
DEN NÆRE AFTENSKOLE
I VODSKOV

TILMELDING PÅ NORD.AOF.DK SØG PÅ VODSKOV, HOLDNR.
- ELLER RING PÅ TLF. 72 13 23 01

ÅBN MUNDEN OG TAL ENGELSK
Du forstår måske en lille smule engelsk allerede, men nu vil du 
også gerne turde åbne munden og tale lidt med folk, så det ræk-
ker til almindelig hverdagsnak og kan være med til at gøre dine 
rejser nemmere og endnu mere interessante. Vi vil lære en mas-
se ord, få strikket gode sætninger sammen og hygge os med at 
få det til at lyde forståeligt. Vi tager det stille og roligt, men du 
lærer mere, end du tror! Kurset foregår i en hyggelig og åben 
atmosfære, så alle får tungen på gled og vokser med opgaverne.

Mandag kl. 18:30 - 21:05
Start 31. august
6 gange – Pris 720/603 kr.
Elin Nielsen
Vodskov Skole, Brorsonsvej 1
Hold nr. 8127

FAMILIEN GÅR I KØKKENET
WEEKENDKURSUS
Børn og forældre går i køkkenet. På kurset skaber vi gode ram-
mer for sund og ernæringsrigtig mad, og gode måltidsvaner. 
Sammen skaber vi madglæde, viden om planlægning og grund-
tilberedning. Vi arbejder med familiefavoritter ud fra sæson, 
ideer til madpakker og snacks. For familier, der laver mad sam-
men eller gerne vil i gang med det og som vil bruge en efter-
årsweekend på at motivere og glæde hinanden. 
Pris incl. en voksen og et barn.

Lørdag d. 10. og søndag den 11. september
kl. 10:00 - 15:00
Pris 720/642 kr.
Lone Jørgensen, Langholt Skole
Hold nr. 9124

WORKSHOP - 2 DAGE
CHI GONG OG TAI CHI 
Denne workshop er for dig, der har lyst til at prøve, hvad chi gong 
og tai chi er. Du bliver introduceret til legemsøvelserne i chi gong 
og tai chi og til, hvordan du med lettilgængelige øvelser kan bruge 
det i din hverdag, og derved opnå indre ro, mindre stress og mere 
energi og overskud. Chi gong betyder energi arbejde og træning 
af åndedrættet. Tai chi er også chi gong, som oprindelig stammer 
fra kampsport. Når vi laver chi gong påvirker vi stagneret energi i 
kroppen, og omdanner det til ny frisk energi, og dermed bl.a. me-
re overskud, og ro til vores nervesystem. 

Lørdag den 3. oktober, kl. 10:00 - 12:00 og
Lørdag den 11. november, kl. 10:00 - 12:00
Pris 234 /195 / 117 kr.
Hanna Sofia Larsen, Langholt Skole
Hold nr. 3195


