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Støtter din personlige recoveryproces, trivsel og mentale sundhed  
 

Lille Skole for Voksne | NORDJYLLAND 

Små hold - Aftenskole - Specialundervisning - Koncerter - Debat - Foredrag - OBU - FVU 

Lille Skole for Voksne | Bispensgade 7A, 2. sal | 9000 Aalborg  

T: 98 13 80 66 | M: kontor@sindskole.dk | W: www.sindskole.dk 
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Lille Skole for Voksne er en recoveryskole 
Recoverybegrebet er en vigtig og integreret del af Lille Skole for Voksne.  
 

Recovery handler om at man kan komme sig helt eller delvis efter en psykisk sygdom. At det er mulig at skabe sig et menings-

fuldt og tilfredsstillende liv, sådan som personen selv definerer det, med eller uden symptomer og med de problemer som livet 

nu engang giver. Det er en proces som tage tid og kræver tålmodighed, vedholdenhed samt hjælp, støtte og forståelse fra 

andre. 
 

Sigtet med Lille Skole for Voksne er at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og 

engageret i samfundslivet. Dette gør vi ved at tilbyde undervisningsaktiviteter, som understøtter recovery, trivsel, mental 

sundhed og bidrager positivt til større livsmod, håb, glæde, handlekraft og psykisk robusthed.  
 

Alle er psykisk sårbare, men evnen til at håndtere den er forskellig og skabt gennem læringsprocesser i opvækst og voksenliv. 

Alle har potentiale for udvikling og til at skabe vendepunkter i sit liv. Ved at deltage i et undervisningsforløb på Lille Skole for 

Voksne kan man øge sin selvbestemmelse og magten over eget liv. Her kan man finde meningsfuldhed, møde ligestillede i 

forskellige interessefællesskaber, arbejde med og udfordre sin psykiske sårbarhed, blive bedre til at klare hverdagens udfor-

dringer og dygtigere til at ”mestre” sit liv. 
 

Al undervisning på Lille Skole for Voksne foregår på små hold under hensyntagen til din psykiske sårbarhed, således der er 

mulighed for at tage individuelle hensyn. Du er berettiget til at gå til hensyntagende undervisning, hvis du på grund af din 

psykiske sårbarhed ikke kan følge et almindeligt hold inden for det pågældende emne. 
 

På Lille Skole for Voksne er du er kursist og ikke patient eller klient, men skolen er ikke en erstatning for behandling.  
 

Lille Skole for Voksne henvender sig til psykisk sårbare mennesker, der er motiveret for at skabe forandringer i livet og har 

mod og lyst til at lære nye strategier til at mestre det i en mere positiv retning, og blive bedre til at håndtere de ting som 

stresser og udfordrer en i dagligdagen.  
 

Lille Skole for Voksne modtager gerne initiativer fra alle, som har forslag til nye kurser. 
 

Vi har også indgået partnerskab med socialpsykiatrien i Aalborg Kommune omkring drift af klub OnSide, som er et uvisiteret 

værested for psykisk sårbare unge op til 30 år. 
 

Vi håber du i dette katalog finder noget, som du finder interessant og spændende. Du er velkommen til at kontakte en af os, 

hvis du har spørgsmål.  
 

Vi glæder os til at møde dig. 



3 

 

Kontakt  

Marianne Værge-Rasmussen 

Folkeoplysende Voksenundervisning 
OBU 
 

Aalborg Opland 
Nordjyske Kommuner 

T: 40 50 80 32  

M: mariannev@sindskole.dk 

Kontakt  

Anita Weje 

Folkeoplysende Voksenundervisning 
Specialundervisning  
 

Aalborg City 
 

T: 25 54 85 98  

M: anita@sindskole.dk 

Velkommen til efterårs sæsonen 2020 

Vi glæder os meget til at kunne udsende dette spændene kata-
log. Der er flere hold end nogensinde før og vi har prøvet at 
være nytænkende.  

Corona ødelagde vores forårssæson, så nu glæder vi os til at 
kunne være sammen igen. Der vil selvfølgelig være nogle ret-
ningslinjer som skal overholdes, men den klarer vi sammen. Vi 
har nemlig de bedste kursister og medarbejder - sammen er vi 
STÆRKE. 

Der er sket store fysiske ændringer på skolen henover forår/
sommer. Vi har nu et spritnyt keramik værksted med masser af 
plads og flere drejeskiver. Der er også lavet nyt tekstilværksted, 
som giver mulighed for helt nye hold. Vi glæder os til indvie 
lokalerne sammen med holdene og undervisere. 

Der laves små korte hold i weekenderne og der laves hold for 
mennesker med kroniske smerter. Vi håber på denne måde at 
kunne tiltrække nye kursister til vores dejlige skole. 

Der sker også forandringer på personalefronten. Anita bliver 
skoleleder fra 1. januar 2021 og Marianne bliver hendes assi-
stent og højre hånd - denne ændring tager vi så småt fat på 
her i efteråret. Bunni laver vores flotte kataloger og skal fodre 
hjemmeside og facebook m.v. Hun skal også hjælpe Sind Dag-
højskole med deres digitale verden. Pia i receptionen forsætter 
som hidtil, men skal også hjælpe Anja med bogføring. 

Birk overtager kulturklubben og vil her i efteråret starte op. Han 
stopper som skoleleder ved årsskiftet men forsætter i første 
omgang i 2021 som kulturmedarbejder.  

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER 

Marianne, Pia, Anita, Bunni og Birk 
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KERAMIK OG  

PORCELÆNSSTØBNING 
Underviser: Inge Frederiksen 

 

Holdnr.: 20100 

Mandage kl. 9.00 - 11.45 

Periode:  17/8 - 14/12 

17 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1275,- 

 
Holdnr.: 20101 

Mandage kl. 12.00 - 14.45 

Periode:  17/8 - 14/12 

17 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1275,- 

 

Holdnr.: 20102 

Onsdage kl. 9.00 - 11.45 

Periode:  12/8 - 16/12 

18 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1350,- 

 

Holdnr.: 20103 

Onsdage kl. 12.00 - 14.45 

Periode:  12/8 - 16/12 

18 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1350,- 

 

Holdnr.: 20104 

Torsdage kl. 9.00 - 11.45 

Periode:  13/8 - 17/12 

18 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1350,- 

 

Holdnr.: 20105 

Torsdage kl. 12.00 - 14.45 

Periode: 13/8 - 17/12  

18 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1350,- 

 

 

ÅBENT  

KERAMIKVÆRKSTED 
Holdnr.: 20106 

Underviser: Inge Frederiksen 

Torsdage kl. 15.00 - 17.45 

Periode: 13/8 - 17/12  

9 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 675,- (ulige uger) 

 

Holdnr.: 20111 

Underviser: Anne Johannsdottir 

Torsdage kl. 15.00 - 17.45 

Periode: 11/8 - 15/12  

18 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1350,-  

 

 

 

 

KERAMIK OG  

GIPSFORME 
Holdnr.: 20107 

Underviser: Inge Frederiksen 

Fredage kl. 9.00 - 11.45 

Periode:  14/8 - 18/12 

17 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1275,- 

 

Holdnr.: 20108 

Underviser: Inge Frederiksen 

Fredage kl. 12.00 - 14.30 lige 

uger, 12.00—15.00 ulige uger 

Periode:  14/8 - 18/12 

17 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1275,- 

 

Ler, leg og formsprog er nogle af de 

elementer vi arbejder med i kera-

mikværkstedet. Her 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 mm. 

På kurset arbejder du  i alm. sten-

tøjsler, samt flydende porcelænsler, 

som støbes i gipsforme. Vi gennem-

går, støbeteknik, dekorationsmulig-

heder, samt brændingsproces. Til 

sidst glaseres emnerne og de fær-

digbrændes her i huset og alle kan 

deltage. Der undervises individuelt. 

 

 

 

 

KREATID i fællesskab 
Holdnr.: 20114 

Underviser: Inge Frederiksen 

Tirsdage kl. 12.00 - 14.45 

Periode: 11/8- 15/12 

18 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1350,- 

 

Det skønne kreative værksted byder 

på mange muligheder. Prøv at kom-

binerer dit arbejde i forskellige ma-

terialer, såsom glas og ler. 

Eller kunne du tænke dig, at filte et 

tørklæde af uld, tegne på sten, 

male, lave perler m.m. 

Du kan også gå på jagt efter materi-

aler i genbrugsbutikker, som du kan 

tage med og arbejde videre på. Det 

handler om at få en ide og føre den 

ud i livet. KREATID kan også benyt-

te køkkenet til at lave lækre hjem-

melavede bolcher. Kreativitet er 

både sjovt og udfordrende, og vi har 

derfor muligheden for at inspirere 

hinanden og arbejde med de projek-

ter man brænder mest for. 

 

 

 

DREJEHOLD  

MED FRI FANTASI 
Underviser: Anna Johannsdottir 

 
Holdnr: 20109 

Tirsdage kl. 9.00 - 11.45 

Periode:  11/8 - 15/12 

18 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1350,- 

 

Holdnr: 20110 

Tirsdage kl. 12.00 - 14.45 

Periode:  11/8 - 15/12 

18 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1350,- 

 

Lad fantasien løbe løbsk. 

 

FRIE FORMER 
Holdnr: 20112 

Onsdag kl. 15.00 - 17.45 

Periode:  12/8 - 16/12 

18 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1350,- 

 

Holdnr: 20113 

Onsdag kl. 18.00 - 20.45 

Periode:  12/8 - 16/12 

18 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1350,- 

 

Det vil være for den helt nye drejer 

og dig som har gjort det mange gan-

ge. Derud over er der fri leg i værk-

stedet med masser af inspiration. Slip 

fantasien løs. 

   
KUNST HÅNDVÆRK  
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Holdnr: 20116 

Mandage kl. 10.00 - 12.45 

Periode:  10/8 - 21/12 

19 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1425,- 

 

Holdnr: 20117 

Mandage kl. 13.00 - 14.50 

Periode:  17/8 - 21/12 

9 mødegange á 2 lektioner 

Pris: kr. 450,- 

I lige uger 

 

Holdnr: 20118 

Onsdage kl. 9.00 - 11.45  

Periode:  12/8 - 16/12 

18 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1350- 

 

Holdnr: 20119 

Onsdage kl. 13.00 - 14.50 

Periode:  12/8 - 16/12 

18 mødegange á 2 lektioner 

Pris: kr. 900,- 

 

Holdnr: 20121 

Fredage kl. 9.00 - 11.45  

Periode: 14/8 - 18/12 

18 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1350,- 
 

 

 

 

 

 

 

 
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, HÆKLING         

OG BRODERI 
Holdnr: 20120 

Underviser: Mette Thrysøe 

Onsdage kl. 15.00 - 16.50 

Periode:  12/8 - 16/12 

18 mødegange á 2 lektioner 

Pris: kr. 900,- 

 

STRIK, HÆKLING OG 

ANDRE NØRKLERIER 
Holdnr: 20122 

Underviser: Mette Thrysøe 

Fredage kl. 12.00 - 13.50 

Periode:  14/8 - 18/12 

18 mødegange á 2 lektioner 

Pris: kr. 900,- 

GLASKUNST  -TEKNIK  

OG MATERIALER 
Holdnr.: 20115 

Underviser: Inge Frederiksen 

Tirsdage kl. 15.00 - 17.45 

Periode: 11/8 - 15/12 

18 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1350,-  

 

Kurset er for dig, der gerne vil arbej-
de med glas, glasperler på gasbræn-
der eller støbe glas i form. 
Du kan lære at lave figurer, fade, 
perler, smykker, mm. 
 
ANTIINFLAMATORISK 
MAD 
Holdnr.: 20242 
Underviser: Louise Færch 
Mandage kl. 13.00 - 15.45 
Periode: 12/8 - 16/12  
15 mødegange á 3 lektioner 
Pris: kr. 1125,- 

 
Vi laver helt almindelig, enkel og 

sund hverdagsmad. Du vil få masser 

af inspiration og fif til varianter af 

dine favoritretter. Vi arbejder med 

sundhed ud fra ”sund fornuft”, og 

bruger de almindelige madvarer der 

er i køkkenet. Vi snakker om hvor-

dan man let kan sammensætte et 

sundt måltid, og hvordan vi bedst 

undgår madspild. 

Holdet er for alle, det kræver bare 

at du har lyst til at være med! 

 

 

DIGITAL KUNST 
Underviser: Oscar Vela 

Holdnr: 20133 

Torsdage kl. 13.00 - 15.45 

Periode: 13/8 - 17/12 

18 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1350,-  

 

Vi vil arbejde med programmet Pho-

toshop, hvor du vil få gennemgået 

nogle basale værktøjer til billede 

manipulering. Du vil få redskaber til 

at opdage de fantastiske mulighe-

der, som Photoshop programmet  

giver for kunstnerisk udtryksformer. 

Jeg garanterer, at det er både 

spændende, fantastisk og sjovt. Det 

forudsætter kun, at du er vant til at 

bruge en computer. 

 

KREATIVT VÆRKSTED 
Underviser: Janne Larsen 

 

Holdnr.: 20124 

Mandage kl. 15.00 - 17.45 

Periode:  10/8 – 14/12 

18 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1350,- 
 
Holdnr.: 20125 

Onsdage kl. 9.00 - 11.45 

Periode:  12/8 – 16/12 

18 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1350,- 

 
Holdnr.: 20126 

Torsdage kl. 9.00 - 11.45 

Periode:  13/8 – 10/12 

17 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1275,- 

 

Holdnr.: 20127 

Fredage kl. 12.00 - 14.45 

Periode:  14/8 – 4/12 

16 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1200,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KREATIVT VÆRKSTED 
Holdnr.: 20128 

Underviser: Helle Jørgensen 

Fredage kl. 12.00 - 14.45 

Periode:  14/8 – 4/12 

16 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1200,-  

 

Har du lyst til at afprøve eller blive 

klogere på forskellige teknikker og 

materialer, har du muligheden her. 

Der er mulighed for at  afprøve 

tegning/maleri, pastel, akvarel, 

skulptur i fedtsten og powertex, 

smykkefremstilling - alt fra at støbe 

sølvsmykker til at knytte armbånd. 

collage/decoupage. 

Kurset kræver ingen særlige forud-

sætninger - ud over lysten til at 

være kreativ. 

  Tilmelding på www.sindskole.dk 

STRIK OG HÆKLING 
Underviser: Mette Thrysøe 
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TRØSTEBAMSER OG    

ANDRE HÆKLERIER 
Holdnr: 20123 

Underviser: Gitte Høgh 

Tirsdage kl. 9.00 - 11.45 

Periode:  4/8 - 15/12 

19 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1425,- 
 

Hvis du gerne vil lære at hækle trø-
stebamser, sprutter eller mus til syge 
børn på sygehuse rundt i landet, og 
gerne vil have hjælp og hyggeligt 
samvær undervejs, så kom og vær 
med.  Jeg vil have nogle bamser og 
opskrifter med. Vi snakker garnfor-
brug og garntype. Medbringe selv 
garn. Da det er forskellige ting de 
forskellige på kurset arbejder med, 
kan der blive lidt ventetid på hjælp, 
for den enkelte.  

 

SMYKKEFORMGIVNING 
Holdnr.: 20129 

Underviser: Janne Larsen 

Onsdage kl. 12.15 - 15.00 

Periode:  12/8 - 16/12 

18 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1350,- 
 

Kom og vær en del af et kreativt 

fællesskab. Kurset er for både nybe-

gyndere og øvede.  Du kan fremstille 

ringe, vedhæng, armbånd osv. ved 

hjælp af støbning, lodning, indfatning 

af sten mm. Du kan arbejde med 

sølv, tin, horn, eksotiske træsorter og 

læder. 

 

TEGNE VÆRKSTED 
Holdnr: 20130 

Underviser: Oscar Vela 

Torsdage kl. 10.00 - 12.45 

Periode:  13/8 - 17/12 

18 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1350,- 

 

Kunne du tænke dig at tegne, klippe, 
klistre, male, blande tingene sammen 
i nye uventede udtryk, der kræves 
ingen forudsætninger, andet end at 
være åben for at lade det indre leje-

barn folde sig ud. Hvis du er nysger-
rig, og åben, så er dette kursus noget 
for dig. 

 

 

SYNING 
Underviser: Tove Larsen 

 

Holdnr: 20131 

Onsdage kl. 15.00 - 17.45 

Periode: 26/8 - 18/11 

12 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 900,- 

 

Holdnr: 20132 

Torsdage kl. 15.00 - 17.45 

Periode: 27/8 - 19/11 

12 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 900,- 

 

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 

genbrug. Til boligen kan det være 

puder, gardiner m.m. Mulighederne 

er mange. Der er gode PFAFF syma-

skiner. 

Undervisningen er individuel og hen-

vender sig til begyndere og øvede. 

 

 

SYNING FOR ALLE 
Holdnr: 20188 

Underviser: Mette Thrysøe 

Mandage kl. 15.00 - 17.45 

Periode:  17/8 - 21/12 

9 mødegange á 3lektioner 

Pris: kr. 675,- 

I lige uger  

 

Syning for begyndere. Lær at sy på 

en symaskine. Vi syr små projekter, 

oplægning af bukser, sy en pude et 

indkøbsnet eller reparer dit tøj. Alle 

kan være med. Der vil også være 

mulighed for den mere garvede 

kursist. Dertil kommer at Mette 

elsker at omforandre og nytænke 

div. loppefund. 

OBS. Der opkræves kr. 100 pr. kreativhold til materialer 
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ORDINARY PEOPLE 
Holdnr: 20139 

Mandage kl. 15.00 - 17.45 

Periode: 10/8 - 14/12 

18 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1350,- 

 
Ordinary people er et veletableret 

band som nyder at spille med  

hinanden. Optagelse sker efter 

samtale/audition med  

underviseren. 

 

SANGSIND 
Holdnr: 20141 

Torsdage kl. 12.15 - 14.05 

Periode: 13/8 - 17/12 

18 mødegange á 2 lektioner 

Pris: kr. 900,- 

 

Et kor for sangglade mennesker. 

Vi bevæger os indenfor den rytmiske 

genre, med sange vi vælger i løbet af 

kurset. Vi synger kendte danske 

sange, rock, pop og evergreens.  

 

Vi afslutter ofte timerne med at syn-

ge valgfrie sange fra højskolesangbo-

gen eller WH sangbøgerne.I koret 

kan vi arbejde med vokalt udtryk, 

flerstemmighed, kanon, cirkelsong og 

mundpercussion. Men det vigtigste 

er, at vi nyder at synge sammen. Vi 

synger skønne og smukke sange 

akkompagneret af klaver eller guitar. 

Der arbejdes i gruppesammenhæng. 

Musikteori, improvisation 

og sammenspil 
Holdnr: 20146 

Torsdage kl. 14.30 - 17.15 

Periode: 13/8 - 17/12 

18 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1350,- 

 
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, musikteori samt improvisati-
onsteori. Undervisningsformen vil 
bestå af teoretiske oplæg som vi 
omsætter til praksis gennem sam-
menspil.  
 
Dette vil foregå gennem velkendte 
numre som vi kan improvisere over 
samt mere frie improvisationer. Gen-
nem musikteorien vil du også blive i 
stand til at sammensætte dine egne 
akkorder og melodier til egne kompo-
sitioner. Der vil blive taget udgangs-
punkt i den enkelte deltagers kun-
nen. Der arbejdes i gruppesammen-
hæng. 

MORGENSANG 
Holdnr: 20137 

Mandage kl. 10.00 - 11.45 

Periode: 10/8 - 14/12 

18 mødegange á 2 lektioner 

Pris: kr. 900,- 

 

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, men det vigtigste er, at vi 

nyder at synge sammen. Vi synger 

skønne og smukke sange akkom-

pagneret af klaver eller guitar. Der 

arbejdes i gruppesammenhæng. 

 

GUITAR UNDERVISNING 
Holdnr: 20140 

Tirsdage kl. 15.00 - 17.45 

Periode: 11/8 - 15/12 

18 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1350,- 

 

Er du glad for at spille guitar, men 

mangler overblikket, så er dette et 

kursus lige noget for dig. Holdet er 

for dig som gerne vil lære dit instru-

ment bedre at kende, og mangler 

kendskab til basal musikteori/

improvisationsteori. I løbet af kurs-

uset vil vi arbejde med rytmik, ak-

kordopbygning, musikteori samt 

improvisationsteori. Undervisnings-

formen vil bestå af teoretiske oplæg 

som vi omsætter til praksis.  

 

SCARS OF SILVER 
Holdnr: 20144 

Fredage kl. 15.00 - 17.45 

Periode: 14/8 - 18/12 

18 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1350,- 

 

Holdet omfatter et velfunderet orke-

ster, hvor deltagelse forudsætter, at 

du kan beherske dit instrument på 

et rimelig højt niveau. Vi arbejder 

med selvvalgte numre i forskellige 

genre, med mulighed for at om 

arrangere numrene og komponere 

selv. Vi spiller sange fra det nuvæ-

rende repertoire, for at holde dem 

friske i hukommelsen, samt indøver 

nye.  

 

FRIENDS 
Holdnr: 20138 

Mandage 12 - 14.45 Tirsdage 

og Torsdage kl. 9.00 - 11.45 

Periode: 10/8 - 17/12 

54 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 3600 

 
Holdet omfatter et velfunderet orke-
ster, 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 om arrangere 
numrene og komponere selv. På 
kurset går vi lidt mere i dybden 
med musikken, således at du ud-
over at lære at spille dem, også får 
indblik i teorien. Vi spiller sange fra 
det nuværende repertoire, for at 
holde dem friske i hukommelsen, 
samt indøver nye. Der arbejdes i 
gruppesammenhæng. Optagelse 
sker efter samtale/audition med 
underviseren. 

Underviser: August Jazzy Mogensen 

Underviser: August Jazzy Mogensen 

MUSIK 
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Underviser: August Jazzy Mogensen 

ÅBEN ROCK SAMMENSPIL 
Holdnr: 20143 

Fredage kl. 12.00 - 14.45 

Periode: 14/8 - 18/12 

18 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1350,- 

 
Går du med en drøm om at spille/
synge i et band, men mangler nogen 
at gøre det med, har du muligheden 
for at få det prøvet af i denne ny-
opstartet sammenspilsgruppe. Vi vil 
tage udgangspunkt i velkendte, melo-
diske numre indenfor den rytmiske 
genre. Valget af numre tilrettelægges 
efter hver enkelt deltagers niveau og 
ud fra den givne instrumentsammen-
sætning. Så kom frisk og oplev glæ-
den ved at bidrage musisk med lige 
netop dét, som du kan.  

NYT SAMMENSPIL 
Holdnr: 20142 

Torsdage kl. 14.30 - 17.15 

Periode: 13/8 - 17/12 

18 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1350,- 

 
Går du med en drøm om at spille/

synge i et band, men mangler nogen 

at gøre det med, har du muligheden 

for at få det prøvet af i denne ny-

opstartet sammenspilsgruppe. Vi vil 

tage udgangspunkt i velkendte, melo-

diske numre indenfor den rytmiske 

genre. Valget af numre tilrettelægges 

efter hver enkelt deltagers niveau og 

ud fra den givne instrumentsammen-

sætning. Så kom frisk og oplev glæ-

den ved at bidrage musisk med lige 

netop dét, som du kan.  

SPIL OG SYNG MED GUITAR 
Holdnr: 20145 

Underviser: Carmen Connie Sommer 

Onsdage kl 15.00 - 17.45 

Periode: 12/8 - 16/12 

18 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1350,- 
 

Spil og syng til egne eller andres sange på guitar 

Kunne du tænke dig at være en der kan udtrykke dig via guitar og sang?- og/eller forbedre både sang og guitar? 

Kunne du tænke dig at få tips og ideer til hvordan du laver din egen sang? Vi arbejder på at få en hvilken som helst sang til at lyde optimalt om det er din 
egen eller andres. Der vil være individuelle muligheder uanset om du er nybegynder eller øvet Lod du mærke til hvor mange danskere der begyndte at synge 

under corona krisen? I stedet for X –faktor der bedømmer den individuelle sanger stod fællesskabet pludseligt øverst på danskernes ønskeliste, og sangen 
blev i stedet omdannet til den faktor der samler og løfter os alle i en krise tid. Helt uden bedømmelser andet end bare at synge sammen. Få styrket sang og 

spille glæden og få udviklet på dine medfødte musikalske evner! 

Klub OnSide 
 

Et trygt mødested for psykisk sårbare unge. 
Kom og vær med i et meningsfuldt fællesskab. 

Åben mandag , tirsdag og torsdag fra kl. 15 til 20. 
Alle er velkommen - ingen registrering. 

Nærmere oplysninger i åbningstiden hos  

Bettina på tlf.:  51 418 418 

R A B A T  

Tilmeld dig flere hold 

og få   

Fra 1. Juli til den 31. December 2020 kan du købe 

abonnement til Lille Skole for Voksne Nordjylland. 

Du betaler et fast beløb hver måned i 12 måneder. 

Nærmere oplysninger ved Anita på tlf. 25 54 85 98 

Det er en fordel for dig, som gerne vil gå på flere 

hold. Se tabellen og find din rabat. 

 

I 44 uger kan du for : 

Kr. 600,- pr. md. tilmelde dig 09 timer ugentligt 

Kr. 650,- pr. md. tilmelde dig 12 timer ugentligt 

Kr. 700,- pr. md. tilmelde dig 15 timer ugentligt 

Kr. 750,- pr. md. tilmelde dig 18 timer ugentligt 

Kr. 800,- pr. md. tilmelde dig 21 timer ugentligt 

Kr. 850,- pr. md. tilmelde dig 24 timer ugentligt 
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KROPSGLÆDE 

OG RYTME 
Holdnr: 20135 

Underviser: Carmen Connie Sommer 

Onsdage kl 13.00 - 14.50 

Periode: 12/8 - 16/12 

18 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 900,- 

 
  Få mere sang, kropsglæde og rytme i dit liv. Styrk din jordfor-
bindelse, humor og personlig kraftfuldhed med verdens ældste 

instrumenter; stemme krop og tromme! Vi arbejder med verdens 
ældste instrumenter – nemlig krop, sang og tromme: Vi synger, 

klapper, tramper, knipser og arbejder med rytme og stemme. Der 
vil indgå trommecirkler: Grundlæggende trommeteknik, lege, rytmer 
og percussion. Vi vil kreativt eksperimenterer undersøge, udvikle og 
udtrykke sange. Det ER nemt når først man får det lært. Vi vil ikke 

mindst nyde den musik vi skaber sammen. 

Nogen mener at sang og musik /rytme hjælper på at få manifesteret 
adresseret hengemte følelser og samtidigt få forløst dem. Uanset hvad, 
er det en universel måde at mødes på og det er hammer sjovt! Alle er 

velkomne uanset erfaringer med sang krop og rytme/trommer! 

 

 

 

 

LET DRAMA 
Holdnr: 20149 

Underviser: Barbara  Borchorst 

Mandage kl 12.00 - 14.45 

Periode: 3/8 - 21/12 

20 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1500,- 

 

Vil du gerne blive mere fri og spontan, grine, lave afspænding og være en del 
af et fællesskab? Så er det her…. Vi starter dagen med en serie øvelser der 
fokuserer på vejrtrækning og jordforbindelse. Herefter laver vi nogle sjove 

dramalege, og slutter så dagen af med en body scan meditation. 
Kurset er oplagt for dig, der ikke tidligere har gået til drama, og som samtidig 

gerne vil forkæle dig selv, med en række øvelser, der fokuserer på dit dagli-
ge velbefindende. Drama giver glæde, træner koncentration, fokus, sponta-

nitet, fantasi og hukommelse. 

”Det bedste jeg har gjort for mig selv i årevis.” Simon Peter, kursist. 

Drama 
Holdnr: 20148 

Underviser: Barbara 

Borchorst 

Fredage kl 12.00 - 14.45 

Periode: 7/8 - 18/12 

19 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1425,- 

 

Drømmer du om at blive mere fri 
og spontan? Har du lyst til at 
grine og blive en del af et fælles-
skab? Så er Drama noget for dig. 
Vi arbejder med grundlæggende 
dramaøvelser, rollespil og impro-
visation. Vi går på opdagelse i 
vores omgivelser og vores kreati-
vitet, og vi har det sjovt! Jeg 
tilrettelægger undervisningen 
efter hvem I er. Kurset kræver 
ingen forudsætninger andet end 
at du er nysgerrig og har lyst til 
at deltage. Drama giver glæde, 
træner koncentration, fokus, 
spontanitet, fantasi og hukom-
melse. Vel mødt. 

 

 

 

 

 

”Drama får mig ud af mine vante 

cirkler, og ind i en verden af op-

mærksomhed og fokus på nye sider. 

Alt sammen i yderst professionelle 

hænder, hvor man føler sig tryk, og 

hvor lattermusklerne bliver rørt. Jeg 

går altid fra Drama med en følelse af 

glæde, lethed og en del klogere på 

mig selv”; Tina, kursist 

”Det er så dejligt at stå op og vide, 

at jeg skal noget sjovt senere på 

dagen” Bodil, kursist. 



10 

IT LABORATORIET 
Underviser: Gitte Høgh 

 

Holdnr: 20153 

Mandage kl. 9.00 - 11.45 

Periode: 3/8 - 14/12 

19 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1425,- 

 

IT LABORATORIET 
Holdnr: 20154 

Mandage kl. 12.00 - 14.45 

Periode: 3/8 - 14/12 

19 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1425,- 

 

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, tekstbe-

handling, billedbehandling og til 

hjemmesider. I praksis betyder det, 

at du kan arbejde med foldere, 

blade, hjemmesider, visitkort, ka-

lendere, fotobøger og billedbehand-

ling m.m.  

 

 

 

 

 

 

 

FOTOTURE I BYEN 

Holdnr: 20155 
Tirsdage kl. 12.00 - 14.45 

Periode: 4/8 - 15/12 

19 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1425,- 

 

Kurset henvender sig til alle der 

nyder at fotografere, men som kan 

have svært ved at komme ud og 

gøre det alene.   

Hver gang mødes vi i lokalet og 

tager en snak om hvor og hvad I 

gerne vil fotografere. Det kan være 

ud fra et bestemt tema hver gang, 

f.eks. ”Skæve vinkler ” eller ”Ung 

og gammel”, smukke huse, lys og 

mørke, forfald osv. Jeg medbringer 

et forslag, men alle må gerne kom-

me med forslag. Du må gerne med-

bringe dit eget kamera, ellers har 

skolen nogle som I kan bruge. 

Husk at klæde dig på efter vejret. 

Vi mødes i lokalet hver gang og går 

samlet ud derfra. 

  

 

 

 

 

 

 

BILLEDSJOV 

Holdnr: 20156 
Onsdage kl. 9.00 - 11.45 

Periode: 5/8 - 16/12 

19 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1425,- 

 

Kurset er for alle der godt kan lide 
at arbejde med det grafiske til 
print. Eks. Kort, kalender, fotohæf-
ter eller billeder til ophæng. 

På dette hold kan du lave fotohæf-
ter med genkendelige billeder af 
dyr eller personer til de mindste. 
Eller fotohæfter med billeder der 
bringer svundne minder frem hos 
ældre. Du kan også fremtrylle dine 
egne personlige kort til ethvert 
formål eller lave billeder til ophæng 
(max. Størrelse vi kan lave i huset 
er A3) Der kommer en brugerbeta-
ling på pr. hæfte inkl. Laminering 
og spiral på: 25,- (20 sider A5)
Badges pr. stk. 5,- Individuelt un-
dervisning. Kommer rundt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEN LILLE 
FORFATTERSKOLE 
Holdnr: 20057 

Underviser: Bernd Müller 

Onsdage kl. 9.00 - 11.45 

Periode: 12/8 - 16/12 

18 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1350,- 

 

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 historie. Vi 

læser også op for hinanden og 

diskuterer det læste.  

 
SKRIVEVÆRKSTED 
Holdnr: 20165 
Underviser: Julie Midtgaard 
Torsdage kl. 11.00 - 13.45 
Periode: 6/8 - 10/9 og 5/11 - 
17/12 
13 mødegange á 3 lektioner 
Pris: kr. 975,- 
 

Skolen for både små såvel som 

store stemmer! Vi vandrer en tur 

gennem ordets land, efter en søgen 

på skjulte skatte. Vi kigge på ud-

valgte forfatteres sprog, tager ved 

lære og finder de redskaber vi selv 

skal bruge for, at blive dygtigere til 

at skrive. Dette her er forløbet for 

de som elsker at skrive, uanset om 

du skriver for at fortælle noget til 

andre eller fortælle noget til dig 

selv. Her bliver du dygtigere i lige-

sindedes selskab. 

Har du et fag du mangler?  

Vi opretter gerne hold i andre fag som f.eks dansk,  
matematik, kunsthistorie eller noget helt andet. 

 GRUNDLÆGGENDE FAG 
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TYSK  
Holdnr: 20158 

Underviser: Bernd Müller 

Mandage kl. 10.00 - 11.50 

Periode: 10/8 - 14/12 

18 mødegange á 2 lektioner 

Pris: kr. 900,- 

 

Tysk for begyndere og let øvede 
Med udgangspunkt i samtaler om 
enkle hverdags-situationer oparbej-
der vi et ordforråd, der kan bruges i 
praksis og lærer samtidig faktuelle 
ting om vores sydlige nabo. 
Der vil være små grammatikøvelser 
for sprogforståelsen, men hoved-
vægten bliver lagt på at lære at 
tale tysk i et trygt miljø. 
 
 

SPANSK LET ØVET 
Hold nr.: 20063 
Underviser: Sabrina Grøn 
Tirsdage kl. 9.00 - 11.45 
Periode: 11/8 - 15/12 
18 mødegange à 3 lektioner 
Pris: kr. 1350,- 

Holdet vil komme til at stifte be-

kendtskab med det spanske sprog, 

og målet er at kunne begå sig 

skriftligt og mundtligt. Timen vil 

indeholde grammatik, udvidelse af 

ordforråd, lytteopgaver, oversættel-

sesopgaver samt små skriftlige og 

mundtlige opgaver. 

 

SPANSK BEGYNDER 
Hold nr.: 20064 

Underviser: Sabrina Grøn 

Torsdage kl. 9.00 - 11.45 

Periode: 13/8 - 17/12 

18 mødegange à 3 lektioner 

Pris: kr. 1350,- 

Holdet vil komme til at stifte be-

kendtskab med det spanske sprog, 

og målet er at kunne begå sig 

skriftligt og mundtligt. Timen vil 

indeholde grammatik, udvidelse af 

ordforråd, lytteopgaver, oversættel-

sesopgaver samt små skriftlige og 

mundtlige opgaver.  

 
 

 

ENGELSK, ØVEDE 
Holdnr: 20159 

Tirsdage kl. 10.00 - 11.50 

Periode: 11/8 - 15/12 

18 mødegange á 2 lektioner 

Pris: kr. 900,- 

Undervisningssted: Kildehuset 

 
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 diskute-

res på holdet efterfølgende. Der vil 

ligeledes være fokus på skriftlige 

opgaver, fx oversættelser og gram-

matiske øvelser. 
 

 

ENGELSK, OPFRISK 
Holdnr: 20160 

Tirsdage kl. 12.30 - 14.20 

Periode: 11/8 - 15/12 

18 mødegange á 2 lektioner 

Pris: kr. 900,- 

 
Vi arbejder med enkle dialoger og 

turistengelsk til opfriskning af dit 

engelske sprog. Vi læser korte 

noveller og uddrag af tekst og øver 

sprog og grammatik. Vi lærer af 

hinanden  

 
 
PSYKOLOGI  
Holdnr: 20162 

Fredage kl. 12.15 - 15.00 

Periode: 14/8 - 18/12  

16 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1200,- 

 
Psykologi og Træning i 
Kommunikation. Vi lærer om psyko-
logiens styrker og kommunikation 
og teknikker. Personlig udvikling 
bliver en konsekvens. Du arbejder 
kreativt med dig selv og styrker 
kommunikationen med andre. Vi 
inspirerer hinanden til at træne 
kommunikation med psykologisk 
indsigt. 

FILOSOFI 
Holdnr: 20161 

Fredage kl. 9.00 - 11.45 

Periode: 14/8 - 18/12  

16 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1200,- 

 

Lær at filosofere og få inspiration til 
at se dine udfordringer på nye 
måder. Samfundets problemer og 
din undren bliver sat i spil med 
anvendt filosofi. 
Vi eksperimenterer med filosofisk 
dialog til at få hul på svære spørgs-
mål og etiske problemer. Vi arbej-
der med filosoffernes holdninger og 
værdier og debatterer med filosofi-
ske kasketter. Oplev nærvær. Gør 
samtaler dybe og spændende. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANSK PÅ EN NY OG 

SJOV MÅDE 
Holdnr: 20166 

Underviser: Matthias Aurelian 

Torsdage kl. 9.00 - 11.45 

Periode: 13/8 - 17/12  

18 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1350,- 

 
På kurset kan du udvide dine skrift-
lige og mundtlige danskfærdigheder 
gennem hold- og individuelle lege 
og aktiviteter. Alt fra quiz, ordlege 
og opgaver vil komme i spil, hvor 
du i fællesskab og sjov kan leje dig 
til bedre kundskaber i dansk.  

 

 

PORTRÆT FOTO 
Holdnr: 20167 

Underviser: Vera Laursen 

Fredage kl. 9.00 - 11.45 

Periode: 14/8 - 9/10  

18 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1350,- 

 
Vil du gerne lære at tage billeder, 
og er du nysgerrig og legesyg? 
På portrætfoto tager vi billeder af 
mennesker, og lærer at forstå hvad 
der gør et billede af en person til et 
godt portræt. Du kan prøve at lave 
selvportrætter, portrætter af andre 
og iscenesatte portrætter, og hvis 
du vil, kan du lære at redigere dine 
billeder i photoshop. Vera er uddan-
net fotograf i London. 

 

 

FOTOSAFARI 
Holdnr: 20168 

Underviser: Vera Laursen 

Fredage kl. 12.00 - 14.45 

Periode: 14/8 - 18/12  

9 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 675,- 
 
Vil du gerne lære at tage billeder, 
og er du nysgerrig og legesyg. 
På fotosafari tager vi billeder af alt 
muligt, kigger på dem og snakker 
om dem. Vi vil prøve at forstå, hvad 
der gør et billede godt i andres 
øjne. Du kan prøve at lave naturbil-
leder, close-ups og fotoserier, og 
hvis du vil, kan du også lære at 
forbedre kvaliteten på dine billeder i 
photoshop, inden du printer dem 
ud. Vera er uddannet fotograf i 
London. 

 

 

LAYOUT OG DTP 
Holdnr: 20169 

Underviser: Vera Laursen 

Fredage kl. 12.00 - 14.45 

Periode: 23/10 - 18/12  

9 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 675,- 
 
Vil du gerne lære at lave små pro-
fessionelle tryksager? Vil du måske 
gerne have dit CV til at se flot ud, 
eller vil du gerne kunne lave et 
visitkort eller en plakat med et 
personligt indhold? På det her hold 
lærer du lidt om grundprincipperne 
i grafisk design, om farver, skriftty-
per og billedredigering. Du vil blive 
god til at arbejde i Publisher, og du 
vil få nogle flotte tryksager med 
hjem, som du kan være stolt af. 

Underviser 

Majken k. Johansen 
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SINDSRO OG LET YOGA 
Underviser: Henny Willman 

 
Holdnr: 20177 

Tirsdage kl 12.15 - 13.35 

Periode: 18/8  - 6/10 

8 mødegange á 1,5 lektioner 

Pris: kr. 300,- 
 
Holdnr: 20178 

Tirsdage kl 12.15 - 13.35 

Periode: 20/10  - 8/12 

8 mødegange á 1,5 lektioner 

Pris: kr. 300,- 
 

Meditation og afspænding sænker din 
puls og din vejrtrækning bli’r dybere, du 
bruger din ilt mere effektivt og dit blod-
tryk normaliseres. 
Kom i bedre form og samtidig i kontakt 
med din fysiske og psykiske energi, få 
styrket dit nervesystem, koncentration 
og forbedret dit immunforsvar og her-
ved øget din livskvalitet. Modtag teknik-
ker til forebyggelse af stress og tristhed, 
tankemylder og mentale spændinger, 
ændring af vaner og tankemønstre. 
Fred og ro er det væsentlige på dette 
hold. Henny Willman, lærer i yoga, NLP-
hypnosemaster, astrolog og livsnyder 

 

Mavedans begynder 
Holdnr: 20171 

Torsdage kl. 15.30 - 16.55 

Periode: 22/8 - 12/12 

16 mødegange á 1,5 lektioner 

Pris: kr. 400,- 

 

Mavedans øvede 
Holdnr: 20170 

Mandage kl. 17.00 - 18.25 

Periode: 19/8 - 9/12 

16 mødegange á 1,5 lektioner 

Pris: kr. 400,- 

 
Mavedans er for alle kvinder. En dans 

med rødder i Egypten. Dansen giver 

smidighed, styrke og træner balancen. 

En dans der hylder det feminine i dig.  

 

PILATES 
Holdnr: 20172 

Underviser: Lene H. Mortensen 

Mandage kl 13.00 - 14.20 

Periode: 31/8– 7/12 

14 mødegange á 1,5 lektioner 

Pris: kr. 525,- 

 
Pilates er en træningsform, der giver 

styrke til både krop og sind. Øvelserne 

har fokus på sammenhængen mellem 

åndedræt og bevægelse, er langsomme 

og er ikke fysisk krævende. Vi arbejder 

hele kroppen igennem med øvelser der 

fremmer balancen, styrker musklerne 

og øger kropsbevidstheden. 

 

 

YOGA 
Underviser: Henny Willman 

 
Holdnr: 20179 

Tirsdage kl 10.00 - 11.50 

Periode: 18/8 - 6/10 

8 mødegange á 2 lektioner 

Pris: kr. 400,- 

Holdnr: 20180 

Tirsdage kl 10.00 - 11.50 

Periode: 20/10 - 8/12 

8 mødegange á 2 lektioner 

Pris: kr. 400,- 

 

Yoga giver dig energi og harmoni og 
handler om at være til stede i det du 
gør lige nu. Yoga betyder forening, og 
vi vil på dette hold arbejde med at ska-
be forening mellem krop, sind, ånde-
dræt. Vi skal lære at give slip, uden at 
give op. Viljen til at ville, skaber evnen 
til at kunne. Vi sætter fokus på hele 
kroppen og træner smidighed, styrke  
og balance. Få ro på dine tanker, så du 
styrer dem og ikke omvendt. 
 
 

GRUNDTRÆNING OG  

AFSPÆNDING 
Holdnr.: 20241 

Underviser: Louise Færch 

Onsdage kl. 13.00 - 14.50 

Periode: 12/8 - 16/12  

15 mødegange á 2 lektioner 

Pris: kr. 750,- 

 
Vi arbejder med enkel styrketræning af 

hele kroppen. Øvelserne tilpasses, så 

alle kan være med, - selv hvis man har 

skavanker af forskellig slags. Når vi har 

arbejdet kroppen godt igennem, laver vi 

en dejlig afspænding, der giver energi 

og velvære i krop og sind. Afspændin-

gen hjælper til at slippe spændinger og 

give en ro i kroppen. Du får inspiration 

til hvordan du kan bruge afspænding 

som en pause i løbet af dagen, eller 

som hjælp til at falde i søvn. 

SUNDHED OG BEVÆGELSE

YOGA OG KROPPENS 

ENERGIER 
Underviser: Henny Willman 

 
Holdnr: 20173 

Torsdage kl 10.00 - 11.50 

Periode: 20/8 - 8/10 

8 mødegange á 2 lektioner 

Pris: kr. 400,- 

 

Holdnr: 20174 

Torsdage kl 10.00 - 11.50 

Periode: 22/10 - 10/12 

8 mødegange á 2 lektioner 

Pris: kr. 400,- 

 
Holdnr: 20175 

Torsdage kl 12.15 - 14.05 

Periode: 20/8 - 8/10 

8 mødegange á 2 lektioner 

Pris: kr. 400,- 

 
Holdnr: 20176 

Torsdage kl 12.15 - 14.05 

Periode: 22/10 - 10/12 

8 mødegange á 2 lektioner 

Pris: kr. 400,- 

 
Vi sætter fokus på opmærksom-
hed og på nuet, livsglæde, over-
skud og velvære, og træner smi-
dighed, styrke, balance, åndedræt 
og afspænding til reducering af 
stress. I forløbet vil vi arbejde 
med: Solhilsen, NLP, Chakra, 
Meditation, Afspænding, Fantasi-
rejser. Medbring løst tøj og lysten 
til at skabe en forandring. 
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 PERSONLIG UDVIKLING 
SUND MOTION 
Holdnr: 20182 

Underviser: Monika Syberg 

Mandage kl 11.00 - 12.50 

Periode: 10/8 - 14/12 

18 mødegange á 2 lektioner 

Pris: kr. 900,- 

 

Formålet er at i intervaller at få pul-
sen nok op til at du bliver let forpu-
stet – også det man kalder snakke-
grænsen, hvor du stadig kan føre en 
samtale men bliver afbrudt af pusten. 
Vi laver hensynstagende øvelser der 
får pulsen op mens vi hører god mu-
sik. Monika er uddannet fysiotera-
peut, og vil bruge sin viden til at til-
passe til den enkelte. 
 

 

DET HJEMLIGE UDE 
Holdnr: 20183 

Underviser: Matthias Aurelian 

Torsdage kl. 12.00 - 14.45 

Periode: 13/8 - 17/12  

18 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1350,- 

 

På kurset fås et hjemligt udendørsliv i 

skolens rammer på tagterrassen. 

Kurset vil give praktiske øvelser i 

omplantning af husplanter, guidning i 

at vande inde og ude-planter og gen-

nemgang af hvilke spiselige planter 

man let kan få til at gro derhjemme. 

Samtidigt vil kurset give flere frilufts-

øvelser, så man kan blive klædt på til 

at bevæge, arbejde eller sove i det 

fri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVSANSKUELSER 
Holdnr: 20184 

Underviser: Oscar Vela 

Tirsdage kl 12.30 - 15.15 

Periode: 11/8 - 15/12 

18 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1350,- 

 

Hvis du går og savner nogen at drøfte 

livets små, og store spørgsmål med 

så er dette kursus lige noget for dig. 

Nogle af spørgsmålene kan bl.a. væ-

re: Har vi en fri vilje? Er vi vores egen 

lykkes smed? Hvad er kærlighed? 

Hvorfor forelsker vi os? Hvor går det 

galt i kommunikationen i mellem os? 

Hvordan bryder vi mønstre? Hvilke er 

de sidste tabuer i vores samfund? 

Kort sagt et forum, hvor samtalen 

danner platformen for dialog, hvor 

synspunkter udveksles og der kan 

stilles uddybende spørgsmål til disse i 

et respektfuld og dialogorienteret 

forum.  

 

 

KROPSSPROG, VEJR-

TRÆKNING OG  

KOMMUNIKATION 
Holdnr: 20187 

Underviser: Barbara  Borchorst 

Onsdage kl 12.00 - 14.45 

Periode: 5/8 - 16/12 

19 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1425,- 

 
Har du svært ved at sætte dig igen-
nem og bliver du nervøs i større for-
samlinger? Oplever du, at folk misfor-
står dig og har du svært ved at læse 
andre mennesker? Eller vil du bare 
være bedre til at kommunikere? Her 
lærer du om kropssproget og de 
grundlæggende principper i kommu-
nikation. Gennem sjove og inspireren-
de øvelser får du indsigt i dig selv og 
andre. Du får styrket din evne til at 
stå frem, og stå ved dig selv. Vi arbej-
der med vejrtrækning, afspænding og 
grounding som en del af de redskaber 
der vil hjælpe dig i din hverdag. Alle 
kan være med. 

KROPSBEVIDSTHED 

OG TRE 
Holdnr: 20186 

Underviser: Solveig Hjertmann 

Tirsdage kl 14.30 - 17.15 

Periode: 10/8 - 14/12 

16 mødegange á 3 lektioner 

 

Langvarig og ubearbejdet  pres,  

stress og traumatiske oplevelser – 

påvirker dit nervesystemet. Det forår-

sager fysisk og psykisk ubehag som 

angst, uro, kroniske smerter, mang-

lende energi, dårlig hukommelse, 

dårligt selvværd, dårlig søvn og  -i 

værste fald invaliderende lidelser.  

Vi arbejder med kroppen  for at bero-

lige og afbalancere dit nervesystemet 

–  din krop,  tanker og følelser: TRE - 

spændings- og traumeforløsende 

øvelser, restorative yogaøvelser, 

mindfulness, verrbal udveksling. 

 

 

TRÆNING PÅ STOR BOLD 
Holdnr: 20181 

Underviser: Monika Syberg 

Mandage kl 9.00 - 10.50 

Periode: 10/8 - 14/12 

18 mødegange á 2 lektioner 

Pris: kr. 900,- 

 

Alle kan deltage også personer med 
kroniske smerter af forskellig karak-
ter. Formålet er at styrke de små 
muskler  omkring leddene især mave 
og ryg – også kaldet muskelkorsettet. 
Du får ikke nødvendigvis pulsen op. Vi 
vil bruge en  stor bold i både sidden-
de og liggende øvelser. Monika er 
uddannet fysioterapeut. 
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SKOLEN FOR MENTAL SUNDHED 

FIND STYRKEN I DIN  

SÅRBARHED 

Holdnr: 20194S 

Underviser: Solveig Hjertmann 

Onsdage kl 13.00 - 15.45 

Periode: 12/8 - 16/12 

16 mødegange á 3 lektioner 

 

At finde styrken i din sårbarhed. 

Prøv at slippe forestillinger og ideer 

om hvordan du burde være - og giv i 

stedet, dig selv lov til at være, den du 

er. 

Vores sande selv fortoner sig ofte i 

gamle, negative og indgroede handle- 

og tanke mønstre samt falske selvbil-

leder  – alt sammen noget, der har 

fået os til at folde os sammen og pak- 

ke os væk i stedet for at folde os ud, 

som lige præcis de mennesker vi er. 

For dig der gerne vil opnå større er-

kendelse af den du er – og din måde 

at handle, tænke og være i verden på. 

Vi skaber et trygt rum hvor det er 

muligt at udtrykke sig frit samt lytte 

og forstå. 

Vi har som en naturlig del også fokus 

på kroppen med afspændig og krop-

bevidsthed. 

 

 

 

AT LEVE GODT MED EN ADHD 

DIAGNOSE 

Hold nr.: 20086S 

Underviser: Charlotte Johansen 

Torsdage kl. 15.00 - 17.45 

Periode: 13/8 - 17/12, ulige uger 

10 mødegange à 3 lektioner 

 

At leve med ADHD eller at leve godt 
med ADHD er to forskellige ting. At 
mødes med andre ligesindede og tale 
om hvordan man får det bedste ud af 
sin ADHD, kan gøre en stor forskel, for 
den enkelte. Sparring til de situatio-
ner, der kan være svære at håndtere, 
fra andre der kender de følelser man 
kan have, når man skal leve med sin 
ADHD og forsøge at leve godt med sin 
ADHD. 

 

 
 
MEDITATION/MINDFULNESS 
Underviser: Jannie Didia 
 
Hold nr.: 20193S 
Fredage kl. 12.30 - 13.55 
Periode: 21/8  - 9/10 
8 mødegange à 1,5 lektioner 
 
Hold nr.: 20198S 
Fredage kl. 12.30 - 13.55 
Periode: 23/10  - 18/12 
9 mødegange à 1,5 lektioner 

Her skal vi både sidde på stole, bevæ-
ge os og ligge på gulvet samt høre om 
hvorfor det her er så godt. 
Kom og vær med – du vil lære at blive 
bedre til at slappe af og få mere ro i 
dit liv. På kurset får du enkle redska-
ber, som du kan bruge til at forebygge 
stress, bekymringer og dårlig søvn. 
Kurset viser dig vejen til et liv med 
mere energi og glæde. Det er hoved-
sageligt et praktisk kursus, hvor vi 
prøver forskellige mindfulness øvelser 
af, så du kan finde de øvelser, der 
passer dig bedst. Alle kan være med, 
jeg vejleder dig trygt igennem øvelser-
ne. Mindfulness er en enkel og effektiv 
metode til at finde mere balance i 
livet. Du kan opleve afslappethed, 
øget nærvær og opmærksomhed, en 
oplevelse af ro og balance med livet, 
som det nu er.  
Du vil mærke hvordan kroppens ube-
hag afspændes, følelserne balanceres 
og tankerne får mere klarhed. Mindful-
ness giver dig fornyet energi og øger 
din livskvalitet. 
 

 

LIVSMESTRING 

Hold nr.: 20197S 

Underviser: Gitte Jensen 

Mandage kl. 9.00 - 11.45 

Periode: 17/8 - 30/11 

14 mødegange à 3 lektioner 

 

Kurset ”livsmestring” handler om hvor-
dan du kan tackle din hverdag, så du 
bliver bedre i stand til at skabe det liv 
du ønsker, med de udfordringer du 
har. Alle mennesker møder modgang 
og oplever perioder hvor det er svært 
at klare hverdagen, tider hvor negati-
ve tanker dominere og følelser som 
angst, uro, manglende lyst, tristhed  
og andre negative følelser kan komme 
til at fylde så meget, at de bliver som 
en negativ spiral, hvor livet bare føles 
mere og mere vanskeligt. 
Med udgangspunkt i dig og dine udfor-
dringer, vil du sammen med undervi-
ser og medkursister få hjælp til at 
komme ud af spiralen, værktøjer til   
at klare de daglige udfordringer, så   
du igen kan få følelsen af kontrol   
over dit liv. 

Skolen for Mental Sundhed tilbyder gratis håndteringskurser 

under lov om specialundervisning for voksne. Man skal være 

bosiddende i  Aalborg kommune og visiteres til disse hold.  

Det sker ved en samtale på skolen eller pr tlf 25548598 

Har du en diagnoser og vil du gerne blive bedre til at skabe 

trivsel for dig selv, er disse hold noget for dig. 
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TRE FOR KVINDER 
Holdnr: 20195S 

Underviser: Solveig Hjertmann 

Onsdage kl 9.30 - 12.15 

Periode: 12/8 - 16/12 

16 mødegange á 3 lektioner 

 

Langvarig og ubearbejdet pres, stress 
og traumatiske oplevelser  påviker dit 
nervesystem. Det forårsager fysisk og 
psysisk ubehag som angst, uro, kroni-
ske smerter, manglende energi, dårlig 
hukommelse, dårligt selvværd dårlig 
søvn – i værste fald invaliderende 
lidelser! 
Vi arbejder med kroppen for at beroli-
ge og afbalancere dit nervesystem, din 
krop, tanker og følelser. 
Det sker gennem TRE – Spændings- 
og traumeforløsende øvelser, restora-
tive yogaøvelser, mindfulness samt 
verbal udveksling. 
 
 

MUSIK TIL KROP SIND OG 

SJÆL 
Holdnr: 20189 

Underviser: August Jazzy 

Tirsdage kl. 12.15 - 15.00 

Periode: 11/8 - 15/12 

18 mødegange á 3 lektioner 

 

Har du lyst til at blive inspireret til, 

hvordan du kan bruge musik/lyd som 

en vej til mental fleksibilitet, balance, 

selvomsorg og øget livskvalitet/

velvære, er dette hold lige noget for 

dig. I et trygt fællesskab vil vi arbejde 

med stemmen og kroppens potentiale 

og her igennem frigøre og udvikle 

kreativitet, udtryk, livsenergi, leg og 

spontanitet. Fundamentet for forbin-

delsen mellem kroppen, sindet og 

stemmen er kontakten til åndedrættet 

og kroppen, den nærværende tilstand, 

Og dét der fylder lige nu og hér.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSIK SOM MEDICIN 
Holdnr: 20185S 

Underviser: August Jazzy 

Fredage kl. 9.00 - 11.45 

Periode: 14/8 - 18/12 

18 mødegange á 3 lektioner 

 

Har du lyst til at blive inspireret til, 

hvordan du kan bruge musik/lyd  som 

en vej til mental fleksibilitet, balance, 

selvomsorg og øget livskvalitet/

velvære, er dette hold lige noget for 

dig. 

I et trygt fællesskab vil vi arbejde med 

stemmen og kroppens potentiale og 

her igennem frigøre og udvikle kreati-

vitet, udtryk, leg og spontanitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KROP, STEMME, RO,  

BEVÆGELSE, GLÆDE, 

NÆRVÆR. 
Underviser: Jannie Didia 

 

Hold nr.:  20187S 

Onsdage kl. 12.30 - 15.15 

Periode: 19/8  - 7/10 

8 mødegange à 3 lektioner 

 

Hold nr.:  20199S 

Onsdage kl. 12.30 - 15.15 

Periode: 21/10  -16/12 

9 mødegange à 3 lektioner 

 

Kom og få lidt blid bevægelse og be-
hagelig kontakt til din krop.  
Opdag hvordan vores stemme fortæl-
ler noget om det vi udtrykker, humør, 
vilje gennem styrken, betoningen, 
vejrtrækningen. Nyd hvordan roen kan 
sænke sig, opdag hvordan roen altid 
er der, også når vi ikke mærker den. 
Med fokus på kroppen vil vi gennem 
oplæg og forskellige øvelser udforske 
kroppens signaler og udtryksformer. 
QiGong, yinyoga, TRE, dans, afspæn-
ding og leg kunne være noget af de vi 
vil benytte os af. Kom og få bedre 
kontakt til dig selv og din krop i nogle 
hyggelige timer. 
 
 
LIVSGLÆDE, SELVTILLID OG UD-

STRÅLING 

Hold nr.: 20190S 

Fredage kl. 9.00 - 11.45 

Periode: 21/8  - 9/10 

8 mødegange à 3 lektioner 

 
På dette kursus vil du arbejde med at 
blive bevidst om, hvad det er for nogle 
værdier, der giver dig livsglæde, hvor-
dan du styrker din selvtillid og hvordan 
det påvirker det du udstråler.  
Vi vil arbejde med hvad det er der får 
disse følelser til at vokse i dig , hvor-
dan du får mere af det. Jannie vil 
komme med nogle oplæg omkring 
temaet, så vil vi tale om dine erfarin-
ger og hvad du kan gøre for at få 
mere af det gode i dit liv. Det er i 
kroppen vi mærker livsglæden og 
selvtilliden og det er kroppen der kan 
stråle, så vi vil også arbejde med 
kropsbevidsthed, -holdninger og -
udtryk. 

SKYGGESIDER 

Hold nr.: 20191S 

Onsdage kl. 9.00 - 11.45 

Periode: 19/8  - 7/10 

8 mødegange à 3 lektioner 

 

Hold nr.: 20192S 

Onsdage kl. 9.00 - 11.45 

Periode: 21/10  - 16/12 

9 mødegange à 3 lektioner 

 

Kom og opdag så mange dejlige sider 
af dig selv, som, du har lært, er uøn-
sket.  
Man kan næsten høre at ordet Skyg-
geside er sider af os selv, som vi ofte 
ikke er særligt stolte af, og som helst 
skal forblive i skyggen. Men tager vi 
dem frem i lyset og kigger på dem, vil 
vi opdage, at de alle har nogle fanta-
stiske egenskaber og har potentialer til 
at blive utroligt positive kvaliteter. 
På dette kursus vil du få mulighed for 

at undersøge nogle af dine skyggesi-

der og finde ud af, hvordan de kan 

blive brugbare og gode kvaliteter, når 

bare du lærer at bruge dem på en 

bevidst og konstruktiv måde. At arbej-

de med sine skyggesider giver større 

overskud i hverdagen, forståelse for 

ens reaktioner og dermed mere egen-

kærlighed. 

For at reflektere over dagens input 

afsluttes hver gang med guidet af-

spænding, så kom i behageligt tøj. 

 

 

FAMILIEKONSTALATIONER 

Hold nr.: 20196S 

Fredage kl. 9.00 - 11.45 

Periode: 23/10  - 18/12 

9 mødegange à 3 lektioner 

 

Når vi opdager, hvad vi har fået med 
af vores familie – både det gode og 
det mindre gode, så kan vi begynde at 
sortere. Hvad hjælper os. og hvad 
begrænser os, og hvordan kan det, 
der begrænser os, være en hjælp. 
Kom og bliv klogere på hvad vil du 
have med videre på livets vej. Vi vil 
udforske hvilken indflydelse slægten 
stadig har i dag. Hvad har du fået med 
fra din familie. Hvilken rolle har du 
fået tildelt, hvilke normer er der i din 
slægt. 
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HÆKLING AF KURVE OG 

MÅTTER 
Underviser: Mette Thrysøe 

 
Holdnr: 20230 

Lørdag og Søndag  

kl. 10.00 - 15.00 

Periode: 15/8 - 16/8 

2 mødegange á 5 lektioner 

Pris: kr. 250,- 

 

Hækling af kurve og måtter, af gen-
brugte gamle T-shirts, lagner osv. 
Medbring (rene) gamle T-shirts, lag-
ner, sengelinned eller lign. Det gør 
ikke noget hvis det er pletter og har 
huller. En stor hæklenål, nr. 10 eller 
12. ( Kan lånes her også) 

 

 
HÆKLING FOR BEGYNDE-

RE OG LET ØVEDE 
Holdnr: 20231 

Lørdag og Søndag  

kl. 10.00 - 15.00 

Periode: 10/10 - 11/10 

2 mødegange á 5 lektioner 

Pris: kr. 250,- 

 

Hækling for begyndere og let øvede. 
For dig som gerne vil lære at hækle 
eller dig som kan lidt i forvejen, men 
gerne vil lære mere. 
Medbring evt. garn og hæklenål. 

 

 

STRIK FOR BEGYNDERE 

OG LET ØVEDE 
Holdnr: 20232 

Lørdag og Søndag  

kl. 10.00 - 15.00 

Periode: 24/10 - 25/10 

2 mødegange á 5 lektioner 

Pris: kr. 250,- 

 
Strik for begyndere og let øvede. For 
dig som gerne vil lære at strikke eller 
dig som kan lidt i forvejen, men gerne 
vil lære mere. 
Medbring garn, helst ikke bomuld, og 
strikkepinde. Kan også lånes. 
 
 

HÆKL JULEPYNT OG GA-

VER 
Holdnr: 20233 

Lørdag og Søndag  

kl. 10.00 - 15.00 

Periode: 28/11 - 29/11 

2 mødegange á 5 lektioner 

Pris: kr. 250,- 

 

Hæklet julepynt! Pynt til træet, dæk-
keservietter, karklude, grydelapper, 
duge osv. 
Medbring garn og hæklenål, bøger 
eller idéer til noget du gerne vil hækle. 
Inspiration findes på stedet. 

 
 
HÆKLE TEKNIKKER 
Holdnr: 20234 

Lørdag og Søndag  

kl. 10.00 - 15.00 

Periode: 12/12 - 13/12 

2 mødegange á 5 lektioner 

Pris: kr. 250,- 

 

Forskellige hækleteknikker. Lær at 
hækle efter et diagram. 
Medbring garn og forskellige hækle- 
nåle. Kan lånes. 
 
 
 
 
 

 

WEEKEND KERAMIK 
Underviser: Anna Johannsdottir 

 

Holdnr: 20235 

Lørdage og Søndag  

kl. 10.00 - 14.35 

Periode:  15/8 - 16/8 og 29/8 

3 mødegange á 5 lektioner 

Pris: kr. 375,- + 60 kr. i materia-

ler. 

 

WEEKEND KERAMIK 
Holdnr: 20236 

Lørdage og Søndag  

kl. 10.00 - 14.35 

Periode:  5/9 - 6/9 og 19/9 

3 mødegange á 5 lektioner 

Pris: kr. 375,- + 60 kr. i materia-

ler. 

WEEKEND KERAMIK 
Holdnr: 20237 

Lørdage og Søndag  

kl. 10.00 - 14.35 

Periode:  24/10 - 25/10 og 7/11 

3 mødegange á 5 lektioner 

Pris: kr. 375,- + 60 kr. i materia-

ler. 

 

Der vil være mulighed for at dreje, 

lære nye teknikker eller starte helt fra 

bunden af. Den første weekend laves 

de kreative værker i leret eller porce-

lænet, og lørdag derefter bruges til at 

glasere emnerne. 

 
JULE KERAMIK 
Holdnr: 20238 

Lørdage og Søndag  

kl. 10.00 - 14.35 

Periode:  14/11 - 15/11 og 28/11 

3 mødegange á 5 lektioner 

Pris: kr. 375,- + 60 kr. i materia-

ler. 

 

Julehygge, julepynt og gaver. Der vil 

være rig mulighed indenfor både ler 

og porcelæn. Der vil være mulighed 

for at dreje, lære nye teknikker eller 

starte helt fra bunden af. Den første 

weekend laves de kreative værker i 

leret eller porcelænet, og lørdag deref-

ter bruges til at glasere emnerne. 

 

MALER KURSUS 
Holdnr: 20239 
Lørdag og Søndag  
kl. 10.00 - 14.35 
Periode: 12/9 og 13/9 
2 mødegange á 5 lektioner 
Pris: kr. 250,- + 25 kr. i materia-
ler. 
  
MALER KURSUS 
Holdnr: 20240 
Lørdag og Søndag  
kl. 10.00 - 14.35 
Periode:  10/10 og 10/11 
2 mødegange á 5 lektioner 
Pris: kr. 250,- + 25 kr. i materia-
ler. 
  
Giv fantasien frit spil med plads til 
eventyret på det store lærred, og giv 
din indre kritiker en fridag sammen 
med Anna når der gennemgås teknik-
ker og fri udfoldelse med pensel og 
maling ved hånden. 
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Aktiviteter uden for skolen 

Vores skole er aktiv i 7 forskellige Nordjyske kommuner. 
Hjørring, Jammerbugt, Brønderslev, Rebild, Mariagerfjord 

og Vesthimmerland  foruden Aalborg, hvor vores  
administration ligger. 

 
Vi er i alle 7 kommuner altid klar på at lave et hold efter lige 
netop jeres ønsker. Er I 4 - 7 kursister som deler en interes-
se, kommer vi gerne og laver et specialiseret tilbud til netop 

jer. Det kan målrettes til både psykisk og fysisk handicap. 
 

Vi er aktive på flere samværs og aktivitetstilbud, hvor vi 
låner lokaler og kommer med kvalificeret underviser. Der vil 

være en bruger betaling på 20 - 25 kr pr. lek. 
 

Ring eller mail gerne til Anita@sindskole.dk  -  tlf 25548598, 
hvis du gerne vil have et hold ud til dig. 

NETVÆRKSCAFEEN 

KREATIVITET I ALLE  

AFSKYGNINGER 
Holdnr: 20503V 

Underviser:  Vera Laursen 

Onsdage kl 11.00 - 13.45 

Periode: 12/8 - 16/12 

18 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1080,- 

På dette hold, kan man tegne, male 
akvarel, akrylmaling, doodling, colla-
ge og decopage. Der kan også strik-
kes og hækles. Man kan sige det 
blive alle kurser i ét. Du vil komme 
hele paletten rundt og virkelig få 
chance for at finde ud af hvad du 
allermest brænder for.  
 

 

 

SKRIVEVÆRKSTED  

AALGORG ØST 
Holdnr.: 20243 
Underviser:  Ida Zidore 

Onsdage kl. 11.00 - 13.45 

Periode: 12/8 - 16/12  

18 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 750,- 

 

Kan du lide at skrive? Ønsker du at 
udvikle dine evner i et trygt og moti-
verende miljø? Så 
er Skriveværkstedet måske noget for 
dig. Her fordyber vi os i hinandens 
og egne tekster, afprøver forskellige 
skrivestile og henter inspiration i den 
allerede udgivne litteratur. Det kræ-
ver ingen særlig erfaring at deltage, 
kun lysten til at arbejde kreativt med 
sproget. Nøgleordet er skriveglæde. 

 

 

PERLEN, ULF 

TV OG VIDEO  

PRODUKTION 
Holdnr: 20210T 

Underviser:  Jan Høst Aaris 

Torsdage kl 13.00 - 15.45 

Periode: 13/8 - 17/12 

18 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 1350,- 

Sammel dit eget kamerahold, filme 
egen filmkanal og møde en masse 
spændende mennesker! Du lærer at 
filme, redigere, iog interviewe Du 
kan stå både foran og bag kameraet. 
I kommer ud til forskellige events. 
Du får pressekort og oplever hvor-
dan rigtige pressefolk arbejder! Du 
behøver ikke, at have arbejdet med 
TV før – vi starter helt fra bunden, 
alle kan være med. Kurset er målret-
tet udviklingshæmmede. 
 

 

HJØRRING 

DEN LILLE  

FORFATTERSKOLE 
Holdnr: 20701 

Underviser:  Ida Zidore 

Torsdage kl 11.00 - 13.45 

Periode: 20/8 - ? 

19 mødegange á 3 lektioner 

Pris: kr. 20 kr pr lektion 

 

Skolen for både små og storstemmer! 

Vi vandrer en tur gennem ordets land, 

efter skjulte skatte. Vi bruger tid på 

udvalgte forfatteres sprog, tager ved 

lære og finder ud af hvilke redskaber 

vi selv skal bruge for, at blive dygtige-

re til at skrive. Dette forløb er for de 

som elsker at skrive, uanset om du 

skriver for at fortælle noget til andre 

eller dig selv. Her bliver du dygtigere i 

ligesindedes selskab. Du vil komme 

hele paletten rundt og få chance for  

at finde ud af hvad du brænder for. HOLD TIL KRONISK SMERTE PATIENTER 
Underviser: Monika Syberg 

TRÆNING PÅ STOR BOLD 
Holdnr: 20152 

Fredage kl 10.30 - 11.50 

Periode: 14/8 - 18/12 

18 mødegange á 1,5 lektioner 

Pris: kr. 675,- 

 

Alle kan deltage også personer med kroniske smerter af forskellig karakter. 
Formålet er at styrke de små muskler omkring leddene især mave og ryg / 
muskelkorsettet. Du får ikke nødvendigvis pulsen op. Vi vil bruge en stor bold i 
både siddende og liggende øvelser. Monika er uddannet fysioterapeut. 

 

SUND MOTION 
Holdnr: 20151 

Fredage kl 9.00 - 10.20 

Periode: 14/8 - 18/12 

18 mødegange á 1,5 lektioner 

Pris: kr. 675,- 

 

Formålet er at i intervaller at få pulsen nok op til at du bliver let forpustet – 

også det man kalder snakke grænsen, hvor du stadig kan føre en samtale men 

bliver afbrudt af pusten. Vi laver hensynstagende øvelser der får pulsen op 

mens vi hører god musik. Monika er uddannet fysioterapeut, og vil bruge sin 

viden til at tilpasse til den enkelte. 
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Holger Bech Nielsen 
Guds partikel 

Vincent F. Hendricks 
Vend verden 

Svend Brinkmann 
Hvad er et menneske 

Vincent F. Hendricks fortæller i dette foredrag, hvordan fire gamle dyder kan give os større 
handlefrihed. Han spørger ind til, hvorvidt vi er ved at miste vores myndighed og autonomi 
som selvstændige, tænkende mennesker. Foredraget tager udgangspunkt i Vincents bog 
“Vend verden” (2020). 
 
Vi tænker om os selv, at vi er myndige borgere, der i alle situationer tager kvalificerede be-
slutninger. Det gælder lige fra beslutningen om, hvem der skal være statsminister, til hvilken 
smartphone vi skal købe. Men sandheden er, at vores autonomi er under et enormt og usyn-
ligt pres i informationstidsalderen. 
 
Ifølge Vincent er der meget, der tyder på, at vi er blevet berøvet vores frie vilje og derimod 
er blevet til produkter, der står frit tilgængelige på hylderne i det evigt voksende marked for 
information og manipulation. Det er en skam, nu hvor vi rent faktisk er blevet givet evnen til 
at træffe kvalificerede beslutninger, overvejelser og handlinger. 
 
Vincent vil gennem videnskabelige og filosofiske overvejelser og egne refleksioner argumen-
tere for, at vi med de fire klassiske latinske dyder i kombination med at være et ‘ordentligt 
menneske’ igen kan generobre vores autonomi og vende verden. 
 
 

Folkekirkens Hus  -  Mandag den 19. Nov. kl. 19.30  -  Entre kr. 275,- 
 

Mød manden, der om nogen repræsenterer den danske forskning internationalt – og mød 
samtidig en mand, der brænder for emnet – og på indlevende og humoristisk vis giver inte-
ressen videre! 
 
 

Holger Bech Nielsen er i dag professor emeritus ved Niels Bohr Instituttet (men møder stadig 
ind stort set hver dag og passer sin forskning) og er klart en af landets bedst kendte og af 
befolkningen mest afholdte videnskabsfolk. 
 
 

Jagten på de grundlæggende naturlove. 
 

Titlen dækker over en bred tilgang til foredrag, og Holger Bech Nielsen kan fokusere på for-
skellige elementer i sine præsentationer. I foredraget præsenteres videnskabens resultater, 
og Holger Bech Nielsen vil efterfølgende perspektivere disse resultater til nogle af menneske-
hedens ældste spørgsmål. 
 
 

–  Hvor kommer vi fra, og hvor er vi på vej hen? 
–  Hvad består verdenen, som vi kender den, af? 
 
 

Holger Bech Nielsen fortæller om universets historie og skabelse. Han beretter om nogle af 
de mere ekstreme teorier – og så leverer han endog et bud på en formel for Guds eksistens! 

 

Folkekirkens Hus  -  Mandag den 28. Okt. kl. 19.30  -  Entre kr. 200,- 

Billetter købes på www.folkekirkenshus.dk 

Et helt nyt foredrag, hvor psykologiprofessor Svend Brinkmann går på tværs af sin kendte 
trilogi Stå fast, Ståsteder og Gå glip og spørger polemisk, hvordan det står til med de menne-
skelige grundfænomener i tidens højhastighedskultur?  
 

Et spørgsmål, som også bliver taget op i hans nyeste bog med titlen Hvad er et menneske? 
- Slår vi overhovedet til? - Eller har vi behov for en helt ny type mennesker? 
Svend Brinkmann tager i dette foredrag på vanlig vis pulsen på tidens tendenser og strøm-
ninger anno 2019 og stopper ikke mindst refleksivt op med spørgsmål som: Er der plads til 
kærlighed, tillid og tilgivelse i dag? 
    

Skal vi lave menneskene om, så de passer bedre til præstationssamfundet, f.eks. gennem 
nye pædagogikker og ledelsesformer? - eller skal vi omforme samfundet, så det passer bedre 
til menneskets grundlæggende væsenstræk? 
 

Svend Brinkmann er professor i psykologi på Aalborg Universitet. Hans forskning foregår i 
grænsefladen mellem psykologi, filosofi og kulturanalyse, og han er forfatter til en lang ræk-
ke bøger og artikler om disse områder.  
 

I 2015 modtog han DR’s Rosenkjærpris og Gyldendals formidlingspris, og i 2017 udnævnte 
Politiken ham til årets meningsdanner i Danmark. Aktuelt forsker han bl.a. i den stigende 
udbredelse af psykiatriske diagnoser og i sorg som psykologisk og kulturelt fænomen. 
 

Folkekirkens Hus  -  Torsdag den 23. sep. kl. 19.30  -  Entre kr. 300,- 
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Sind Daghøjskole 
Daghøjskole der er en del af Sind Skolerne, 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. På Daghøjskole kan vi blandt  
andet tilbyde: 

 
    Aktiverings og ressourceforløb 

    Aktivitets og samværstilbud 

    Socialpædagogisk dagtilbud 

    Højskolefag 

    Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 

    Praktikforløb 

    Læringscenter med AVU, HF og EUX og EUD 
    (Med SPS-støtte for psykisk sårbare , ordblinde , førtidspensionister m.fl. Er SU berettiget) 

For nærmere information kontakt Helle Jørgensen  på Tlf. 96 31 43 12  - helle@sindskole.dk 

Sind Skolerne 
Bispensgade 7 
9000 Aalborg 
Tlf. 98138066 
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JANE & SHANE 

Hadsund Kirke 
2. December  Kl. 19.30 

BIRTHE KJÆR 

Hals Kirke 
13. December Kl. 16 

Vor Frue Kirke, Aalborg 
17. December Kl. 19.30 

 

MARIANNE MORTENSEN 
 MICHAEL VESTERSKOV 

 

Hasseris Kirke 
25. November Kl. 19.30 

 

RASMUS LYBERTH 

Trekanten Kulturhus, Aalborg 
10. December  Kl. 19.30 

ANNE METTE ELTEN 

Sct. Catharinæ Kirke, Hjørring 
9. December Kl. 19.30 

Vodskov Kirke, 
8. December Kl. 19.30 

ANNE LINNET 

Nykøbing Mors Kirke 
4. December Kl. 19.30 

Vesterkær Kirke, Aalborg 
17. December Kl. 19.30 


