
Den Nære Aftenskole
Kystbyerne: Egense - Mou - Dokkedal 

HAR DU LYST TIL SELV AT UNDERVISE 
I DEN NÆRE AFTENSKOLE I  

– KYSTBYERNE EGENSE-MOU-DOKKEDAL 
SÅ KONTAKT OS. 

HAR DU IDEER TIL AKTIVITETER
HØRER VI OGSÅ GERNE FRA DIG.

ANITA ROKKEDAL AOF TLF. 29 61 77 22 
ELLER AR@AOFNORD.DK 

SÆRLIGE TILSKUD TIL BEVÆGELSESKURSER UNDER PROJEKT ”BEVÆG DIG FOR LIVET”
For at understøtte projekt ”Bevæg dig for livet” yder Aalborg Kommune et ekstraordinært 
tilskud på 20 kr. pr. undervisningslektion ved deltagelse i bevægelsestilbud frem til den 
1. juni 2022 til følgende gruppers, som er bosiddende i Aalborg Kommune ved kursusstart: 
Førtidspensionister, dagpengemodtagere, kontanthjælps – og sygedagpengemodtagere. 
Kurser der berettiger til forhøjet tilskud er mærket med * 
Rabatprisen er anført som billigste pris ved alle kurser.

CHI GONG - HENSYNSTAGENDE HOLD *
Golden Wings Chi gong er blide meditative øvelser med fokus 
på åndedrættet. I Kina kaldes de ”øvelserne for et langt liv” 
og de giver ny energi, styrker immunforsvaret, beroliger sin-
det, mindsker stress og giver dig en indre ro. Din koncentra-
tion bedres og din selvtillid øges. Når du udfører Chi gong 
bevæger du dig langsomt, og i dit eget tempo. Lidt efter lidt 
bliver bevægelserne mere sikre og rolige, hvilket bevirker, at 
du selv bliver mere bevidst, mere rolig og kommer tilstede i 
nuet. Holdet er for dig, der har brug for hensyntagen til øvel-
serne. Øvelserne kan foregå stående, siddende og liggende.

Torsdag kl. 13:30 - 14:15
Start 10. september
10 gange - kr. 440
Egense Forsamlingshus
Hanna Sofia Larsen
Hold nr. 3196

CHI GONG *
Vi laver enkle blide og meditative øvelser med fokus på dit 
åndedræt. Du træner din evne til at mærke dig selv og din 
krop, får styrket din krops selvhelbredende kræfter og øver 
dig i at være mere nærværende og til stede i nuet. Dit udbyt-
te vil være indre ro, mindre stress, bedre koncentration og 
mere energi og overskud. Med Chi Gong bevæger du dig lang-
somt i dit eget tempo, og lidt efter lidt bliver dine bevægelser 
mere bevidste, mere sikre og mere rolige.

Torsdag kl. 15:00 - 16:10
Start 10. september
10 gange - kr. 585 / 487 / 293
Egense Forsamlingshus
Hanna Sofia Larsen
Hold nr. 3193

TILMELDING TIL AKTIVITETERNE KAN SKE 
TIL TLF. 72 13 23 01 ELLER PÅ NORD.AOF.DK 
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GRATIS FOREDRAG:
HAVPLAST, STRAND OG GENBRUG 
V/ JULIE MÜLLER
I Strandet er det vores mission at sætte fokus på 
havplastproblemet. Vi fortæller spændende og 
øjenåbnende beretninger om plast og havet - i 
både en lokal og global kontekst. Når vi går tur 
ved stranden, sejler, surfer eller bader ser vi ofte 
med bekymring, store mængder af plastaffald.
Vi elsker havet, bølgerne og naturen, og vi arbej-
der derfor, at fjerne alt den strandede plast og 
forhindre at den igen bliver søsat. I Strandet 
genanvender vi en del af den plastik vi indsamler, 
herved giver vi plasten ny værdi i nye produkter. 
Kom og hør mere om plastik, hvad plast har at 
gøre med CO2 udledning og vandforbrug og om 
vores strandrensninger, genanvendelse og ud-
vikling af nye plastprodukter.
Denne dag sætter vi i samarbejde med sejlklub-
ben fokus på plast og grønne tiltag. Kom og vær 
med. Der bliver noget for både voksne og børn, 
bl.a. skal vi arbejde med at omdanne plast i vores 
plastmaskine.
Lettere forplejning.
Støttet af Kulturministeriet.

Tirsdag den 29. september, kl. 17:00 - 19:00
Egense Sejlklub, Kystvejen 1
kr. 0
Holdnr. 0627

GRATIS WORKSHOP
VI MALER I DET FRI - EFTER FRI FANTASI
I denne tid søger vi ro og fordybelse og måske ønsker du at 
udleve kreative evner. Kom og vær’ med, når vores kunstner 
Kung Hansen kommer på besøg. Sammen med Sejlklubben 
maler vi i det fri med tæerne i græsset og solen i nakken. 
For alle familiens medlemmer. 
Der vil være materialer.

Lørdag den 5. september, kl. 14:00 - 16:00
kr. 0
Sejlklubben Egense, Kystvej 1
Kung Nanthawan Hansen
Bare mød op - der er ingen tilmelding.

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 
rækker til almindelig hverdagsnak og kan være med til at gøre 
dine rejser nemmere og endnu mere interessante. Vi vil lære 
en masse 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.

Tirsdag kl. 18:30 - 21:15
Start 28. september
6 gange - kr. 720 / 603
Mou Skole, lokale 1
Elin Nielsen
Hold nr. 8129

TILMELDING TIL AKTIVITETERNE KAN SKE 
TIL TLF. 72 13 23 01 ELLER PÅ NORD.AOF.DK 

– SKRIV EGENSE MOU DOKKEDAL ELLER HOLDNR. I SØGEFELTET OG 
KURSERNE KOMMER FREM – KLAR TIL DIN TILMELDING!

GRATIS FOREDRAG:
EN KYSTNÆR SOMMERTUR 
TIL FRANKRIG OG HJEM IGEN 
V/STEEN FREDERIKSEN
Et spændende foredrag om at sejle. I 2017 sejlede OcEan på 
sommertur til Frankrig, turen gik sydpå gennem Danmark, 
gennem Kielerkanelen ind i Holland helt til Belgien. Derefter 
blev det udenskærs sejlads i den Engelske Kanal helt til Nor-
mandiet. Hør om en spændende tur og se de mange billeder. 
Der vil være kaffe og kage.

Søndag 8. november, kl. 15:00 - 16:40
Egense Sejlklub, Kystvejen 1
kr. 0
Holdnr. 0326


