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Kære Læser 

På de følgende sider kan du læse om vores tilbud fra LOF Roskilde Greve. 
Du kan deltage i et af vores mange kurser, foredrag eller andre spændende 

aktiviteter, som du kan berige din fritid med. 
Vi har igen i år forsøgt at tilbyde et varieret udbud af muligheder, der alle har det 
tilfælles at de giver inspiration, viden og ny indsigt. Vi håber at du i dette program 

finder noget der interesserer dig og som giver dig lyst til at deltage. Til at 
supplerere programmet, kan vi opfordre dig til løbende at holde dig orienteret på 
vores hjemmeside, hvor der hele tiden kommer nye tilbud til dig og hvor en række 

kurser i dette program også er beskrevet mere uddybende. 
 

Tilmelding på: www.lof.dk/roskilde 
Priser. 

Kursuspriserne er angivet ved hvert enkelt hold. Priserne for nogle hold har flere 
priser. Højeste pris dækker almene hold og lille pris dækker pensionister 

bosiddende i Roskilde eller i Greve. Ønsker man den pris er man nødt til at anføre 
CPR nr ved tilmelding. Bor man uden for Roskilde og Greve betales almen takst. 

Vi anbefaler, at du tilmelder dig og betaler via vores hjemmeside. Ved betaling kan 
du blive spurt efter kode fra sms eller fra NemId, for godkendelse af betaling. 

Du er kan ligeledes henvende dig til os på telefon 31254129 eller på mail: 
roskilde@lof.dk 

 
Har man tilmeldt sig et hold og har modtaget mødekort får man ikke anden 

besked. Holdet starter hvis der er deltager nok tilmeldt.  Skulle det ikke være 
tilfældet, bliver man kontaktet 1. uge før 1. mødegang. 

skulle det ske får man hele sit indskud retur. 
Melder man selv fra efter start, trækkes der et afmeldings gebyr 250 kr.  

Der tages generelt forbehold for trykfejl i programmet, ændret lokaleforhold, 
lærerskift, samt holdudsættelse m. v. 

http://www.lof.dk/roskilde
http://www.lof.dk/roskilde
mailto:roskilde@lof.dk
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Bestyrelsen i LOF Roskilde-Greve 
Ønsker alle velkommen til en ny sæson 

2019/2020 
Med venlig hilsen 
Jytte Skovgaard 

Formand 
 

Børneyoga Roskilde 
Børneyoga (4-8 år) i følge med voksne LIGE UGER  
Yoga for børnfra 4-8 år, sammen med en voksen. 
Familieyoga er en skøn måde at bevæge sig sammen 
på. Vi skal udforske yogaens univers og bruge vores 
kroppe både udvendigt og indvendigt. Vi skal være 
modige som løver og strække os som hunde og 
katte.Vi skal trække vejret,slappe af og være stille 
som mus og dermed så de første frø til at dit barn 
lærer selv at finde sin indre ro. Undervisning første 
gang er gratis, kunne I lide det tilmelder i jer enten 
hos læren eller på LOF hjemmeside 
lof.dk/roskilde/roskilde/borneyoga Du kan også 
skrive til mail roskilde@lof.dk og tilmelde dig der. 
Læs mere på lof.dk/roskilde 

 
Hold 192132 Trekronerskole, Roskilde 
Søndag 08-09-2019 kl. 12:45 - 14:05 
Tumlesalen, Trekronerskole 
Lea Reinemo 
kr. 750,00 / kr. 670,00 Mødegange: 7 Lektioner: 9,10 
 
Hold 201133 Trekronerskole, Roskilde 
Søndag 12-01-2020 kl. 12:45 - 14:05 
Tumlesalen, Trekronerskole  
Lea Reinemo 
kr. 645,00 / kr. 575,00 Mødegange: 6 Lektioner: 7,80 
 
Hold 201134 Trekronerskole, Roskilde 
Søndag 19-04-2020 kl. 12:45 - 14:05 
Tumlesalen, Trekronerskole 
Lea Reinemo 
kr. 540,00 / kr. 480,00 Mødegange: 5 Lektioner: 6,50 
 

Yoga, Voksne  

https://lof.dk/roskilde/roskilde/borneyoga
https://lof.dk/roskilde
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Hatha Yoga fra 50 år Kildegården Roskilde  
Hatha yoga fra 50 år er et yogahold for dig som er fra 
50 år og opefter.  Den Klassisk Yoga har en gavnlig 
virkning på krop og sind og formålet er at øge kroppens 
vitalitet og sundhed samt skabe balance fysisk og 
mentalt.  Du vil opleve mere indre ro, større energi og 
et generelt bedre helbred med øget velvære i din 
hverdag. Læs mere på lof.dk/roskilde 
 
Hold 192155  Kildegården Roskilde 
Mandag 26-08-2019 kl. 11:30 - 13:00 
Rytmesal 1, Idrættens Hus v/Sanne Petersen  

kr. 2.180,00 / kr. 1.705,00 Mødeg: 26 Lektioner: 52 
Hold 201155 Kildegården Roskilde 
Mandag 23-03-2020 kl. 11:30 - 13:00 
Rytmesal 1, Idrættens Hus 
Sanne Petersen                                                                                                    
kr. 675,00 / kr. 520,00 Mødegange: 8 Lektioner: 16 
 
Energiopbyggende Hatha Yoga Trekronerskole, Roskilde 
Det skal være en daglig glæde at bevæge sig – og derved at 
leve. Yoga er for alle og kilden til energi - livsenergi. Formålet med yoga er bl.a. at øge velværet i 
hverdagen. Læs mere på lof.dk/roskilde 
 
Hold 192151 Trekronerskole, Roskilde  
Torsdag 05-09-2019 kl. 17:45 - 19:15 
Tumlesalen, Trekronerskole                                                                          
Kirsten Handrup Nikolaisen 
kr. 2.180,00 / kr. 1.705,00 Mødegange: 26 Lektioner: 52 
 
Dansk yoga Trekronerskole, Roskilde  
Vi arbejder med opvarmning, åndedrætsøvelser og de store 
klassiske yogastillinger. Yoga betyder at forene og vi vil arbejde med at skabe harmoni mellem krop og sind. 
Vi vil varme vore kroppe godt op og tilgodese nakke, skulder og ryg, for at glide over i de mere krævende 
klassiske stillinger. Læs mere på lof.dk/roskilde 
 
Hold 192156 
Tirsdag 03-09-2019 kl. 17:00 - 18:30 
Tumlesalen, Trekronerskole 
Lea Reinemo 
kr. 2.180,00 / kr. 1.705,00 Mødegange: 26 Lektioner: 52 
 
Dansk yoga - Klostermarksskolen Roskilde 
Det skal være en daglig glæde at bevæge sig – og derved at leve. Yoga er for 
alle og kilden til energi - livsenergi. Formålet med yoga er bl.a. at øge velværet 
i hverdagen.  
Læs mere på lof.dk/roskilde 
 
Hold 192160 
Onsdag 11-09-2019 kl. 17:00 - 18:50                                                    

https://lof.dk/roskilde
https://lof.dk/roskilde
https://lof.dk/roskilde
https://lof.dk/roskilde
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Drengesal, Klostermarksskolen                                                                  
Lars Michael Rasmussen 
kr. 2.180,00 / kr. 1.705,00 Mødegange: 26 Lektioner: 52 

  

 
 
 

Ved hensyntagende hold, arbejdes der med små hold, mere tid til den enkle 
kursist, derfor skal der afleveres en tro og love erklæring, om dit hensyn, til LOF 
Roskilde - Greve , roskilde@lof.dk  eller til læren om behov for hensyn.  
 
Bevæg dig – vedligehold krop og sind, Yoga for alle - hensynstagende, Jyllige  
Bevæg dig – vedligehold krop og sind Yoga for alle - hensynstagende Mandag Kl. 8.30-9.45 Start uge 34 – 
19. august 2019 Alle har brug for at bevæge sig og vedligeholde kroppen - også når vi har udfordringer med 
ben, hjerte-kredsløb og vejrtrækning. Her kan du komme, som du er, der tages hensyn, så du får lige den 
træning, du har brug for.  Vi arbejder både med lette dynamiske styrkende øvelser og med rolige og 
afspændende øvelser. Læs mere på lof.dk/roskilde 
Mød op i lunt og bekvemt tøj, tag et tæppe med. Har du en yogamåtte tag den med, men hvis ikke er der 
måtter til rådighed.  
 
Vini yoga  Hensyntagende, Jyllige                                         Hold 192157  Jyllinge Spraglehøjgaard 
Hold 192158  Spraglehøjgaard  Mandag 19-08-2019 kl. 08:30 - 09:45 
Mandag 19-08-2019 kl. 10:00 - 11:30  aktivitetsrummet, Spraglehøjgaard 
aktivitetsrummet, Spraglehøjgaard  Susanne Grange 
Susanne Grange   kr. 2.310,00 / kr. 1.960,00   
kr. 2.790,00 / kr. 2.235,00   Mødegange: 35 Lektioner: 56 
Mødegange: 35 Lektioner: 70 
 
Yoga i Ågerup  
Hensynstagende - Vedligehold din krop med bevægelse, yoga og afspænding Ågerup  

PÅ ÅGERUP BIBLIOTEK. Yogaterapi, Viniyoga, livsforandringe selvudvikling. 

Hensynstagende hold - Vedligehold din krop med bevægelse, yoga og afspænding  Hvis du har småskader, 

ondt i ryg og skuldre eller er meget anspændt, vil dette mindre hensynstagende hold måske være noget for 

dig.Vi arbejder med øvelser, som øger din kropsbevidsthed og giver mental ro. Læs mere på lof.dk/roskilde 

Hold 192159 Ågerup Bibliotek  Hold 192162 Ågerup Bibliotek 
Mandag 16-09-2019 kl. 17:15 - 18:30  Mandag 16-09-2019 kl. 18:45 - 20:00 
1. sal, Ågerup Bibliotek   1. sal, Ågerup Bibliotek 
Susanne Grange   Susanne Grange 
kr. 910,00 / kr. 795,00    kr. 910,00 / kr. 795,00 
Mødegange: 13 Lektioner: 20,80  Mødegange: 13 Lektioner: 20,80 
 
Flere hold der starter i Ågerup Bibliotek i dec. 2019 og i Jan. 2020. se på LOF 
hjemmeside lof.dk/roskilde 
 
Hold 192259                      Hold 201159                                      Hold 201162 

mailto:roskilde@lof.dk
https://lof.dk/roskilde
https://lof.dk/roskilde
https://lof.dk/roskilde
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Yoga Voksne Greve 
Jeres undervisning arbejder efter:  Blid Ashtanga vinyasa yoga 

Blid Ashtanga vinyasa yoga fokuser på teknik og dyb forståelse af din yogapraksis. Klasserne er 

velegnede for dig, som er begynder, let øvede og øvede med yoga. Vi arbejder i roligt tempo med 

præcision, balancen mellem mobilitet og stabilitet, stræk, styrke, koordination og søgen imod fastholdt 

opmærksomhed. Læs mere på lof.dk/roskilde 

Hold 392150  Mosedeskole Greve 
Onsdag 18-09-2019 kl. 18:30 - 20:00 
Mosedeskole spejlsalen v/Anna Silina 
kr. 1610,00 / kr. 1470,00  
Mødegange: 19 Lektioner: 38 
 
Hold 392151  Mosedeskole Greve 
Mandag 06-01-2020 kl. 20:00 - 21:30 
Mosedeskole spejlsalen v/Anna Silina 
kr. 1610,00 / kr. 1470,00                                                                                   
Mødegange: 19 Lektioner: 38 
 
Hold 392152 Greve Borgerhuset 
Søndag 22-09-2019 kl. 09:30 - 11:00 
Greve Borgerhus 1. sal v/Anna Silina 
kr. 1610,00 / kr. 1470,00  
Mødegange: 19 Lektioner: 38 

 
Hold 392153 Greve Borgerhuset 
Søndag 22-09-2019 kl. 11:00 - 12:30 
Greve Borgerhus 1. sal v/Anna Silina 
kr. 1610,00 / kr. 1470,00  
Mødegange: 19 Lektioner: 38                                                                   
 

 
Puls og Pilates 
Puls og Pilates Roskilde 
Du er rutineret Pilates-udøver og du ved det er vanedannende. Din krop kan ikke undvære det – Vi starter 
med at få pulsen op til god rytmisk musik - og så er det ellers pilates for resten…  Vi træner 1,5 time uden 
stop og starter med 40 minutters opvarmning, styrke og balance til dejlig rytmisk musik. Herefter står den 
på Pilates matwork. Læs mere på lof.dk/roskilde 
Hold 192152  Klostermarksskolen  
Mandag 16-09-2019 kl. 17:00 - 18:30 
Pigesal, Klostermarksskolen 
Anne Hega Nielsen 
kr. 2.090,00 / kr. 1.675,00 Mødegange: 26 Lektioner: 52 
 

EFFEKT 
EFFEKT-træning Gadstrup. Fra sept. til sommerferien 2020 

https://lof.dk/roskilde
https://lof.dk/roskilde
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Effekt er et træningsprogram, der består af muskeltræningsøvelser, der udføres langsomt, kontrolleret og 
uden ydre belastning. Det vil sige uden brug af andre redskaber end kroppen selv.  Effekt er funktionel 
træning som har til formål at gøre kroppen mere funktionel, at øge blodcirkulationen i de områder der 
trænes, skabe større kropsbevidsthed, skabe mentalt fokus, afstresning og at gøre kroppen flottere, 
stærkere og sundere for at den kan fungere optimalt i hverdagen. Læs mere på lof.dk/roskilde 
Hold 192140 Ramsøhallen  Gadstrup  Hold 201140 Ramsøhallen  Gadstrup 
Fredag 13-09-2019 kl. 08:15 - 09:30  Fredag 24-04-2020 kl. 08:15 - 09:30 
Ramsøhallen, 1. sal   Ramsøhallen, 1. sal 
Karina Skovgaard   Karina Skovgaard 
kr. 1.110,00 / kr. 880,00 Mødeg.:14 Lektioner: 22                 kr. 720,00 / kr. 565,00 Mødeg: 9 Lektioner: 14 

Sprog 
 

Italiensk 
Italiensk for begyndere, lille hold torsdag aften Kurset er for dig, der 
ønsker at lære det italienske sprog fra bunden - måsker er du 
nybegynder eller også har du lidt kendskab til italiensk - alle er 
velkomne. Du vil lære de mest grundlæggende elementer i den 
italienske grammatik.  Målet er, at du skal kunne indgå i lettere 
dialoger med italienerne Læs mere på lof.dk/roskilde 
 
Hold 192051  Italiensk Absalons Skole 

Torsdag 19-09-2019 kl. 19:00 - 20:50 
Klasselokale 13, Absalons Skole, Roskilde. 
Christian Oldenborg 
kr. 990,00 / kr. 790,00 Mødegange: 12 Lektioner: 24 
 
Italiensk for ny begyndere, lille hold fredag eftermiddag  
Målet er, at du kan forstå en enkel samtale om kendte dagligdags ting, når der tales langsomt og tydeligt. 
At du kan læse enkle sætninger. At du kan føre en enkel og langsom samtale. Den bog der undervises efter 
Passaparola. Læs mere på lof.dk/roskilde 
 

Italiensk 
Hold 192056 Italiensk niveau 0/0  Oplysningens Hus        
Fredag 20-09-2019 kl. 13:00 - 14:50 
Lokale 112 (Stuen), Oplysningens Hus, Kildegården.               
Maria DAndrea Passilongo  
kr. 990,00 / kr. 790,00  
Mødegange: 12 Lektioner: 24 
 
Hold 201056 Italiensk niveau 0/1 Oplysningens Hus  Kildegården Rosk 

Fredag 10-01-2020 kl. 13:00 - 14:50 
Lokale 112 (Stuen), Oplysningens Hus 
kr. 1.320,00 / kr. 1.055,00  
Mødegange: 16 Lektioner: 32  
 
Hold 192057 Italiensk niveau 2 Oplysningens Hus             Hold 201057 Italiensk niveau 2 Oplysningens Hus 
Fredag 20-09-2019 kl. 15:00 - 16:50                         Fredag 10-01-2020 kl. 15:00 - 16:50 
Lokale 207 (1.Sal), Oplysningens Hus                         Lokale 207 (1.Sal), Oplysningens Hus 
Maria DAndrea Passilongo                           Maria DAndrea Passilongo  

https://lof.dk/roskilde
https://lof.dk/roskilde
https://lof.dk/roskilde
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kr. 990,00 / kr. 790,00                           kr. 1.320,00 / kr. 1.055,00 
Mødegange: 12 Lektioner: 24                         Mødegange: 16 Lektioner: 32 
 
Italiensk III, hver 2 uge lige uger 
Kurset er for dig, der tidligere har deltaget i italiensk II-III eller har andet basalt kendskab til italiensk 
Læs mere på lof.dk/roskilde 
Hold 192052  Absalons Skole 
Torsdag 19-09-2019 kl. 17:00 - 18:50           Klasselokale 13, Absalons Skole, Underviser Christian Oldenborg,  
Pris: kr. 1.310,00 / kr. 1.050,00 Mødegange: 16 Lektioner: 32 

Fransk 
 
Fransk IV  
Parlons-francais! Ja, lad os fortsætte med at tale fransk. Med kendskab til det grundlæggende i det franske 
sprog, så er der her en oplagt mulighed for at få styrket og øget fortroligheden med sproget samt øge 
ordforrådet, undervisningen forgår på et lille hold, hvorfor 
der er mere tid til den enkelte. Læs mere på lof.dk/roskilde
    
Hold 192055  Oplysningens Hus, Kildegården Roskilde 
Tirsdag 17-09-2019 kl. 17:30 - 00:00 
lok. 307, Oplysningens Hus 
Judith Børling Petersen 
kr. 1.630,00 / kr. 1.300,00 Mødegange: 19 Lektioner: 38 
 

Tysk 
Tysk - begynder/let øvede  
Tyskundervisning for begyndere og øvede Uanset om du ønsker at lære tysk forud for din rejse, eller fordi 
du ønsker at genoptage det, er et kursus i tysk på aftenskole en god mulighed. Vi tilbyder tyskundervisning 
for begynder og let øvede. Læs mere på lof.dk/roskilde   
 Hold 192258  Absalons Skole                                                                      
Onsdag 11-09-2019 kl. 19:00 - 20:50 
Klasselokale 13, Absalons Skole                                                                      
Christian Oldenborg 
kr. 1.575,00 / kr. 1.205,00 Mødegange: 14 Lektioner: 28 
 
Hold 201258 Absalons Skole                                                                      
Onsdag 08-01-2020 kl. 19:00 - 20:50 
Klasselokale 13, Absalons Skole 
Christian Oldenborg 
kr. 1.310,00 / kr. 1.050,00 Mødegange: 16 Lektioner: 32 
 

Spansk 

Spansk for begynder og let øvede. lille hold.  
Kurset er for dig, der ønsker at lære det spanske sprog fra bunden - måske erdu helt nybegynder eller så 
har du lidt kendskab til spansk - alle er velkommen. Du vil lære de mest grundlæggende elementer i den 
spanske grammatik.  Målet er, at du skal kunne indgå i lettere dialoger med spanierne, så du kan begå dig i 
landet. Læs mere på lof.dk/roskilde 
 
Hold 192053 Kildegården Oplysnings Hus 
Tirsdag 24-09-2019 kl. 17:00 - 18:50                                                              

https://lof.dk/roskilde
https://lof.dk/roskilde
https://lof.dk/roskilde
https://lof.dk/roskilde
https://lof.dk/roskilde
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5b. 1.sal th, Kildegården Oplysnings Hus 
Josefine Rasmussen 
kr. 990,00 / kr. 790,00 Mødegange: 12 Lektioner: 24 
 
Hold 201053 Kildegården Oplysnings Hus 
Tirsdag 07-01-2020 kl. 17:00 - 18:50 
5b. 1.sal th, Kildegården Oplysnings Hus 
Josefine Rasmussen 
kr. 1.350,00 / kr. 1.190,00 Mødegange: 12 Lektioner: 24 

Español VI  Conversación y gramática.  
September 2019 
Para estudiantes que ya tienen un español casi perfecto – 
pero con pequeños errores, que podemos corrigir durante 
este curso.  Procedente de temas de actualidad: la crisis, corrupción y la ley de la memoria leemos articulos 
de periódicos y novelas,, vemos el telediarioetc. Lo más importante es la conversación pero repetimos 
también la gramática haciendo ejercicios. Cand. Mag Elise 
Weng  Undervisningen foregår på et lille hold, hvorfor der er 
mere tid til den enkelte. 
 
Hold 192054  Spansk niveau 6, KildegårdenOplysningens Hus 
Torsdag 19-09-2019 kl. 17:00 - 19:45                                                                             
lok. 116, Kildegården Oplysningens Hus 
Elise Weng 
kr. 2.790,00 / kr. 2.356,00 Mødegange: 21 Lektioner: 63 

 
 

Sang og Musik 
 
Sang på Munksøgård ulige uger  
Koret blev i sin tid startet af en gruppe sang glade beboere fra Munksøgårdbebyggelsen og holder derfor til 
på Munksøgård (seniorgruppen)men er åbent for alle interesserede. Vi mødes hver anden onsdag aften for 
at synge og hygge os sammen et par timer. Vi synger hovedsageligt enkle flerstemmige danske og svenske 
viser og sange men andet kan sagtens komme på tale, hvis der stemning for det. Vi bruger også 
Højskolesangbogen flittigt, som vi har på stedet.   . 
 
Hold 192201 Bofællesskabet, Munksøgård 
Tirsdag 24-09-2019 kl. 19:30 - 21:20                                                                                  
Bofællesskabet, Munksøgård 
Hanne Lassen 
kr. 1.260,00 / kr. 990,00 Mødegange: 15 Lektioner: 30 
 
Sang og stemmetræning  
Bliv en bedre sanger. På dette kursus i solosang kan 
du finde og opøve din stemmes smukkeste klange 
gennem klassiske sangteknikker, samtidig med at du udvikler din musikalske forståelse. Vi vil arbejde med 
musik indenfor forskellige genrer f.eks. musicals, romantisk og klassisk sang. Undervisningen er både for 
begyndere og for viderekomne. Undervisningstiden for den enkelte kursist aftales med underviser og 
placeres indenfor det pågældende holds tidsrum, der er ledige tider: Hver undervisningslektion er på 25 
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minutter. Hvis man ønsker dobbelt undervisning skal man skrive det. skriv til mig om tid og antal lektioner: 
roskilde@lof.dk 
eller ring på 31254129 og vi laver den aftale der passer bedst.  Fra kl 14:45 til 15:20  Fra kl 19:10 til 19:35  
 
Hold 192210 
Mandag 07-10-2019 kl. 15:20 - 19:15 
lok.112, Musikkens Hus 
Tatiana K. Gudnæs 
kr: 2.170,00 / kr. 1.740,00 Mødegange: 20 Lektioner: 20 
 
 
 

Klaver 
 
Klaver Kildegården Musikkens Hus 
På små hold lærer du at spille klaver fra grunden eller genopfriske det, du engang lærte. Du vælger selv, 
hvad du vil spille indenfor klassisk og populær musik. Hver kursist får 25. min soloundervisning inden for 
holdets tidsrum, som aftales med underviser før holdets start.  Ledig tid kl. 13:20. 
Hold 192211 Musikkens Hus 
Mandag 23-09-2019 kl. 12:00 - 14:15                                                         
lok.112, Musikkens Hus Kildegården 
Else Ruth Skov 
kr. 2.150,00 / kr. 1.640,00 
Mødegange: 22 Lektioner: 22 
 
 

Guitar og Klaver 
 
Musikndervisning på Guitar eller klaver 4. oktober 2019, Kildegården - det musiske hus 
Klaver: Undervisning i musikinstrumenter, med enetimer på Guitar og Klaver Ene undervisnings time består 
af 25 minutter af 10 lektioner  Der undervises i rytmisk klaver for nybegynder, lidt øvede, avancerede og 
professionel.  
Guitar: Dette hold henvender sig både til begyndere og let øvede, og både til akustisk og elektrisk guitar. 
Soloundervisningen gør, at vi kan tilrettelægge et program efter dine ønsker, og i dit tempo. Læs mere på 
lof.dk/roskilde 
 
 
Hold 192213 
Fredag 04-10-2019 kl. 13:00 - 00:00                          
Lokale 108, Kildegården - det musiske hus 
Claudio Passilongo 
kr. 1.075,00 / kr. 820,00 
Mødegange: 10 Lektioner: 10 

                Claudio Passilongo 
 
 
We LOF jazz - sammenspil. Østervangsskolen musiklokale.  

mailto:roskilde@lof.dk
https://lof.dk/roskilde
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Claudio Passilongo underviser i"improvisation", dvs, du kan lære, hvordan du kan bruge dit instrument.  Vi 
kan spille sammen og alene, samt prøve hvordan man kan spille Jazz Standards, Songs, og i den BE-BOP, 
HARD BOP, SWING, FUNKY, BOSSA NOVA, LATINs musikalske "sprog", etc..  Claudio tænker ligeledes 
harmony, rytmik musik, osv.  We LOF Jazz, har udviddet vores orkester, og tager både imod nybegynder og 
øvede musiker i dette orkester.  Læs mere pålof.dk/roskilde   
  
Hold 192212 Østervangsskolen   
Tirsdag 24-09-2019 kl. 18:30 - 20:20                                           
Musik lokale 2, Østervangsskolen 
Claudio Passilongo 
kr. 2.400,00 / kr. 2.100,00 Mødegange: 30 Lektioner: 60,00 
 

Guitar 
 
Guitar, akustisk/elektrisk, for begyndere  
Guitar undervisning. Soloundervisningen gør, at vi kan tilrettelægge et program efter dine ønsker, og i dit 
tempo. Som begynder vil du få et indblik i gribebrættets mysterier, og hurtigt blive i stand til at spille nogle 
sange. For de lidt mere øvede går vi videre med forskellige spille teknikker såsom fingerspil, lead- og 
slideguitar. Vi kigger også lidt mere på teori. Hver kursist får 25. min soloundervisning inden for holdets 
tidsrum, som aftales med underviser før holdets start. roskilde@lof.dk Ledig tid kl. 16:00 17:30 18:00 18:30 
 
Hold 192209 Østervangsskolen 
Onsdag 04-09-2019 kl. 16:00 - 17:00 
Musik lokale 2, Østervangsskolen 
Steen Lustrup 
kr. 1.520,00 / kr. 1.230,00 Mødegange: 15 Lektioner: 15,00 
 
Hold 201209 Østervangsskolen 
Onsdag 08-01-2020 kl. 16:00 - 17:00 
Musik lokale 2, Østervangsskolen 
Steen Lustrup 
kr. 1.620,00 / kr. 1.320,00 Mødegange: 16 Lektioner: 16,00                                    
 

Knipling, 
 
Knipling, Greve Borgerhus og Gadstrup Gnisten. 

https://lof.dk/roskilde
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Knipling er et gammelt håndværk, som oprindeligt stammer fra Italien. Knipling - kunsten at kniple Knipling 
er et dejligt håndarbejde - både udfordrende og afstressende. Vi arbejder med gamle fine mønstre, eller du 
kan eksperimentere med farver, form og teknikker. Fælles for det hele er de grundlæggende slag i knipling, 
som man først skal lære - og det er ikke så svært. Så kan man gå videre med at lave smukke traditionelle 
kniplearbejder eller nye spændende brugs- og dekorationsting. Begynder: Har du aldrig kniplet før, er dette 
kursus lige noget for dig, da du får mulighed for at starte fra bunden og lære de forskellige slag og du lærer 
at læse en arbejdstegning. Har du ikke selv et kniplebræt kan du låne indtil du får købt et, ring og vi snakker 
om det. Øvede: De øvede deltagere knipler individuelt og vælger selv deres mønstre. Har du et arbejde 
stående, som aldrig er blevet færdigt, så tag det med. Du har også mulighed for at lære at tegne dine egne 
mønstre til Torchonkniplinger. Benthe Larsen har undervist i mange år, så ring eller skriv, hvis du har nogle 
spørgsmål før start af kurset: telefon . 42 15 28 18 Mail: 
benthesmail@gmail.com 
 
Hold 392910  Greve borgerhus 
Onsdag 09-10-2019 kl. 13:00 - 00:00 
Pejsestuen, Greve borgerhus 
Benthe Merete Larsen 
kr. 1.625,00 / kr. 1.375,00 Mødegange: 10 Lektioner: 30 
Hold 391910 Greve borgerhus 
Onsdag 08-01-2020 kl. 13:00 - 00:00 
Pejsestuen, Greve borgerhus 
Benthe Merete Larsen 
kr. 1.790,00 / kr. 1.520,00 Mødegange: 11 Lektioner: 33                
 
 

Knipling, Gnisten Gadstrup  
Benthe Larsen har undervist i mange år, så ring eller skriv, hvis du har nogle spørgsmål før start af kurset: 
telefon . 42 15 28 18 Mail: benthesmail@gmail.com, mulighed for at købe kaffe og The i køkkenet. 
 
Hold 192500 Gadstrup, Gnisten 
Mandag 07-10-2019 kl. 09:15 - 12:00 
Sy lokale, Gadstrup 
Benthe Merete Larsen 
kr. 3.250,00 / kr. 2.750,00 Mødegange: 20 Lektioner: 60 
 

 
 
Syning 
 
Syning øvede  
Syning øvede er et fortsætterkursus, hvor du kan lære at sy tøj til hverdag eller fest, eller til børn,  og 
børnebørn.  Har du syet i længere tid, er du måske mere interesseret i at lære om indlægningsmaterialer 
eller presse- og syteknik, som hører til skræddersyning. Læs mere på lof.dk/roskilde 
 

mailto:benthesmail@gmail.com
mailto:benthesmail@gmail.com
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Hold 192300 Kildegården Kunstens Hus 
Mandag 16-09-2019 kl. 09:30 - 12:15 
omr. 4 - sylokale, Kunstens Hus 
Annette Berg Enemark 
kr. 2.975,00 / kr. 2.305,00  
Mødegange: 27 Lektioner: 81                                                                                 
 
Hold 192301 Kildegården Kunstens Hus 
Mandag 16-09-2019 kl. 12:30 - 15:40 
omr. 4 - sylokale, Kunstens Hus 
Annette Berg Enemark 
kr. 3.320,00 / kr. 2.740,00  
Mødegange: 25 Lektioner: 87 
 

Syning og design - ULIGE UGER / LIGE UGER 
Individuel syning tilpasset det niveau du befinder dig på. Du kan sy til dig selv, til dine børn eller børnebørn 
eller til andre, hvis du har lyst til det. Du får mulighed for at lave mønstre, tilpasse eksisterende eller blot 
bruge færdige mønstre indgår i undervisningen. Vi taler også om gode 
indkøbssteder Det er vigtigt, at du går hjem med tøj, som er 
professionelt syet og tilpasset.  På kurset skal du medbringe alm. 
Sygrej.  Læs mere på lof.dk/roskilde 

Syning og design ULIGE UGER 
Hold 192303 Kunstens Hus Kildegården Roskilde 
onsdag 25-09-2019 kl. 19:00 - 21:45 
omr. 4 - sylokale, Kunstens Hus                                                                           
Sanne Lantow-Humble 
kr. 1.795,00 / kr. 1.495,00  
Mødegange: 13 Lektioner: 40 
 
Syning og design LIGE UGER  
Hold 192304 Kunstens Hus Kildegården Roskilde 
Onsdag 18-09-2019 kl. 19:00 - 21:45 
omr. 4 - sylokale, Kunstens Hus 
Sanne Lantow-Humble 
kr. 1.795,00 / kr. 1.495,00.  Mødegange: 13 Lektioner: 40 
 

Patchwork 
 
Patchwork  
Patchwork er en meget gammel tradition, som har fået nye dimensioner. Der er udviklet nye sy- og 
skæreteknikker, som gør det muligt at arbejde hurtigere og mere præcist. Vi syr både i hånden og på 
maskine. Vi vil i fællesskab udfærdige en plan efter deltagernes ønsker. Tag det i kunne tænke jer at 
arbejde med og vi tager fat på en ny sæson med mange nye ideer. 

https://lof.dk/roskilde
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Hold 192305 Baunehøjskolen Jyllinge 
Mandag 07-10-2019 kl. 19:00 - 21:45 
Lokale 4, Baunehøjskolen v/Tove Nielsen 
kr. 1.875,00 / kr. 1.460,00 Mødegange: 14 Lektioner: 42 
 
Hold 192307 Kildegården Kunstens Hus 
Lørdag 28-09-2019 kl. 10:00 - 14:35 
omr. 4 - sylokale, Kunstens Hus    v/ Tove Nielsen                                                                              
kr. 1.440,00 / kr. 1.170,00 Mødegange: 6 Lektioner: 30 
  
Hold 192308 Kildegården Kunstens Hus   
Tove Nielsen                                                                
Lørdag 12-10-2019 kl. 10:00 - 14:35 
omr. 4 - sylokale, Kunstens Hus   v/ Tove Nielsen                                                                              
kr. 1.440,00 / kr. 1.170,00 Mødegange: 6 Lektioner: 30 
  
Patchwork - maratonsyning 18. jan 2020          
Hold 201309 Kildegården Kunstens Hus 
Lørdag 18-01-2020 kl. 10:00 - 21:00    omr. 4 - sylokale, Kunstens Hus   v/Tove Nielsen 
kr. 600,00 / kr. 490,00 Mødegange: 1 Lektioner: 12 
 
Patchwork, Gadstrup  
Patchwork er en meget gammel tradition, som har fået nye dimensioner. Undervisningen henvender sig til 
både begyndere og øvede. Er du begynder, starter vi med de forskellige teknikker fra bunden. Har du syet 
patchwork før, arbejder vi videre med forskellige teknikker, hvor vi også kommer ind på farvevalg,  
materialevalg, montering og quiltning. Det vil være muligt at lære både 
maskinsyning og håndsyning over pap eller på amerikansk, så hvis du har 
spørgsmål inden start kan du kontakte  
Benthe på telefon 42 15 28 18, eller mail: benthesmail@gmail.com 
Læs mere på lof.dk/roskilde 
 
Hold 192600  Gadstrup, Gnisten              Hold 392911 Greve - Gadstrup 
Mandag 07-10-2019 kl. 12:30 - 15:15       læs på hjemmesiden under Greve 
Sy lokale, Gadstrup, Gnisten                                                                                          
Benthe Merete Larsen 
kr. 2.200,00 / kr. 1.895,00 Mødegange: 20 Lektioner: 60 

Motion i Varmtvandbassin 
 

Motion i Varmtvandbassin på Langagergård Greve hensynstagende hold 
Afspænding og bevægelse i varmt vand (ca. 34 grader) er en rigtig god form for træning for mennesker med 
problemer i muskler og led (altså gigt - ryg og bevægelseshæmmede). Undervisningen har til formål at 
styrke og smidiggøre hele kroppen ved hjælp af vandmodstanden. Undervisningen varetages af 
fysioterapeut eller afspændingspædago.  Læs mere på lof.dk/roskilde 

mailto:benthesmail@gmail.com
https://lof.dk/roskilde
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Hold 392800 Langagergård Plejecenter Karlslunde 
Søndag 15-09-2019 kl. 13:45 - 14:30 
Svømmehal, Langagergård Plejecenter 
Lena Maigaard 
kr. 880,00 / Mødegange: 13 Lektioner: 13 
 
Hold 392801 Langagergård Plejecenter Karlslunde 
Søndag 15-09-2019 kl. 14:30 - 15:15 
Svømmehal, Langagergård Plejecenter 
Lena Maigaard 
kr. 880,00 / Mødegange: 13 Lektioner: 13    
Hold 391801 Langagergård Plejecenter Karlslunde 
Søndag 12-01-2020 kl. 13:45 - 14:30 
 
Hold 391802 Langagergård Plejecenter Karlslunde 
Søndag 12-01-2020 kl. 14:30 - 15:15 
 Læs mere pålof.dk/roskilde                                    
 

Motion i Varmtvandbassin på Bernadottegården hensynstagende hold, 
Roskilde 
Afspænding og bevægelse i varmt vand (ca. 34 grader) er en rigtig god form for træning for mennesker med problemer i 
muskler og led (altså gigt - ryg og bevægelseshæmmede). Undervisningen har til formål at styrke og smidiggøre hele 
kroppen ved hjælp af vandmodstanden. 
Undervisningen varetages af afspændingspædagog. Alle kan være med, også personer der ikke kan svømme. 
Holdet er et lille hold hvor der tages hensyn til vores små som store handicap. 
Ved hensyntagende hold skal der sendes mail til LOF om deltagelse, 
grundet handicap af forskellige art. På mail: roskilde@lof.dk, eller 
information til lærer. 
Hold 197200  Hensynstagende hold Bernasottegården Roskilde efterår 2019 
Onsdag 14-08-2019 kl. 11:45 - 12:30 
Varmtvandbassin på Bernasottegården Roskilde  
Henriette Bornhøft Carlsen 
kr. 865,00 / Mødegange: 18 Lektioner: 18 
 
og Hold 197110 Hensynstagende hold Bernasottegården Roskilde forår 2020 
Onsdag 08-01-2020 kl. 11:45 - 12:30 
Varmtvandbassin på Bernasottegården Roskilde  
Henriette Bornhøft Carlsen 
kr. 865,00 / Mødegange: 18 Lektioner: 18 
Madkunst i Greve  
 
Spanske retter / specialiteter /Tapas.  Kursus 1  
Kursus 1. Fisk og skaldyr  Fokus er at lave forskelige små Spanske retter / specialiteter  Der undervises i 
vigtigheden i de rette råvarer og de lærer at udtale det Spanske ord for retten, og råvarerne  Der læres om 
vigtigheden i looket for retten, pynt , og rette servering og service til tapas  Der læres hvorfra i Spanien 
Tapas stammer fra. og hvad tapas egentlig betyder  De forskellige retter kommer ofte fra forskellige 

https://lof.dk/roskilde
mailto:roskilde@lof.dk
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områder af landet  Kurset er i 4 niveauer  mulighed for kun at tilmelde sig et, eller tilmelde sig alle med en 
rabat   1 kursus. Her læres om retter med fisk og skaldyr - hvilke fisk der er særligt i det Spanske farvand  
Her læres også at lave Paella med seafood- og croquetter med bacalao ( torsk)  2 kursus her læres om de 
typiske spanske småretter stammende fra Bilbao så som pintxos og små varme små retter blandt andet 
albondigas( okseboller ) i krydret tomatsovs  paella med kylling og en vegetar paella mm. Læs hele 
programmet på lof.dk/roskilde 
 
Hold 392600  Kursus 1. Hedelyskolen Køkken rum 79 
Lørdag 26-10-2019 kl. 10:30 - 13:15  
Køkken Rum 79, Hedelyskolen Køkken rum 79 v/ Gitte Aya Jensen 
kr. 145,00 / Mødegange: 1 Lektioner: 3,00 
 
Spanske retter / specialiteter /Tapas. Kursus 2.  
Kursus 2. Paella med kylling og en vegetar paella, Fokus er at lave 
forskelige små Spanske retter /  
Hold 392601  Kursus 2 Hedelyskolen Køkken rum 79 
Lørdag 02-11-2019 kl. 10:30 - 13:15 
Køkken Rum 79, Hedelyskolen Køkken rum 79, v/ Gitte Aya Jensen 
kr. 145,00 / Mødegange: 1 Lektioner: 3,00 
 
Spanske retter / specialiteter /Tapas, Kursus 3.  
Kursus 3. Kold gazpacho suppe Fokus er at lave forskelige små  
Spanske retter /  
Hold 392602 Kursus 3 Hedelyskolen Køkken rum 79 
Lørdag 09-11-2019 kl. 10:30 - 13:15 
Køkken Rum 79, Hedelyskolen Køkken rum 79 v/Gitte Aya Jensen 
kr. 145,00 / Mødegange: 1 Lektioner: 3,00 
 
Spanske retter / specialiteter /Tapas, Kursus 4  
Kursus 4. Spanske gæste kok Fokus er at lave forskelige  
små Spanske retter / specialiteter   
Hold 392603 Kursus 4 Hedelyskolen Køkken rum 79  
Lørdag 23-11-2019 kl. 10:00 - 13:40                                                                                    
Køkken Rum 79, Hedelyskolen Køkken rum 79 v/Gitte Aya Jensen 
kr. 145,00 / Mødegange: 1 Lektioner: 4,00 
 
Spanske retter / specialiteter /Tapas,  4 Kurser m. rabat.  
Hold 392604 Hold med rabat. Hedelyskolen Køkken rum 79 
Lørdag 26-10-2019 kl. 10:30 - 13:40 
Køkken Rum 79, Hedelyskolen Køkken rum 79 
Gitte Aya Jensen 
kr. 420,00 / Mødegange: 4 Lektioner: 13 

Foredrag og Rundvisning 
 
Foredrag og Rundvisning på Solrød Biogasanlæg den 19. sept.k. 18:00-19.30  

https://lof.dk/roskilde
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Solrød Biogas forvandler   restproduktertil grøn energi  Foredrag af Niels Hørup, om arbejdet omkring 
Solrød Biogasanlæg. Rundvisning på anlægget. Vision, 
Ambition Fra idé til realisering. Temaet for videoen er 
”fra fedtemøg til energi” og tager afsæt i, hvad der 
startede det hele og hvilke tanker, bevæggrunde og 
visioner, der har ført frem til, at gasflammen nu vejer 
over Åmarken i Solrød. Fokus er således lagt på 
baggrunden, mens perspektiveringen er det succesfulde 
offentlige-private samarbejde samt profilering af Solrød 
Kommune som en ansvarlig og ambitiøs klimaaktør.(fra 
Biogasanlægget 
hjemmeside)https://solrodbiogas.dk/om-solroed-

biogas/) Der serveres lidt forfriskning.  læs mere på lof.dk/roskilde 
 
Hold 192501 Biogas anlæg, Solrød Biogasanlæg 
Torsdag 19-09-2019 kl. 18:00 - 19:30                                          
Solrød Biogasanlæg - Biogas anlæg - Åmarken 6, 4623 Lille Skensved 
Borgmester Niels Hørup 
kr. 50,00 / Mødegange: 1 Lektioner: 1,00 

 
Foredrag/debat med Bent Isager-Nielsen - Velkommen i forbrydelsens Verden!  
Den 17. sept. 2019 Roskilde Katedralskole kl. 19.00 – 21.00. 
Foredrag/debat med Bent Isager-Nielsen.  -Velkommen i forbrydelsens Verden 17. sep. 2019 på 
Katedralskolen i Roskilde Bent Isager-Nielsen byder i dette foredrag indenfor i forbrydelsens verden og 
giver publikum et indblik i det ofte kolossale og minutiøse arbejde, en efterforskning består af. Med 
udgangspunkt i sine to bøger fortæller han om sin karriere og giver eksempler på virkelige mordgåder og 
deres opklaring – herunder retsmedicin, afhøringsteknik, 
kriminalvidenskab, DNA-registrering og 
gerningsmandsprofilering. Han uddyber samtidig 
motiverne på forbrydelserne, hvor kunsten er at sætte sig 
ind i gerningsmandens tankegang, læs mere på 
lof.dk/roskilde 
 
Hold 192516 Roskilde Katedralskole 
Tirsdag 17-09-2019 kl. 19:00 - 21:00 
Foredragssal, Roskilde Katedralskole                                                                    
Bent Isager-Nielsen    
kr. 155,00 / Mødegange: 1 Lektioner: 1,00 
 

Foredrag/debat med TV læge Peter Qvortrup Geisling  
Hjerteforeningen Roskilde og LOF Roskilde -Greve. Den 29 okt. 2019 kl. 19.00-21.00 

Byder velkommen til Peter Qvortrup Geisling der holder foredrag og debat med"Giv dit liv et 
serviceeftersyn". “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 

https://solrodbiogas.dk/om-solroed-biogas/
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det Godt”, ”Diagnose Søges” og de andre tv-programmer, jeg har lavet 
igennem årene, når jeg kigger forbi”, siger TV- 
Byder velkommen til Peter Qvortrup Geisling der holder foredrag og debat 
med"Giv dit liv et serviceeftersyn". “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”, 
læs mere på lof.dk/roskilde 
Hold 192519  Teatersalen, Lynghøjskolen                                                                            
Tirsdag 29-10-2019 kl. 19:00 - 21:00 
Teatersalen, Lynghøjskolen                                                                            
Peter Qvortrup Geisling 
kr. 155,00 / Mødegange: 1 Lektioner: 1,00 

 
Rundvisning på Københavns politigård  
En rundvisning på Københavns Politigård indeholder både arkitektoniske og historiske fortællinger. 
Rundvisningen indeholder bl.a. den ikoniske runde gård, som slet ikke skulle have været rund og den 
firkantede gård, der i dag er mest kendt som mindegården. Alle rundvisningerne bliver varetaget af 
nuværende eller tidligere politifolk.   Københavns Politigård er hovedsæde forPolitiet og derfor kan der 
opstå situationer, hvor aflysningfinder sted med kort varsel.  læs mere på lof.dk/roskilde 

 
Hold 192524 Københavns Politigården 
Tirsdag 10-09-2019 kl. 17:00 - 19:00 
Københavns Politigården - Politigården - 
Hammersbrogade, 1567 København V 
kr. 175,00 / Mødegange: 1 Lektioner: 1,00 
Hold 192525  Københavns Politigården 
Torsdag 26-09-2019 kl. 17:00 - 19:00 Københavns 
Politigården - Politigården - Hammersbrogade, 1567 
København Vkr. 175,00 / Mødegang: 1 Lektioner: 1 

 

ARGO - Kraftvarmeværk, Den 28 oktober 2019  
 
Guidet rundtur på ARGO (KARA) den 28 oktober 2019 ARGO(KARA) er et 
affaldsselskab, der behandler affald for borgere og virksomheder i ni 
kommuner på Sjælland. Selskabets primære opgave er at behandle 
affald fra borgere og virksomheder. Der serveres kaffe, the eller vand. læs 
mere pålof.dk/roskilde 
Hold 192502  Hovedindgangen, Kara/Noveren 28 oktober 2019 
Mandag 28-10-2019 kl. 16:30 - 18:00 
Hovedindgangen, Kara/Noveren 
Lokal Guide 
kr. 115,00 / Mødegange: 1 Lektioner: 1,00 

 
ARGO - Kraftvarmeværk, Den 12 marts 2020  
Hold 201502 Hovedindgangen, Kara/Noveren 
Torsdag 12-03-2020 kl. 16:30 - 18:00  
Hovedindgangen, Kara/Noveren, LokalvGuide. 
kr. 115,00 / Mødegange: 1 Lektioner: 1,00 
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Foredrag/debat Familievejleder LOLA Jensen 
Teatersalen, Lynghøjskolen, Svogerslev, Mandag 4. feb. 2020 kl. 19.00-21.00 
 
”Hvem bestemmer hjemme hos Jer?” 
Lola Jensen sætter Familien Danmarks hverdag på humoristisk spids. 
-Giver os tanker på, hvem bestemmer hjemme i familien….. 

-Giver os mod til at turde sige nej til barnet…………. 
-Tanker på hvor der skal siges nej i forhold til aktuel alder………….. 
-Kunsten at give et nej, så barnet får lysten til at følge det…………. 
-Samt modet til at turde tage en efterfølgende konflikt, hvis barnet ikke fandet det nej okay… og oveni 
alligevel giver plads til barnets selvstændighed. 
At mestre denne balance kan virke som en umulighed midt i afgang til dagpleje eller daginstitution en 
tidlig morgen, i ulvetimen, ved sengetid, på en regnvejrslørdag…. 
LOLA Jensen, vil give 2 timers inspiration til muligheder i det ofte kan ligne ”Umulighedernes land” 

 
Hold 201850 Teatersalen, Lynghøjskolen, Svogerslev 
Mandag 04-02-2020 kl. 19:00 - 21:00 
Teatersalen, Lynghøjskolen    
lola Jensen 
kr. 100,00 / Mødegange: 1 Lektioner: 1 
 
 
 
     
                      LOLA JENSEN  

I Lise Nørgaards fodspor Torsdag 26. marts 2020 
Oplev hvor forfatteren hentede inspiration til de mange folkekære historier og populære TV-serier. 
Guidet tur i Roskilde ved Lykke Løvgreen Førslev.Turen går bl.a. forbi banken, hvor hendes far blev 
nægtet et lån og forbi Hotel Prindsen, hvor Lise Nørgaard som barn fik danseundervisning i 
Guldaldersalen. læs mere på lof.dk/roskilde 

Hold 201851 Ved Roskildestation, Roskildekrukkerne Den 26. marts 

2020  
Torsdag 26-03-2020 kl. 12:00 - 13:30  
Ved Krukkerne, Roskildekrukkerne 
Lykke Løvgreen Førslev 
kr. 125,00 / Mødegange: 1 Lektioner: 1,60 

I Lise Nørgaards fodspor Søndag 19. april 2020 
Hold 201852 Ved Roskildestation, Roskildekrukkerne 
Søndag 19-04-2020 kl. 12:00 - 13:30 

Lise Nørgaard    Lykke Løvgreen Førslev 
                              kr. 125,00 / Mødegange: 1 Lektioner: 1,60                                    Lykke Løvgreen Førslev 
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Foredrag/debat, Født i Horsens Tugthus - - Danmarks mest afgrænsede kirkesogn” 
Foredragsholderen, Niels Ole Frederiksen, er født og opvokset i Danmarks vel nok mest afgrænsede 

kirkesogn – nemlig Horsens Statsfængsel. Eller som stedet hedder i sin oprindelige og folkelige version 

”Horsens Tugthus”. læs mere pålof.dk/roskilde 

Hold 201853 Roskilde Bibliotek Den 26. marts 2020 
Torsdag 26-03-2020 kl: 14:30 – 16:30 
Niels Ole Frederiksen 
kr. 100,00 / Mødegange: 1 lektion 2 

 
IT - PC -Mobil 
Begynder/let øvede IT - PC - Mobil  
Begynder/let øvede IT - PC Målgruppe: Alle der mener at PCeren er et mysterium og / eller gerne vil lære 
noget mere om brug af IT, og hvor du kan blive fortrolig med din pc.  Til hvert emne vi skal igennem med 
din PC - Ipad eller mobil, vil der blive udarbejdet korte instruktioner så du ved kursets slutning har en mini-
manual. som du selv ved hvad handler om. Medbring selv en bærbar PC. På 1. mødedag vil vi snakke om 
hvilke ting du synes der er irriterende eller ser vanskeligt ud. Kurset vil blive tilrettelagt ud fra 
nedenstående emner suppleret med ønsker fra 1. mødedag. Læs mere på lof.dk/roskilde 
  
Hold 198210 Windows Word 
Onsdag 28-08-2019 kl. 10:00 - 11:20 
lokale 216. 1.sal, Oplysningens Hus 
Andreas Peter Larsen 
kr. 856,00 / kr. 756,00  
Mødegange: 10 Lektioner: 15,00  
                                                                       
Hold 198211  Excel - Budget 
Onsdag 28-08-2019 kl. 11:30 - 12:50 
lokale 216. 1.sal, Oplysningens Hus 
Andreas Peter Larsen 
kr. 856,00 / kr. 756,00  
Mødegange: 10 Lektioner: 15,00 
 
Hold 198212 Mobil Facebook 
Onsdag 13-11-2019 kl. 10:00 - 11:20 
lokale 216. 1.sal, Oplysningens Hus 
Andreas Peter Larsen 
kr. 856,00 / kr. 756,00 Mødegange: 10 Lektioner: 15,00 
 
Hold 198213 Windows Word  Hold 208114  Excel - Budget 
Onsdag 13-11-2019 kl. 11:30 - 12:50  Onsdag 05-02-2020 kl. 10:00 - 11:20 
lokale 216. 1.sal, Oplysningens Hus  lokale 216. 1.sal, Oplysningens Hus 
Andreas Peter Larsen   Andreas Peter Larsen 
kr. 856,00 / kr. 756,00    kr. 856,00 / kr. 756,00  
Mødegange: 10 Lektioner: 15,00  Mødegange: 10 Lektioner: 15,00 

https://lof.dk/roskilde
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Højskoler 
Vi mødes 2 dage med foredrag, den 3 dag tager vi på en fælles udflugt, der falder 
ind sammen med de emner vi har som base i vores program for dette års sæson, 
derefter 2 dage til opfølgning af emnerne. 
Afslutning med fællessang og hygge eftermiddag. 
 
Sommerhøjskolen 2020 i Jyllinge den 15. juni – 19 juni 2020 
sidste tilmelding og betaling den 4. maj 
2020. til Sommerhøjskolen 
Hold 201501 
Emne under udarbejdelse. ”Roskilde fjord” 
kr. 1950,00 / kr. 1565,00  
Mødegang: 5 Lektioner: 10 
Jytte Skovgaard, Tove Nielsen. 

 
Novemberhøjskolen 2019 i Ågerup sognegård den 4. nov. – 8 nov. 2019 
Sidste tilmelding og betaling den 23. sept. 2019 til Novemberhøjskolen 
Hold 192530 
”Livets rejse”, Forfatter: Henrik Pontoppidan,  
Komponist: Carl Nielsen og maler: Johannes Larsen    
Under udarbejdelse 
kr. 1950,00 / kr. 1565,00 Mødegange: 5 Lektioner: 10 
Kristian Gylling, Tove Nielsen og Jytte Skovgaard 
 
Vinterhøjskole 2020 i Gadstrup sognegård den 3. feb – 7 feb. 2020 
Sidste tilmelding og betaling den 16. dec. 2019 til Vinterhøjskolen. 
Hold 202531 
Emne ”Genforeningen 1920”- om livet dengang. 
Under udarbejdelse 
kr. 1950,00 / kr. 1565,00 Mødeg: 5 Lektioner: 10 
Henning Hansen, Malene Guassora og Jytte Skovgaard 
 

Kontak til: 
LOF Roskilde Greve                                                        
Kildegården 5b 1.th 
4000 Roskilde 
31254129 
roskilde@lof.dk 
lof.dk/roskilde 
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