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Velkommen til  

Lille Skole for Voksne i Aalborg 
Lille Skole for Voksne i Nordjylland er en forening, der tilbyder undervisning for psykisk sårbare mennesker i hen-
hold til lov om folkeoplysende voksenundervisning.  
 
Skolen er godkendt i Jammerbugt, Brønderslev, Hjørring, Vesthimmerland, Rebild, Mariagerfjord og Aalborg Kom-
mune. 
  
Hensyntagende undervisning 
Undervisningen på Lille Skole for Voksne sker under hensyntagen til din psykiske sårbarhed. Du er berettiget til at 
gå til hensyntagende undervisning, hvis du ikke kan følge et almindelige hold inden for det pågældende emne. 
Hensyntagende undervisning har færre kursister pr. hold. Det varierer fra 6-8 kursister pr. hold afhængig af, hvil-
ken kommune kurset afholdes i. Der er således mulighed for at tage individuelle hensyn til dine problemer.  
Ved første mødegang kan du skulle skrive under på en deltagererklæring, hvor du bekræfter, at du er 
”handicappet” i forhold til emnet.  
  
Deltagerbetaling 
Der opkræves en deltagerbetaling for alle vores kurser. Deltagerbetaling varierer fra kommune til kommune, da de 
forskellige kommuner giver forskellige tilskud til folkeoplysende voksenundervisning. 
  
Du skal være opmærksom på, at der på nogle kurser er udgifter til materialer.  
  
Tilmelding 
Du skal tilmelde dig på vores hjemmeside www.sindskole.dk. Find det kursus du er interesseret i ude i kursusover-
sigten til venstre, åben filen og tilmeld dig under kurset. Har du problemer med at tilmelde dig på hjemmesiden, er 
du velkommen til at ringe til os eller komme ind på skolen. 
  
Når der er kursister nok tilmeldt til, at kurset kommer i gang, vil du modtage bekræftelse og et girokort.  
  
Din tilmelding er bindende og er afgørende for at et hold kommer i gang. Vi kan derfor ikke tilbagebetale din delta-
gerbetaling hvis du fortryder eller stopper på holdet. 
 
Har du en god idé til et nyt hold, modtager vi gerne dit forslag. 

Vi glæder os til møde dig!                         

Der tages forbehold for trykfejl 

 

Afdelingsleder for Lille Skole for Voksne, Aalborg 
Anita Weje         

T: 25 54 85 98 
anita@sindskole.dk 

http://www.sindskole.dk


KREATIV 

ÅBENT  

KERAMIKVÆRKSTED 

Holdnr.: 2018001 

Underviser: Inge Frederiksen 

Torsdage i ulige uger  

kl. 15.00 - 17.45 

Periode: 18/1 - 21/6 

10 mødegange á 3 lektioner 

Pris:  kr. 450,- 

TILMELD 

Vi arbejder med stentøjsler og ud-

forsker de muligheder materialet 

har. Der er mulighed for at være 

kreativ og lave f.eks. krus, fade, 

skulpturer m.m. Der er mulighed for 

at bruge værkstedets mange gips-

forme og glasurer. 

 

 

 

 

 

KERAMIK MED TRYK OG 

TRANSFER 

Holdnr.: 2018002 

Underviser: Inge Frederiksen 

Mandage kl. 9.00 - 11.45 

Periode: 8/1 - 18/6 

20 mødegange á 3 lektioner  

Pris:  kr.  900,- 
TILMELD  

Her er chancen for at være kreativ 

og lave spændende keramik i både 

stentøj og porcelæn. Vi udforsker 

leret og afprøver teknikker med tryk 

og transfer (overføringsbilleder). 

Der vil være mulighed for at lave 

krus, fade, skulpturer, vaser m.m. 

På kurset arbejder du i stentøjsler, 

samt flydende porcelænsler, som 

støbes i gipsforme. Vi gennemgår 

teknik, dekorationsmuligheder m.m. 

 

 

KERAMIK OG  

PORCELÆNSSTØBNING 

Holdnr.: 2018003 

Underviser: Inge Frederiksen 

Mandage Kl. 12.00 - 14.45 

Periode: 8/1– 18/6 

20 mødegang á 3 lektioner 

TILMELD 

 

Holdnr.: 2018004 

Underviser: Inge Frederiksen 

Torsdage kl. 12.00 - 14.45 

Periode: 11/1 - 21/6 

20 mødegang á 3 lektione 

Pris:  kr. 900,- 

TILMELD 

Vi samles om leret og lader os inspi-

rerer af hinanden og de muligheder 

materialet har. Det er chancen for at 

være kreativ og lave spændende 

keramik i både stentøj og porcelæn. 

Der vil være mulighed for at lave 

krus, fade, skulpturer, knapper, 

vaser mm. 

KERAMIK OG  

GIPSFORME 

Holdnr.: 2018005 

Underviser: Inge Frederiksen 

Fredage kl. 9.00 – 11.45 

Periode: 12/1 - 15/6 

18 mødegange á 3 lektioner 

Pris:  kr. 810,- 

TILMELD 

Vi samles om leret og lader os inspi-

rere af hinanden og de muligheder 

materialet har. Det er chancen for at 

være kreativ og lave spændende 

keramik i både stentøj og porcelæn. 

Der vil være mulighed for at lave 

bla. krus, fade, skulpturer samt 

gipsforme. På kurset arbejder vi i 

alm. stentøjsler, samt flydende por-

celænsler, som støbes i gipsforme.  

Tilmelding på www.sindskole.dk 

http://www.sindskole.dk/lille-skole-for-voksne/kursusoversigt/kreativ/?classId=3b726b9a-918e-4272-a660-a82a00a40671
http://bit.ly/2jJOUTe
http://www.sindskole.dk/lille-skole-for-voksne/kursusoversigt/kreativ/?classId=a0a200c5-c79f-4f62-82e6-a82a00a8937f
http://www.sindskole.dk/lille-skole-for-voksne/kursusoversigt/kreativ/?classId=9a507bc7-1dac-4516-95c6-a82a00ad68ca
http://www.sindskole.dk/lille-skole-for-voksne/kursusoversigt/kreativ/?classId=cd4ace52-2aa5-4310-9ac4-a82a00aee6b9
http://www.sindskole.dk/lille-skole-for-voksne/kursusoversigt/kreativ/?classId=cd4ace52-2aa5-4310-9ac4-a82a00aee6b9


 

 

GLASKUNST 

Holdnr.: 2018006 

Underviser: Inge Frederiksen 

Tirsdage kl. 15.00 - 17.45 

Periode: 9/1 - 19/6 

21 mødegange á 3 lektioner 

Pris:  kr. 945,- 

TILMELD 

Kurset er for dig, der gerne vil 

arbejde med glas, glasperler på 

gasbrænder eller støbe glas i form. 

Du kan lære at lave figurer, fade, 

perler, smykker, orkidépinde, for-

me m.m. Kun fantasien sætter 

grænser. Vi gennemgår glassets 

muligheder og ser hvordan farver-

ne smelter sammen. Der er gode 

muligheder for at udfolde din egen 

kreativitet og bruge værkstedets 

mange maskiner. 

 

 

STØB DIT PERSONLIGE 

SMYKKE 

Holdnr.: 2018007 

Underviser: Janne Larsen 

Onsdage kl. 12.15 -15.00 

Periode: 17/1 - 6/6 

19 mødegange á 3 lektioner 

Pris:  kr. 855,- 

TILMELD 

Kurset er for både nybegyndere og 

øvede. Du kan fremstille ringe, 

vedhæng, armbånd m.m. v.h.a. 

støbning, lodning, indfatning af 

sten m.m. 

Du kan arbejde med sølv, tin, horn 

og eksotiske træsorter og læder. 

 

 

 

 

SYMASKINE FOR  

BEGYNDERE 

Holdnr.: 2018008 

Underviser: Mette Thrysøe  

Tirsdage kl. 12.00 - 14.45 

Periode: 9/1 - 20/3 

10 mødegange á 3 lektioner 

Pris:  kr. 450,- 

TILMELD 

Har du brug for et nyt symaskine-

kørekort? Vi starter helt fra bun-

den, med at lære en symaskine og 

dens muligheder at kende. Under-

vejs syr vi små projekter som pu-

der, muleposer, kosmetikpunge og 

lign. 

 

 

SYMASKINE FOR  

BEGYNDERE 

Holdnr.: 201809 

Underviser: Mette Thrysøe  

Tirsdage kl. 12.00 - 14.45 

Periode: 3/4 - 12/6 

11 mødegange á 3 lektioner 

Pris:  kr. 495,- 

TILMELD 

Har du brug for et nyt symaskine-

kørekort? Vi starter helt fra bun-

den, med at lære en symaskine og 

dens muligheder at kende. Under-

vejs syr vi små projekter som pu-

der, muleposer, kosmetikpunge og 

lign. 

STRIK OG HÆKLING 

FOR ALLE 

Holdnr.: 2018010 

Underviser: Mette Thrysøe 

Onsdage kl. 13.00 - 14.50 

Periode: 10/1 - 20/6 

22 mødegange á 2 lektioner 

Pris:  kr. 660,- 

TILMELD 

Strikning og hækling er meget 

oppe i tiden og her kan alle være 

med. Dette er både for dig, som 

aldrig har hæklet eller strikket før, 

og for dig, som allerede har erfa-

ring. Strikning og hækling kan 

være næsten meditativt at arbej-

de med og følelsen af at skabe 

noget med hænderne er en rar 

oplevelse. Vi lærer de grundlæg-

gende teknikker og de forskellige 

masker og forkortelser at kende. 

Der tilbydes også mange nye 

teknikker og mønstre. Vi lærer at 

læse en opskrift og at hækle/

strikke efter et diagram. Medbring 

selv garn og strikkepinde/

hæklenåle. 

 

STRIK OG HÆKLING 

FOR ALLE 

Holdnr.: 2018011 

Underviser: Mette Thrysøe 

Onsdage kl. 15.00 - 16.50 

Periode: 10/1 - 20/6 

22 mødegange á 2 lektioner 

Pris:  kr. 660,- 

TILMELD 

Strikning og hækling er meget 

oppe i tiden og her kan alle være 

med. Dette er både for dig, som 

aldrig har hæklet eller strikket før, 

og for dig, som allerede har erfa-

ring. Strikning og hækling kan 

være næsten meditativt at arbej-

de med og følelsen af at skabe 

noget med hænderne er en rar 

oplevelse. Vi lærer de grundlæg-

gende teknikker og de forskellige 

masker og forkortelser at kende. 

Medbring selv garn og strikke-

pinde/hæklenåle. 

STRIK OG HÆKLING 

Holdnr.: 2018012 

Underviser: Mette Thrysøe 

Fredage kl. 9.00 - 11.45 

Periode: 12/1 - 23/3 

10 mødegange á lektioner 

TILMELD 

Holdnr.: 2018013 

Underviser: Mette Thrysøe 

Fredage kl. 9.00 - 11.45 

Periode: 6/4 - 22/6 

10 mødegange á lektioner 

Pris:  kr. 450 ,- 

TILMELD 

Strikning og hækling er meget 

oppe i tiden og her kan alle være 

med. Dette er både for dig, som 

aldrig har hæklet eller strikket før, 

og for dig, som allerede har erfa-

ring. Strikning og hækling kan 

være næsten meditativt at arbej-

de med og følelsen af at skabe 

noget med hænderne er en rar 

oplevelse. Vi lærer de grundlæg-

gende teknikker og de forskellige 

masker og forkortelser at kende. 

Der tilbydes også mange nye 

teknikker og mønstre. Vi lærer at 

læse en opskrift og at hækle/

strikke efter et diagram. Medbring 

selv garn og strikkepinde/

hæklenåle. 

 

FOTOSAFARI 

Holdnr.: 2018014 

Underviser: Jan Høst-Aaris 

Torsdage kl. 16.00 - 18.45 

Periode: 11/1 - 8/3 

8 mødegange á 3 lektioner 

Pris:  kr. 360,- 

TILMELD 

Kom med på fotosafari, hvor du 

fanger flotte og spændende moti-

ver med dit kamera i naturen 

samt i og omkring Aalborg. Uan-

set om du har et rigtigt kamera 

eller en smartphone får du en 

masse gode oplevelser og smukke 

billeder med hjem. Vi hygger os, 

fotograferer, nyder det gode for-

årsvejr, spiser medbragt kage og 

har det sjovt på fotosafari. 

NYT! 

NYT! 

NYT! 

http://www.sindskole.dk/lille-skole-for-voksne/kursusoversigt/kreativ/?classId=b414b0b9-535d-4a6f-b40f-a82a00e791fd
http://www.sindskole.dk/lille-skole-for-voksne/kursusoversigt/kreativ/?classId=dd0db352-436c-40fe-8e2e-a80a00aff216
http://www.sindskole.dk/lille-skole-for-voksne/kursusoversigt/kreativ/?classId=3660932d-246b-4be2-82e3-a82d00cf658d
http://www.sindskole.dk/lille-skole-for-voksne/kursusoversigt/kreativ/?classId=f036207e-465b-44f5-8534-a82d00de8610
http://www.sindskole.dk/lille-skole-for-voksne/kursusoversigt/kreativ/?classId=c0ec6309-3ec6-4a2d-9a9a-a82d00e120f3
http://www.sindskole.dk/lille-skole-for-voksne/kursusoversigt/kreativ/?classId=e558d04f-e8f4-45ef-aff8-a82d00e311b8
http://www.sindskole.dk/lille-skole-for-voksne/kursusoversigt/kreativ/?classId=b4a19f62-5481-4863-b30b-a82d00e3c7a8
http://www.sindskole.dk/lille-skole-for-voksne/kursusoversigt/kreativ/?classId=a62a9f95-a98b-460b-a439-a82d00e44e5b
http://www.sindskole.dk/lille-skole-for-voksne/kursusoversigt/kreativ/?classId=649ee2f9-bb02-4ba1-98bd-a82d00e99adf


TRÆMASSE DUKKER 

Holdnr.: 2018015 

Underviser: Anne-Marie Jensen 

Mandage kl. 18.00 - 20.45 

Periode: 15/1 - 5/2 

4 mødegange á 3 lektioner 

Pris:  kr. 180,- 

TILMELD 

Har du lyst til at prøve kræfter med 

en ny og sjov hobby? Så skal du 

prøve at lave dukker eller trolde i 

træmasse. Det er et nemt materiale 

at arbejde med. Dukkerne bringes til 

live gennem maling og tøj, som vi 

selvfølgelig også laver på holdet. 

Materialeudgifter vil forekomme. 

 

 

GRAFITTI 

Holdnr.: 2018016 

Underviser: Siv Annisdottìr 

Mandage kl. 18.00 - 19.50 

Periode: 9/4 - 7/5 

5 mødegange á 2 lektioner 

Pris:  kr. 150 ,- 

TILMELD 

Har du lyst til at prøve kræfter med 

graftig? At planlægge, skitsere og 

udføre dit helt eget kunst værk? 

Så er her holdet med en garvet gra-

fittig kunstner som har været aktiv i 

mak:vrk og har lavet en masse work-

shops. Du behøver ikke have prøvet 

det før. 

Prisen er plus materialer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANGA TEGNING 

Holdnr.: 2018017 

Underviser: Pi Olsen 

Tirsdage kl. 18.00 - 20.45 

Periode: 9/1 - 20/3 

10 mødegange á 3 lektioner 

Pris:  kr. 450,- 

TILMELD 

Kurset er for alle, der kan lide at 

tegne og har interesse i den over-

drevne, japanske tegnestil manga. 

Der er plads til at tegne, lige hvad du 

vil og få inspiration af dine medkursi-

ster. Vi gennemgår de mest basale 

elementer ved stilen og kan derefter 

fordybe os i de store, skinnende 

øjne, hænderne eller de nuttede 

ansigter. Der arbejdes med blyant og 

papir. 

 

TEKSTIL UPCYCLING 

Holdnr.: 2018018 

Underviser: Mette Thrysøe 

Onsdage kl. 18.00 - 20.45 

Periode: 10/1 - 21/3 

10 mødegange á 3 lektioner 

Pris:  kr. 450,- 

TILMELD 

Alt kan bruges igen! En gammel slidt 

T-shirt eller skjorte, dine gamle cow-

boybukser eller den broderede pude 

fra oldemor, selv bæreposer kan 

bruges til noget! Vi syr, strikker, 

hækler, fletter og meget mere. Der 

kan trylles fantastiske ting frem af 

ingenting! 

 

 

KREATIV TIRSDAG 

Holdnr.: 2018019 

Underviser: Mette Thrysøe 

Tirsdage kl. 9.00 - 11.45 

Periode: 9/1 - 20/3 

10 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 450,- 

TILMELD 

På kreativ tirsdag er der plads til lidt 

af hvert. Vi laver små og store hob-

byprojekter, maler, tegner, syr, klip-

per og klistrer, hækler, filter og me-

get mere. Alle kan være med! 

 

KREATIV TIRSDAG 

Holdnr.: 2018020 

Underviser: Mette Thrysøe 

Tirsdage kl. 9.00 - 11.45 

Periode: 3/4 - 19/6 

11 mødegange á 3 lektioner 

Pris:  kr. 495,- 

TILMELD 

På kreativ tirsdag er der plads til 

lidt af hvert. Vi laver små og store 

hobbyprojekter, maler, tegner, 

syr, klipper og klistrer, hækler, 

filter og meget mere. Alle kan 

være med! 

SY HVAD DU HAR  

LYST TIL 

Holdnr.: 2018021 

Underviser: Tove Larsen 

Onsdage kl. 15.00 - 17.45 

Periode: 10/1 - 18/4 

13 mødegange á 3 lektioner 

Pris:  kr. 585,- 

TILMELD 

Vil du gerne i gang med at sy, har 

du på dette kursus, mulighed for 

at lære om mønstre, klipning, 

syteknikker, stoffer m.m. 

Du kan ændre på dit brugte tøj, 

evt. noget du har købt på gen-

brug. 

Til boligen kan det være puder, 

gardiner m.m. 

Mulighederne er mange. Der 

er gode PFAFF symaskiner. 

Undervisningen er individu-

el og henvender sig til 

begyndere og øvede. 

 

SY HVAD DU HAR  

LYST TIL 

Holdnr.: 2018022 

Underviser: Tove Larsen 

Torsdage kl. 15.00 - 17.45 

Periode: 11/1 - 19/4 

13 mødegange á 3 lektioner 

Pris:  kr. 585,- 

TILMELD 

Vil du gerne i gang med at sy, har 

du på dette kursus, mulighed for 

at lære om mønstre, klipning, sy 

teknikker, stoffer m.m. 

Du kan ændre på dit brugte tøj, 

evt. noget du har købt på gen-

brug. Til boligen kan det være 

puder, gardiner m.m. 

Mulighederne er mange. Der er 

gode PFAFF symaskiner. 

Undervisningen er individuel og 

henvender sig til begyndere og 

øvede. 

NYT! 

NYT! 

NYT! 

http://www.sindskole.dk/lille-skole-for-voksne/kursusoversigt/kreativ/?classId=99dbd61f-c717-45f0-a3cc-a82d00ebda63
http://www.sindskole.dk/lille-skole-for-voksne/kursusoversigt/kreativ/?classId=68361d8a-a8b6-4909-a4c9-a82d00ed856a
http://www.sindskole.dk/lille-skole-for-voksne/kursusoversigt/kreativ/?classId=f19ba139-deb4-498c-acfd-a82d00f27695
http://www.sindskole.dk/lille-skole-for-voksne/kursusoversigt/kreativ/?classId=0c799869-44c8-4ffb-a778-a82d00f393c2
http://www.sindskole.dk/lille-skole-for-voksne/kursusoversigt/kreativ/?classId=dcd7f654-f540-4af9-a990-a82d00f58105
http://www.sindskole.dk/lille-skole-for-voksne/kursusoversigt/kreativ/?classId=0a2d7160-a363-494e-8a80-a82d010777df
http://www.sindskole.dk/lille-skole-for-voksne/kursusoversigt/kreativ/?classId=37369543-8789-4962-929b-a82d010a6b71
http://www.sindskole.dk/lille-skole-for-voksne/kursusoversigt/kreativ/?classId=e3e9cac1-974c-472b-b3f8-a82d010e788d


KREATIVT VÆRKSTED  
Holdnr.: 2018023 

Underviser: Lotte Vingaard 

Tirsdage kl. 17.00 - 19.45 

Periode: 9/1 - 19/6 

21 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 945,- 

TILMELD 

På det kreative værksted bliver der 

malet, tegnet, lavet collager, lavet 

papmaché eller andre kreative 

projekter. Der males med akryl, 

olie og vandfarver, eller skitseres 

med bly. Det er for både begynde-

re og øvede, og du bestemmer 

hvad du ønsker at arbejde med. 

Der vil være fif, fiduser og farvelæ-

re, øvelser i både abstrakt og figu-

rative motiver samt andre teknik-

ker.   

 

TEGNEKURSUS 
Holdnr.: 2018024 

Underviser: Oscar Vela 

Mandage kl. 15.00 - 17.45 

Periode: 8/1 - 18/1 

20 mødegange á 3 lektioner 

Pris:  kr. 900,- 

TILMELD 

Kreativ eksperimentarium. Kunne 

du tænke dig at lære at tegne at 

udforske og eksperimentere, at 

blande ting sammen i nye uvente-

de udtryk, at være en del af et 

kreativt eksperimentarium. Der 

kræves ingen forudsætninger an-

det end at være åben for at lade 

det indre legebarn folde sig ud. 

Hvis du er nysgerrig og åben, så er 

dette kursus noget for dig.  

 

PATCHWORK 
Holdnr.: 2018025 

Underviser: Bernd Müller 

Torsdage kl. 18.00 - 20.45 

Periode: 11/1 - 31/5 

18 mødegange á 3 lektioner 

Pris:  kr. 810,- 

TILMELD 

Uanset om du er begynder eller 

har erfaring med at sy patchwork 

på maskine, så vil du på dette 

kursus lære nye skære- og sy-

teknikker til dit eget større eller 

mindre patchworkprojekt. 

Medbring dine egne stoffer – gerne 

i 100% bomuld – og slip kreativite-

ten løs. 

Symaskiner er til rådighed og der 

er både hold og individuel under-

visning. 

 

METTES VÆRKSTED 

Holdnr.: 2018026 

Underviser: Mette Thrysøe 

Torsdage kl. 15.00 - 17.45 

Periode: 26/4 - 21/6 

8 mødegange á 3 lektioner: 

Pris:  kr. 360,- 

TILMELD 

På Mettes værksted er der plads til 

lidt af hvert. Vi laver små og store 

hobbyprojekter, maler, tegner, syr, 

klipper og klistrer, hækler, filter og 

meget mere.  

Vi kan omdanne genbrug, T-shirt 

eller skjorte, dine gamle cowboy-

bukser eller den broderede pude 

fra oldemor, selv bæreposer kan 

bruges til noget! Vi syr, strikker, 

hækler, fletter og meget mere. 

SY MED METTE 

Holdnr.: 2018027 

Underviser: Mette Thrysøe 

Onsdage kl. 17.00 - 19.45 

Periode: 25/4 -  20/6 

9 mødegange a 3 lektioner 

Pris:  kr. 405,- 

TILMELD 

Symaskine for alle. Har du brug for et nyt symaskinekørekort? Så kan vi 

starte helt fra bunden med at lære en symaskine og dens muligheder at 

kende.  

Er du i gang eller vil du gerne i gang med nogle større projekter er der 

mulighed for masser af kreativ sparring. 

Sammen kan vi sy alt. 

 

 

NÆRVÆR I ET KREATIVT FÆLLESSKAB 

Holdnr.: 2018028 

Underviser: Mette Thrysøe 

Søndage kl. 13.00 - 16.40 

Periode: 14/1 - 15/4 

12 mødegange á 4 lektioner 

Pris:  kr. 720,- 

TILMELD 

For dig som gerne vil møde andre mennesker. Dig 

som gerne vil udvikle dine kreative og kunstneri-

ske evner. Du vil få mulighed for at opfinde/

afprøve nye kreative processer. Du vil få 

sparring omkring din og andres kreativitet 

og blive inspireret af andre kreative 

mennesker.  

Det sociale vil fylde ligeså meget 

som det kreative. 

NYT! 

NYT! 

NYT! 
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MUSIK 

KREATIV UDFOLDELSE 

GENNEM MUSIK 

Holdnr.: 2018029 

Underviser: Regitze Nøhr 

Mandage kl. 12.15 - 15.00 

Periode: 8/1 - 19/3 

10 mødegange á 3 lektioner 

Pris:  kr. 450,- 

TILMELD 

Gennem musikken vil vi sætte ord 

på egne tanker og følelser, udvide 

vores musikalske horisont og nyde 

musikken sammen. Lyttegruppen vil 

også indeholde kropsafspænding til 

særligt udvalgt musik, "sing a long" 

til afspillet musik. Tegning til musik-

lytning. Det kræver ingen musikal-

ske forudsætninger at deltage, kun 

lyst. 

 

 

 

 

 

GUITAR UNDERVISNING 

Holdnr.: 2018032 

Underviser: Jens Heinsøe 

Mandage kl. 9.00 - 11.45 

Periode: 8/1 - 18/6 

20 mødegange á 3 lektioner: 

Pris:  kr. 900,- 

TILMELD 

Er du glad for at spille guitar, men 

synes du mangler overblikket, så er 

dette et kursus lige noget for dig. 

Dette hold er for dig som gerne vil 

lære dit instrument bedre at kende, 

samt har lyst til at få kendskab til 

basal musikteori/improvisationsteori. 

I løbet af kursuset vil vi arbejde 

med rytmik, akkordopbygning, mu-

sikteori samt improvisationsteori. 

Undervisningsformen vil bestå af 

teoretiske oplæg som vi omsætter 

til praksis.  

 

 

 

PIECE OF CAKE 

Holdnr.: 2018033 

Underviser: Jens Heinsøe 

Mandage kl. 12.15 - 15.00 og 

fredage kl. 15.15 - 18.00 

Periode: 8/1 - 22/6 

40 mødegange á 3 lektioner 

Pris:  kr. 1.800,- 

TILMELD 

Holdet omfatter et velfunderet orke-

ster ”Piece Of Cake”, hvor deltagelse 

forudsætter, at du kan beherske dit 

instrument på et rimelig højt niveau. 

Vi arbejder med selvvalgte numre i 

forskellige genrer med mulighed for 

at om arrangerer numrene og kom-

ponere selv. Vi spiller sange fra det 

nuværende repertoire for at holde 

dem friske i hukommelsen, samt 

indøver nye. Der arbejdes i gruppe-

sammenhæng. Andet: Optagelse 

sker efter samtale/ audition hos 

underviseren. 

SAMSPILSGRUPPEN  

INKLUSIV MUMS 

Holdnr.: 2018034 

Underviser: Jens Heinsøe 

Tirsdage kl. 15.15 - 18.00 og 

torsdage kl. 14.15 - 17.00 

Periode: 9/1 - 21/6 

42 mødegange á 3 lektioner 

Pris:  kr. 1.890,- 

TILMELD 

Når man spiller et instrument, er det 

en særlig god oplevelse at spille 

sammen med andre, og bruge sin 

kunnen i et forum, hvor ord kan 

blive overflødige. Vi arbejder med 

velkendte, melodiske numre inden-

for rytmisk musik i bandsammen-

hæng. Musikken tilrettelægges efter 

hver enkelt deltagers niveau og ud 

fra den givne instrumentsammen-

sætning. 

Tilmelding på www.sindskole.dk 
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http://www.sindskole.dk/lille-skole-for-voksne/kursusoversigt/musik/?classId=c717e00d-24a5-44b9-b392-a83100a2e7e7
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http://www.sindskole.dk/lille-skole-for-voksne/kursusoversigt/musik/?classId=13e84930-117a-451b-85af-a83100b45159


 

ORDINARY PEOPLE 

Holdnr.: 2018035 

Underviser: Jens Heinsøe 

Mandage kl. 15.15 - 18.00 

Periode: 8/1 - 18/6 

20 mødegange á 3 lektioner 

Pris:  kr. 900,- 

TILMELD 

Ordinary People er et veletableret 

band som nyder at spille med 

hinanden. Optagelse sker efter 

samtale/audition med undervise-

ren. 

 

FRIENDS 

Holdnr.: 2018036 

Underviser: Jens Heinsøe 

Tirsdage, onsdage og torsdage 

kl. 9.00 - 11.45 

Periode: 9/1 - 21/6 

64 mødegange á 3 lektioner 

Pris:  kr. 2.880,- 

TILMELD 

Holdet omfatter et velfunderet 

orkester ”Friends”, hvor deltagelse 

forudsætter, at du kan beherske 

dit instrument på et rimelig niveau. 

Vi arbejder med selvvalgte numre i 

forskellige genre, med mulighed 

for at omarrangere numrene og 

komponere selv. På kurset går vi 

lidt mere i dybden med musikken, 

således at du udover at lære at 

spille dem, også får indblik i teori-

en. Vi spiller sange fra det nuvæ-

rende repertoire, for at holde dem 

friske i hukommelsen, samt ind-

øver nye. Optagelse sker efter 

samtale/audition med underviseren 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANGSIND 

Holdnr.: 2018037 

Underviser: Jens Heinsøe 

Torsdage kl. 12.15—14.05  

Periode: 11/1 - 21/6 

21 mødegange á 2 lektioner 

Pris:  kr. 630,- 

TILMELD 

Et kor for sangglade mennesker. 

Vi bevæger os indenfor den rytmi-

ske genre, med sange vi vælger i 

løbet af kurset. Vi synger kendte 

danske sange, rock, pop og ever-

greens. Vi afslutter ofte timerne 

med at synge valgfrie sange fra 

højskolesangbogen eller WH sang-

bøgerne. I koret kan vi arbejde 

med vokalt udtryk, flerstemmig-

hed, kanon, cirkelsong og mund-

percussion. Men det vigtigste er at 

vi nyder at synge sammen. Vi 

synger skønne og smukke sange 

akkompagneret af klaver eller 

guitar. Der arbejdes i gruppesam-

menhæng. 

 

 

MUSIK TIL KROP, SIND 

OG SJÆL 

Holdnr.: 2018038 

Underviser: Jens Heinsøe 

Onsdage kl. 15.15 - 18.00 

Periode: 10/1 - 20/6 

22 mødegange á 3 lektioner 

Pris:  kr. 990,- 

TILMELD 

Har du lyst til at blive inspireret til 

hvordan du kan bruge musik/lyd 

som en vej til mental fleksibilitet, 

balance, selvomsorg og øget livs-

kvalitet/velvære, er dette hold lige 

noget for dig. 

I et trygt fællesskab vil vi arbejde 

med stemmens og kroppens po-

tentiale og her igennem frigøre og 

udvikle kreativitet, udtryk, livsener-

gi, leg og spontanitet.  

Fundamentet for forbindelsen 

mellem kroppen, sindet og stem-

men er kontakten til åndedrættet 

og kroppen og den nærværende 

tilstand. Lad din sjæls-stemme 

lyde og dit sind danse 

 

 

SANGSKRIVNING  

FOR ALLE 

Holdnr.: 2018039 

Underviser: Carmen Sommer 

Torsdage kl. 15.00 - 17.45 

Periode: 11/1 - 21/6 

22 mødegang á 3 lektioner 

Pris:  kr. 900,- 

TILMELD 

Måske er du rigtig god til lyrik? 

Måske god til et instrument? Det 

vil helt sikkert kunne bruges i dette 

kursus. Hvis ikke så har jeg enkle 

måder at få dig fra start alligevel. 

Kunne du tænke dig at skrive din 

helt egen sang, men aner ikke 

hvor du skal begynde? Eller er du 

så småt i gang, men mangler et 

skub til at komme videre med tekst 

og melodi? Jeg har mange spæn-

dende redskaber og teknikker til at 

kunne få dig i gang med at være 

”kreativ på kommando” og få 

igangsat din helt personlige kreati-

ve proces og færdiggjort dit pro-

dukt.   

Du er 100 % sikker på at komme 

til at gå fra sangskrivning med din 

helt egen sang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSIK PÅ ENGHUSET 

Holdnr.: 2018040 

Underviser: Carmen Sommer 

Tirsdage kl. 14.30 - 17.15 

Periode: 9/1 - 19/6 

21 mødegange á 3 lektioner 

Pris:  kr. 945,- 

TILMELD 

Med plads til improvisation og 

solister. Du vil få mulighed for at få 

udviklet din stemme som vokal og 

instrument. Der vil akkompagneres 

på guitar og der kan gives plads til 

fælles guitar undervisning, hvis 

interessen er tilstede. Der kan 

også gives akkord vejledning på 

klaveret. Der vil være mange for-

skellige genrer. Vi kan bevæge os i 

og jeg har som underviser en hu-

moristisk og opmuntrende tilgang. 

 

 

INDSPIL DIT  
EGET MUSIK 

Holdnr.: 2018041 
Underviser: Søren Worsøe 
Onsdage kl. 15.00 - 17.45 
Periode: 10/1 - 20/6 
22 mødegange á 3 lektioner: 
Pris:  kr. 990,- 
TILMELD 
Har du lyst til at prøve kræfter 
med indspilning af musik? Så kan 
du måske svare ja til disse spørgs-
mål: 
Kunne du tænke dig at lære hvor-
dan et musiknummer bliver skabt 
fra bunden af ? 
Kan du se dig selv i et afslappet og 
hyggeligt fællesskab/miljø, hvor 
der er plads til alle ideér ? 
Så er dette tilbud måske 
lige noget for dig! 

NYT! 
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ALMENE FAG 

DIGITAL KUNST 

Holdnr.: 2018042 

Underviser: Oscar Vela 

Torsdage kl. 18.00 - 20.45 

Periode: 11/1 - 21/6 

21 mødegange á 3 lektioner: 

Pris:  kr. 945,- 

TILMELD 

Vi vil arbejdet med programmet 

Photoshop, hvor du vil få gennem-

gået nogle basale værktøjer til bille-

demanipulering, Du få redskaber til 

at opdage de fantastiske muligheder 

som photoshop programmet giver 

for kunstneriske udtryksformer. Jeg 

garanterer, at det både er spæn-

dende, fantastisk og sjovt. Det for-

udsætter kun, at du er vant til at 

bruge en computer. 

 

 

VIDEO MED MOBIL OG 

KAMERA 

Holdnr.: 2018043 

Underviser: Oskar Vela 

Mandage kl. 18.00 - 20.45 

Periode: 8/1 - 28/5 

17 mødegange á 3 lektioner 

Pris:  kr. 765,- 

TILMELD 

Her har du mulighed for at lære, 

at bruge dit videokamera på din 

mobiltelefon eller hvis du har et 

digitalt videokamera. Du lærer at få 

det bedste ud af dit kamera 

og hvordan du redigere dine videos, 

samt hvordan du kan bruge dit 

videokamera kreativt.  Det forud-

sætter, at du kan bruge en pc. Vi 

laver små opgaver både inde og ude 

af huset.  

 

LAV DIN EGEN BLOG 

Holdnr.: 2018044 

Underviser: Pi Olsen 

Tirsdage kl. 15.00 - 16.50 

Periode: 9/1 - 20/3 

10 mødegange á 2 lektioner 

Pris:  kr. 300,- 

TILMELD 

Kurset er for alle, der vil dele sin 

hobby med omverden igennem en 

personlig blog. 

Kurset tager udgangspunkt i dig og 

dine interesser. Vi gennemgår mu-

ligheder for formidling igennem hhv. 

Wordpress og Tumblr, samt forskel-

lige måder at formidle sin interesse 

på. Kort sagt: Det handler om, hvor-

dan du skaber indhold på din blog, 

så den passer til dig. 

 

 

LAV DIN EGEN FOTOBOG 

Holdnr.: 2018045 

Underviser: Gitte Høgh 

Tirsdage kl. 9.00 - 11.45 

Periode: 10/4 - 19/6 

10 mødegange a´3 lektioner 

Pris:  kr. 450,- 

TILMELD 

Kurset henvender sig til dig der 

synes det er sjovt at lave noget 

kreativt med dine billeder, hvor du 

får et færdigt produkt i hånden.Vi 

skal arbejde med at skabe et pro-

dukt med dine billeder. Du kan lave 

din helt egen fotobog, plakat, post-

kort eller kalender med nogle af 

dine favoritbilleder. Det skal være 

billeder du selv har taget eller nogle 

du har fået lov at bruge. Der kom-

mer brugerbetaling på slutproduk-

tet. 

Tilmelding på www.sindskole.dk 
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DEBATTERENDE  

FÆLLESSKAB 

Holdnr.: 2018046 

Underviser: Jan Høst-Aaris 

Søndage kl. 15.30—19.10 

Periode: 14/1 - 25/3 

10 mødegange á 4 lektioner 

Pris:  kr. 600,- 

TILMELD 

Kunne du tænke dig at møde an-

dre mennesker, som også mangler 

et fællesskab? At udvikle dine 

samtalekompetencer og at turde 

give udtryk for dine tanker i nye 

rammer? At få sparring på dine og 

andres tanker? At kunne være i 

uenighed uden at blive personlig? 

At blive bedre til at omgås menne-

sker?  

 

DEBATTERENDE  

FÆLLESSKAB 

Holdnr.: 2018047 

Underviser: Jan Høst-Aaris 

Fredage kl. 15.30—19.10 

Periode: 12/1 - 23/3 

10 mødegang á 4 lektioner 

Pris:  kr. 600,- 

TILMELD 

Kunne du tænke dig at møde an-

dre mennesker, som også mangler 

et fællesskab? at udvikle dine 

samtalekompetencer at turde give 

udtryk for dine tanker i nye ram-

mer? at få sparring på dine og 

andres tanker? at kunne være i 

uenighed uden at blive personlig? 

at blive bedre til at omgås menne-

sker?  

 

IT OG SOCIALE MEDIER 

Holdnr.: 2018048 

Underviser: Anne Sauer 

Onsdage kl. 9.00 -  11.45 

Periode: 10/1 - 20/6 

22 mødegange á 3 lektioner 

Pris:  kr. 990,- 

TILMELD 

Holdet er for alle, der gerne vil 

blive bedre til at bruge en 

computer og lære mere om sociale 

medier. Udgangspunktet er dine 

behov og ønsker, om det er at 

blive mere tryg ved en computer 

eller om du gerne vil lave en enkel 

hjemmeside. Der er muligheder for 

det hele.  

 

 

IT LABORATORIET 

Holdnr.: 2018049 

Underviser: Gitte Høgh 

Tirsdage 12.15 - 15.00  

Periode 9/1 - 19/6 

21 mødegange á 3 lektioner 

Pris:  kr. 945,- 

TILMELD 

Kurset henvender sig både til den 

uerfarne bruger, som gerne vil 

lære de grundlæggende teknikker 

og til den erfarne bruger, som 

ønsker at arbejde mere i dybden. 

Du kan arbejde indenfor alt fra 

almindeligt computerkendskab, e-

mail, tekstbehandling, billedbe-

handling og til hjemmesider. I 

praksis betyder det, at du kan 

arbejde med foldere, blade, hjem-

mesider, visitkort, kalendere, foto-

bøger og billedbehandling m.m. 

og hvad du ellers har af ønsker 

IT LABORATORIET 

Holdnr.: 2018050 

Underviser: Gitte Høgh 

Torsdage kl. 9.00 - 11.45 

Periode 11/1 - 21/6 

21 mødegange á 3 lektioner 

Pris:  kr. 945,- 

TILMELD 

Kurset henvender sig både til den uerfarne bruger, som gerne vil lære de 

grundlæggende teknikker og til den erfarne bruger, som ønsker at arbejde 

mere i dybden. 

 

Du kan arbejde indenfor alt fra almindeligt computerkendskab, e-mail, 

tekstbehandling, billedbehandling og til hjemmesider. I praksis betyder 

det, at du kan arbejde med foldere, blade, hjemmesider, visitkort, 

kalendere, fotobøger og billedbehandling m.m. og hvad du ellers 

har af ønsker. 

 

DEN LILLE FORFATTER SKOLE 

Holdnr.: 2017051 

Underviser: Bernd Müller 

Onsdage kl. 9.00 - 11.45 

Periode: 10/1 - 30/5 

19 mødegange á 3 lektioner 

Pris:  kr. 855,- 

TILMELD 

Her er der rum til at udfolde sig skriftligt i 

et trygt miljø. Vi laver små øvelser, men 

det meste af tiden bruger vi på at 

arbejde med egne projekter, f.eks. 

noveller, digte eller din egen hi-

storie. Vi læser også op for 

hinanden og diskuterer det 

læste. 

Du er velkommen til at 

tage din bærbare com-

puter med. 
NYT! 
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TURIST ENGELSK  
Holdnr.: 2018052 

Underviser: Louise Østergaard 

Tirsdage kl. 10.30 - 12.15  

Periode: 6/2 - 19/6 

17 mødegange á 2 lektioner 

Pris:  kr. 510,- 

TILMELD 

Turistengelsk er for dig, der kan læse og 

forstå engelsk på et grundlæggende 

niveau. På kurset vil vi læse lette tekster, 

som kan give anledning til små, daglig-

dags samtaler på engelsk. Herudover 

løser vi små, skriftlige opgaver med fokus 

på hverdagsengelsk. Vægten lægges på 

at udvide ordforrådet og forstå sproget. 

 

 

ENGELSK FORTSÆTTER 

Holdnr.: 2018053 

Underviser: Louise Østergaard 

Tirsdage kl. 8.45 - 10.30  

Periode: 6/2 - 19/6 

17 mødegange á 2 lektioner 

Pris:  kr. 510 ,- 

TILMELD 

Kurset er for dig, der er forholdsvis sikker 

i læsning og forståelse af engelsk. På 

kurset vil vi læse lidt længere og sværere 

tekster om forskellige emner, som kan 

diskuteres på holdet efterfølgende. Der 

vil ligeledes være fokus på skriftlige op-

gaver, f.eks. oversættelser og grammati-

ske øvelser. 

 

 

ALDRIG ALENE I  

LITTERATUREN 

Holdnr.: 2018054 

Underviser: Charlotte Meng 

Onsdage kl. 16.30 - 17.55 

Periode: 10/1 - 21/3 

10 mødegange á 1,5 lektion 

Pris:  kr. 225,- 

TILMELD 

Man skal ikke være læsehest for at være 

med og man skal heller ikke nødvendig-

vis selv kunne læse. Det er ikke skoleag-

tigt. Vi har fokus på oplevelsen. Det vi 

læser er god klassisk, ny eller gammel 

litteratur. Metoden guidet fælleslæsning 

kommer fra England. Her er det blevet 

meget stort og man har simpelthen et 

stort samarbejde med sygeforsikringen 

om at komme i grupperne. 

 

SPÆNDENDE VEGETARMAD 

Holdnr.: 2018031 

Underviser: Oscar Vela 

Torsdage kl. 15.00—17.45 

Periode: 11/1 - 24/5 

17 mødegange á 3 lektioner 

Pris:  kr. 765,- 

TILMELD 

Kan du lide mad?  Så er der mulighed for 

at lave spændende vegetarretter, der er 

billige, sunde og ikke kræver meget tid. 

Vi laver mad sammen og hygger os med 

alt det, som har med mad at gøre. Der er 

mad til alle lyster og sanser. Betaling til 

materialer kan forekomme. Glæder mig 

til at se jer. God appetit.  

 

 

HVERDAGSMAD MED SUNDE 

MULIGHEDER 

Holdnr.: 2018030 

Underviser: Jane Andersen 

Onsdage kl. 13.00 - 14.50 

Periode: 10/1 - 7/3 

8 mødegange á 2 lektioner: 

Pris:  kr. 240,- 

TILMELD 

Sund mad og nye vaner skal være sjovt 

og give nydelse og glæde! Et hold til dig, 

der ønsker viden om sund kost og livsstil. 

Du vil ved at ændre kosten få mere over-

skud og energi. Du får viden om udskift-

ning af mad til sundere ting, der gavner 

din krop og dermed giver energi og mere 

livsglæde.  

Klub OnSide 
Et trygt mødested for psykisk sårbare unge 

 Fællesskab og samvær 

Motion 

Aftenskole 

Madklub 

Lektiecafe og lektiehjælp 

Rådgivning omkring:  

  Økonomi, sociale- og personlige forhold 

Mentorstøtte og makkerskab 

IT-cafe 

Værksteder 

Kulturaktiviteter 

 

 

Åbningstider 
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 15.00 - 20.00 

Vi er i hjertet af Aalborg på adressen: 

Doktorens Gyde 3 2. sal, Aalborg 

 

Kontaktperson:  

Bettina Pedersen,  

T: 51 418 418 

W: www.sindskole.dk/onside 

Sind Kulturklub 
Ta´ med kulturklubben i byen. 

Savner du et fællesskab, at opleve Aal-

borgs kulturliv sammen med, så er Sind 

Kulturklub måske noget for dig. Vi mødes 

inde på Sind Skolerne og tager sammen i 

teateret, Musikken Hus, til foredrag, Aros 

eller ud på en spændende tur. Vi har en 

masse gode rabataftaler, så priserne er 

fornuftige. Kig ind på vores Facebookside 

Sind KulturKlub eller på vores  

hjemmeside www.sindskole.dk 

NYT! 
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BEVÆGELSE 

GLAD MOTION 

Holdnr.: 2018055 

Underviser: Simone Dige Høgh 

Fredage kl. 9.00 - 10.50 

Periode: 12/1 - 23/3 

10 mødegange á 2 lektioner 

Pris: kr. 300,- 

TILMELD 

Vil du også gerne have plads til grin 

mens du træner? Vi skal prøve for-

skellige metoder til at træne, måske 

er du til raske gå ture, hvad med 

cirkel træning? crossfit? ”dans” ? 

eller noget helt andet. Vi tilrettelæg-

ger programmet sammen og husk 

der skal være plads til smil. Motion 

skaber en masse indre glæde. Kom 

med, der er ikke krav om kondition 

inden opstart. 

 

MAVEDANS - BEGYNDERE 

Holdnr.: 2018056 

Underviser: Hanne D. Jensen 

Torsdage kl. 15.00 - 16.50 

Periode: 18/1 - 21/6 

20 mødegange á 2 lektioner 

Pris:  kr. 600,- 

TILMELD 

Mavedans er for alle kvinder. En 

dans der hylder det feminine i dig. 

Vi har især fokus på hofter og bæk-

ken, men hele kroppen trænes. Ryg 

og mave styrkes og du får en bedre 

holdning. 

Vi danser til egyptisk/arabisk musik.  

Du vil lære grundbevægelser, trin-

kombinationer, dans med slør og 

koreografi. 

 

 

MAVEDANS - ØVEDE 

Holdnr.: 2018057 

Underviser: Hanne D. Jensen 

Mandage kl.15.00 - 16.50 

Periode: 15/1 - 18/6 

19 mødegange á 2 lektioner 

Pris:  kr. 570,- 

TILMELD 

Mavedans er for alle kvinder. En 

dans der hylder det feminine i dig. 

Vi har især fokus på hofter og bæk-

ken, men hele kroppen trænes. Ryg 

og mave styrkes og du får en bedre 

holdning. 

Vi danser til egyptisk/arabisk musik. 

Der vil indgå tekniktræning, min. 2 

koreografier, evt. rekvisitter. 

 

 

 

PILATES 

Holdnr.: 2018058 

Underviser: Lene H. Mortensen 

Mandage kl. 13.00 - 14.50 

Periode: 8/1 - 23/4 

14 mødegange á 2 lektioner 

Pris: kr. 420,- 

TILMELD 

Pilates er en træningsform, der 

giver styrke til både krop og sind. 

Øvelserne har fokus på sammen-

hængen mellem åndedræt og be-

vægelse, er langsomme og er ikke 

fysisk krævende. 

Vi arbejder hele kroppen igennem 

med øvelser der fremmer balancen, 

styrker musklerne og øger kropsbe-

vidstheden. 

”Vi har de bedste underviserer og ikke mindst kursister i hele verdenen” 
Citat: Anita Weje, daglig leder for Lille Skole for Voksne, Aalborg 
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YOGA 

Holdnr.: 2018059 
Underviser: Henny Willman 
Tirsdage 10.00 - 11.50 
Periode: 9/1 - 12/6 
17 mødegange á 2 lektioner: 
Pris: kr. 510,- 
TILMELD 
Åndedrætsøvelser, dybdeafspæn-
ding og meditation. Åndedrættet 
afspejler din tilstand. Du kommer 
på en præcis måde i kontakt med 
din fysiske og psykiske energi. 
Yoga styrker nervesystemet og 
øger din koncentration og din 
handlekraft. Afspænder hjernen og 
forbedrer balancen mellem hjerne-
halvdelene. Opløser mentale 
spændinger. Du får teknikker til 
forebyggelse af stress og tristhed. 
Krop, sind og sanser får en ro som 
søvn sjældent giver. 
 

YOGA 

Holdnr.: 2018060 
Underviser: Henny Willman 
Tirsdag 12.15 - 14.05 
Periode: 9/1 - 12/6 
17 mødegange á 2 lektioner 
Pris:  kr. 510,- 
TILMELD 
Åndedrætsøvelser, dybdeafspæn-
ding og meditation. Åndedrættet 
afspejler din tilstand. Du kommer 
på en præcis måde i kontakt med 
din fysiske og psykiske energi. 
Yoga styrker nervesystemet og 
øger din koncentration og din 
handlekraft. Afspænder hjernen og 
forbedrer balancen mellem hjerne-
halvdelene. Opløser mentale 
spændinger. Du får teknikker til 

forebyggelse af stress og 
tristhed. Krop, sind og sanser får 
en ro som søvn sjældent giver. 
 

YOGA 

Holdnr.: 2018061  
Underviser: Henny Willman 
Torsdage 10.00 - 11.50 
Periode: 11/1 - 14/6 
19 mødegange á 2 lektioner 
Pris: kr. 570,- 
TILMELD 
Kom på rejse i kroppens og sindets 
muligheder og grænser/
begrænsninger. Yoga frigør krop-
pen for rastløshed, uro og stress, 
genopbygger integritet og balance. 
Yoga er dynamisk arbejde og dyb 
afspænding og samler tanke og 
krop, og skaber stilhed, ro og vel-
være. Yoga er motion af dit binde-
væv, ledbånd og sener. Lær at 
trække vejret, at meditere og 
mærke ro og velvære. 
 

YOGA 

Holdnr.: 2018062 
Underviser: Henny Willman 
Torsdage 12.15 - 14.05 
Periode: 11/1 - 14/6 
19 mødegange á 2 lektioner 
Pris: kr. 570,- 
TILMELD 
Kom på rejse i kroppens og sindets 
muligheder og grænser/
begrænsninger. Yoga frigør krop-
pen for rastløshed, uro og stress, 
genopbygger integritet og balance. 
Yoga er dynamisk arbejde og dyb 
afspænding og samler tanke og 
krop, og skaber stilhed, ro og 
velvære. Yoga er motion af dit 
bindevæv, ledbånd og sener. 
Lær at trække vejret, at 
meditere og mærke ro og 
velvære. 

 

DANS DIG GLAD 

Holdnr.: 2018063 

Underviser: Simone Dige Høgh 

Fredage kl. 9.00 - 10.50 

Periode: 6/4 - 22/6 

10 mødegange á 2 lektioner: 

Pris:  kr. 300,- 

TILMELD 

Holdet er for dig, der elsker at 

bevæge dig til musik og henvender 

sig til alle niveauer. Jeg forsøger at 

finde en danseglæde frem hos jer 

ved sjove danselege og finurlige 

koreografier, hvor alt fra folkedans 

til hip hop vil blive berørt. Pulsen 

vil komme i vejret og der vil uden 

tvivl komme smil på læben. 

 

 

DANS DIG GLAD 

Holdnr.: 2018064 

Underviser: Simone Dige Høgh 

Torsdage kl. 18.15 - 20.05 

Periode: 11/1 - 22/3 

10 mødegange á 2 lektioner: 

Pris:  kr. 300,- 

TILMELD 

Holdet er for dig, der elsker at 

bevæge dig til musik og henvender 

sig til alle niveauer. Jeg forsøger at 

finde en danseglæde frem hos jer 

ved sjove danselege og finurlige 

koreografier, hvor alt fra folke-

dans til hip hop vil blive 

berørt. Pulsen vil komme i 

vejret og der vil uden 

tvivl komme smil på 

læben. 
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PERSONLIG UDVIKLING 

Tilmelding på www.sindskole.dk 

LIVSANSKUELSE 

Holdnr.: 2018065 

Underviser: Oscar Vela 

Tirsdage kl. 15.00 - 17.45 

Periode: 9/1 - 19/6 

21 mødegange á 3 lektioner: 

Pris:  kr. 945,- 

TILMELD 

Hvis du går med tanker om livet, og 

savner nogen at drøfte livets små, 

og store spørgsmål med  så er dette 

kursus lige noget for dig, om Hvad 

livet byder os, hvad vi byder livet, 

hvad vil det sige at være menne-

ske?  Nogle af spørgsmålene kan 

bl.a. være: Har vi en fri vilje? Er vi 

vores egen lykkes smed? Hvad er 

kærlighed? Hvordan bryder vi møn-

stre? Hvilke er de sidste tabuer?   

 

MENTAL TRÆNING 

Holdnr.: 2018066 

Underviser: Simone Dige Høgh 

Mandage i ulige uger 

Kl. 12.00 - 13.50 

Periode: 15/1 - 18/6 

10 mødegange á 2 lektioner: 

Pris:  kr. 300,- 

TILMELD 

Mental udvikling ud fra et idræts-

psykologisk perspektiv. Kurset hen-

vender sig til alle som er interesse-

ret i at styrke den mentale be-

vidsthed. Emner som målsætning, 

koncentration, indre dialog og visua-

lisering vil belyses. Kurset vil være 

teoretisk begrundet, men der vil 

også være praktiske øvelser under-

vejs. Hvis du har lyst til at arbejde 

med dig selv, er dette kurset for dig.  

PSYKOLOGI  
Holdnr.: 2018067 

Underviser: Simone Dige Høgh 

Tirsdage i lige uger 

Kl. 9.00 - 10.50 

Periode: 9/1 - 12/6 

11 mødegange á 2 lektioner: 

Pris:  kr. 330,- 

TILMELD 

Undervisningens formål er at give 

en forståelse for forskellige psykolo-

giske teorier, men også i høj grad 

en større forståelse af sig selv og sin 

omverden. Vi arbejder med både 

socialpsykologi, udviklingspsykologi, 

kognitionspsykologi og person-

lighedspsykologi og anskuer dermed 

hverdagsdilemmaer fra forskellige 

psykologiske perspektiver. Kurset er 

teoretisk begrundet, men der vil 

også være mange øvelser. 

PERSONLIG  

UDVIKLING 

Holdnr.: 2018068 

Underviser: Simone Dige Høgh 

Torsdage kl 18.15 - 20.05 

Periode: 5/4 - 21/6 

11 mødegange á 2 lektioner: 

Pris:  kr. 330,- 

TILMELD 

På kurset vil der arbejdes med den 

mentale sundhed og måden vi an-

skuer livet på. Der vil endvidere 

arbejdes med emner som målsæt-

ning, livsglæde, motivation, person-

lighed osv. Kurset vil være teoretisk 

begrundet, men der vil også være 

praktiske øvelser undervejs. Hvis du 

har lyst til at arbejde med dig selv, 

er dette kurset for dig. 
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EKSTREMER I  

PSYKOLOGIEN 

Holdnr.: 2018069 

Underviser: Inger H. Gemzøe 

Torsdage kl. 12.00 - 14.45 

Periode: 11/1 - 15/2 

6 mødegange á 3 lektioner: 

Pris:  kr. 270,- 

TILMELD 

Nogle gange hører vi om nogle 

oplever vi situationer, hvor folk 

handler på en måde der virker 

komplet uforståeligt. På dette 

kursus tager vi udgangspunkt i 

cases, og bruger forskellige psyko-

logiske teorier til at få en mere 

nuanceret forståelse af, hvad der 

kan være på spil. Første gang er 

planlagt, derefter vælges efter 

deltagernes interesse. 

 

 

EKSTREMER I  

PSYKOLOGIEN 

Holdnr.: 2018070 

Underviser: Inger H. Gemzøe 

Torsdage 15.00 - 17.45 

Periode:  26/4 - 7/6 

6 mødegange á 3 lektioner: 

Pris:  kr. 270,- 

TILMELD 

Nogle gange hører vi om nogle 

oplever vi situationer, hvor folk 

handler på en måde der virker 

komplet uforståeligt. På dette 

kursus tager vi udgangspunkt i 

cases, og bruger forskellige psyko-

logiske teorier til at få en mere 

nuanceret forståelse af, hvad der 

kan være på spil. Første gang er 

plan-

lagt, 

derefter 

vælges efter 

deltagernes interes-

se. 

 

PSYKOLOGI  

HF NIVEAU 

Holdnr.: 2018071 

Underviser: Inger H. Gemzøe 

Torsdage kl 15.00 - 17.45 

Periode: 11/1 - 12/4 

12 mødegange á 3 lektioner: 

Pris:  kr. 540,- 

TILMELD 

Undervisning, der giver en bred 

indføring i forskellige psykologiske 

retninger, og derigennem en større 

forståelse af en selv og ens omver-

den. Der arbejdes med socialpsy-

kologi, udviklingspsykologi, kogniti-

onspsykologi og personlighedspsy-

kologi. Kurset er primært teoretisk, 

men lægger op til at diskutere 

hverdagsdilammer ud fra forskelli-

ge psykologiske perspektiver. Ni-

veauet er således at undervisnin-

gen vil kunne fungere som supple-

ment til fjernundervisning på VUC. 

 

PSYKOLOGI 

HF NIVEAU 

Holdnr.: 2018072 

Underviser: Inger H. Gemzøe 

Torsdage kl 12.00 - 14.45 

Periode: 19/4 - 14/6 

8 mødegange á 3 lektioner: 

Pris:  kr. 360,- 

TILMELD 

Undervisning, der giver en bred 

indføring i forskellige psykologiske 

retninger, og derigennem en større 

forståelse af en selv og ens 

omverden. Der arbejdes med 

socialpsykologi, udviklings-

psykologi, kognitionspsy-

kologi og person-

lighedspsykologi. 

Kurset er primært teoretisk, men 

lægger op til at diskutere hver-

dagsdilammer ud fra forskellige 

psykologiske perspektiver. Niveau-

et er således at undervisningen vil 

kunne fungere som supplement til 

fjernundervisning på VUC. 

 

 

NEUROAFFEKTIV  

UDVIKLINGS- 

PSYKOLOGI 

Holdnr.: 2018073 

Underviser: Inger H. Gemzøe 

Torsdage kl. 12.00 - 14.45 

Periode:  1/3 - 12/4 

6 mødegange á 3 lektioner: 

Pris:  kr. 270,- 

TILMELD 

Hvordan hænger sind og krop 

sammen? Hvad betyder omverden 

for en hjerne i udvikling? Man har 

snakket om sindet og kroppen som 

om de var adskilte enheder. Men 

hjernen er jo i kroppen, og kan 

ikke skilles fra den. Dette kursus 

omhandler den neuroaffektive 

udviklingspsykologi, og giver ind-

blik i, hvad der sker, når vi regule-

rer os selv og hinanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÆR OM URTER 

Holdnr.: 2018074 

Underviser: Lene Andersen 

Torsdage 9.00 - 11.45 

Periode: 11/1 - 1/3 

7 mødegange á 3 lektioner: 

Pris:  kr. 315,- 

TILMELD 

Du vil lære de mest betydningsful-

de lægeurter at kende og vide, 

hvordan du kan booste din sund-

hed med naturens spisekammer.  

Du lærer hvordan man bedst 

tilbereder en te, tørrer urterne, 

laver planteudtræk osv., så 

planternes mange kvalite-

ter bevares hen over 

vinteren. Vi sætter 

særligt fokus urter, 

som kan have 

indvirkning på 

søvnen og 

give øget 

velvære.  
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LÆR OM URTER 

Holdnr.: 2018075 

Underviser: Lene Andersen 

Torsdage kl. 9.00 - 11.45 

Periode: 12/4 - 31/5 

7 mødegange á 3 lektioner: 

Pris:  kr. 315,- 

TILMELD 

Du vil lære de mest betydningsfulde 

lægeurter at kende og vide, hvordan 

du kan booste din sundhed med 

naturens spisekammer.  

Du lærer hvordan man bedst tilbere-

der en te, tørrer urterne, laver plan-

teudtræk osv., så planternes mange 

kvaliteter bevares hen over vinteren. 

Vi sætter særligt fokus urter, som 

kan have indvirkning på søvnen og 

give øget velvære.  

 

 

LÆR AT LEVE MED DIN 

SÅRBARHED 

Holdnr.: 2018076 

Underviser: Solveig Hjertmann 

Tirsdage kl. 9.00 - 11.45 

Periode: 9/1 - 19/6 

21 mødegange á 3 lektioner: 

Pris:  kr. 945,- 

TILMELD 

Prøv at slippe forestillinger og ideer 

om hvordan du burde være – og lær 

i stedet at acceptere dig selv som du 

er. For dig der føler dig psykisk sår-

bar  og gerne vil dele dine oplevelser 

med andre som har det på samme 

måde. Lær 

dine 

livsvær-

dier at 

ken-

de. 

Lær at udtrykke dig frit. Lær at lytte 

og forstå. Lær mindfulness og krop-

bevidshed. Lær at handle og gøre 

det du egentlig ønsker  -  et skridt ad 

gangen! 

 

 

STRESS OG PTSD - RAMTE 

Holdnr.: 2018077 

Underviser: Solveig Hjertmann 

Onsdage kl. 9.00 - 11.45 

Periode: 10/1 - 20/6 

22 mødegange á 3 lektioner: 

Pris:  kr. 990,- 

TILMELD 

Langvarig og ubearbejdet  pres,  

stress og traumatiske oplevelser – 

påvirker dit nervesystemet. 

Det forårsager fysisk og psykisk 

ubehag som angst, uro, kroniske 

smerter, manglende energi, dårlig 

hukommelse, dårligt selvværd, dårlig 

søvn og i værste fald invaliderende 

lidelser. Vi arbejder med kroppen  for 

at berolige og afbalancere dit nerve-

systemet –  din krop,  tanker og 

følelser: TRE - spændings- og trau-

meforløsende øvelser,  Restorative 

yogaøvelser. Mindfulness. Verbal 

udveksling.  

 

 

MINDFULNESS 
Holdnr.: 2018078 

Underviser: Gitte Jensen 

Mandage kl. 10.00 - 11.50 

Periode: 5/2 - 14/5 

12 mødegange á 2 lektioner 

Pris: kr. 360,- 

TILMELD 

Har du brug for mere ro og bedret 

koncentration, bedre nattesøvn, 

mindre stress og blive bedre til at 

tackle de udfordringer din hverdag 

giver dig, er mindfulness måske 

noget for dig. Mindfulness er en 

simpel og effektiv metode til at opnå 

bevidst nærvær og accept af tingene 

som de er gennem teori og praktiske 

øvelser. 

DEN SANSELIGE NATUR 

Holdnr.: 2018079 

Underviser: Niels Kristian 

Kristensen 

Tirsdage kl. 17.30—20.15 

Periode:  6/3 - 14/4 

5 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 225,- 

TILMELD 

Lad dine sanser blive vækket af 

naturens dufte, lyde, bevægelser 

og farvespil. Lad aktiviteterne 

forme en ny bevidsthed. I fælles-

skab får vi tændt et bål, laver 

mad med ingredienser fra 

naturen, øver færdigheder og 

tilrettelægger en friluftstur. Ind-

holdet i forløbet vil blive tilpasset, 

så alle kan være med.  

4 tirsdage og en lørdag i Rold 

skov. 

NATUR OPLEVELSER 

Holdnr.: 2018080 

Underviser: Niels Kristian 

Kristensen 

Tirsdage kl. 17.30 - 20.15 

Periode:  17/4 - 12/5 

5 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 225,- 

TILMELD 

Taler naturen til dig? Kan du 

huske sidste gang, dit tøj lugtede 

af bål røg og hyggen omkring 

ilden? Er du til mere af det, så er 

chancen her, lige nu! Vi skal ud i 

den – naturen og vi tager 

aktiviteter med derud, både 

træklatring og stilheden, 

fortællingen og snittekniven. Kom 

med og del din oplevelse.  

4 tirsdage og 1 lørdag i Rold skov 

http://www.sindskole.dk/lille-skole-for-voksne/kursusoversigt/personlig-udvikling/?classId=ce06b124-be38-493f-ae22-a83300fcd0cb
http://www.sindskole.dk/lille-skole-for-voksne/kursusoversigt/personlig-udvikling/?classId=6fc25da6-9b48-408a-a48a-a833012b7f3f
http://www.sindskole.dk/lille-skole-for-voksne/kursusoversigt/personlig-udvikling/?classId=a11dbc9e-63e1-426e-9bf6-a833012cdbd7
http://www.sindskole.dk/lille-skole-for-voksne/kursusoversigt/personlig-udvikling/?classId=68c678c8-0ab7-41a0-abf0-a833012e480e
http://www.sindskole.dk/lille-skole-for-voksne/kursusoversigt/personlig-udvikling/?classId=bcab49b0-c4ae-4913-b9db-a833012ee676
http://www.sindskole.dk/lille-skole-for-voksne/kursusoversigt/personlig-udvikling/?classId=cde2ad9a-434a-4b01-98b1-a83301309318


MENTAL SUNDHED 

Tilmelding på www.sindskole.dk 

Positive forandringer 

Holdnr.: 2018081S 

Underviser: Gitte Jensen 

Mandage kl. 12.15 - 15.00 

Periode: 5/2 - 14/5 

12 mødegange á 3 lektioner 

TILMELD 

Har du tendens til, eller oplevet 

stress og/eller depressioner. Oplever 

du indimellem uro, angst, modløs-

hed og vanskeligheder med at få 

dagligdagen til at fungere som du 

ønsker, så er dette kursus måske 

noget for dig. 
Du vil gennem teoretiske oplæg, 

mindfulness øvelser og hjemmeop-

gaver lære forskellige værktøjer at 

kende som kan hjælpe dig til en 

bedre forståelse og accept af dig 

selv og dine problemer, som kan 

være med til at gøre dig bedre i 

stand til at tackle de udfordringer 

livet og hverdagen giver dig.  

LÆR AT LEVE MED DIN 

SÅRBARHED 

Holdnr.: 2018082S 

Underviser: Solveig Hjertmann 

Tirsdage kl. 12.15 - 15.00 

Periode: 9/1 - 19/6 

21 mødegange á 3 lektioner 

TILMELD 

Prøv at slippe forestillinger og ideer 

om hvordan du burde være – og lær 

i stedet at acceptere dig selv som 

du er. For dig der føler dig psykisk 

sårbar  og gerne vil dele dine ople-

velser med andre som har det på 

samme måde. Lær dine livsværdier 

at kende. Lær at udtrykke dig frit. 

Lær at lytte og forstå.  

Lær mindfulness og kropbevidshed. 

Lær at handle og gøre det du egent-

lig ønsker  -  et skridt ad gangen! 

 

 

 

STRESS OG PTSD RAMTE 

Holdnr.: 2018083S 

Underviser: Solveig Hjertmann 

Onsdage 12.15 - 15.00 

Periode: 10/1 - 20/6 

22 mødegange á 3 lektioner 

TILMELD 

Langvarig og ubearbejdet  pres,  

stress og traumatiske oplevelser – 

påvirker dit nervesystemet. 

Det forårsager fysisk og psykisk 

ubehag som angst, uro, kroniske 

smerter, manglende energi, dårlig 

hukommelse, dårligt selvværd, dår-

lig søvn og  - i værste fald invalide-

rende lidelser. Vi arbejder med 

kroppen  for at berolige og afbalan-

cere dit nervesystemet –  din krop,  

tanker og følelser. TRE - spændings- 

og traumeforløsende øvelser, 

Restorative yogaøvelser. Mindful-

ness. Verbal udveksling.  

 

MOTIVERET TIL  

FORANDRING 

Holdnr.: 2018084S 

Underviser: Gitte Jensen 

Torsdage kl. 9.00 - 11.45 

Periode: 8/2 - 17/5 

12 mødegange á 3 lektioner 
TILMELD 
Har du udfordringer i din hverdag 

som du gerne vil blive bedre til at 

tackle? Oplever du indimellem indre 

uro, tankemylder, stress, tristhed, 

uoverkommelighedsfølelse eller 

sociale vanskeligheder der får hver-

dagen til at føles uoverskuelig eller 

har du svært at få indhold i livet 

som giver glæde og tilfredshed? 

Så er det her kursus måske noget 

for dig. 

NYT! 

http://www.sindskole.dk/skolen-for-mental-sundhed/kursusoversigt/?classId=3cc1ac0f-6210-4c5f-9a78-a83301333185
http://www.sindskole.dk/skolen-for-mental-sundhed/kursusoversigt/?classId=f6a4a93e-9475-4f82-988c-a8330134c6bc
http://www.sindskole.dk/skolen-for-mental-sundhed/kursusoversigt/?classId=875338d1-8f6c-466f-aff6-a83800f7dcf1
http://www.sindskole.dk/skolen-for-mental-sundhed/kursusoversigt/?classId=6db8d0d7-2de8-4584-9cf3-a83800f8afcb


 

MUSIK TIL KROP, SIND  

OG SJÆL 

Holdnr.: 2018085S 

Underviser: Jens Heinsøe 

Fredage kl. 12.00 -14.45 

Periode: 12/1 - 22/6 

20 mødegange á 3 lektioner 

TILMELD 

Har du lyst til at blive inspireret til, 

hvordan du kan bruge musik/lyd 

som en vej til mental fleksibilitet, 

balance, selvomsorg og øget livs-

kvalitet/velvære, er dette hold lige 

noget for dig. 

I et trygt fællesskab vil vi arbejde 

med stemmen og kroppens poten-

tiale og her igennem frigøre og 

udvikle kreativitet, udtryk, livsener-

gi, leg og spontanitet.  

Fundamentet for forbindelsen 

mellem kroppen, sindet og stem-

men er kontakten til åndedrættet 

og kroppen, den nærværende 

tilstand, Og dét der fylder lige nú 

og hér.  

Lad din sjæls-stemme lyde og dit 

sind danse!! 

 

KREATIV UDFOLDELSE 

GENNEM MUSIK 

Holdnr.: 2018086S 

Underviser: Regitze Nøhr 

Mandage kl. 9 - 11.45 

Periode: 8/1 - 18/6 

20 mødegange á 3 lektioner 

TILMELD 

Gennem musikken vil vi sætte ord 

på egne tanker og følelser, udvide 

vores musikalske horisont og nyde 

musikken sammen. Lyttegruppen 

vil også indeholde kropsafspæn-

ding til særligt udvalgt musik, "sing 

a long" til afspillet musik. Tegning 

til musiklytning.  Det kræver ingen 

musikalske forudsætninger at 

deltage, kun lyst. 

NYT! 

Det er dokumenteret, at når man 

går på en aftenskole, så hjælper 

det til en bedre mental sundhed 

Få nyheder ca. 4-6 gange årligt om 

aktiviteter og arrangementer både fra 

SINDs Pårørende, Sind Skolerne, Kul-

tur Klubben, Klub Onside og SIND-

Klubben. Skriv en mail til  

hellep@sindskole.dk og bliv tilmeldt. 

Du kan til en hver tid afmelde dig 

igen.  

Sind Daghøjskole 
Sind Daghøjskole henvender sig til psykisk sårbare og udsatte 

mennesker, som ønsker øget trivsel i  

hverdagen, muligheder for at udfolde deres evner, blive bedre 

til at håndtere hverdages udfordringer og stress samt indgå i 

sociale fællesskaber. 

Der kræves ingen bestemte forudsætninger for at blive kursist, 

men det forventes, at du er motiveret for at deltage aktivt i 

skolens dagligdag -  og er rummelig og tolerant overfor skolen 

øvrige kursister. 

Sind Daghøjskole er en socialøkonomisk virksomhed. Det bety-

der at en del af vores medarbejdere er ansat på særlige vilkår 

som f.eks. frivillig, job med løntilskud eller i fleksjob. Opnår 

skolen et overskud bruges dette til nye projekter og initiativer 

til gavn for målgruppen.  

Skolen er etableret på initiativ af  SINDs lokalafdeling i Aal-

borg. 

 

Kontakt vejleder: 

Helle Jørgensen        96 314 312 helle@sindskole.dk 

Søren Sindbjerg        96 314 311 soren@sindskole.dk 

http://www.sindskole.dk/skolen-for-mental-sundhed/kursusoversigt/?classId=404a2340-4b34-4bcd-861c-a83301319a4a
http://www.sindskole.dk/skolen-for-mental-sundhed/kursusoversigt/?classId=538c69f3-68e2-4665-9cea-a83800f98bd2
mailto:hellep@sindskole.dk
mailto:helle@sindskole.dk
mailto:soren@sindskole.dk


FOREDRAG 
Lille Skole for Voksne arrangerer en 

række foredrag i løbet af året. De 

første ligger allerede her i foråret og 

vi glæder os allerede til at byde jer 

velkomne til 3 spændende foredrag, 

som alle foregår i Folkekirkens Hus, 

Gammel Torv 4, 9000 Aalborg.  

Billetter kan købes hos Sind Skolerne, 

i Folkekirkens Hus eller på 

www.sindskole.dk 

 

ROBUSTE BØRN 
Proffessor og dr. Phil. Per Schultz 

Jørgensen 

Onsdag d. 18. april 2018 kl. 16.30 

i Folkekirkens Hus, Aalborg 

Kr. 150,- 

TILMELD 

Børn i dag vokser op i verden i opbrud. 

Det gælder med hensyn til deres egen 

familie, sociale medier, normer og værdi-

er. På mange måder en individualiseret og 

turbulent verden. 

Derfor skal de 

klare et stort 

pres. Og 

mange buk-

ker under 

og giver op. 

Derfor skal 

vi lære børn 

robusthed. 

Det handler om 

at kunne holde ud, 

være ansvarlig, selv-

stændig og kunne sige fra. Og kende sin 

egen sårbarhed. Men hvordan lærer vi 

børn robusthed? Oplægget vil give et bud 

på, hvad vi kan gøre i familien og i institu-

tionen og skolen. Det er noget, der kræ-

ver fællesskab, tillid, normer og nærvær. 

Og vi kan gøre meget mere, end vi selv 

tror. 

 

 

MENNESKET I HJERNEN 
Kjeld Fredens 

Fredag d. 1. februar 2018 kl. 19.30 

i Folkekirkens Hus, Aalborg 

Kr. 150,- 

TILMELD 

Hjerneforskning har givet os en større 

forståelse for menneskets mentale land-

skab. Det har ændret vort syn på, hvor-

dan man kan fremme læring. 

Viden om hjernen er vigtig, men vi tæn-

ker ikke bare med hovedet, det er menne-

sket der tænker, og her drejer det sig om 

en dynamisk samspil mellem gener, krop-

pen, hjernen og individets omverden. 

Netop dette helhedssyn er centralt i den 

nyeste neuropædagogik, som er beskre-

vet i bogen ”Mennesket i Hjernen.” 

Kjeld Fredens er en yderst rutineret og 

kompetent foredragsholder. Hans fore-

drag er afslappende og med en uformel 

stemning, hvor indholdet serveres humo-

ristisk – uden at det går ud over budska-

bets seriøsitet..  Kjeld Fredens er adj. 

professor ved reCreate, Institut for Læ-

ring og Filosofi, Aalborg Universitet. Han 

er uddannet læge, og har været lektor 

(hjerneforsker) ved Århus Universitet. 

Derudover har han været rektor ved Skive 

Seminarium, samt udviklings- og forsk-

ningschef ved Vejlefjord Neurocenter og 

vismand i Kompetencerådet. Tidsskriftet 

Kognition & Pædagogik havde også Kjeld 

Fredens som redaktør, ligesom han har 

været censorformand ved Masteruddan-

nelse i Læreprocesser 

ved Videnscenter 

for Læreproces-

ser, Aalborg 

Universitet – 

og er mod-

tager af 

FTF´s kul-

turpris 97. 

 

 

 

 

STÅSTEDER 
Foredrag med  

professor Svend Brinkmann 

Torsdag d. 27. marts 2018 kl. 19.30 

i Folkekirkens hus, Aalborg 

Kr. 250,- 

TILMELD 

Svend Brinkmann udgav for et par år si-

den bogen ”Stå fast”, som blev en best-

seller ved at opfordre til modstand mod 

tidens omsiggribende 

udviklingstvang og 

positivitet.  

Men bogen 

efterlod nog-

le grundlæg-

gende 

spørgsmål: 

- Hvad er 

værd at stå 

fast på i tilvæ-

relsen? 

- Hvad har et menne-

ske pligt til at gøre? 

- Hvad er overhovedet et meningsfuldt 

liv?  

Med ”Ståsteder” forsø-

ger Svend Brinkmann at præsentere nog-

le svar på disse eksistentielle spørgsmål, 

der samtidig kan ses som en kritik af sam-

tidens instrumentalisering, dvs. tendensen 

til at gøre alting til et middel til noget 

andet frem for at være et mål i sig selv.  

Med et strejftog gennem idéhistorien pe-

ger Svend Brinkmann på ti eksistentielle 

ståsteder, herunder værdighed, frihed, 

kærlighed, tilgivelse og sandhed, som er 

værd at stå fast på, og som bør opfattes 

som værdifulde i sig selv – også i vores 

forandringsfokuserede tid.  

 

http://folkekirkenshus.dk/event/foredrag-robuste-boern/
http://folkekirkenshus.dk/event/neuropaedagogik/
http://folkekirkenshus.dk/event/foredrag-staasteder/


KONCERTER 
Lille Skole for Voksne arrangerer også en del koncerter. De 

første to ligger her i foråret. Til efteråret og jul,  

kommer der flere koncerter. 

 

 

THEESSINK/MØLLER  
Trekanten, Sebbersundvej 2A, 9220 Aalborg Ø. 

Torsdag 22. marts 2018 kl. 19.30  

Pris: kr. 200,-  

KØB BILLET 

Så står der atter blues på programmet på Trekanten biblio-

tek og kulturhus  i Aalborg Øst. Torsdag d. 22. marts kl. kl. 

19.30 får vi nemlig besøg af to af de rigtige gode guitari-

ster: Hans Theessink og Knud Møller. 

  

Hans Theessink er kendt som en af Europas stærkeste 

blues-guitarister – med speciale i teknikker som Bottleneck 

og Fingerpicking og med en intens og medrivende vokal. 

Legenden Bo Diddley kaldte ham ”One helluva guitar play-

er” – og anmeldere har udnævnt ham til at være ”The Eu-

ropean Bluesman”. 

  

Ved siden af at være to dygtige musikalske kunstnere er de 

to også et charmerende og underholdende bekendtskab, 

der med deres dialog mellem numrene ofte kalder smil og 

latter frem! 

  

Så der er lagt op til en rigtig 

god og oplivende forårsaf-

ten med to gode kunst-

nere med musikalsk 

overskud, der har rød-

derne solidt hæftet i 

bluesmusikkens swin-

gende væsen! Og det 

kommer der fine mu-

sikalske oplevelser ud 

af! 

 

 

 

 

HERMANS HERMITS 
Trekanten, Sebbersundvej 2A, 9220 Aalborg Ø. 

Torsdag d. 3. maj 2018, kl. 20.00 

Pris: kr. 250,- 

KØB BILLET 

En væsentlig del af 60'er musikken var domineret af engel-

ske kunstnere. Tre af de mest betydningsfulde navne var 

The Beatles, The Rolling Stones og ikke mindst Herman's 

Hermits, som nok er en af de mest succesfulde pop-grupper 

i hele verden. 

  

Siden starten i Manchester den 1. april 1964 har Herman's 

Hermits stået for 23 hit-singler, 10 lp'er, 3 portrætudsendel-

ser og utallige tv-shows og koncertturneer over hele ver-

den. Til dags dato har Herman's Hermits noteret sig for et 

pladesalg på over 60 millioner. 

  

Fra 60'erne, gennem 70'erne, 80'erne, 90'erne og nu i det 

nye årtusinde er Herman's Hermits "Still going strong". 

  

Foruden det originale 

medlem Barry Whit-

man består grup-

pen af Geoff 

Foot, der har 

været tilknyt-

tet bandet 

siden 1971, 

samt Kevan 

Lingard og Paul 

Cornwell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billetter kan købes på vores hjemmeside 

www.sindskole.dk under fanen kulturarrangementer 

https://billetto.dk/da/e/theessink-moller-billetter-245155
https://billetto.dk/da/e/hermans-hermits-billetter-245157
http://www.sindskole.dk/kulturarrangementer/koncerter/


DEBAT 
Vores debatarrangementer i forårs sæso-

nen er sammensat i samarbejde med 

Den Sociale Skadestue, De Frivilliges 

Hus, Sind Pårørende og os selv Lille Sko-

le for Voksne Nordjylland. Vi har vægtet 

at have et bredt udsnit af oplægsholdere 

og derfor også lagt stor vægt på, at få 

de gode historier om psykiatrien frem. 

Der er stor lokal forankring blandt vores 

oplægsholdere. Alle debatarrangementer 

afholdes på Sind skolerne, Doktorens 

Gyde 3, Aalborg. For tilmelding og mere 

info - se vores hjemmeside 

www.sindskole.dk 

 

 

RECOVERYPROCESSER 

- at komme sig fra alvorlig psykisk  

sygdom 

Debateftermiddag ved psykolog Erik 

Mønsted Pedersen 

Onsdag d. 14. februar 2018  

kl.  16.00 - 18.00  

TILMELD 

Foredraget handler om den unikke, per-

sonlige proces, som man er alene om, 

men som man ikke kan, eller bør, være 

alene i.  

Jeg bygger dels på min uddannelse og 

nuværende arbejde som psykolog og 

terapeut, hvor jeg arbejder professionelt 

med at understøtte reco-

veryprocesser, 

som andre er 

i.  

Dels på 

mine per-

sonlige 

erfarin-

ger: Det 

at jeg igen-

nem mere 

end 35 år var 

psykotisk, fik meget medicin, og var ind-

lagt mange gange.  

Det handler særligt om årene op til, un-

der og efter at jeg blev helt rask, men 

trækker også tråde tilbage i tiden.  

Foredraget er ikke traditionel undervis-

ning i recovery-teori, og der er heller blot 

min personlige beretning, men forhå-

bentlig den gode blanding.  

Spørgsmål er velkomne. 

 

GRAFITTI 

Debatarrangement ved iværksætter Siv 

Annisdóttir 

Onsdag d. 7. martskl. 15.00 - 17.30  

Med opstart i dagligstuen på Sind skoler-

ne. Derefter en gåtur rundt i Aalborg. 

TILMELD 

Graffiti? Gavlmaleri? Muralie? Street Art? 

Dåsekunst? Hvad er det egentlig? HVEM 

er det egentlig? Træd med ind i verde-

nen bag Aalborg's farverige mure og tag 

på opdagelse i kulturen bag kulturen  

sammen med Siv, fra MAK:VRK. Der vil 

efterfølgende blive serveret kaffe og ka-

ge til dem, der har overlevet gåturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TILMELDING PÅ WWW.SINDSKOLE.DK 
 

LÆR OM URTER 

Debataften ved Phytoterapeut® og sy-

geplejerske Lene Andersen 

Mandag d. 30. april kl 19.00 - 21.00 

TILMELD 

Lær om urter som kan give mere ro i 

krop og sind 

Sover du dårligt om natten ligesom tu-

sindvis andre danskere?  

Så kom med og lær, 

hvordan du 

kan frem-

me søv-

nen 

med 

hjælp 

fra ur-

terne. 

Lægeur-

terne har 

været brugt i årtu-

sinder og deres virkning understøttes nu 

af forskning og morderne videnskab.  

Du får tips til, hvordan små ændringer i 

din livsstil kan give dig en bedre søvn og 

forbedre din døgnrytme.  

 

DE PSYKIATRISKE DIAGNOSER 

- hvad skal vi med dem?  

Debat eftermiddag ved psykolog Erik 

Mønsted Pedersen 

Onsdag d. 11. april kl. 16.00 - 18.00  

TILMELD 

De psykiatriske diagnoser fylder meget i 

vores hverdag og samfund, mange men-

nesker får en, eller flere, og alle snakker 

om dem, eller bruger ordene fra diagno-

sesystemerne, lidt i flæng. I dette fore-

drag vil vi tage debatten op, og jeg vil 

forsøge at kvalificere den. Jeg tager ud-

gangspunkt i såvel den faglige baggrund 

og historie for disse diagnoser, som i 

mine personlige erfaringer fra psykiatri-

en. 

http://www.sindskole.dk/kulturarrangementer/debat/tilmelding-til-debat/?classId=a8a34667-a90e-4ebf-9675-a83a00ab5e1c
http://www.sindskole.dk/kulturarrangementer/debat/tilmelding-til-debat/?classId=01f0b948-263c-4a14-95c9-a83a00acdde1
http://www.sindskole.dk/kulturarrangementer/debat/tilmelding-til-debat/?classId=0c42f87e-75d2-477b-ab63-a83a00ad9001
http://www.sindskole.dk/kulturarrangementer/debat/tilmelding-til-debat/?classId=84b89935-8f30-4d7a-9d7f-a83a00ae060e


INFORMATIONSAFTEN V/PSYKOTERAPEUT  

LENE BRØNDUM MADSEN 

SPECIALIST I BEHANDLING AF ANGST OG OCD. 
 

Informationsaftenen er for ALLE – også de, som ikke har deltaget tidligere 

Debateftermiddag med Lene Madsen. 

Onsdag d. 20. marts kl.  18.30 - 21.00  

Afholdes på Trekanten, sebbersundvej 2A, 9220 Aalborg Øst. Angst 2 

 

På denne - helt nye – informationsaften vil Lene fortælle mere indgående om alle de forskellige angsttilstande og denne aften 

også om PTSD (post traumatisk stress) og hvordan angsten kan opleves i forbindelse med PTSD. 

Lene fortæller om, hvordan man kan hjælpe sig selv ved PTSD og hvordan pårørende kan hjælpe og hvordan man selv og 

pårørende kan forholde sig til lidelsen. 

 

Det er også nyt, at Lene denne aften fortæller mere specifikt om traumer og om angsten og dens fremtræden i forbindelse 

med og efter traumatiske oplevelser. Om hvordan vi mennesker mentalt kan forlade os selv og vores krop ved eks. overgreb 

og hvordan denne tilstand kan følge mennesker gennem livet, når nogen og noget minder dem om traumerne. Det er vigtigt 

at vide, hvad der sker og hvorfor – for at kunne hjælpe sig selv eller dem man er pårørende til eller hjælper professionelt.  

 

Lukas Enemark, 21 år, fortæller denne aften bl.a. hans historie om social fobi og panikangst og hvordan angsten i flere år iso-

lerede ham i hjemmet. Lukas er nu i lære i en tøjbutik i Middelfart. 

 

Der bliver god tid til spørgsmål og dialog hele aftenen. 

 

Kr. 50,- for alle, der ikke er kursist på Sind Skolerne TILMELD 

”Jeg arbejder til dagligt med mennesker som er udfordret af angst. Jeg har hørt en 
masse om, hvordan man langsomt træner med kognitivt adfærdsterapi. Men jeg 
havde aldrig forstået det sådan rigtigt. Lene fik sat ord på det, at leve med angst, 
at sidde i en lederstilling og skjule sine udfordringer, at bryde sammen og genop-
bygge sig selv. Jeg mener at alle, der er udfordret af angst og alle der arbejder 
med mennesker med angst, burde høre Lenes oplæg. Jeg ville ønske hun havde 
været her da jeg startede i mit arbejde, så kunne jeg have mødt mine kursister på 
en mere forstående måde.  

Da Lene var her første gang måtte vi melde udsolgt. Det var en helt fantastisk af-
ten og selv om hun prikkede til angsten hos alle og lokalet gjorde sit til, at alle var 
pressede på sin plads, holdt alle ud og havde en helt igennem fantastisk aften. Det 
var imponerende at høre hende sætte ord på angsten, at fortælle om hvordan det 
føltes at tro man skal dø flere gange dagligt. Men ligeså vigtigt var det at høre hen-
de fortælle om sin kamp til et godt liv i dag.” 
        Anita, KulturKlubleder 

http://www.sindskole.dk/kulturarrangementer/debat/tilmelding-til-debat/?classId=0a55e078-a95c-4657-9bd0-a83a00b6e160


Lille Skole for Voksne Nordjylland er udvidet i 2017 

Vi har indgået driftsaftale med Jammerbugt, Hjørring, Brønderslev, Aalborg, Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord Kommuner, og er nu startet op med 

aftenskolehold i disse kommuner. 

Vi tilbyder undervisning og arrangerer debatter, foredrag og ind imellem en koncert. 

 Hvad betyder det for dig? 

Det betyder, at vi kommer meget tættere på kursisterne i de forskellige kommuner. Men I må gerne deltage på kurser i andre kommuner, selvom vi også er i 

jeres.                                                                      

 Vi vil gerne samarbejde 

Lille Skole for Voksne Nordjylland samarbejder gerne med enkelt personer, offentlige fag enheder, institutioner, bosteder og foreninger m.fl. om at udbyde 

spændende kurser, debatarrangementer, foredrag m.v. 

Har I et godt forslag, et ønske om et hold, et dejligt lokale eller andet, hører vi gerne fra dig/jer.  

Kan I samle 4 kursister til et hold, vil vi gøre alt for, at jeres ønske kan blive opfyldt. 

Hvor er vi? 

Vi prøver så vidt muligt, at have en´ bastion i hver kommune, hvor holdene bliver udbudt. Men samarbejder vi med institutioner, holder vi kurset der, hvor 

andre deltagere også er velkomne.  

Hvordan tilmelder man sig, og finder udbuddet af kurser? 

Man kan finde de forskellige kurser på vores hjemmeside under Lille Skole for Voksne. Der vil løbende være nye kurser og opdateringer. 

Kontakt 

Vi har ansat Henrik Johansen som afdelingsleder, til de nye kommuner og områder uden for Aalborg midtby.  

Mail: hjohansen@sindskole.dk  

Mobil: 40 50 80 32 (bedst formiddage) 

Vi glæder os til at møde dig. 



 
 

Sind Skolerne | Aalborg 
Daghøjskole 
Aftenskole 
Klub OnSide 

Specialundervisning 
Sind informations- og frivilligcenter 

Debat, foredrag, koncerter & kulturklub 
 
 

Bispensgade 7A, 2. sal, 9000 Aalborg 
T: 98 13 80 66 

M: kontor@sindskole.dk 
W: www.sindskole.dk 

Ordblindeundervisning  
&  

Forberedende Voksen Undervisning 

 

Lille Skole for Voksne i Nordjylland forventer pr. 1. januar 2018, at være 

godkendt til at måtte udbyde ordblindeundervisning (OBU) og forbere-

dende voksen undervisning (FVU) 

 

Vi vil allerede nu gerne i kontakt med personer, institutioner,  

socialpsykiatrien, foreninger m.fl., der enten har behov for et  

undervisningstilbud eller ønsker at samarbejde om det. 

 

Kontakt skoleleder 

Knud Birk Pedersen 

T: 96 314 314 - 51 243 725 

M: birk@sindskole.dk 


