*** HUSK ***
HUSK***HUSK***HUSK***HUSK***HUSK***HUSK***
Din plads på holdet er først sikret, når din betaling er registreret.
Så modtager du en bekræftende mail.
Mærk din betaling med: Navn og kursusnr.
Betaling til reg. 6237 konto. 0000649880 i Sparekassen
Kronjylland.

Vi er glade for at kunne præsentere årets Aftenskole program 2020/21 for dig.
Vi håber på din opbakning og glæder os til at byde dig velkommen på et eller
flere af holdene.

På vegne af Alslev Aftenskole - Janni Krusborg og Anne Katrine Lausø.

Alslev aftenskole
Aktiviteter for Alle.
Program 2020/2021

Printet af:

Krusborgs Karma
Velvære for sjæl og krop.

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

Byens Vinduespolering
v. Rune Degn-Pedersen
tlf. 28445058

Denne sæson i Alslev Aftenskole er, ligesom resten
af verden, påvirket af Covid-19 virus.
Vi har dog besluttet at udbyde Aftenskole i Alslev
også i sæson 2020/2021.
Vi tager selvfølgelig forbehold for regeringens
retningslinier og der kan derfor forekomme
aflysninger, hvis det bliver foreskrevet.
Aftenskolen sørger for at der er håndsprit og
mulighed for god afstand mellem deltagerne på de
forskellige hold.
Vi beder om DIN hjælp og respekt for dine
medkursister og undervisere, i forhold til at DU
melder afbud (i så god tid som muligt), hvis DU
føler dig sløj, utilpas eller syg.
Vores undervisere aflyser selvfølgelig også, hvis de
føler sig syge, og du vil få besked på en sms eller
mail.
Tak for din forståelse og samarbejdsvilje.

Mad for ”finere” mænd
Martin, som er vores “huskok” har endnu engang sagt JA til at undervise
madglade mænd her i byen, og han tager med glæde endnu en sæson med
Mad for “finere” mænd. Der laves lækker mad i godt selskab og muligheden
for kulinarisk udfoldelse er til stede.
Der er 18 pladser på holdet.
Pris: 650 kr. for 10 undervisningsgange a 3,5 time.
Tid: Torsdage i lige uger, 18.30 - 21.45
Sted: Alslev Skole, Skolekøkkenet
Datoer: 17/9, 1/10, 29/10, 12/11, 26/11, 10/12, 14/1, 28/1, 11/2, 25/2.
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. 6/9. Kursusnr.
1450
Afbud (i god tid) til Martin Hjort Ejlertsen på 20840210 (gerne sms)

Thaimad

Kom og syng - Sangaften med Anne og Gitte - Nyhed

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.

Aftenskolen indbyder til en musikalsk aften med de lokale kvinder Anne
Schmidt Nielsen og Gitte Degnemark.
Anne vil synge for og Gitte vil spille til. Alle er velkomne til en skøn aften i
dejligt selskab, hvor der synges både julesange og andre kendte eller mindre
kendte sange.
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: 350 kr. for 6 undervisningsgange a 3 timer.

Tag naboen, vennen, veninden, manden, konen eller en helt anden med til
fællessang på skolen.

Tid: Torsdage ulige uger, 18.00 - 20.45

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

Sted: Alslev Skole, skolekøkkenet

Tid: 19.00 – 21.00

Datoer: 10/9, 24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11.

Sted: Alslev Skole, Aulaen.

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

Dato: 8/12-20

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

Tilmelding: på mail alslevaftenskole@gmail.com senest d. 24/11 . Kursusnr.
1449

Tilmelding: på mail alslevaftenskole@gmail.com senest d. 30/8. Kursusnr.
1454
Afbud (i god tid) til Sunee Carlsen 24826518 (gerne SMS)

Fotokursus - Nyhed
Har du et kamera liggende derhjemme, hvor du endnu ikke er kommet
længere end auto funktionen, så er dette kursus måske noget for dig?
På fotokurset lærer du at tænke over dit motiv, der arbejdes med både den
praktiske del og den grundlæggende teori, sådan at dine billeder bliver bedre.
Kurset veksler mellem den grundlæggende teori, der bliver forklaret på et
niveau hvor alle kan være med,(også selvom du har købt dit kamera for få
dage siden).
Vi vil tage ud i det fri og arbejder med kameraet og med forskellige
problematikker ud fra den teori vi har lært forinden.
Da efteråret og vinteren er lige om hjørnet er det også oplagt at lære, hvordan
man tager gode indendørsbilleder, hver gang, eller hvordan man fremhæver
motivet ved at lave en lille dybdeskarphed i billedet.
Du kommer til at lære meget på dette kursus. Der er i alt 11 timers
undervisning, hvor du med gentagne øvelser bliver mere fortrolig med dit
kamera, og når kurset er færdigt, garanterer jeg at du tager bedre billeder end
du gjorde før kurset.
Samtidigt vil du have fået bedre styr på lukkertid, blænde, ISO, hvidbalance,
hvordan du laver en god billedkomposition, og meget mere.
Mogens Christensen fra Careteam, har over 20 års erfaring med undervisning
og har gennem årene tilpasset et super program.
Pris: 775 kr. Frokost og drikkevarer medbringes
min. 10 - max. 18 deltagere
Dato: lørdag d. 12/9 og søndag d. 12/9. Tid: kl. 9.00 - 15.00 begge dage
Sted: Alslev Skole og naturen omkring os.
Medbring: Dit kamera, opladet batteri, evt. ekstra objektiver eller blitz, godt
humør, gode idéer og gerne en computer at lægge billederne over på.
Tilmelding: alslevaftenskole@gmail.com senest d. 2. september 2020
Kursusnr. 1448

Chokoladeworkshop. Bemærk 2 hold !!!
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 150 kr./kg. chokolade til underviseren på dagen.
Pris: 250 kr. Frokost og drikkevarer medbringes.
Tid: 10.00 - ca. 16.00
Sted: Alslev skole, skolekøkkenet.
Dato:
Lørdag d. 21/11 - kursusnr. 1451
Lørdag d. 12/12 - kursusnr. 1452
Medbring: Kagedåse til dine fyldte chokolader og tøj der må blive
chokoladebeskidt.
Tilmelding: på mail alslevaftenskole@gmail.com senest d. 8/11
Afbud (i god tid) på mail alslevaftenskole@gmail.com

Kunstterapi - med Marianne Sigersted fra Orten - Nyhed
Kunst og kreativitet har overraskende mange fordele for den menneskelige
psyke. Det at være kreativ kan være med til at forbedre evnen til at udvikle
nye ideer, vedligeholde mentale funktioner, give livsglæde og flow, samt
forbedre læring og hukommelse.

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.
Min. 8 personer
Pris: 25 kr. pr. person.

Oplæg: Med sin baggrund som sygeplejerske og kunstner, tilbyder Marianne
en unik oplevelse, hvor hun starter med et oplæg, hvor hun fortæller om
kunst og kreativitet i forhold til dit mentale helbred.
Workshop : I den efterfølgende workshop vil Marianne inspirere dig ved at
sætte rammerne for en kreativ opgave. Under workshoppen vil du ved hjælp
af kreativiteten få ro på hjernen, og komme helt ned i gear med
nervesystemet. En unik oplevelse med flow og fokus hvor den indre
motivation får prestige, belønning og karakter til at træde i baggrunden, og
ikke mindst hvor fordybelse og fokuseret opmærksomhed ind i kunst og
kreativitet er med til at få dig ned i dybere hukommelseslag, hvor nye
indsigter måske finder vej. Endeligt vil du få ideer til hverdags kreativitet, som
med fordel kan hjælpe dig til at finde ind i et flow, en ro, og livsglæde.
Pris: 650 kr incl. materialer.
Frokost og drikkevarer medbringes
min. 8 deltagere - max. 15 deltagere

Tid: 9.00 – 12.00
Sted: Skolekøkkenet Alslev Skole.

Dato: Lørdag d. 13/3 Tid: kl. 10.00 - 15.00

Dato: Søndag d. 28/11 eller 5/12?????????????

Sted: Alslev Skole - formningslokalet

Medbring: Småkagedej, ingredienser, drys, beholdere, forme til udstikning
eller hvad man skal bruge.

Tilmelding: på mail alslevaftenskole@gmail.com senest d. 28/2. Kursusnr.
1456.
Marianne kan ved spørgsmål kontaktes på tlf 24629536 eller mail:
kontakt@rotilatgro.nu se hjemmeside: www.rotilatgro.nu

Tilmelding: på mail alslevaftenskole@gmail.com senest d. 15/11. Kursusnr.
1453
Afbud (i god tid) på mail alslevaftenskole@gmail.com

Kvinde - kend dit håndværktøj (KUN for kvinder) - Nyhed
Alslevs lokale handymand Bent Ahlmann, har sagt ja til at undervise et hold
kvinder i brugen af helt almindeligt håndværktøj i hjemmet.
Så kære kvinder - kom ud af busken og deltag på holdet, hvor du lærer at
klare diverse små håndværkeropgaver og småreparationer selv. Det kunne
f.eks. være hvordan du hænger billeder op med de rigtige rawplugs i forhold
til væggens materiale, hvordan du servicerer din egen eller børnenes cykler
f.eks strammer og smører kæden etc., hvordan du tjekker op på
plæneklipperen,bygger en redekasse eller lignende. Mulighederne er mange.
Skriv gerne, ved tilmelding, hvis du har ønsker eller ideer til holdet, så vil Bent
forsøge at imødekomme disse.
Bent Ahlmann driver sin egen forretning, Bents Værksted, så måske du
allerede kender hans ekspertise. Han har mangeårig erfaring med alle former
for reparationer og er en rigtig “gør det selv mand”, der gerne lærer fra sig.
Første mødegang laves der et fuglefoderbræt. Materialepris ca. 100-150 kr.
afregnes til underviseren. Derefter er mulighederne frie til egne projekter.
Pris: 350 kr - Min. 8 deltagere - max. 16
Tid: tirsdage kl. 19.00 - 21.00

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.

Sted: Alslev Skole - i sløjd lokalet

Tid: 10.00 - 16.00

Dato: 20/10, 27/10, 3/11, 10/11, 17/11, 24/11

Sted: Torrupvej 17, Alslev

Tilmelding: mail alslevaftenskole@gmail.com senest d. 4/10. Kursusnr.1457
Se mere om underviser Bent Ahlmann her: https://www.bentsvaerksted.dk/
eller på facebook https://www.facebook.com/bentsvaerksted/

.

Datoer: 12. - 13. december.
19. - 20.. december.
Tilmelding: ikke nødvendig.

Kreativ Cafe

Går du med en underviser i maven og gerne vil dele din interesse
med andre, så kontakt os gerne.
Måske har du et ønske til en aktivitet….
eller nyt hold i programmet.

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: mandage i lige uger kl. 19.00 – 21.00

Så kontakt gerne Aftenskolen på mail:
alslevaftenskole@gmail.com
Mvh. Janni Krusborg og Anne Katrine Lausø

Sted: Et sted på skolen. Vi mødes i skolegården første gang og holder os
opdateret på aftenskolens facebookside efterfølgende.
Dato: 14/9, 28/9, 26/10, 9/11, 23/11, 7/12 (med mulighed for at forlænge
holdet, hvis I har lyst til det).
Tilmelding: på mail alslevaftenskole@gmail.com senest d. 31/8, hvis du er
interesseret. Kursusnr. 1455.
Har du spørgsmål, eller er i tvivl om holdet er noget for dig, så kontakt:
Pia Bannwart Thomsen på tlf 40948661 (gerne sms) for mere info om holdet.

Programmet er printet af:

Info:

Krusborgs Karma
Velvære for sjæl og krop.
v. Janni Krusborg
Torrupvej 53, 6800 Varde
tlf. 71783688
www.krusborgskarma.dk
https://www.facebook.com/krusborgskarma/

Byens Vinduespolering
v. Rune Degn-Pedersen
tlf. 28445058

Alslev Aftenskole er en afdeling af
Alslev Borgerforening.
Vi arbejder på at udvikle og skabe en
attraktiv by.
En by med mulighed for at lære andre
at kende, samtidig med at du hygger
dig i din fritid og måske lærer nyt ☺

Vi glæder os til at byde dig velkommen
i Aftenskolen.
I år med flere nye hold på programmet.

