
 

 
Alslev aftenskole - Aktiviteter for Alle. 

Program 2018/2019 
 

 

Slægtskursus for begyndere.  

Elly K. Jessing, Vibæk, er underviser på vores nye hold, som henvender sig til 
dig, der gerne vil finde dine rødder. Holdet er for nybegyndere, og giver dig 
mulighed for at dykke lidt dybere i din families aner. Der tages 
udgangspunkt i opbygning af anetavler, søgning i kirkebøger og 
folketællinger på nettet. I kirkebøgerne vil vi søge oplysninger om fødsel, 
dåb, konfirmation, vielse og død.  
I folketællingerne vil vi søge oplysninger på folk i en bestemt husstand. Her 
vil vi finde en del oplysninger, som kan bruges til videre forskning. 
Min. 8 deltagere – Max. 12 deltagere. 
 
Pris: 350 kr. for 5 undervisningsgange a 2 timer. 
 
Tid: Mandage i ulige uger, 19.00 – 21.00. 
 
Sted: Alslev skole, et klasselokale. 
 
Datoer:  24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11. 
 
Medbring: PC, papir-blyant, oplysninger om personer født før 1960 (fødsel 
og sted, evt. død). USB-stik eller lign. til at gemme oplysningerne på. 
 
Tilmelding: på mail alslevaftenskole@gmail.com senest d. 9/9. Kursusnr. 
1424 
 

Halloween – Kom og lav græskarhoveder.
Kom og vær halloween-kreativ og lav for eksempel et 

græskarhoved, kog græskarsuppe eller rist 

græskarkernerne til en lækker snack.  

Pris: Gratis 

Tid: 10.00 – 14.00 

Sted: Hos Krusborgs Karma, Torrupvej 53. 

Dato: 28/10 

Medbring: Dit eget græskar. 

Tilmelding: ikke nødvendigt, men send gerne en mail på 
alslevaftenskole@gmail.com hvis du har lyst til at deltage. Kursusnr. 1425 
 
Kom og syng - Sangaften med Jacob Tybjerg.  
Aftenskolen indbyder til en musikalsk aften med Jacob Tybjerg, som 

er højskolelærer i Uldum. Han er kendt for foredrag og sangaftener 

landet over. Denne aften bliver med sange fra Højskolesangbogen, 

musik og små fortællinger. Der er fuld fart på og god gang i klaveret, 

med en blanding af nye og gamle sange, og selvfølgelig lidt 

julesange. Den danske sangskat er stor, gør os rige, skaber sammenhold og 

fællesskab, og så er det svært at være sur, når du synger. Så kom og nyd 

fællesskabet med en sang. 

Pris: 50 kr. Der kan købes kaffe og kage, samt øl og vand i pausen. 

Tid: 19.00 – 21.00 

Sted: Alslev Skole, Aulaen. 

Dato: 13/12 

Tilmelding: på mail alslevaftenskole@gmail.com senest d. 2/12. Kursusnr. 
1426 
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Mad for ”finere” mænd  

Martin, som er kok på Rybners i Esbjerg har endnu engang sagt JA til at 

undervise madglade mænd her i byen, så han tager med glæde en sæson 

mere. Der laves lækker mad i godt selskab og muligheden for kulinarisk 

udfoldelse er til stede. 

Der er 16 pladser på holdet. 

 

Pris: 650 kr. for 10 undervisningsgange a 3,5 time. 

Tid: Torsdage i ulige uger, 18.30 - 21.45  

Sted: Alslev Skole, Skolekøkkenet 

Datoer: 11/10, 25/10, 8/11, 22/11, 6/12, 3/1, 17/1, 31/1, 28/2, 14/3. 

Udgift på råvarer pr. gang: Ca. 100 kr., som betales til underviseren. 

Medbring: Viskestykker, karklud, evt. en skarp kniv, forklæde, drikkevarer. 

Tilmelding: på mail alslevaftenskole@gmail.com senest d. 30/9. Kursusnr. 
1436 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sy og design  
 
Vil du sy til dig selv og familien? Lære at sy eller mangler 

du inspiration til at komme i gang? Her er muligheden for 

at bruge færdige mønstre og få tilrettet til personlige mål. 

Du lærer, hvordan du syr i strækstoffer og andre vanskelige materialer. Du 

bliver fortrolig med at bruge snitmønstre og finde velegnede materialer. 

Fantasien og kreativiteten har næsten ingen grænser.Dette kursus 

henvender sig både til begyndere og øvede. 

Min. 8 deltagere. 

Lidt om underviser Rikke Hvid. Rikke er vokset op med en nål i hånden, på 

en broderifabrik med sine bedsteforældre. Tog eksamen som fashion 

designer fra designskolen Kolding og efteruddannede sig som konstruktør og 

drapør. 

Rikke underviser/har undervist på: Desigskolen Kolding, Skals - højskolen for 

design og håndarbejde, Erhvervsakademiet Sydvestdanmark, FOF 

Kolding-Vejen, AOF Kolding 

Ved siden af mit undervisningsarbejde laver jeg unika produktion af tøj og 

tasker, syr mode til private og laver designs til forskellige virksomheder. 

 
Pris: 600 kr. inkl. frokostsandwich, begge dage, fra Rikke Theilgaard. 
 
Tid: Lørdag 10.00-18.00 og søndag 10.00-16.00 
 
Sted: Alslev skole 

Datoer:  10.-11. november 2018 kursusnr. 1427 
   17.-18. november 2018 kursusnr. 1428 

Medbring: Materiale, remedier og symaskine. Drikkevarer. 
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Tilmelding: på mail alslevaftenskole@gmail.com senest d. 28/10. Husk 
kursusnr. 
 

Juleworkshop med 
læder/juledekorationer/træting  

 

Kom og vær med, når hele familien julehygger. Lav 

stjerner i læder, i mange forskellige farver. Stjernerne koster mellem 20-50 

kr. pr. stk. afhængig af størrelse. Afregnes på dagen til Rikke Hvid. Børn fra 

7 år kan deltage i følgeskab med en voksen. 

Designer Rikke Hvid, som har designet julestjernen, med ønsket om at skabe 

fornyelse, der passer i tiden og nemt kan tillaves af både store og små, 

kommer og underviser denne dag.  

Lav juledekorationer i selskab med Rikke Mikkelsen, fra Alslev. Rikke har 

forskelligt pynt med, som kan købes. Afregnes på dagen til Rikke Mikkelsen. 

Vi sørger for gran og andet grønt. Medbring lys. 

Du kan lave skønne og sjove juletræer, snemænd eller noget helt andet i 

træ, sammen med Dan, Bostrup Møbler, Alslev, som også er her denne dag. 

Min. 12 deltagere. 

Pris: 50 kr. 
 
Tid: 13.00 - 16.00 
 
Sted: Alslev skole, formningslokalet. 

Datoer:  lørdag d. 24/11 
 
Tilmelding: på mail alslevaftenskole@gmail.com senest d. 11/11. Kursusnr. 
1429 

 

 

 

Chokoladeworkshop  

 

Er du også vild med chokolade ???? Så tilmeld dig 

vores chokoladeworkshop og lav fyldte chokolader sammen med dygtige 

Susanne Blicher, som vil lære dig  at temperere chokolade og lave forskelligt 

lækkert fyld. Det bliver en dag, hvor du har fingrene i chokoladen og 

selvfølgelig også får mulighed for at smage. De fyldte chokolader kan nemt 

holde sig til jul, hvis du altså kan holde fingrene fra dem så længe :)  

Min. 8 deltagere - max. 12 deltagere. 

Der afregnes 125 kr./kg. chokolade til underviseren på dagen. 
 
Pris: 200 kr. incl en frokostsandwich fra Rikke Theilgaard. Drikkevarer 
medbringes.  
 
Tid: 10.00 - ca. 16.00 
 
Sted: Alslev skole, skolekøkkenet. 
 
Dato: 4/11 
 
Medbring: Kagedåse til dine fyldte chokolader og tøj der må blive 
chokoladebeskidt.  
 
Tilmelding: på mail alslevaftenskole@gmail.com senest d. 21/10. Kursusnr. 
1432 
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Førstehjælp til baby og barn 0-2 år. 
 
Kunne du godt bruge et førstehjælpskursus til dine børn 
eller din baby, så udbyder aftenskolen nu et 
førstehjælpskursus ved paramediciner Tommy Nowack.  
 
Der undervises i følgende: 
Anatomi,  
Blokeret luftvej,  
Børnesygdomme,  
Førstehjælp ved sygdomme,  
Førstehjælp ved Husholdning,  
Basal genoplivning. 
 
Der kan købes kaffe og kage i pausen. 
 
min 8 deltagere 
 
 

Pris: 200 kr. 

Tid: 19.00 - 21.30. 

Sted: Alslev Skole - aulaen. 

Dato: 25/9 

Tilmelding: på mail alslevaftenskole@gmail.com senest d. Kursusnr. 1433 

 
 
 

 
 
 

 

 

Kreativ Cafe 

 

Sidder du også og nørkler med garn, snor, perler eller noget andet og savner 

nogen at sparre med? Så er muligheden lige her. Alslev aftenskole åbner op 

for en kreativ cafe, hvor man kan komme med sine ting og vidensdele, finde 

inspiration eller få en hyggelig aften med andre kreative. Tag naboen, 

vennen eller veninden i hånden og vær med. Det er ikke nødvendigt at 

deltage hver gang, men kom når du har lyst og det passer dig. 

Pris: 10 kr pr. gang til kaffen/kagen (Hvem der brygger kaffen og bager 

kagen aftales på holdet) 

Tid: 19.00 – 21.00 

Sted: Et sted på skolen. Vi mødes i skolegården første gang og holder os 

opdateret på aftenskolens facebookside efterfølgende. 

Dato: Hver anden tirsdag med start den 9. oktober frem til og med uge 11. 

Tilmelding:  Ikke nødvendigt, men giv gerne en tilkendegivelse på mail 
alslevaftenskole@gmail.com senest d. 30/9, hvis du er interesseret.  
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Julebagning i Skolekøkkenet  

 

Alslev Aftenskole inviterer til fælles julebagning (småkager), for store og 

små, i Alslevs skolekøkken.  

Der vil være papir og farveblyanter, hvis børnene har lyst til at tegne en 

juletegning. 

Vi serverer gløgg, saftevand og æbleskiver, og smager selvfølgelig på 

hinandens lækre småkager. 

Vi åbner køkkenet for en hyggelig bagedag, for alle aldre, og håber at I har 

lyst til at være med. Vi håber at se rigtig mange, både børn og voksne til 

nogle hyggelige timer.  

 

Pris: 25 kr. pr. person. 

Tid: 9.00 – 12.00 

Sted: Skolekøkkenet Alslev Skole. 

Dato: Søndag d. 25/11. 

Medbring: Småkagedej, ingredienser, drys, beholdere, forme til udstikning 

eller hvad man skal bruge. 

Tilmelding: på mail alslevaftenskole@gmail.com senest d. 11/11. Kursusnr. 
1434  

 

Thaimad  

Vi fortsætter succesen med at lave autentisk thaimad. 

Sunee, som har været fast underviser her på 

aftenskolen gennem mange år, er frisk på endnu en sæson. Kom og vær 

med, det er super hyggeligt og helt igennem fantastisk mad, som 

efterfølgende kan imponere dine gæster, hvis du tør hoppe ud i det.  

Spørg gerne din nabo eller kollega om de har lyst til at deltage. Vi vil gerne 

oprette holdet hvor der laves dejlig mad i hyggeligt selskab.  – Du behøver 

slet ikke bo i byen for at deltage.  

Der er 16 pladser på holdet. 

 

Pris: 460 kr. for 6 undervisningsgange a 3 timer. 

Tid: Torsdage lige uger, 18.00 - 20.45  

Sted: Alslev Skole, skolekøkkenet 

Datoer: 6/9, 20/9, 4/10, 1/11, 15/11, 29/11. 

Udgift til råvarer pr. gang: Ca. 60-75 kr. pr. gang. 

Medbring: Viskestykker, karklud, morter, evt. skarpe knive, forklæde, 

drikkevarer. 

Tilmelding: på mail alslevaftenskole@gmail.com senest d. 31/8. Kursusnr. 
1435 
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Julestue hos Hanne og Hans Danielsen. 

 

Traditionen tro, lukker Hanne og Hans Danielsen fra 
Alslev, dørene op og sætter rammerne for en hyggelig 
julestue. Et sted, hvor det emmer af julestemning og humøret er højt.  
 
Du har mulighed for, at gå i skoven, udvælge og fælde dit eget juletræ.  
Købe en juledekoration eller andre skønne juleting i boderne. 
Bjarne Danielsen, lokal trædrejer, kommer og viser sine smukke, drejede 
træting, som selvfølgelig også sælges.. 
Du kan købe skønne og sjove juletræer, snemænd eller noget helt andet i 
træ, fra Bostrup Møbler, Alslev.  
 
Tag familien med og kom til en hyggelig julestue. 
 
Der sælges glögg og æbleskiver. 
 
Har du lyst til at sælge dine ting til julestuen, så kontakt Rikke Mikkelsen tlf. 
31 24 86 65, for nærmere info - det er gratis at have en bod. Der er 
begrænset plads, så skynd dig…… 
 
Pris: Gratis. Mulighed for at købe i boderne. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Sted: Torrupvej 17, Alslev 

Datoer:   8. - 9. december.  

 15. - 16. december. 

Tilmelding: ikke nødvendig. 
 
 

 
 
 

 
*** HUSK *** 

HUSK***HUSK***HUSK***HUSK***HUSK***HUSK***HUSK*** 
 
 

Ved tilmelding oplyses: Navn, adresse, mail, tlf, fødselsdato, 
(Bor du uden for Varde kommune oplyses hele CPR.nr.) 

og kursusnr. 
 
Betaling til reg. 6237 konto. 0000649880 i Sparekassen 
Kronjylland. 

 
 
 

Vi er glade for at kunne præsentere årets Aftenskole program 2018/19 for 
dig, med vores mange nye tiltag. Vi håber på din opbakning og glæder os til 
at byde dig velkommen på et eller flere af holdene.  
Vi har desværre også sagt farvel til vores dygtige sprogunderviser, og er 
derfor nødt til at aflyse vores tysk og engelsk hold.  
 
På vegne af Alslev Aftenskole - Janni Krusborg og Anne Katrine Lausø. 
 

 
 
 
Kontakt Alslev Aftenskole på mail: alslevaftenskole@gmail.com 
Følg også Alslev Aftenskole på Facebook 
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