2020 kl. 15.30-17.00

Pris

30 lektioner, 15 mødegange kr. 1.030,-

HATHA YOGA FOR ALLE

RESTORATIV YOGA

Nr. 192214
Nr. 192215
Nr. 201214
Nr. 201215
Pris

Hensyntagende hold, vi er max. 7 deltagere på holdet.

Nr. 192223
Nr. 201223
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Torsdag d. 22.08.2019 kl. 15.30-17.00
Torsdag d. 02.01.2020 kl. 15.30-17.00

Mødested

Haslev gl. seminarium, Pavillonen,
lokale 2, Søndergade 12, 4690 Haslev

Medbring

2-3 tæpper, lille pude og lunt tøj.

Pris
34 lektioner, 17 mødegange kr. 1.150,Underviser Cristina Abkjer Tofft

Haslev gl. seminarium, Pavillonen, lokale 1,
Søndergade 12, 4690 Haslev

Pris

30 lektioner, 15 mødegange kr. 1.030,-

HATHA YOGA FOR ALLE

Underviser Hanne Thing Mortensen

Blid form for yoga, hvor man hviler længe i de forskellige
stillinger understøttet af puder og tæpper. Gavnlig ved
stress og udbrændthed. Kom helt ned i tempo og sæt
gang i kroppens genopbyggende energier.

Mødested

Underviser Hanne Thing Mortensen

Yoga øger velværet i hverdagen og er kendt for sin
forebyggende og helbredende virkninger. Yogaøvelserne
stimulerer muskler, nerver og giver balance og ro i
sindet. Endvidere berører øvelserne alle kroppens
muskler, led og organer. Samtidig øges koncentrationsevnen og konditionen. Der arbejdes med strækog smidiggørende øvelser og arbejds- og hvilestillinger.
Åndedrætsøvelser og afspændingsteknikker indgår i
undervisningen, ligesom stresshåndterende vejrtrækningsøvelser. Alle kan deltage, der bliver taget
individuelle hensyn.

Du kan forbedre dine resultater i andre sportsgrene som
fx cykling, løb, boksning og crossfit, hvis du supplerer
træning med yoga. Du bliver mere smidig. Yoga er en
træningsform, der øger din styrke og udholdenhed. Yoga
er en måde at optimere din krop og dens ydeevne.
Haslev gl. seminarium, Pavillonen,
lokale 2, Søndergade 12, 4690 Haslev

30 lektioner, 15 mødegange kr. 1.030,-

Restorativ yoga er for dig der har brug for en dybdespænding, hvor du lader nervesystemet slappe helt af og
dermed får genskabt ro og balance i krop/hoved. Vi ligger
lang tid i stillingerne med kroppen understøttet, så du får
lyst til at blive liggende uden forstyrrelser. Resultatet er, at
du vil føle en dyb ro, som du tager med dig ud i hverdagen.

YOGA FOR MÆND – ØG DIN MAX PULS

Mødested

Pris

RESTORATIV YOGA

Hensyntagende hold. Vi arbejder med Hatha Yoga, der
tilgodeser mennesket fysisk/psykisk. Der undervises i
forskellige spændingsfrigørende- og åndedrætsøvelser,
der skaber balance i krop og sind. Klassiske stillinger
der strækker, styrker og stimulerer muskler, kirtler og
nerver. Vi afslutter med afspænding.
Haslev gl. seminarium, Pavillonen,
lokale 2, Søndergade 12, 4690 Haslev

Haslev gl. seminarium, Pavillonen,
lokale 1, Søndergade 12, 4690 Haslev

Underviser Hanne Thing Mortensen

HATHA YOGA FOR ALLE HOLD

Mødested

Mødested

Tirsdag d. 03.09.2019 kl. 17.00-18.30
Tirsdag d. 03.09.2019 kl. 19.00-20.30
Tirsdag d. 07.01.2020 kl. 17.00-18.30
Tirsdag d. 07.01.2020 kl. 19.00-20.30
30 lektioner, 15 mødegange kr. 1.030,-

Haslev gl. seminarium, Pavillonen,
lokale 2, Søndergade 12, 4690 Haslev

Medbring

Kom i løstsiddende tøj og med en positiv
indstilling! Tæppe medbringes!

Underviser Kirsten Handrup Nikolajsen

HATHA YOGA FOR ALLE
Nr. 192214/S
Pris
Nr. 202216
Pris

Mødested

GØR NOGET GODT
FOR DIN
KROP & SJÆL

Tirsdag d. 06.08.2019 kl. 17.00-18.30
8 lektioner, 4 mødegange kr. 340,Tirsdag d. 04.08.2020 kl. 17.00-18.30
8 lektioner, 4 mødegange kr. 340,-

Tilmelding: www.lof.dk/haslev • haslev@lof.dk • telefon +45 40 68 61 00

Tilmelding: www.lof.dk/haslev • haslev@lof.dk • telefon +45 40 68 61 00
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Til dig der ønsker en sund krop og sjæl

og op. Du får udfordret din krop, dine sanser og dine
logiske evner ved at kombinere fysisk træning med
”hjerneopgaver”. Hjernen kan trænes hele livet, det
øger hjernens kapacitet, og giver grundlag for bedre
koncentration, øget overblik, mindre stress og bedre
trivsel i hverdagen.
Moderne hjerneforskning har vist, at hjernen har plasticitet, hjernen kan regenerere, og den kan udvikle sig, og
vi kan træne den i mange forskellige retninger.

Foto af Lukas, Pexels.com

HJERNE-KROP-LEG I FERIEN

Mødested

Haslev gl. seminarium, Pavillonen,
lokale 1, Søndergade 12, 4690 Haslev
Pris
1 mødegang, kr. 190,Medbring Tæppe
Underviser Anette Ring Kjær, tlf.: 25 81 46 00
Psykomotorisk terapeut, dap.

Tag din søn/datter/far/mor/bedste med til nogle timer
med masser af sjov og udfordrende træning, masser af
leg og grin. Alle kan være med, børn fra 10 års alderen
Nr. 172271

Tirsdag d. 15.10.2019 kl. 19.00-21.15

Nr. 201273

Tirsdag d. 11.02.2020 kl. 19.00-21.15

VIL DU MED PÅ PLANKEN

Mødested
Pris

Vil du gerne have et kort og effektivt hjemmetræningsprogram? Kort og intensivt kursus i 5 uger, hvor du skal
træne hjemme to gange om ugen 10-20 minutter. Du får
øvelserne lært, og så er det om at gå i gang derhjemme.
Der kræves en vis styrke i kroppen. Plankeøvelser styrker,
giver kondition og forbedrer koordination, balance og
holdning. Der er mange plankevarianter at afprøve.
Øvelserne styrker de daglige udfordringer for kroppen
som havearbejde, leg med børn, forebygger skader og
afhjælper belastede områder i kroppen.

Fritidslokalet, Vesterled 24, 4690 Haslev
5 mødegange, kr. 255,-

Nr. 192260
Nr. 192261
Nr. 201264
Nr. 201265

Medbring Tæppe
Underviser Anette Ring Kjær, tlf.: 25 81 46 00
Psykomotorisk terapeut, dap.

Mandag d. 23.09.2019 kl. 19.00-19.45
Mandag d. 04.11.2019 kl. 19.00-19.45
Mandag d. 27.01.2020 kl. 19.00-19.45
Mandag d. 09.03.2020 kl. 19.00-19.45

glemmer de fleste, at de selv kan styre deres åndedræt.
Ved at være bevidst, kan man få det meget bedre i både
krop/sind. Jeg tilbyder en meditation, som lærer dig at
få hele kroppen afspændt på 30 minutter, og samtidig
giver dig større forståelse for din krop og de signaler/
symptomer den sender dig. Åndedrætsmeditationen
består af en kort introduktion til de 7 centre i kroppen:
Rodcentret, Haracentret, Solarplexuscentret, Hjertecentret, Halscentret, Næse-pandecentret og kronecentret.
Materiale udleveres ved kursusstart.
Mødested
Pris
Medbring
Underviser

FOKUS PÅ ÅNDEDRÆTTET

Åndedrætsmeditation. De fleste mennesker trækker
vejret 20.000 gange om dagen og det er for de fleste
for meget. Vi ville få det meget bedre, hvis det var ca.
6-8 gange i minuttet. Da vi trækker vejret automatisk
Nr. 201271

Onsdag d. 08.01.2020 kl. 19.00-20.30

Motionslokalet, Vesterled 24, 4690 Haslev
10 mødegange, kr. 720,Vand
Jeannette Johnsen, kropsterapeut udd. v/
Body sds, Passusego og Access Consciousness, tlf.: 29 24 78 03, e-mail: Jeannette@
kropsterapeutjj.dk.

Tilmelding: www.lof.dk/haslev • haslev@lof.dk • telefon +45 40 68 61 00
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Vi ses da i ...
LOF HASLEV!

Har du en god idé til et hold, så meld dig som underviser,
ved at kontakte LOF Haslevs afdelingsleder Claus Kronborg.
Madlavning og pilates er efterspurgt...!

Side 12-13

Til dig der er kreativ
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SY OG TILSKÆR SMART TØJ!

PILEFLET – WEEKENDKURSER

Sy og tilskær smart tøj til dig selv og hele familien! Vi syr
i alle slags stoffer og al slags tøj. Du får individuel undervisning i klipning, tilpasning, brug af mønstre og syning.
Hvis du har lyst, kan du også lære at tilskære dine egne
personlige grundmodeller.
Mødested

Alle hold har mødegang hver anden uge!

Har du fået lyst til at prøve at flette med pil eller bare vil
lære mere, så er dette kursus måske noget for dig. Det
henvender sig både til nybegyndere og øvede, da vi arbejder individuelt. Hvis du har specielle ønsker, kan du
kontakte Jessie inden start. Materialer betales på kurset
og det beløber sig til cirka 100 til 200 kroner.

Nordskovskolen håndarbejdslokalet
Bækvej 14, 4690 Haslev

Pris

21 lektioner, 7 gange, kr. 750,-

Underviser

Bodil Sø

Nr. 192303

Tirsdag d. 17.09.2019 kl. 19.00-21.45

Nr. 201304

Ekstra foråshold
Tirsdag d. 28.04.2020 kl. 19.00-21.45

Nr. 192305

Onsdag d. 18.09.2019 kl. 19.00-21.45

Nr. 201303

Tirsdag d. 21.01.2020 kl. 19.00-21.45

Nr. 201306

Onsdag d. 29.04.2020 kl. 19.00-21.45

Nr. 201305

Onsdag d. 22.01.2020 kl. 19.00-21.45

Mødested
Pris
Nr. 192331
Nr. 201331

Lørdag d. 26.10 & søndag den 27.10.2019
kl. 09.00-16.30
Lørdag d. 25.01 & søndag d. 26.03.2020 kl.
09.00-16.30

Medbring

Underviser Jessie Lola Reedtz Adamsen

ÅRETS STRIKKEFEST I HASLEV

Vi gentager succesen fra tidligere år og afholder strikkefest i Haslev. Vi har inviteret fagfolk fra den kreative
verden, og de vil stå for workshops, salg af garn, bøger
med mere. På dagen vil der være mulighed for at købe
mad og drikke i vores caféer til meget fordelagtige
priser. Der vil blive rig mulighed for at nørkle med
veninderne rundt omkring på skolens område. Så skynd
dig – sidste år måtte vi melde udsolgt meget hurtigt, så
mon ikke vi kan gentage succesen!

PATCHWORK & BRODERI

Til dig der er til patchwork, applikation, quilt og sting.
Nybegyndere og øvede har mulighed for oplevelser,
glæde og inspiration ved opgaver, samvær og dialog. Vi
arbejder med håndsyede teknikker – gerne ud fra egne
ideer. Vi udformer, dekorerer og formgiver brugsting til
hjemmet: tæpper, tøj og tilbehør. Vi bruger nye materialer, men også genbrug. Det klipper vi ud, syr sammen
og gør til nye brugsting. Quiltning og montering af
emnerne er en naturlig færdiggørelse. Kursusindholdet
planlægges første mødegang.
Nr. 192301
Nr. 192302
Nr. 201301
Nr. 201302

Torsdag d. 26.09.2019 kl. 16.00-18.45
Torsdag d. 26.09.2019 kl. 19.00-21.15
Torsdag d. 09.01.2020 kl. 16.00-18.45
Torsdag d. 09.01.2020 kl. 19.00-21.15

Mødested
Pris

Sofiendalskolen, håndarbejdslokalet,
Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev
36 lektioner, 12 mødegange kr. 1.215,-

Underviser Lis Ahrenkiel

KOM GODT I GANG MED KUNSTMALING

Nr. 192330

Lørdag d. 19.10.2019 kl. 09.00-15.00
Søndag d. 20.10.2019 kl. 09.00-15.00

Medbring

Lærred, maling, pensler, alm. skuresvampe
og staffeli hvis du har et. Ring endelig hvis
spørgsmål. Du skal også medbringe en lille
madpakke og noget at drikke. Kaffe/the
laver vi på stedet. Husk krus.

12

Weekendkursus På kurset tilbydes individuel undervisning, da vi hver især er på forskellige stadier og
vores ønsker for hvad der skal være på lærredet er vidt
forskellige. Som udgangspunkt maler vi med olie/akryl
i de traditionelle teknikker med pensel, svamp, spartel.
Din underviser kan finde på at komme med nogle vilde
idéer til dit lærred, som vil give prikken over i’et. Hvis du
kan sige ja til et af punkterne: Du er nybegynder, og er
usikker på hvordan du starter, du er øvet, men mangler
inspiration og har brug for et kickstart til at komme i
gang. Du ønsker at have tiden og roen til fordybelse
– så er kurset noget for dig.
Mødested

Haslev gl. seminarium, Pavillonen,
lokale 3, Søndergade 12, 4690 Haslev

Pris

Kr. 730,- for begge dage.

Underviser Med Trine Kandborg

Sofiendalskolen, håndarbejdslokalet,
Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev
Per weekend 2 dage, 16 lektioner kr. 620,Tilmelding senest 10 dage før kursusstart.
Beskærersaks, skarp dolk/kniv samt en rund
sten evt. gammelt kornlod, ca. 5. kg.

Mødested Ved hovedindgangen over for sportshallen,
Nordskovskolen, Bækvej 14,
4690 Haslev.
Foto Erik Graversen

Nr. 201339

Pris

Kr. 50,- for en dag. Billetsalget starter den
1. december 2019. Der er begrænset antal
billetter af hensyn til brandsikkerhed. Der
sælges ikke billetter ved døren.

Værter

Claus Kronborg og Gitte Kopranen
Følg strikkefesten på Facebook, den hedder
”Strikkefest i Haslev”.

Lørdag d. 22.02.2020 kl. 10.00-17.00

STRIKKEFEST
PÅ FACEBOOK

KNIPLING FOR BEGYNDERE & ØVEDE

Dette er et kursus for både begyndere og øvede.
Vi knipler efter farvelagte arbejdstegninger. Er du nybegynder medbringes kniplepinde, nåle, kniplebrædt eller
flamingoplade 50x50x5 cm beklædt med stof.
Vi er i et lokale let tilgængeligt for dårligt gående og vi
har indstillige stole der matcher bordhøjden. Materialer
kan købes hos underviser Eva Hansen tlf. 24 20 88 14.
Mødested

Haslev gl. seminarium, Pavillonen,
lokale 3, Søndergade 12, 4690 Haslev

Nr. 192310

Torsdag d. 26.09.2019 kl. 15.30-17.45

Pris

30 lektioner, 10 gange, kr. 1.030,-

Nr. 201310

Torsdag d. 09.01.2020 kl. 15.30-17.45

Underviser

Eva Hansen tlf. 24 20 88 14

Tilmelding: www.lof.dk/haslev • haslev@lof.dk • telefon +45 40 68 61 00

Tilmelding: www.lof.dk/haslev • haslev@lof.dk • telefon +45 40 68 61 00
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Til dig der er til natur og teknik

DIGITAL SPEJLREFLEKSKAMERA

Mødested

der har lidt eller meget lidt erfaring med fotografering.
Vi gennemgår de grundlæggende dele af menuen i dit
kamera. Du prøver at eksperimentere med det du lærer,
og får feedback på et par af dine billeder. Vi opererer
i den kreative zone af kameraet, begynder med ISO,
blænde og lukketid. Vi berører elementær viden om
billedkomposition og teknikker, til at opnå de ønskede
udtryk i vores billeder.

Haslev Folkebibliotek, IT-læringslokalet,
Jernbanegade 62, 4690 Haslev

Pris

19 lektioner, 7 mødegange Kr. 690,-

Begyndere og let øvede – trin 1 Henvender sig til dig,

Nr. 192480

Fotoudflugt Søndag d. 06.10.2019 kl.11-14 mødes vi for
at fotografere. Medbring mad og drikke. Du
får opgaver, hvor du får afprøvet det, du har
lært indtil nu. Tilbage i kursuslokalet spiser
vi frokost og downloader vores billeder
samt udvælger og kommenterer dem.
Underviser Kettey Pedersen, kettypedersen8@gmail.
com, tlf.: 28 19 53 90

Onsdag d. 04.09.2019 kl. 19.00-20.50

DIGITAL SPEJLREFLEKSKAMERA

Mødested

Haslev Folkebibliotek, IT-læringslokalet,
Jernbanegade 62, 4690 Haslev
Pris
19 lektioner, 7 mødegange Kr. 690,Fotoudflugt Søndag d. 19. april 2020. Vi mødes for at
4 lektioner. fotografere ud fra den teori som vi har
gennemgået. Du får opgaver, som du skal
prøve at løse. Vi spiser den medbragte
mad, enten ude eller når vi kommer tilbage
til kursuslokalet.
Underviser Kettey Pedersen, kettypedersen8@gmail.
com, tlf.: 28 19 53 90

Øvede – trin 2 For dig der har gået på trin 1 eller har

nogen erfaring. Vi går dybere i menuen på dit kamera og
arbejder med at beherske lyset og lysmåling, og hvilke
kneb du kan tage i brug under vanskelige lysforhold. Vi
kigger nærmere på farvegengivelse og hvidbalance, og
aktivt brug af histogram. Desuden fokusering, komposition og budskabet i dine billeder. De sidste par gange
vil vi beskæftige os med en genre, fx. natur-, dyre- eller
actionfotografering. Vi har et godt lokale til dette formål.
Nr. 201480

Onsdag d. 04.03.2020 kl. 19.00-20.50

DIGITAL SPEJLREFLEKSKAMERA

Mødested

rige kurser og har så stor erfaring, at du er sikker i valg
af ISO, og hvornår du vælger (A/Av) på dit programhjul
eller hvornår (S,T/Tv) vil være oplagt. Måske er du i gang
med at prøve kræfter med (M). Du har sans for det
gode motiv og er fortrolig med de fleste genvejsknapper. Du vil blive udfordret i at styre mere end én finjustering. I slutningen af kurset arbejder vi med portrætfotografering ude og inde, og brug af ekstern flash. Hvis
der er stemning for det, og det er muligt, laver vi en
udstilling på biblioteket.

Pris
19 lektioner, 7 mødegange Kr. 690,Fotoudflugt Søndag d. 29.09.2019 kl.11-14
Vi mødes for at fotografere.
Medbring mad og drikke. Du får opgaver,
hvor du får afprøvet det du har lært indtil
nu. Tilbage i kursuslokalet spiser vi frokost
og downloader vores billeder samt udvælger, ser og kommenterer dem.

Videregående – trin 3 For dig der har deltaget i de for-

Nr. 192481

DIGITAL SPEJLREFLEKSKAMERA

Videregående – trin 4
For dig, der har deltaget i Trin 3, eller er en erfaren fotograf. Du er fortrolig med dit udstyr og kameraets grundindstillinger. Du kan være fortrolig med (M), men det er
ikke et must. Vi arbejder videre med kameraets mere
avancerede muligheder. Teorien bliver fulgt op af øvelser
og opgaver, hvor du selv skal finde ud af, hvordan du vil
gribe det an. I slutningen af kurset vil du få indflydelse
på valg af det ene emne, vi går i dybden med, det andet
vil være makrofotografering. Hvis der er stemning for, og
det er muligt, laver vi en fotoudstilling på biblioteket.
Nr. 201481

Mødested

Haslev Folkebibliotek, IT-læringslokalet,
Jernbanegade 62, 4690 Haslev

Pris

19 lektioner, 7 mødegange Kr. 690,-

Fotoudflugt Søndag d. 29.03.2020 kl.11-14 mødes vi for
at fotografere. Medbring mad og drikke. Du
får opgaver, hvor du får afprøvet det, du har
lært indtil nu. Tilbage i kursuslokalet spiser
vi frokost og downloader vores billeder
samt udvælger, ser og kommenterer dem.
Underviser Kettey Pedersen, kettypedersen8@gmail.
com, tlf.: 28 19 53 90

Mandag d. 24.02.2020 kl. 19.00-20.50

FOTOWORKSHOP MED GARY FRIEDMAN

Gary Friedman er en verdenskendt amerikansk fotograf
og forfatter. Mange kender Gary Friedman for hans
instruktive bøger om kameraer, og sine workshops, der
bliver afholdt mange steder i verden. Denne lørdag
handler om de kreative elementer. Hvordan tager man
gode billeder, uanset hvilket kamera man har? Hemmeligheden bag gode rejsebilleder. Forskellen på snapshots
og fotografier og hvorfor begge to er vigtige. Hvordan
du ”ser lyset” og får mest muligt ud af det naturlige lys.
Den mentale del af fotografering, regler for komposition.
Hvordan arbejder man med trådløs flash. Der vil være
praktiske øvelser med kreativitet og komposition.

Haslev Folkebibliotek, IT-læringslokalet,
Jernbanegade 62, 4690 Haslev

Underviser Kettey Pedersen, kettypedersen8@gmail.
com, tlf.: 28 19 53 90

Mandag d. 02.09.2019 kl. 19.00-20.50

Side 14-17
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Nr. 192482

Lørdag den 14.09.2019 kl. 09.00-17.30

Mødested

Performancesalen, Dirch Passers Allé 4,
2000 Frederiksberg

Pris

En hel dag kr. 800,- Prisen er inkl.frokost,
samt kaffe, te og vand i løbet af dagen.

Underviser

Gary Friedman
www.friedmanarchives.com

Tilmelding: www.lof.dk/haslev • haslev@lof.dk • telefon +45 40 68 61 00

Tilmelding: www.lof.dk/haslev • haslev@lof.dk • telefon +45 40 68 61 00
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LÆR DIN IPHONE AT KENDE OG SMS

PÅ FERIE MED DIN SMARTPHONE

Lær at bruge iPhone og lær at sende SMS. Kurset henvender sig til dig, der gerne vil have hjælp til at indrette
din iPhone, så den passer til dig. Du lærer om de nye
muligheder, de smarte ”mobiler” åbner op for. Der
undervises trin for trin, så alle kan følge med.
Der tages individuelle hensyn.
Mødested

Nr. 192403

Onsdag d. 23.10.2019 kl. 10.00-11.30

Nr. 201403

Onsdag d. 22.04.2020 kl. 10.00-11.30

Din smartphone er et af historiens mest avancerede
redskaber. Udnyt den maksimalt til transport, indkvartering, vejret, find vej, internet, sikkerhed, sprog, tips til
mad/drikke, oplevelser, kontakt og minder. Du skal bruge
en e-mail og en smartphone (Apple eller Android) med
adgang til apps. Vi gennemgår de vigtigste og bedste
apps og funktioner og udveksler erfaringer.

Haslev Folkebibliotek, IT-læringslokalet,
Jernbanegade 62, 4690 Haslev

Pris
10 lektioner, 5 mødegange Kr. 410,Medbring Egen mobil
Underviser Kettey Pedersen

Nr. 192402
Nr. 201402

Mødested
Pris

Torsdag d. 26.09.2019 kl. 19.00-20.30
Torsdag d. 20.02.2020 kl. 19.00-20.30

Underviser Poul Holm Andreasen

særligt udviklet af Jagtakademiet. Jagtakademiet er en
af landets mest velrenommerede jagtkursusudbydere.
Dumpeprocenten ligger et godt stykke under landsgennemsnittet. Der undervises efter lærebogen ”Jagttegn”.
En superflot og lækker lærebog med gratis mulighed for
lydbog, så læsevanskeligheder er altså ikke noget
problem. Kursusperioden er lagt, så vi slutter så tæt
på jagtprøven som muligt, så har du alt stoffet i frisk
erindring. Prøveperioden er fra medio april – ultimo juni
2020. I øvrigt er det obligatoriske praktiske våbenkursus
på skydebane en integreret del af vores kursusforløb.

LÆR DIN IPAD AT KENDE

Du får en grundig introduktion til, hvordan du kan få
glæde af din iPad i hverdagen. Vi lærer dig at bruge
en multi-touch-skærm, hente interessante apps og
hvordan du kan opsætte mail, kalender osv. Du vil blive
fortrolig med at finde rundt og udnytte de mange muligheder, så du får meget mere glæde af din iPad.

Nr. 192415
Nr. 201415

Onsdag d. 11.09.2019 kl. 10.00-11.30
Onsdag d. 11.03.2020 kl. 10.00-11.30

Mødested

Haslev Folkebibliotek, IT-læringslokalet,
Jernbanegade 62, 4690 Haslev

Pris

10 lektioner, 5 mødegange Kr. 410,-

Medbring Egen iPad
Underviser Kettey Pedersen

COMPUTER FOR BEGYNDERE

Du vil lære at bruge de mest almindelige programmer
på computeren. Hvordan kommer jeg på internettet og
sender en e-mail? Hvordan fungerer en computer? Har
du deltaget på Folkebibliotekets 2-timers ”IT-start kursus”, kan du komme videre med din PC-undervisning.
Alle uanset alder kan deltage. Der vil blive taget individuelle hensyn i undervisningen.
Nr. 192400
Pris

Mødested

Onsdag d. 04.09.2019 kl. 13.00-14.30
20 lektioner, 10 mødegange Kr. 720,-

JAGTTEGNSKURSUS

Vi gentager succesen, og udbyder jagttegnskursus. Jagt
og jagttegn er meget oppe i tidens trend, og naturligvis
skal du have muligheden for, at tage jagttegnskursus
gennem LOF Haslev. Jagt er lig med netværk også forretningsmæssigt, nye spændende naturoplevelser, socialt
samvær, kompetencer indenfor jagtlov, vildtkendskab,
biologi, våben og meget mere. Alt obligatorisk prøvestof
bliver grundigt gennemgået, så du bliver 100 % klar til
den obligatoriske jagtprøve. Undervisningskonceptet er

Mødested
Pris

Jagtlokalet, Tingvej 30, 4690 Haslev
24 mødegange Kr. 3.700,Udgift til lærebog og tilhørende lovsamling
”Jagttegn”, bestilles via hjemmesiden www.
jagtproeven.dk (ca. pris kr. 620,-).
Udgift til obligatorisk skydekursus på kr.
400,-. Prøvegebyr beløber sig til ca. kr. 350,-,
Nødvendig forudtilmelding senest
d. 25. oktober 2019.
Underviser Jesper Søgaard, medlem af Jagttegnslærerforeningen i Danmark.

Nr. 192650 Onsdag d. 06.11.2019 kl. 18.00-20.30
Der skal være minimum 10 tilmeldte på holdet.

Haslev Folkebibliotek, IT-læringslokalet,
Jernbanegade 62, 4690 Haslev

LAV DIN EGEN KNIV – WEEKENDKURSUS

Du kommer til at lave kniven, der opfylder dine personlige ønsker for den perfekte kniv til jagt, fiskeri, i køkkenet
eller til fritidsformål. Du bliver ledt igennem faser i knivmageriet: design, materialevalg, skæftning, udslibning,
skedesyning og finish. Kurset indeholder: Design og funktion af knive, fremstilling af kniv, materialevalg, udarbejdelse af kniven: frontholk, udboring af skæfte, limning,
udslibning af skæfte, overfladebehandling, fremstilling
af skede, udarbejdelse af model, farvning af læder,
syning, formning og efterbehandling, vedligeholdelse,
våbenlov og etik og meget mere…

Underviser Kettey Pedersen

COMPUTER FOR ØVEDE

For dig, som har det grundlæggende kendskab til en computer. På kurset vil du lære de ting, du bruger i hverdagen.
Hvordan bruger man internettet og NemID? Hvordan
kommer man ind på SKAT’s hjemmeside? Hvordan sender
man en vedhæftet fil eller et link til en hjemmeside? Du
vil lære at opsætte fx en sang, dagsorden eller en opskrift.
Der vil blive taget individuelle hensyn i undervisningen.
Nr. 201401
Pris
Medbring

Onsdag d. 26.02.2020 kl. 13.00-14.30
20 lektioner, 10 mødegange Kr. 720,Egen PC, men der er også i lokalet.

Mødested

Haslev Folkebibliotek, IT-læringslokalet,
Jernbanegade 62, 4690 Haslev

Underviser Kettey Pedersen

Haslev Folkebibliotek, IT-læringslokalet,
6 mødegange Kr. 470,- Medbring mobil.

Nr. 192335
Mødested

Fredag d. 22.11.2019 kl. 18.00-22.00
Sløjdlokalet, Lokale 113, Skolegade 9, 4100
Ringsted

Pris

Foruden kursusprisen vil der være
materialeforbrug på ca. kr. 250,-

Foto af Michael Hansen, mikaelhansenknive.dk

Underviser Mikael Hansen, manden, der leverer til den
verdensberømte restaurant NOMA.

Tilmelding: www.lof.dk/haslev • haslev@lof.dk • telefon +45 40 68 61 00

Tilmelding: www.lof.dk/haslev • haslev@lof.dk • telefon +45 40 68 61 00
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Til dig der ønsker førstehjælp

FÆRDSELSRELATERET FØRSTEHJÆLP

Kurset er for dig der skal køre bil, MC og traktor

Nr. 192100

Lørdag d. 07.09.2019 kl. 09.00-18.00

Nr. 192101

Lørdag d. 05.10.2019 kl. 09.00-18.00

Nr. 192102

Lørdag d. 02.11.2019 kl. 09.00-18.00

Nr. 192103

Lørdag d. 07.12.2019 kl. 09.00-18.00

Nr. 201104

Lørdag d. 04.01.2020 kl. 09.00-18.00

Nr. 201105

Lørdag d. 01.02.2020 kl. 09.00-18.00

Nr. 201106

Lørdag d. 07.03.2020 kl. 09.00-18.00

Nr. 201107

Lørdag d. 04.04.2020 kl. 09.00-18.00

Nr. 201108

Lørdag d. 02.05.2020 kl. 09.00-18.00

Nr. 201109

Lørdag d. 06.06.2020 kl. 09.00-18.00

Nr. 202110

Lørdag d. 05.09.2020 kl. 09.00-18.00

Nr. 202111

Lørdag d. 03.10.2020 kl. 09.00-18.00

STAFET FOR LIVET

Forud for bestilling af teoriprøve, skal du have gennemgået og bestået kursus i færdselsrelateret førstehjælp.
Vi holder kurserne som lørdagskursus og holdes en
gang månedligt, dog ikke i ferien. Intet kørekort uden
førstehjælp.
Modul 1: Førstehjælp inden ulykken sker (1 time)
Modul 2: Hjerte-lunge-redning (3 timer)
Modul 3: Førstehjælp (4 timer)
Der kan udstedes et godkendt førstehjælpsbevis.
Mødested

Pavillonen, lokale 3, Søndergade 12, Haslev

Medbring
Pris

Madpakke
Kurset er på 8 timer + pauser og udgør 3
moduler. Kr. 495,- max. 16 kursister på et
hold. Opgiv cpr.nr. ved tilmeldingen.

Underviser

Bjarne Thostrup Mortensen, godkendt
førstehjælpsinstruktør.

VI STØTTER KRÆFTENS BEKÆMPELSE

KOM OG VÆR MED!
Den 21. og 22. september 2019 kl. 11-11
Vi mødes på MSG – Haslev Gymnasium!

Tilmeld dig hos LOF Haslev og vær med til at gå mod kræften.

Tilmelding: www.lof.dk/haslev • haslev@lof.dk • telefon +45 40 68 61 00
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LÆR AT SPILLE PÅ TROMMER

KLAVER

Har du en musiker i maven, og har du lyst til at lære
at spille på trommer? Tilmeld dig et spændende hold
hvor du lærer om rytmer, koordination og spilleglæde.
Undervisningen foregår både sammen med læreren og
med musikanlæg.

Lær at spille klaver! Du kan have glæde af det resten af
livet. Klaverspil kan bruges overalt – du kan spille alene,
med sang til eller sammen med andre. Prøv en sæson.
Undervisningen indrettes efter deltagernes ønsker og
kunnen. Jonas er uddannet ved Det Danske Musikkonservatorium.
Nr. 192614
Nr. 192618
Nr. 192617
Nr. 201614
Nr. 201618
Nr. 201617

Mødested

Foto af Juan Pablo Arenas, Pexels.com

Tirsdag d. 27.08.2019 kl. 16.00-18.00
Onsdag d. 28.08.2019 kl. 08.30-16.00
Torsdag d. 29.08.2019 kl. 08.30-14.00
Tirsdag d. 07.01.2020 kl. 16.00-18.00
Onsdag d. 08.01.2020 kl. 08.30-16.00
Torsdag d 02.01.2020 kl. 08.30-14.00

Mødested

Haslev gl. seminarium, Kultunariet,
Musiklokalet 2.sal, Søndergade 12, Haslev

Pris

16 lektioner, 16 gange kr. 1.270,1 undervisningslektion = 30 minutter
Underviser Undervisningstidspunkt aftales med Jonas
Jæger på tlf: 30 63 20 98

Nr. 192619
Nr. 201619
Nr. 201622

Pris

16 lektioner, 16 gange kr. 1.270,1 undervisningslektion = 30 minutter
Underviser Undervisningstidspunkt aftales med Jonas
Jæger Jensen på tlf: 30 63 20 98

Onsdag d. 28.08.2019 kl. 14.00-18.00
Onsdag d. 08.01.2020 kl. 14.00-18.00
Torsdag d. 02.01.2020 kl. 08.30-14.00

LÆR AT SPILLE PÅ KEYBOARD

Lær at spille keyboard er for dig, som aldrig har spillet
keyboard før, eller som har brug for at opfriske gamle
kundskaber. Gennem vores undervisning lærer du alt,
du behøver for at kunne spille keyboard godt.
Du vil blive undervist af Jonas Jæger Jensen, som er
uddannet fra Det danske Musikkonservatorium.

GUITAR

Går du med en drøm om at lære at spille guitar, så
har du her chancen. Vi arbejder både med akkorder
og skalaer. Du vil lære melodispil og solospil, og det er
dine yndlingsmelodier der er i focus. Du lærer at spille
efter noder. Hvis du har lyst til det vil der blive undervist
indenfor rock, klassisk, jazz, folkemusik med videre.
Nr. 192615

*Onsdag d. 28.08.2019 kl. 14.00-18.00

Nr. 192616

*Torsdag d. 29.08.2019 kl. 08.30-14.00

Nr. 201615
Nr. 201616
Nr. 192610

*Onsdag d. 08.01.2020 kl. 14.00-18.00
*Torsdag d. 02.01.2020 kl. 08.30-14.00
**Tirsdag d. 27.08.2019 kl. 16.00-16.30

Nr. 192611

**Tirsdag d. 27.08.2019 kl. 20.00-22.00

Nr. 201610
Nr. 201611

**Tirsdag d. 07.01.2020 kl. 16.00-16.30
**Tirsdag d. 07.01.2020 kl. 20.00-22.00

Mødested

Haslev gl. seminarium, Kultunariet,
Musiklokalet 2.sal, Søndergade 12, Haslev

Pris

16 lektioner, 16 gange kr. 1.270,1 undervisningslektion = 30 minutter

Medbring

Guitar

Foto af Hallux Makenzo, Pexels.com

Nr. 192624
Nr. 192626
Nr. 201624
Nr. 201626

Mødested

Torsdag d. 29.08.2019 kl. 14.00-18.00
Torsdag d. 29.08.2019 kl. 08.30-14.00
Onsdag d. 08.01.2020 kl. 14.00-18.00
Torsdag d. 02.01.2020 kl. 08.30-14.00

16 lektioner, 16 gange kr. 1.270,1 undervisningslektion = 30 minutter
Underviser Undervisningstidspunkt aftales med Jonas
Jæger Jensen på tlf: 30 63 20 98

SYNG DIG GLAD MED FÆLLESSANG

Vi synger nye, gamle, kendte og mindre kendte sange,
mens vi glæder os over det sociale samvær. Deltagerne
har stor indflydelse på sangvalget, og der er stor variation i sangene. Fællessangen ledsages af pianist Nikolaj
Skaaning, musiker, uddannet fra Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium. Nikolaj har stor erfaring i at ledsage fællessang og knytter lidt kommentarer til sangene
undervejs i forløbet. Alle kan deltage. Nodekendskab er
ikke en forudsætning.

Underviser **Undervisningstidspunkt aftales med
Nis Weile tlf: 23 96 11 36. (Husk at nævne
at du kommer fra LOF Haslev).

Lær at spille bas. Der arbejdes indenfor et bredt udsnit
af rytmisk musik. Vi træner: musikalsk udtryk, teknik,
motorik og koordination, puls og underdeling, improvisation, fortolkning, nodelæsning, og at lytte af fra
cd. Der lægges vægt på elevernes ønsker til repetoire.
Gennem vores undervisning lærer du alt, du behøver
for at kunne spille bas rigtig godt. Du vil blive undervist
af en af vore bedste undervisere, som er uddannet fra
Det danske Musikkonservatorium.
Nr. 192625 Onsdag d. 28.08.2019 kl. 13.30-18.00
Nr. 192627 Torsdag d. 29.08.2019 kl. 08.30-14.00
Nr. 201625 Onsdag d. 08.01.2020 kl. 13.30-18.00
Nr. 201627 Torsdag d. 02.01.2020 kl. 08.30-14.00
1 undervisningslektion = 30 minutter

Mødested

”Så syng da Danmark, lad hjertet tale!”

Nr. 192600
Nr. 201600
Mødested

Torsdag d. 05.09.2019 kl. 10.00-11.45
Torsdag d. 09.01.2020 kl. 10.00-11.45
Haslev Folkebibliotek, lokale 3, indgang af
Rådhusstien, 4690 Haslev

Pris

34,95 lektioner, 15 mødegange kr. 1.000,Muligt at betale beløbet over flere rater.

Underviser Pianist Nikolaj Jens Skaaning

LÆR AT SPILLE PÅ TROMPET, CORNET, JAGTHORN, BASUN ELLER TUBA

Haslev gl. seminarium, Kultunariet,
Musiklokalet 2.sal, Søndergade 12, Haslev

Pris
16 lektioner, 16 gange kr. 1.270,Underviser Undervisningstidspunkt aftales med
Jonas Jæger Jensen på tlf: 30 63 20 98

Haslev gl. seminarium, Kultunariet,
Musiklokalet 2.sal, Søndergade 12, Haslev

Pris

Underviser * Undervisningstidspunkt aftales med Jonas
Jæger Jensen på tlf: 30 63 20 98

LÆR AT SPILLE PÅ BASGUITAR

Haslev gl. seminarium, Kultunariet,
Musiklokalet 2.sal, Søndergade 12, Haslev

Dette er et begynderhold hvor du lærer de grundlæggende funktioner på instrumentet. Er du øvet så er der
også god hjælp at hente med din videre musikalske
udvikling på disse instrumenter.

Foto af Erik Graversen

Nr. 192621
Nr. 201621
Mødested

Pris

1 undervisningslektion = 30 minutter.
13 mødegange, kr. 1.000,Underviser Undervisningstidspunkt aftales med Helge
Birck Pedersen, tlf: 22 55 13 89

Mandag d. 09.09.2019 kl. 16.00-17.30
Mandag d. 06.01.2020 kl. 16.00-17.30
Musiklokalet, Bækvej 14, 4690 Haslev

Tilmelding: www.lof.dk/haslev • haslev@lof.dk • telefon +45 40 68 61 00

Tilmelding: www.lof.dk/haslev • haslev@lof.dk • telefon +45 40 68 61 00
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SAMSPILSHOLD FOR VOKSNE FRA 30+
SAMSPILSHOLD FOR UNGE FRA 10-30 ÅR

ITALIENSK FOR LET ØVEDE OG ØVEDE – LØRDAG
Ciao! Så er der mulighed for at forberede din tur til Italien. Vi er øvede og starter ikke fra bunden af. Vi repeterer løbende bøjninger af verber og navneord, brug af
artikler og øver også i at lave sætninger med og uden
hjælpemidler. Undervisningen er en blanding af klassisk
klasseundervisning, små sketches, brug af internettet og
hjemmearbejde. Dette kursus giver din rejseoplevelse i
Italien mere værdi.

Elsker du musik, og har du lyst til at spille sammen med
andre. Så er dette kursus lige noget for dig.
Du behøver ikke at være meget øvet, men det er en
fordel at kunne lidt. Måske fire akkorder på klaver/guitar
eller at bruge sin stemme. Kurset indbyder til at man
kommer og har det sjovt sammen med andre, og samtidig lærer at forholde sig til de andre instrumenter
i et band. Rytmik, solospil, fills med mere.

SAMSPILSHOLD FOR UNGE FRA 10-30 ÅR
Nr. 192643

Tirsdag d. 03.09.2019 kl. 15.00-16.30

Nr. 201643

Tirsdag d. 07.01.2020 kl. 15.00-16.30

Foto af Oleg Magni, Pexels.com

Mødested
Pris

VOKSEN ELLER UNGE HOLDET
18 lektioner, 9 gange kr. 780,Underviser Undervisningstidspunkt aftales med Jonas
Jæger Jensen på tlf: 30 63 20 98

SAMSPILSHOLD FOR VOKSNE FRA 30+
Nr. 192642

Tirsdag d. 03.09.2019 kl. 16.30-18.00

Nr. 201642

Tirsdag d. 07.01.2020 kl. 16.30-18.00

Haslev gl. seminarium, Kultunariet,
Musiklokalet 2.sal, Søndergade 12, Haslev

Nr. 192110

Lørdag d. 14.09.2019 kl. 10.00-13.00

Nr. 201110

Lørdag d. 25.01.2020 kl. 10.00-13.00

Mødested

Pris
24 lektioner, 6 mødegange kr. 850,Underviser Anne Christinie Martin Felici

Lørdagshold Der undervises hver 14.dag.

ENGELSK TIL REJSEBRUG FOR LET ØVEDE

Til dig der har ingen eller nogen forkundskaber til
engelsk. På kurset oparbejdes der et ordforråd samt
kendskab til basal grammatik og sætningsopbygning.
Ligeledes arbejdes der med udtale og samtaletræning.
Lytte- og talefærdighed, som øves ved hjælp af lette
tekster, lytteøvelser og samtale. Du får desuden indblik
i engelsk og amerikansk kultur, historie og samfundsliv.
Undervisningen tager udgangspunkt i bogsystemet
”New Headway,” som kan bestilles hos læreren.

VIOLIN

Undervisning i violin. Her tilbydes undervisning på alle
niveauer fra nybegyndere til masterclass, altid tilrettelagt i samråd med eleven. Undervisningen kan foregå
med eller uden noder. Desuden er der mulighed for at
arbejde med improvisation. Du kan også få rådgivning
om anskaffelse af instrument. Kontakt læreren med
henblik på at aftale tidspunkt for undervisningen
indenfor nedenstående tidsintervaller, du kan starte,
når du har lyst.
Nr. 192630

Mandag d. 02.09.2019 kl. 13.40-14.40

Nr. 201630

Mandag d. 06.01.2020 kl. 13.40-14.40

Pris

15 lektioner, 15 mødegange kr. 1.190,1 undervisningslektion = 30 minutter.

Nr. 201100
Pris

Mødested

Klasselokale nr. 3 på grøn gang,
Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev
Underviser Ketty Pedersen

Tirsdag d. 07.01.2020 kl. 19.00-20.30
24 lektioner, 12 mødegange kr. 725,-

GRATIS DANSK ORDBLINDEUNDERVISNING
Voksne ordblinde tilbydes gratis undervisning på små
hold med max 6 personer. Ring og hør mere på tlf.: 21
40 43 58 eller til e-mail flemming@vonwurden.dk

Mødested Musiklokale, Præstevænget 23, Haslev
Underviser Undervisningstidspunkt aftales med
Thyge van Dassen tlf: 30 48 97 42

Mødested

Haslev gl. seminarium, Pavillonen,
lokale 3, Søndergade 12, 4690 Haslev. Tilmelding skal ske til FVU leder Flemming Von
Würden Pedersen på tlf.: 21 40 43 58
GRATIS
117 lektioner, 39 mødegange
Underviser Ane E. Zacharias tlf.: 21 20 87 39
aneelisabethz@gmail.com

KORSANG – SYNG OG BLIV GLAD I VORES KOR!
Alle kan være med, der kræves kun sangglæde!
Koret har et bredt og alsidigt repertoire, som omfatter
både danske og udenlandske sange – hovedsageligt i
den rytmiske genre. Vi synger 3-stemmigt, og det er
udfordrende, spændende og sjovt.Koret ledes af Jonas
Jæger, som er uddannet Kandidat fra Rytmisk Musikkonservatorium.

Koret giver gerne koncerter efter aftale.

Nr. 192602

Mandag d. 19.08.2019 kl. 09.45-12.00

Nr. 201602

Mandag d. 06.01.2020 kl. 09.45-12.00

Mødested

Haslev gl. seminarium, Kultunariet,
Musiklokalet 2.sal, Søndergade 12, Haslev

Pris

51 lektioner, 17 mødegange kr. 1.100,-

Haslev gl. seminarium, Pavillonen,
lokale 3, Søndergade 12, 4690 Haslev

Start
Start

Torsdag d. 29.08.2019 kl. 9.00-12.00
Torsdag d. 29.08.2019 kl. 13.00-16.00

GRATIS DANSK, LÆS, STAV OG SKRIV

Der undervises op til folkeskolens 9. klasse, og du har
mulighed for at afslutte med en prøve.

Underviser Undervisningstidspunkt aftales med Jonas
Jæger Jensen på tlf: 30 63 20 98
Kontakt os for mere information om gratis dansk!
Start

Mødested

Undervisningstedet er i Haslev, og oplyses af
Flemming Von Würden Pedersen. Tilmelding skal ske til FVU leder Flemming Von
Würden Pedersen på tlf.: 21 40 43 58.

GRATIS

117 lektioner, 39 mødegange

Underviser Ane E. Zacharias tlf.: 21 20 87 39
aneelisabethz@gmail.com

Torsdag d. 29.08.2019 kl. 15.00-17.30

Tilmelding: www.lof.dk/haslev • haslev@lof.dk • telefon +45 40 68 61 00

Tilmelding: www.lof.dk/haslev • haslev@lof.dk • telefon +45 40 68 61 00
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SPIL I ET SENIOR BIGBAND

Studiegruppe. Vores nyetablerede senior bigband er
etableret som en studiegruppe og består af fire sektioner, hver bemandet med mindst fire musikere om
muligt. Rytmesektionen kan bestå af trommer, kontrabas eller el-bas, klaver og guitar samt percussion.
Trompetsektion. Basunsektion eventuelt inkl. bastrombone. Træblæsersektionen med saxofoner.
Mødested

Nr. 192623

Mandag d. 26.08.2019 kl. 16.00-17.30

Musiklokalet, Bækvej 14, 4690 Haslev

Underviser

Vi mødes og spiller 1½ time hver uge.
Helge Birck Pedersen, har undervist
i mange år og har derfor en god
pædagogisk erfaring.

Pris

74 lektioner, 37 mødegange, kr. 200,-

SPIL I ET SENIORBRASSBAND

Er du øvet messingspiller på trompet, cornet, horn, basun eller tuba, så har du muligheden for at lære at spille
sammen i et brassband. Lær at spille i et brassband.
Det er rigtig lærende og spændende.
Mødested

Nr. 192620

Torsdag d. 22.08.2019 kl. 16.00-17.30

Musiklokalet, Bækvej 14, 4690 Haslev

Underviser

Vi mødes og spiller 1½ time hver uge.
Helge Birck Pedersen, har undervist
i mange år og har derfor en god
pædagogisk erfaring.

Pris

78 lektioner, 39 mødegange, kr. 200,-

Tilmelding: www.lof.dk/haslev • haslev@lof.dk • telefon +45 40 68 61 00
24

Side 26-31

Til dig der rejser og har eventyr i blodet

Vi bliver guidet rundt på stationen og ser de forskellige faciliteter. Vi skal opleve afviklingen af aftenens
nyhedsudsendelse i TV-studiet på tætteste hånd! Efter
rundvisningen besøger vi den kendte gourmetrestaurant Babette og indtager en 2-retters menu. Gourmetrestaurant Babette i Vordingborg har siden 1991
leveret gastronomi og gode oplevelser til både lokale
og tilrejsende fra nær og fjern. Bag Babette står Henrik
Pedersen og Vivi Schou, som er et af landets mest
kendte makkerpar i branchen. De er højt respekteret
for deres faglighed og aldrig svigtende evne til at levere
kvalitet. Er der allerede nu optaget – så skriv dig endelig

På denne tur, gælder først til mølle-princippet!
Max 25 deltagere!

på ventelisten, så arrangerer vi en rundvisning til!

TV2 ØST OG GOURMETRESTAURANT BABETTE

Vi skal besøge TV2 Øst, regionens TV-station, samt Restaurant Babette. Vil du opleve én af TV2 ØST’s direkte
nyhedsudsendelser, som den ser ud bag kulissen?
Nr. 192903

Torsdag d. 10.10.2019 kl. 18.15-21.30

Nr. 201903

Tirsdag d. 10.03.2020 kl. 18.15-21.30

Mødested

TV2 ØST, receptionen v. indgangen,
Kildemarksvej 7, Vordingborg, kl.18.15

Pris

Pris for denne TV og kulinariske
oplevelse: kr. 420,- pr. person.
Drikkevarer for egen regning

Turleder

HERLUFHOLM SKOLE OG GODS

Med sin historiske, næsten Harry Potter-agtige stemning er Herlufsholm Skole et besøg værd. Vi inviterer
dig til et unikt kig indenfor på Herlufsholm Skole, som
blev grundlagt i 1565. Herluf Trolle og hans hustru
Nr. 192907

Dag 1 Ankomst til Italien og i bus til Scala.
Dag 2 Vandretur af trapperne til Amalfi.
Dag 3 Vandretur ad stier og trapper til Ravello.
Dag 4 Udflugt til Napoli.
Dag 5 Tid på egen hånd og vandretur i området
for dem, der ønsker det.
Dag 6 Udflugt til Pompeji og Vesuv
Dag 7 Tid til at udforske på egen hånd, en tur til Capri?
Dag 8 Hjemrejse

LOF, Albatros og Jyllands-Posten inviterer til en unik
rejse til Italiens smukke Amalfikyst.
Vores dansk-italienske rejseleder Kim Ferrigno kender
alle de små smutveje og de bedste udsigtspunkter.
Mens han fører os rundt får vi også stedernes særlige
historier og anekdoter, som man kun kender til, hvis
man er opvokset i området. Vi går ad de smukke stier
og trapper, og tager sammen på lette vandreture.
Blandt andet besøger vi de verdenskendte nabobyer
Ravello og Amalfi. Samtidig får vi et førstehåndsindtryk
af, hvordan trafikken og al transport i dette smukke kystområde foregik til fods og på æselryg i ”gamle dage”. På
inkluderede udflugter besøger vi Napoli, hvor pizzaen
blev opfundet, samt det sagnomspundne Pompeji, der
i 79 e.kr. blev offer for et vulkanudbrud fra vulkanen
Nr. 201101

26

Information
Pris
Rejseleder

Fredag d. 17.04.2020 kl. 08.00

Mødested
Pris
Rundviser

Lørdag d. 26.10.2019 kl. 14.00-16.30

Herlufsholm Kirke, skole og gods,
Herlufsholm Allè 170, 4700 Næstved.
Kr. 115,Claus Kronborg

Claus Kronborg

Programmet for rejsen

OPLEV ITALIENS SMUKKE AMALFIKYST

Birgitte Gøye overtog Skovkloster ved et mageskifte i
1560, hvorefter det blev navngivet Herlufsholm. Selve
skolen blev grundlagt i 1565. Skolen har for få år siden
fejret sit 450-års jubilæum. Herlufsholm Skole var
oprindeligt et benediktinerkloster, der blev stiftet ved
et gavebrev af 29. november 1135. I sidste halvdel af
1100-tallet blev kirken og klosteret opført og står stadig
i dag på samme sted. Man mener, at klosteret oprindeligt hed Næstved Sct. Peders Kloster, men i løbet af
årene skiftede det navn til Skovkloster. Under reformationen i 1536 overtog kong Christian III det katolske
bispegods og således også Skovkloster. Selvom han lod
munkene blive, forlod den sidste alligevel stedet i 1559
til fordel for et munkekloster i Sorø.

Det tidligere Skovkloster er nu skole og gods.

Vesuv, hvis lavastøv dækkede hele byen og samtidig
resulterede i, at man i dag har en unik udgravning, der
besøges af ca. 3 millioner mennesker hvert år.
Næsten hele denne kyststrækning er på UNESCOs listen.
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Rejsereservation og spørgsmål
Albastros Travel tlf.: 36 98 98 98
booking@albatros.dk www.albatros.dk/lof
Vi rejser den 17. april 2020 og lander igen
den 24. april. Enkeltværelse kr. 11.196,Dobbeltværelse kr. 9.998,Dansk-italienske rejseleder Kim Ferrigno

Foto af Erik Graversen

bund vil være med til at udbrede viden og støtte den
gode sag Kræftens Bekæmpelse. LOF Haslev støtter
ved at oprette et hold af tilmeldte deltagere, der går
nogle runder på 24 timer. Der skal blot være mindst én
person på banen. Du kan gå, løbe eller hvad du/I ellers
finder på. Det gælder ikke om at komme først, men om
en aktiv indsats for at bekæmpe kræft. Stafetten holdes
i gang af de mange holddeltagere vi tror på vi får til
vores hold. Spørg din familie, venner eller kolleger, om,
de har lyst til at være med på vores hold "LOF Haslev".
Sammen får vi en meningsfuld oplevelse og mærker
fællesskabet ved at gøre en forskel for mennesker
berørt af kræft. Der er underholdning, opvisning og
fortæringsmuligheder hele døgnet og i øvrigt store telte
hvor man kan gå ind i når mørket sænker sig, hvis ikke
man er på banen.

STAFET FOR LIVET, EN DAG, EN NAT, EN
FÆLLES KAMP

Stafet for livet er et døgn med aktiviteter, underholdning og oplysning, der giver håb og støtte til alle, der er
berørt af kræft. På stafetten står vi sammen i kampen
mod kræft og fejrer livet. Alle arbejdspladser kan
komme ud for, at en medarbejder får kræft, da hver
syvende dansker får kræft, inden de når pensionsalderen. Dertil kommer, at de fleste medarbejdere kender
mindst én person, der er eller har været ramt af kræft.
Kræftsagen er et område, der berører os alle. LOF Haslev ønsker at være med til at løbe denne stafet igang
i forreste række, da vi meget gerne som oplysningsforNr. 192906
Pris

Lørdag d. 21.09.2019 kl. 11.00
Pris for hele døgnet, 2 dage kr. 100,Beløbet går til Kræftens Bekæmpelse.

Mødested

Holdkaptajn Claus Kronborg

Midsjællands Gymnasium,
Gymnasiehaven, Skolegade 31,
4690 Haslev

Tilmelding: www.lof.dk/haslev • haslev@lof.dk • telefon +45 40 68 61 00

Tilmelding: www.lof.dk/haslev • haslev@lof.dk • telefon +45 40 68 61 00
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et glas vin samt kaffe og chokoladetrøffel. Den 14. maj:
Morgenmaden indtages i restauranten og klokken 08.30
samles vi i kapellet og får fortalt historien om Backaskog
Slott. Bussen kører videre klokken 9.15 til Hovdala Slott,
hvor vi er fremme ca. klokken 10. Her venter en spændende rundvisning på slottet, som vi forlader klokken
11.30. Fra Hovdala slot fortsætter turen videre til Ellinge
slot, hvor vi er fremme klokken 12.30. Vi starter med
en frokost, hertil en let øl, eller en vand. Efter frokosten serveres en kop kaffe. Rundvisningen på Ellinge
slot består af to dele. Ejeren Mikael Wehtje, fortæller
om slottets historie og vi får lov at komme ind i flere
af stuerne. Rundvisningen fortsætter med en fortælling om Purity Vodka, der fremstilles på Ellinge slot og
som anses for at være en af verdens fineste Vodkaer.
Selvfølgelig får vi lov at smage på de dyre dråber. Efter
rundvisningen skal vi have Slottsfika – kaffe med kage.
Klokken 16.30 fortsætter bussen via Øresundsbroen,
Ringsted, Sorø og Haslev. Der kan komme små ændringer til dette program.

HERREGÅRDSTUR TIL SVERIGE

Vi inviterer på en Herregårdstur til Sverige, der på dette
tidspunkt har de skønneste forårsfarver. Vi kører via
Øresundsbroen til Jordberga Slott, hvor vi ankommer
klokken ca. klokken 10.15. Inden da skal vi have en kop
kaffe eller te og lidt sødt til kaffen. Vi får en times guidet
rundvisning af ægteparret, der ejer Jordberga. Efter
rundvisningen serveres en frisksmurt slagtersandwich
og en øl/vand. Vi fortsætter turen igennem Skåne og
efter en lille times kørsel ankommer vi til Övedskloster,
hvor vi har en rundvisning klokken 13. Efter rundvisningen der varer ca. en time, får vi serveret eftermiddagskaffe med hjemmebagte boller og kage. Efter
kaffen kører vi direkte til Backaskog Slott. Ved 17 tiden
er vi fremme ved vores overnatningssted, Bäckaskog
Slott. Frem til klokken 19 er det tid til at checke ind og
forberede sig på en slotsmenu bestående af: Forret
med et glas vin, hovedret med et glas vin, dessert med
Nr. 201906

Onsdag d. 13.05.2020 kl. 07.30-22.00

Turleder

John Højbusk

Mødested

Pris

Turen gennemføres ved mindst 30 – max. 48 gæster.

Afgang kl. 07.30 fra P-Pladsen på Kirkepladsen overfor Haslev Kirke. Opsamling
på Sorø busterminal og Ringsted station.
Der er mulighed for flere opsamlinger.

Mødested

Vi er allerede nu klar med program for rejsen til Folkemødet i 2020, hvor vi sammen med Fogt Rejser har
fået ekstra værelser på hotellet ved Balka Strand.
Kirsten Bruun, som kender Bornholm næsten som sin
Nr. 201911
Rejseleder

28

Pris

Torsdag d. 11.06.20 kl. 13.00-18.45
Fra 11. - 14. juni 2020
Kirsten Bruun

RUNDVISNING PÅ KØBENHAVNS POLITIGÅRD

En rundvisning på Københavns Politigård indeholder
både arkitektoniske og historiske fortællinger. Vi ser den
ikoniske runde gård, som slet ikke skulle have været
rund og den firkantede gård, der i dag er mest kendt
som mindegården. Københavns Politigård er hovedsæde for Politiet og derfor kan der opstå situationer, hvor
aflysning finder sted med kort varsel. Vi henstiller til, at
respektere Politigården som en arbejdsplads og udvise
passende adfærd. Rundvisningerne bliver varetaget af
nuværende eller tidligere politifolk.

Nr. 192915 Lørdag d. 05.10.2019 kl. 10.00-12.00
Tilmeldingsfrist den 13.09.2019. HUSK! Det er ikke tilladt
at medbringe store tasker på rundvisningen og at
parkere langs Politigården. HUSK billede-ID.
Mødested

Kl. 9.30 på Københavns politigård, ved
indgangen, 1567 København V.
Rundvisningen starter kl.10.00, men vi skal
være der en halv time før, af hensyn til
sikkerhedstjek.

Pris

1 guidet rundvisning Kr. 175,-

Medbring
Guide

Billede-ID, det fremvises ved indgangen
Rundviser fra Politigården

Sikkerheden er høj

Af sikkerhedsmæssige årsager skal alle deltageres navn
og adresse oplyses til politiet forud for rundvisningen.
Alle deltagere skal have adresse i Danmark. Det er
vigtigt at skrive sig på venteliste ved fyldt hold, da vi
opretter nye rundvisninger i takt med, at ventelisten er
stor nok.
OBS: Ved tilmelding af flere personer på samme tid,
skal der opgives navn, adresse, telefonnummer,
email-adresse, samt fødselsdag på samtlige personer.
Deltagerne skal have adresse i Danmark. Det ikke er
muligt at ændre navne på deltagere, senere end en
uge før rundvisningen.

To dage: Enkeltværelse: kr. 3.200,Dobbeltværelse: kr. 2.950,Med i prisen er bussen, Øresundsbro
afgift, alle entréer, to x frokost, med en
øl eller vand, aftensmad med tre retters
slotsmenu, inkl. en lille vinmenu, aftenkaffe med sødt, kaffe og kage undervejs
på turen, samt overnatning og morgenmad på Bäckaskog Slott.

egen bukselomme, har givet tilsagn om igen at stille op
som rejseleder, hun vil undervejs underholde ikke bare
om Folkemødet men også om solskinsøen Bornholm.
Ret til ændringer forbeholdes. Pris inkluderer: *
Bustransport * 3-vær. lejligheder med 2 soveværelser
(2x2 personer), fælles køkken, bad og dagligstue.
* 3 x morgenmadsbuffet. * 2 x aftensmad på Strandhotel Balka Søbad. *obligatoriske afgifter og færgebilletter
inkl. dansk moms. Læs meget på www.lof.dk/haslev
Hotelkvalitet: 3-stjernet hotel. På hotellet findes restaurant og bar. Se mere på www.hotel-balkasoebad.dk

FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM
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Afrejse fra Ølby Station. Mødetid kl.13.00

Husk billedlegitimation til turen over
Øresundsbroen til Sverige.

Først-til-mølle-princippet. Grundpris pr.
person: kr. 3.695,- Tillæg for enkeltværelse:
kr. 1.500,- Tilmelding og betaling senest
01.11.2019, der er bindende af hensyn til
de mange tilmeldinger.

som regnes for en af de mest arkitektonisk helstøbte
kirker i Danmark. Den blev oprindelig bygget på initiativ
af Margrethe I som klosterkirke for Birgittinersøstrene.
Den er bygget efter forskrifterne fra Birgitta af Vadstena.
I landemodesalen findes flere eksempler på klostertidens kunst og billeder.
Vi får dertil et indtryk af det store klosterkompleks i
tilknytning til kirken, samt det smukke miljø omkring
kirken med bl.a. pilgrimshuset. Skørringe kirke er
nok den eneste kirke, som er opført i bindingsværk.
Indvendig finder vi et meget smukt kirkerum. Østofte
kirke er kendt for sin karakteristiske kirkebygning og de
unikke kalkmalerier. Den er det smukkeste eksempel på
den særlige Lolland-Falsterske teglstensarkitektur fra
middelalderen. Vi tager forbehold for de nævnte kirker,
da kirkelige handlinger kan ændre programmet.

Maribo Domkirke, turens højdepunkt!

KIRKETUR TIL LOLLAND

Sidste år gik kirketuren til Falster. Nu fortsætter vi til
Lolland. Vi begynder kirketuren i Kettinge kirke, der
fremtræder som en af landsdelens største kirker med
sine seksspidsbuede gotiske hvælvinger. Alle hvælvingerne er rigt dekoreret med kalkmalerier, der er malet
af Elmelundemesteren. Vi besøger dernæst Engestofte
kirke med den meget smukke gotiske altertavle, som
egentlig hørte til i Birgittaklosteret
i Maribo. Turens højdepunkt er Maribo domkirke,
Nr. 201916

Mødested

Kl. 9.00 ved Kirkepladsen, 4690 (P-Pladsen
på Kirkepladsen v/Haslev Kirke)

Pris

Frokost undervejs er inkluderet i prisen.
Kaffe inden hjemkørsel.
Henning Nørhøj er turens formidler og
fortæller. Han sekunderes af turleder Jens
Thøsing på kirketuren.

Formidler
og turleder

Onsdag d. 13.05.2020 kl. 09.00-17.00

Tilmelding: www.lof.dk/haslev • haslev@lof.dk • telefon +45 40 68 61 00

Tilmelding: www.lof.dk/haslev • haslev@lof.dk • telefon +45 40 68 61 00
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forbinder de to oprindelige øer, Avernak og Korshavn.
Ved hvert stop vil der udover et oplæg være mulighed
for at stille spørgsmål. På Landhotellet serveres frokosten
enten i deres udendørs spisepavillon eller i den gamle
stemningsfyldte skolestue og der er naturligvis mulighed
for at handle i Gårdbutikken. Når du tager færgen tilbage
til Fyn, er vi forvissede om at såvel mave som sind har
fået en god oplevelse af ø-atmosfære.
Program:
07.00 Opsamling på ”P-pladsen”
afkørsel 37 ved Rønnede.
07.25 Opsamling Køge
09.45 Ankomst Faaborg
10.00 Færgeafgang Faaborg
11.20 Guidet rundvisning på Avernakø af lokalguide
13.00 Frokost/kaffe/småkager på Landhotellet,
samt mulighed for at handle i den lokale gårdbutik
15.10 Færge retur fra Avernakø
15.40 Ankomst Faaborg
18.15 Afsætning Køge
18.40 Afsætning Rønnede

BUSTUR TIL AVERNAKØ – ET DANSK PARADIS

I det lille danske ø-paradis, med alsidig natur fra
engene på Avernak til bakkerne i Korshavn, får du en
guidet tur og en frokostbuffet der er klassisk dansk
og hjemmelavet (sild m. æg og karrysalat, fiskefilet,
tarteletter, æbleflæsk, lun leverpostej og pålægsfad) og
med egne specialiteter og hjemmebagt brød. Herefter
kaffe med småkager. Avernakø er en ø i det Sydfynske
Øhav. Øen dækker et areal på 5,9 km² og er en del af
Faaborg-Midtfyn Kommune. Avernakø er karakteristisk
med den langstrakte form og det stærkt kuperede
terræn. Øen er ca. 8 km lang og har 110 indbyggere.
På turen gør vi bl.a. stop ved kirken, de traditionsrige
Majtræer, og ved den fantastiske udsigt over Drejet, der
Nr. 192910

Lørdag d. 05.10.2019 kl. 07.00-18.40

Turleder

Gitte Landhotellet

Mødested
Pris

P-Pladsen i Rønnede ved motorvejsafkørsel 37, Næstvedafkørslen P-pladsen
overfor i sydgående retning.
Prisen er inkl. bustransport, bro- og færgeafgift, guidet runvisning på Avernakø samt
frokost og kaffe og småkager. Drikkevarer
betales separat.
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ningen af 1800-tallet var kroen ejet af Håndværker- og
Borgerforeningen i byen. De manglede et sted, hvor
byens borgere kunne samles. Derfor opførte foreningen
hotellet, som man kender det i dag. Bygningen fik navnet
Hotel Frederiksminde efter en buste af Kong Frederik VII,
som var blevet opstillet i anlægget to år tidligere. I 2010
kom Jonas Mikkelsen til hotellet som køkkenchef. Hotel
Frederiksminde har siden modtaget topanmeldelser med
6 hjerter i Politiken af Helle Brønnum Carlsen i 2011, 6
stjerner i Berlingske i 2011 af Søren Frank samt 6 stjerner
af Ole Troelsø i Børsen. I 2015 vandt Hotel Frederiksminde ”Årets Bo og Spis” i Den danske Spiseguide. Hotellet
var desuden nomineret i kategorien ”Årets Restaurant” i
samme guide. Samme år kårede White Guide desuden
Hotel Frederiksminde som den 11. bedste restaurant
i Danmark i kategorien ”International Mesterklasse”. I
februar 2016 modtog restauranten på Frederiksminde
sin første stjerne i Michelinguiden, hvilket den forsvarede
i 2017, 2018 og 2019. Vi starter med en guidet byvandring i Præstø omkring Frederiksminde. Derefter besøger
vi Hotel Frederiksminde, hvor vi kommer helt tæt på og
bliver vist rundt og ser værelserne og hører hvordan det
er at være en Michelin stjerne restaurant i Danmark. Så
nyder vi 2 stykker helt specielle stykker smørrebrød i den
smukke ”Michelin-restaurant”.

FREDERIKSMINDE ”MICHELIN-RESTAURENT” OG BYVANDRING I PRÆSTØ

Oplev smukke Hotel Frederiksminde og hør om Præstøs
historie omkring Frederiksminde. Hotel Frederiksminde
er et hotel, der ligger på et gammelt klosterområde i
Præstø, Sydsjælland. Klosteret var et Antonitterkloster,
som blev opført i 1470 og nedrevet i 1563. Pladsen
blev efterfølgende brugt til dragonkaserne, og i slutNr. 192909
Mødested
Pris

Fredag d. 04.10.2019 kl. 10.00-13.30
Receptionen ved indgangen, Klostermarken 8, 4720 Præstø
Kr. 355,- I prisen er inkl. to stykker smør-

Tidsplan:

Kl. 10.00-11.00 Guidet rundvisning i Præstø
kl. 11.30 Fortælling hos Hotel Frederiksminde
kl. 12.00-13.30 Smørrebrød hos Hotel Frederiksminde

rebrød ekskl. drikkevarer.

Turleder

Emilie Storm Petersen

hans arbejde. Huset, tegnestuen og værkstedet er
propfyldt med kunst, skitser og modeller.

Program for dagen:

08.25 Opsamling på P-pladsen, afkørsel 37 ved Rønnede.
08.45 Opsamling Køge
09.45 Ankomst til Christiansborg
10.00 Rundvisning
12.00 Frokost
12.45 Afgang til Christiania
13.00-15.00 Rundvisning Christiania
15.00-16.00 På egen hånd på Christiania, hvor du f.eks.
kan kigge på de smukke huse og de specielle værksteder
16.00 Hjemkørsel fra Christiania
16.50 Afsætning Køge
17.15 Afsætning Rønnede, motorvejsafkørsel 37
ved P-Pladsen i sydgående retning.

RUNDVISNING PÅ CHRISTIANSBORG OG
CHRISTIANIA – BUSTUR

Efter endt opsamling kører vi til Christiansborg, hvor
Folketingspolitiker Marcus Knuth holder et oplæg og
viser os rundt samt fortæller om dagligdagen på Christiansborg. Vi nyder en luksussandwich i Snapstinget
på Christiansborg inden vi kører mod Christiania. På
Christiania starter vi med et spændende foredrag om
Christianias historie og bagefter får vi en guidet rundvisning på området.
Nr. 192908

30

Mødested

P-pladsen i Rønnede ved motorvejsafkørsel 37, Næstvedafkørslen P-pladsen
overfor i sydgående retning.

Pris

Prisen er inkl. bustransport, guidet rundvisninger, frokost ekskl. drikke.
Drikkevarer betales separat.

Tirsdag d. 24.09.2019 kl. 08.25-17.15

Turleder

Emilie Storm Petersen

Det levende værksted skal tages bogstaveligt. Flere af
Bjørn Wiinblads gamle “malerpiger” har genoptaget
deres gamle hverv og maler igen Wiinblads kendte
keramikfigurer. Selvom det er over 30 år siden, de var
ansat som keramikmalere, sidder det i fingrene. Måske
kan de opleves på nærmeste hold under besøget. Kun
besøgsmulighed for foreninger og ikke for private. Der er
mulighed for at handle i butikken under besøget. Prisen
inkluderer bus fra Ringsted og retur, omvisning i Det Blå
Hus ved Bjørn Wiinblad ved René Schultz, som har sin
helt personlige historie og tilknytning til Det Blå Hus.
Der er trapper til førstesal, og det er derfor ikke muligt,
at komme på førstesal med rollator eller kørestol.

Foto af Camilla Stephan, camillastephan.com

EKSLUSIVT BESØG I BJØRN WIINBLADS
HUS I LYNGBY

Dette er oplevelsen du kun får som deltager i en gruppe!
Den private bolig og atelieret står i dag intakt, som
om Bjørn lige var gået ud ad døren. Det smukke hjem
rummer både hans egne værker og ikke mindst hans
kunstsamlinger fra hele verden. Han havde en fantastisk
samling af kunst, bøger og musik, der inspirerede ham i
Nr. 192903
Turleder

Torsdag d. 26.09.2019 kl. 15.30-20.30
René Schultz

Mødested

Afgang i bus fra rund P-plads foran Sct.
Bendts Kirke i Ringsted kl 15.30. Rundvisningen starter Kl. 17.00. Sct. Bendtsgade
9, 4100 Ringsted.

Pris

kr. 385,- Prisen inkluderer sandwich/ vand.
Der er ikke mulighed for at købe forplejning på stedet.

Tilmelding: www.lof.dk/haslev • haslev@lof.dk • telefon +45 40 68 61 00

Tilmelding: www.lof.dk/haslev • haslev@lof.dk • telefon +45 40 68 61 00
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ULF PILGÅRD ”MIT LIV SOM ULF”

Nr. 192805

Mandag d. 25.11.2019 kl. 19.00-21.00

Mødested
Pris

Kultunariet, Søndergade 12, 4690 Haslev
Kr. 250,- Der kan købes drikke i pausen.

Glæd jer til et fantastisk foredrag med Ulf Pilgaard, hvor
mere end 50 års sjov, revy og teater bliver sat sammen.
Ulf Pilgaard fortæller nu endelig, efter mere end 50
år med hovedroller på landets teater- og revyscener,
i radio samt i tv-serier og film, hele historien om sin
enestående karriere. Tag med Ulf på en rejse tilbage til
gennembruddet på ABC Teatret, de mange forskellige
roller på teatrene og de mere end 30 år i Cirkusrevyen.
Gennem foredraget giver Ulf sine tilhørere et unikt
indblik i de store personligheder, som han arbejder og
har arbejdet sammen med, blandt andet Dirch Passer,
Preben Kaas, Morten Grunwald, Claus Ryskjær og Lisbet
Dahl. Det hele serveret i en humoristisk og overraskende fortælling om opvæksten i et præstehjem og med
sjove anekdoter fra skuespillerverdenen samt tankevækkende historier om at finde sin egen plads i livet.
de nu igen kastet fortøjningerne, og er taget ud på
eventyr. De har sat sig for at sejle så langt mod nord de
kan. Derop hvor hvalerne i vintermørket kommer ind
for at spise sig fede i sild, hvor efterårslavtrykkene viser
tænder, og alle i familien bliver sat på prøve, når de skal
dykke i iskoldt vand og lære at overleve i Finmarkens
ekstreme kuldegrader. Mikkel vil tage os med på en
rejse fra København og ud i vores storslåede nordiske
natur, men også derop hvor klimaforandringerne ikke
bare er ord i tykke rapporter, men barsk og synlig virkelighed hvor stigende temperaturer får isen til at smelte
og vejret bliver mere og mere ekstremt. En aften med
Mikkel er både en rejse ind i eventyrets verden, men
også en påmindelse til os alle, om at vi skal passe bedre
på vores fælles klode.

MIKKEL BEHA ERICHSEN

Denne aften tager Mikkel os med ud på en rejse op
langs Norges kyst, med kurs mod polarisen og øgruppen Svalbard. I mange år har familien drømt om at
sætte kursen mod nord. Efter års forberedelse med at
klargøre deres nye ekspeditionsskib, Wallenberg, har

Nr. 192802
Mødested
Pris

Mandag d. 07.10.2019 kl. 19.00-21.00
Kultunariet, Søndergade 12, 4690 Haslev
Kr. 225,- Der kan købes drikke i pausen.

programmerne ”Lægens Bord”, ”Diagnose søges”, ”Ha’
det godt”, ”Aftenshowet”, ”Gal eller Normal” og i ”Sundhedsmagasinet”. Samtidig er Peter sundhedskorrespondent på TV Avisen. Publikum skal først og fremmest
have en rigtig sjov aften, når jeg er på besøg. Humor
skal jo være så sundt, så jeg har en masse sjove og
tankevækkende historier med fra ”Lægens bord”, ”Ha’
det Godt”, ”Diagnose Søges” og de andre tv-programmer, jeg har lavet igennem årene, når jeg kigger forbi”,
siger TV-lægen Peter Qvortrup Geisling. I modsætning
til Peters TV-programmer, bliver livet ikke genudsendt,
så TV-lægen vil inspirere publikum til at give livet et
serviceeftersyn. Det er aldrig for sent at udleve sine
drømme. Peter holder foredrag om finurlige historier
fra TV-konsultationen.

PETER QVORTRUP GEISLING

”Giv dit liv et serviceeftersyn”. Peter Qvortrup Geisling

er hele Danmarks højt begavede og dygtige TV-læge
med uddannelser både som journalist og læge.
Han har i årevis fungeret som DR’s lægefaglige ekspert, hvor han blandt andet har oplyst danskerne om
sundhed, sygdomme og veje til et bedre helbred i

Nr. 201803
Mødested
Pris

Tirsdag d. 03.03.2020 kl. 19.00-21.00
Kultunariet, Søndergade 12, 4690 Haslev
Kr. 200,- Der kan købes drikke i pausen.

CHRISTINE FELDTHAUS

se gruppen som for gamle til anden kommunikation,
end den for proteserens, urininkontinens og varmetæpper. En skærende kontrast til virkeligheden hvor
mange bliver yngre med alderen – og ikke ønsker at
tilhøre en truet dyreart med tilnavnet ”det grå guld”.
Kom med om bord i et skarpt og humoristisk portræt
af danskernes livsstil og adfærd. Mød en veloplagt
Christine Feldthaus, når hun kærligt og med blink i øjet
give lattervækkende, og af og til tåkrummende eksempler på vores livsstil. Hun sejler i gennem shitstorme og
ankrer op ved tidens hotteste emner som fx krænkelsesparathed og fromhedsfremvisning. Christine stiller
skarpt på, hvordan vi bruger vores tid og vores penge.
Forvent at du får bølgegang i barmen af latter.

foredrag om, hvad der sker hos de voksne danskere.
Hver 3. husstand i Danmark bebos af mennesker, som
er fyldt 60 år, og der bliver flere og flere – og vi lever
længere og længere. Mange yngre markedsførere kan

Nr. 192803
Mødested
Pris

”Hvad har danskerne egentlig gang i?” Et livgivende

Torsdag d. 03.10.2019 kl. 19.00-21.00
Kultunariet, Søndergade 12, 4690 Haslev
Kr. 250,- Der kan købes drikke i pausen.

HELENE ANDERSEN ”Tænk hvis vi bliver 100 år”

Et muntert og positivt foredrag om en fantastisk fase
i livet. Vi lever længere fordi vi er blevet sundere og
lægerne er blevet dygtigere. Det er dog stadig de færreste der har deres forældre når de bliver 70 år, men
hvem ved, om få år er det måske helt normalt. Jeg har
arbejdet med seniorer hele livet og ved, at mange har
det svært med, at blive ældre og mister måske modet
allerede som 70-årige. Men ”Tænk hvis vi bliver 100 år”
så kan de sidste 30 år blive en drøj omgang.
Nr. 192804

Mødested
Pris

Mandag d. 21.10.2019 kl. 19.00-21.00

Mødesalen, Rådhusstien, 4690 Haslev
Kr. 100,-

OG DELTAG I DEBATTEN

MØD LOF HASLEV PÅ FACEBOOK

Tilmelding: www.lof.dk/haslev • haslev@lof.dk • telefon +45 40 68 61 00

Tilmelding: www.lof.dk/haslev • haslev@lof.dk • telefon +45 40 68 61 00
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EFTERMIDDAGSHØJSKOLE I

REJSEFOREDRAG OM IRAN

Vi tog til Iran for at opleve landet, folket, kulturen og
arkitekturen. Der er noget 1001-nat over Iran, der indtil
1935 var kendt under navnet Persien. Landet er et
kulturelt overflødighedshorn af overdådige moskeer og
unik arkitektur, gigantiske basarer med tæppehandlere
og krydderisælgere, og en storslået natur. En af attraktionerne viste sig at være iranerne selv. Overalt bliver
man mødt med venlighed og varme af totalt fremmede
mennesker. Dette står i stærk kontrast til det billede,
de vestlige medier oftest viderebringer om Iran. Iran
er, som mange andre lande, et godt eksempel på, at
man ikke kan sætte lighedstegn mellem en befolkning
og dets regering. I rejsefortællingen kommer jeg ind
på Irans kultur og historie og vores møde med islam i
et land, hvor alle kvinder skal bære tørklæde. Og hvor
spiritus, øl og shorts er forbudt.

Indvandringen til Danmark gennem tiderne. Da isen

begyndte at smelte for 14.000 år siden, kom de første
mennesker, som var rensdyrjægere, til Danmark. I perioder siden er folk af forskellige grunde søgt mod Danmark.
Vi byggede Dannevirke for at sikre grænsen mod syd;
men vi har også i perioder inviteret visse grupper til at
slå sig ned i Danmark. I de seneste år er der sket en stor
immigration fra den 3. Verden.
Nr. 192806

Mødested

Haslev Folkebibliotek, mødesal 3
indgang ved Rådhusstien, 4690 Haslev

Pris

6 mødegange, kr. 650,Ellers kr. 125,- pr. enkeltforedrag.

Leder

Jens Thøsing Andersen, tlf. 41 41 56 31

Onsdage kl. 15.00 –17.00

D. 23.10.2019 ”De første danskere – livet ved bræen”
D. 30.10.2019 ”Bronze og jernalder”
D. 06.11.2019 ”Sagntiden og presset fra syd”
D. 13.11.2019 ”Hollændere og kartoffeltyskere”
D. 20.11.2019 ”Jøderne”
D. 27.11.2019 ”Indvandringen de seneste år”

Alle Finns rejsefortællinger ledsages med flotte billeder.

Nr. 201808

Tirsdag d. 14.01.2020 kl. 19.00-21.15

Mødested
Pris

Mødesalen, Rådhusstien, 4690 Haslev
1 rejseforedrag kr. 75,Alle 3 rejseforedrag med kr. 175,-

Leder

Finn Sonne Holm

EFTERMIDDAGSHØJSKOLE II

Sønderjyllands historie. For 100 år siden – i 1920 – efter

1. verdenskrig fik vi ved folkeafstemning Nordslesvig
tilbage til Danmark. Engang var Danmark en betydelig
magt i Nordeuropa. Gennem tiden har vi mistet denne
position og store landområder. Foredragene omhandler
Sønderjyllands historie fra oldtid til nutid.

Mødested

Haslev Folkebibliotek, mødesal 3
indgang ved Rådhusstien, 4690 Haslev

Pris

6 mødegange, kr. 650,Ellers kr. 125,- pr. enkeltforedrag.

Leder

Jens Thøsing Andersen, tlf. 41 41 56 31

Nr. 201809 Onsdage kl. 15.00 –17.00
D. 29.01.2020 ”Landskabet og oldtiden “
D. 05.02.2020 ”Ansgar, Hedeby og Dannevirke”
D. 12.02.2020 ”Hertugdømmerne i middelalderen”
D. 26.02.2020 ”De slesvigske krige”
D. 4.03.2020 ”Livet under tysk herredømme”
D. 11.03.2020 ”Slotte og herregårde i Sønderjylland”

SOMMERHØJSKOLE 2020

REJSEFOREDRAG OM JORDAN OG ISRAEL

Jordan og Israel er to bibelske lande, hvor en
stor del af vores bibelhistorie har foregået.

Nr. 201810

Mandag d. 20.01.2020 kl. 19.00-20.15

Mødested
Pris

Mødesalen, Rådhusstien, 4690 Haslev
1 rejseforedrag kr. 75,Alle 3 rejseforedrag med kr. 175,-

Leder

Finn Sonne Holm

Stednavne som Judæa, Galilæa og Samaria dukker op
i hukommelsen, og det er spændende at tænke på,
at det var i Jordanfloden, at Johannes Døberen døbte
Jesus. At rejse gennem Jordan er en rejse gennem Det
Gamle Testamente. Og en rejse gennem Israel er en
rejse gennem Det Nye Testamente. I min fortælling fra
Jordan vil jeg komme ind på områdets konflikter og på
mine oplevelser i hovedstaden Amman, om naturvidunderet Petra, der er udhugget direkte i sandstensklipperne og fra ørkenområdet Wadi Rum, der er kendt for
sine utrolig smukke naturpanoramaer. I min fortælling
fra Israel fokuseres på Palæstina og Israels opståen. Den
uendelige konflikt i Israel handler om et landområde,
som både palæstinensere og israelere mener retmæssigt tilkommer dem. Desuden giver fortællingen fra besøget i Betlehem og Jerusalem mulighed for at repetere
hovedtrækkene i bibelhistorien.

REJSEFOREDRAG OM RUSLAND

Højskolens idé er, at bo hjemme og være med i en hel
uges aktiviteter. Der er 3 dage hjemme med spændende foredrag/debat og 2 dage ude, hvor vi besøger
spændende steder i Danmark. Man vil blive noteret i
den rækkefølge man tilmelder sig. Ved mere end 80
tilmeldte, vil der blive oprettet en venteliste og såfremt
der senere vil blive plads, vil der blive taget kontakt til
de pågældende. Skolens indhold fremgår af et særskilt

Mødested
Pris

Mødesalen, Rådhusstien, 4690 Haslev
1 rejseforedrag kr. 75,Alle 3 rejseforedrag med kr. 175,-

Rejsefortælling om vores oplevelser i Skt. Petersborg
og flodsejladsen til hovedstaden Moskva. Vi kommer
ind på Ruslands kultur og historie og den ortodokse
kirke, der spiller en stor rolle i Rusland. Vi kommer
omkring Skt. Petersborgs store kulturskatte, herunder
Vinterpaladset, og Peter-Paul-Katedraler, hvor den
danske kejserinde Dagmar, moder til Ruslands sidste zar,
ligger begravet. På floderne mellem Skt. Petersborg og
Moskva sejler man igennem et landskab, hvor det synes
som om, at tiden har stået stille i 100 år. Jeg fortæller
om de fine middelalderbyer vi besøgte, og hvor vi så
enestående trækirker med flotte løgkupler. Fra Moskva
fortælles om vores oplevelser i byen, inde i Kreml og
nede i de imponerende metrostationer.

Leder

Finn Sonne Holm

Nr. 201807

kursusprogram, der udgives på LOF Haslevs hjemmeside.
Nr. 201816

Mandag d. 08.06.2020 kl. 09.00-15.30

For god ordens skyld kan vi oplyse, at vi de sidste år
har gjort brug af ventelisten på grund af rigtig mange
tilmeldte. Du er velkommen til at kontante leder Jens

Thøsing Andersen, tlf. 41 41 56 31 eller vores LOF kontor.

Mødested

Haslev Folkebibliotek, mødesalen,
indgang ved Rådhusstien, 4690 Haslev

Pris
8.-12. juni

5 dage, kr. 2.050,- dækker alle udgifter til
foredrag, middage, kaffe, udflugter med
entreer. Prisen er dog uden drikkevarer.

Leder

Jens Thøsing Andersen, tlf. 41 41 56 31.

Tirsdag d. 07.01.2020 kl. 19.00-21.15

Tilmelding: www.lof.dk/haslev • haslev@lof.dk • telefon +45 40 68 61 00

Tilmelding: www.lof.dk/haslev • haslev@lof.dk • telefon +45 40 68 61 00
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HASLEV TEATERFORENING
Det er med stor glæde, at bestyrelsen i sæson 2019-20 kan tilbyde
5 spændende forestillinger med kendte skuespillere.

”Sigurds Danmarkshistorie”
Familieforestilling.

De 4 forestillinger opføres i Sofiendalskolens teatersal.
”Fru Sauterne” på biblioteket.

Søndag d. 3. november 2019 kl. 14.

Hjemmeside: www.haslevteaterforening.dk – Her kan man se bl.a. programmet.
Jens Thøsing Andersen
Formand for bestyrelsen.

Genren er musikdramatik, som tager udgangspunkt
i de 42 anmelderroste sange, Sigurd Barrett har skrevet
til sin Danmarkshistorie.
Billetpris: Børn til 12 år 100 kr. Voksne 200 kr.
Dette stykke er uden for abonnementet!

”Svejk i Anden Verdenskrig”

”Fru Sauterne”

ved Teatret Møllen

ved teatret Gyda

Torsdag d. 31. oktober 2019 kl. 20
Det er en humoristisk forestilling, der undervejs akkompagneres af sang og klaverspil. Vi kommer hele følelsesregistret igennem,
når vi møder Svejk på værtshuset i Prag, hvor besættelsesmagten
holder skarpt øje med forrædere og fidusmagere.

”Jordens Indre”

En kabaret i Kim Larsens univers
Søndag d. 19. april 2020 kl. 15
Sted: Haslev Folkebibliotek
Indgang ad Rådhusstien.

Vi kender alle Kim Larsens sang om Fru Sauterne, men hvem
er Fru Sauterne egentlig? Med udgangspunkt i Kim Larsens
store bagkatalog stykkes dette kvinde liv sammen.
Dette er uden for abonnementet!
Pris 100 kr. med kaffe/te.

ved Folketeatret

Om Danmarks ukendte verdensstjerne
Inge Lehmann
Mandag d. 11. november 2019 kl. 20

Inge Lehmann var stort set ene kvinde i en akademisk
mandeverden i midten af 1900-tallet. I 1936 påviser hun,
at jorden har en fast, indre kerne. Hun udgiver en artikel
om sin opdagelse; men anerkendelsen udebliver.

”2 på tur”

ved Folketeatret

En komedie om at gribe dagen.
Tirsdag d. 3. marts 2020 kl. 20.
Peter Schrøder og Kurt Ravn spiller to ældre herrer, som
nægter at give op, selvom det egentlig er for sent. De er
indlagt på hospitalet med hver sin terminale sygdom.

Priser og praktiske oplysninger
Hjemmeside:www.haslevteaterforening.dk

Vi gør opmærksom på, at et abonnement er bindende
for alle 3 forestillinger i sæsonen. Abonnementsgebyr er 25 kr.
Billetpris:
Abonnement Ungdom
Løssalg
A-pladser:
260 kr.		
235 kr.		
310 kr.
B-pladser:
230 kr.		
205 kr.		
280 kr.
Bemærk: Tillæg på 100 kr. pr. billet til ”2 på tur”.
Tilmelding til forretningsfører Birgit Andersen bian@haslevnet.dk
Følg os på facebook!
Tlf.: 56 31 55 95 – mobil: 51 20 06 15
Indbetaling til: Reg. nr. 1551 kontonr. 1087150.
Løssalgsbilletter købes hos Haslev Boghandel, Jernbanegade 9, tlf.: 56 31 21 20.

Praktiske oplysninger

DELTAGERE

på kr. 100,- hvis du framelder dig senest 12 dage inden
kursusstart. Derefter er tilmeldingen bindende, og LOF
vil ikke kunne afmelde kursister og foretage tilbagebetaling. Hvis et hold ikke gennemføres, vil du blive tilbudt
et alternativt kursus. Hvis det ikke kan lade sig gøre,
tilbagebetales kursusprisen, ved opgivelse af registreringsnummer og kontonummer.

Alle er velkomne hos LOF Haslev – uanset alder og
adresse i andre kommuner. Se tilmeldingsvejledning
nederst på denne side.

VED TILMELDING HAR VI BEHOV FOR
FØLGENDE OPLYSNINGER:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilmeldingsblanketter

Kursusnummer og kursusnavn
CPR – nummer
Fornavn og efternavn
Adresse
Postnummer og by
Telefon /mobilnummer
E-mailadresse
Oplysning om fremsendelse af nyhedsbrev

FORHÅNDSTILMELDING

Du kan forhåndstilmelde dig hos underviseren til den
kommende sæson eller kontakte LOFs kontor. Herved
sikrer du dig en plads på holdet, før holdet offentliggøres og annonceres.

MATERIALER

Udgifter til materialer og undervisningsmidler afholdes
af kursusdeltagerne.

HVORFOR SKAL VI BRUGE DIT CPR NUMMER?

LEKTIONER

Det skal vi fordi vi modtager offentlig støtte fra Faxe
Kommune, og derfor skal vi indberette kursusregistreringerne til Faxe Kommunes fritidsadministration.

En undervisningslektion er på 45 minutter. Ved flere
lektioner kan der indregnes en pause på 10 minutter.
Ellers undervises der ved to lektioner sammenlagt i 1½
time uden pause. Alle instrumentalhold har en varighed
på 30 minutter.

BETALING

Ved tilmelding modtager du en kursusbekræftelse eller
et giroindbetalingskort. Betaling kan kun finde sted ved
benyttelse af dette indbetalingskort. Øvrig betaling kan
ske via netbank, bank eller posthus.

FERIE OG FRIDAGE

Kurserne følger feriekalenderen for folkeskoler i Faxe
Kommune, med mindre andet aftales mellem underviseren og kursisterne.

BETALINGSBETINGELSER

Betalingsfristen fremgår af indbetalingskortet. Betaling
skal ske senest 14 dage før kursusstart. Se eventuel
under framelding og tilbagebetaling.

PRISERNE

DELTAGERBEVIS OG KURSUSSTART

FORBEHOLD

Prisen er anført per holdnummer.
Vi tager forbehold for fejl og mangler samt tider i det
udsendte program, lærerskift, kommunale lokalers standard og udstyr samt ændring af undervisningssted.

Kvitteringen er dit kursusbevis. Da du ikke modtager
nogen anden meddelelse, skal du blot møde frem ved
første undervisningsdag medbringende kvitteringen.

er anført, hvorvidt holdet på forhånd er specielt
tilrettelagt for handicappede. Deltageren skal være
bekendt med handicapreglerne på det udleverede
skema, og første mødegang underskrive en handicaperklæring. Behovet for at deltage som handicappet, kan alt efter kursets indhold skyldes fx diabetes
2, rygsmerter, dårligt blodomløb, gigt, bevægelsesproblemer, rysten på hænder, begyndende demens,
ord- eller talblindhed, svagt syn eller hørelse.
Ovenstående er blot eksemplar og er langt fra endeligt. Ved spørgsmål kan du kontakte underviseren
eller LOFs kontor.

HANDICAPUNDERVISNING
Der er og kan oprettes små hold specielt tilrettelagt
for handicappede. På holdene er der plads til
max 7 deltagere. Undervisningen tilrettelægges
pædagogisk så der tages særlige hensyn til den
enkelte deltager. I beskrivelsen af det enkelte hold

TILMELDING 2019-2020

Blanketten kan sendes til: LOF Haslev, Bellisvej 12, 4690 Haslev

JEG ØNSKER AT TILMELDE MIG FØLGENDE HOLD:
Navn:
Adresse:
CPR-nr.:
Telefon:

Kommune:
E-mail:

Fag/emne:
Fag/emne:

Holdnr.:
Holdnr.:

Pris:
Pris:

Fag/emne:

Holdnr.:

Pris:

Fag/emne:

Holdnr.:

Pris:

JEG VIL GERNE TILMELDES LOF HASLEVS NYHEDSBREV SOM JEG MODTAGER PÅ E-MAIL
TILMELDING 2019-2020

PRØVETIME

Blanketten kan sendes til: LOF Haslev, Bellisvej 12, 4690 Haslev

Er du ny kursist og overvejer at tilmelde dig et bevægelseshold, kan du tilmelde dig og betale, og komme første
gang og prøve. Ønsker du ikke at fortsætte, finder vi et
andet hold eller tilbagebetaler gebyret.

JEG ØNSKER AT TILMELDE MIG FØLGENDE HOLD:
Navn:
Adresse:

FRAMELDING OG TILBAGEBETALING

Hvis du fortryder en tilmelding, kan du få tilbagebetaling af kursusgebyret fratrukket et administrationsgebyr

TILMELDING

Tilmelding kan ske på følgende måde:
Ved brug af tilmeldingsblanketten på bagsiden af dette
kursuskatalog. Eller via LOFs hjemmeside: lof.dk/haslev
LOFs kontor: telefon 40 68 61 00 • haslev@lof.dk
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DELTAGERREPRÆSENTANT I LOFS BESTYRELSE
Hvert hold kan opstille en kandidat til LOF Haslevs
bestyrelse. Skriv til haslev@lof.dk senest den 10.
oktober 2019. Skriv holdnummer plus navn og
adresse på kandidaten.
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LOF Haslev har
modtaget ”Den
grønne smiley” fra
arbejdstilsynet. Det
er vi stolte af!

CPR-nr.:
Telefon:

Kommune:
E-mail:

Fag/emne:
Fag/emne:

Holdnr.:
Holdnr.:

Pris:
Pris:

Fag/emne:

Holdnr.:

Pris:

Fag/emne:

Holdnr.:

Pris:

JEG VIL GERNE TILMELDES LOF HASLEVS NYHEDSBREV SOM JEG MODTAGER PÅ E-MAIL
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