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HUSK TIL VORES ALMENE KURSER 
ER DER REDUCERET PRIS 

FOR PENSIONISTER, LEDIGE, 
SYGEMELDTE OG STUDERENDE!

Den Nære Aftenskole
i Hvorup 

SÅ ER VI KLAR MED SÆSONENS NYE PROGRAM I VORES NÆRE AFTENSKOLE I HVORUP. 
TANKEN ER STADIG, AT VI SAMMEN SKABER NOGLE SPÆNDENDE AKTIVITETER I AFTENSKOLEN 
OG DU FÅR MULIGHEDEN FOR BÅDE LÆRING OG SOCIALT SAMVÆR I DIT EGET LOKALOMRÅDE. 

NOGLE AKTIVITETER FORSÆTTER, ANDRE ER NYE. VEL MØDT!

I AFTENSKOLEN AFVIKLER VI AKTIVITETER I HENHOLD TIL DE RETNINGSLINJER 
SOM MYNDIGHEDERNE ANBEFALER IFT. FORSAMLINGER OG HYGIEJNE.



BLOMSTERKURSUS FOR ALLE
På disse kurser ser du forskellige teknikker 
indenfor blomsterverden, så i starten af hvert 
kursus vil du blive præsenteret for en ny idé. 
Herefter er det din tur. Du skal selvfølgelig lave 
det du brænder for, jeg guider dig undervejs.

1. gang:    Plantearrangement - er vejret godt, 
sidder vi udenfor, så husk en varm 
trøje.

2. gang:   Buket- og blomsterdekoration.  
Vi bruger de blomster, vi typisk ser i 
supermarkeder når vi handler, eller 
blomster vi finder i naturen eller fra 
jeres haver.

3. gang:   Vi laver dørkranse samt dekorationer 
til din havebænk, til kirkegården eller 
lige der hvor du har brug for.

4. gang:   Denne gang laver vi en dekoration 
hvor vi bruger et mix af tørrede  
planter, blomster og grene.

5. gang:   Juledekorationer/træer.
6. gang:   Adventdekoration/krans og  

juledekorationer

6 gange - kr. 702 / 585
Glimmengaard, Høvejen 109A
Tove Kristensen

Tirsdag kl. 13:00 - 15:15
Start 22. september
Holdnr. 5228

Onsdag kl. 14:30 - 16:45
Start 23. september
Holdnr. 5229

Onsdag kl. 18:30 - 20:45
Start 23. september
Holdnr. 5230

Medbring: forklæde, 1 rulle affaldssække, engangs-
handsker, grensaks, saks, trælim der tørrer klart op,  
1 spand, et gammelt glas, en skål, grene eller andet 
materiale du vil lime sammen. Der er mulighed for at 
købe de ting du skal bruge hos mig.

LIMTEKNIK
Kom og bliv præsenteret for grundprincipperne i limteknik 
når vi forvandler grene og tørrede græsser til unikke natur-
ting. En teknik, hvor vi ved hjælp af trælim, kan binde for-
skellige naturmaterialer sammen.

Tirsdag den 6. oktober, kl. 18:30 - 20:45
kr. 117 / 98
Glimmengaard, Høvejen 109A
Tove Kristensen
Holdnr. 5232

Medbring gerne en beskæresaks. Og egen forplejning. 
Materialepris ca. kr. 150,-

PILEFLET FOR BEGYNDERE
Du lærer pileflet fra bunden og til et mindre færdigt produkt. 
Du får viden om arbejdet med pil og lærer teknikker til at 
arbejde med pil. Der vil være forskellige pileflet produkter, 
som du kan lade dig inspirere af.

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. 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 på et lille hold i en 
hyggelig og åben atmosfære, så alle får tungen på gled og 
vokser med opgaverne.

Mandag kl. 10:00 - 12:45
Start 28. september
6 gange - kr. 702 / 585
Glimmengaard, Høvejen 109A
Elin Nielsen
Holdnr. 8125

KOM VIDERE MED DIN STRIKNING
Vil du lære at strikke eller bare blive lidt bedre?. Vi strikker en 
trøje med hvad alt dette indebærer. Sammen gennemgår vi 
hele processen og hver mødegang vil der være en lille teknisk 
øvelse og forskellige fifs, som du kan arbejde videre med, 
også der hjemme. Medbring garn og en opskrift.

Torsdag kl 19:00 - 21:15
Datoer: 1., 8., 29. oktober og 5. november
4 gange - kr.  480/402
Glimmengaard, Høvejen 109A
Johanne Thomsen
Hold nr. 5285
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Medbring kniv, grensaks og evt.  
limpistol. Mulighed for at købe  
materialer, du må også medbringe  
egne materialer.

Du kan se mere på min hjemmeside 
www.glimmengaard.dk 

og du kan følge mig 
på facebook og instagram.

Medbring kniv, grensaks og evt. limpistol. Nogle gange 
bruger vi også værktøj som hammer, knibtang og bore-
maskine. Der er mulighed for at købe forskellige mate-
rialer hos mig. Du må også gerne medbringe egne 
materialer.

JULENS DEKORATIONER
På dette kursus vil vi lave alle de hyggelig ting, der hører julen 
til. I starten af hvert kursus, vil du blive præsenteret for en 
ny idé. Herefter er det din tur. du skal selvfølgelig lave det, du 
brænder for, jeg guider dig undervejs. Har du et smukt fad, 
en potte og julepynt du er ekstra glad for, så tag det endelig 
med.
1. gang:   Dørkranse samt dekorationer til din havebænk,  

til kirkegården, ja til lige der hvor du har brug for  
en hyggelig juleting.

2. gang:   Juledekorationer og træer
3. gang:   Adventsdekorationer og -kranse
4. gang:   Julebuket og - dekorationer.

Tirsdag den 3. november, kl. 18:30 - 20:45
4 gange - kr. 468 / 390
Glimmengaard, Høvejen 109A
Tove Kristensen
Holdnr. 5231

ORIGAMI - WORKSHOP
Den japansk-kinesiske papirfoldekunst. Vi folder kunstneri-
ske modeller af kvadratisk papir. Der vil være mulighed for at 
øve sig med enkle modeller og senere lidt sværere - både 
med juletema og andet fx traner, æsker og kusudamastjer-
ner. Lær mere om håndværket, materialevalg m.m. 
Udgifter til materialer kr. 30-40 kr.

Lørdag den 31. oktober kl. 10:00 -14:00
kr. 225/192
Glimmengaard, Høvejen 109A
Anna Christensen
Hold nr. 5284

Lørdag den 24. oktober
kl. 9:00 - 16:00
Holdnr. 5250
kr. 312 / 260
Glimmengaard, Høvejen 109A
Anne Abildgaard

Søndag den 25. oktober 
kl. 9:00 - 16.00
Holdnr.  5289
kr. 312 / 260
Glimmengaard, Høvejen 109A
Anne Abildgaard


