
Lille Skole for Voksne er en re-
coveryskole

Recoverybegrebet er en vigtig 
og integreret del af Lille Skole for 
Voksne.

Recovery handler om at man kan 
komme sig helt eller delvis ef-
ter en psykisk sygdom. At det er 
mulig at skabe sig et meningsfuldt 
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, ved-
holdenhed 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 engage-
ret i samfundslivet. Dette gør vi 
ved at tilbyde undervisningsaktivi-
teter, som understøtter recovery, 
trivsel, mental sundhed og bidra-
ger positivt til større livsmod, håb, 
glæde, handlekraft og psykisk 
robusthed.

Alle er psykisk sårbare, men ev-
nen til at håndtere den er forskel-
lig og skabt gennem læringspro-

cesser i opvækst og voksenliv. Alle 
har potentiale for udvikling og til 
at skabe vendepunkter i sit liv. 
Ved at deltage i et undervisnings-
forløb på Lille Skole for Voksne 
kan man øge sin selvbestemmelse 
og magten over eget liv. Her kan 
man finde meningsfuldhed, møde 
ligestillede i forskellige interes-
sefællesskaber, arbejde med og 
udfordre sin psykiske sårbarhed, 
blive bedre til at klare hverdagens 
udfordringer og blive dygtigere til 
at ”mestre” sit liv.

Al undervisning på Lille Skole for 
Voksne foregår på små hold under 
hensyntagen til din psykiske sår-
barhed, således der er mulighed 
for at tage individuelle hensyn. Du 
er berettiget til at gå til hensyn-
tagende 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 posi-
tiv 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 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.

Stø�er din personl ige recoveryproces,  tr ivsel  & mentale sundhed

Forår 2021



Recoverybegrebet er en vigtig og in-
tegreret del af Lille Skole for Voksne.

Recovery handler om at man kan 
komme sig helt eller delvis efter en 
psykisk sygdom. At det er muligt 
at skabe sig et meningsfuldt 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, vedholden-
hed 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 posi-
tivt 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 undervisnings-
forløb på Lille Skole for Voksne kan 
man øge sin selvbestemmelse og 
magten over eget liv. Her kan man 
finde meningsfuldhed, møde lige-
stillede i forskellige interessefælles-
skaber, arbejde med og udfordre sin 
psykiske sårbarhed, blive bedre til 
at klare hverdagens udfordringer og 
blive dygtigere til at ”mestre” sit liv.

Al undervisning på Lille Skole for 
Voksne foregår på små hold under 
hensyntagen til din psykiske sårbar-
hed, således der er mulighed for 
at tage individuelle hensyn. Du er 
berettiget til at gå til hensyntagen-
de 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 håndte-
re 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 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.

L i l l e  Sko l en  fo r  Voksne  e r  en  Recove rysko l eL i l l e  Sko l en  fo r  Voksne  e r  en  Recove rysko l e

MANGEPROCENTER
%

SPAR

Vælger du at gå
på min. 3 hold
får du rabat!

Juli er betalingsfri

Pris v. 3 hold = 
kr. 650,- i 6 mdr.

Pris v. 4 hold = 
kr. 700,- i 6 mdr.

Pris v. 5 hold = 
kr. 750,- i 6 mdr.

SAMLE
RABAT
Lidt billigere
end sidste år



Uagtet alle de udfordringer Lille Skole for Voksne og jer kursister har været igennem i 
2020, glæder vi os til at præsentere kataloget for foråret 2021. Kataloget er fyldt med 
gamle kendinge og rigtig mange nye hold. Som noget nyt tilbyder vi flere af holdene 
fra Skolen for Mental Sundhed på aftenskolen, for dermed at kunne tilbyde alle de 
spændene hold til kursister bosat udenfor Aalborg Kommune. 

Vi har på bedste vis forsøgte at løse alle de udfordringer, som både forårs- og efter-
årssæsonen har været præget af. Vores største ønske og mål i al den Corona forvir-
ring har været, at tilbyde vores kursister en tryg dagligdag på skolen, med indholds-
rige kurser og socialt samvær under ordnede forhold med alle restriktioner taget i 
betragtning. Udover det trykte katalog vil der året igennem dukke nye hold op – både 
i sæsonerne, men også i weekend og ferier.

Til trods for udfordringerne i 2020 har vi sjældent oplevet så stor en fremgang af nye 
kursister på skolen og den ærgerlige prisstigning i foråret har ikke afholdt jer kursister 
fra at fylde det ene hold efter det andet.

I starten af det nye år vil vi indvie vores lokaler på 3. sal, som skal rumme en helt ny 
aftenskole samt vores allerede eksisterende hold, da der især er høj belægning på 
bla. vores bevægelseslokaler. 3. salen vil blandt andet indeholde nye faglokaler og et 
skolekøkken.

Vi glæder os rigtig meget til at se jer.
Anita, Bunni, Pia, Birk og Marianne.

Anita Weje

Folkeoplysende Voksenundervisning 
Specialunderviser

Aalborg City

Tlf: 25 54 85 98
anita@sindskole.dk

Marianne Værge-Rasmussen

Folkeoplysende Voksenundervisning 
OBU

Nordjyske kommuner

Tlf: 40 50 80 32
mariannev@sindskole.dk

Velkommen til forårets sæson 2021Velkommen til forårets sæson 2021

Lille Skole for Voksne Nordjylland 
tilbyder gratis 

ORDBLINDEUNDERVISNING 

til psykisk sårbare i et trygt lærings-
miljø med få kursister på hvert 
hold.

Du vil blive testet og undervisnin-
gen vil tage udgangspunkt i dine 
udfordringer. 

        Bliv bedre til at læse og skrive

        Lær programmer, der kan                                      
        hjælpe dig i hverdagen

        Få et fællesskab

Vil du vide mere, er du velkommen 
til at kontakte :

Marianne Værge-Rasmussen

mariannev@sindskole.dk
Tlf.: 40 50 80 32

HAR DU SVÆRT VED AT LÆSE OG STAVE



STRIK OG HÆKLING

Holdnr.: 21000                                                         
Underviser: Mette Trysøe
Mandage kl. 10.00 - 12.45
Periode:  4/1-28/6
22 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1650,-

STRIK OG HÆKLING

Holdnr.: 21001                                                         
Underviser: Mette Trysøe
Mandage kl. 13.00 – 14.50
Periode:  11/1-28/6 Lige uger
11 mødegange á 2 lektioner
Pris: kr. 550,-

STRIK OG HÆKLING 

Holdnr.: 21002                            
Underviser: Mette Trysøe
Tirsdage kl. 13.30-15.20
Periode:  5/1-29/6
24 mødegange á 2 lektioner
Pris: kr. 1200,-

STRIK OG HÆKLING

Holdnr.: 21003                                                         
Underviser: Mette Trysøe
Onsdage kl. 9.00 - 11.45
Periode:  6/1-30/6
24 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1800,-

STRIK OG HÆKLING

Holdnr.: 21004                                                         
Underviser: Mette Trysøe
Onsdage kl. 13.00 – 14.50
Periode:  6/1-30/6
24 mødegange á 2 lektioner
Pris: kr. 1200,-

STRIK OG HÆKLING

Holdnr.: 21005                                                         
Underviser: Mette Trysøe
Fredage kl. 9.00 - 11.45
Periode:  8/1-25/6
21 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1575,-

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 
erfaring. 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 grundlæggende tek-
nikker og de forskellige masker 
og forkortelser at kende. Der til-
bydes 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, BRODERI 
OG ANDRE GARNTING 

Holdnr.: 21006                                                         
Underviser: Mette Trysøe
Fredage kl. 13.00 – 14.50
Periode:  8/1-25/6
21 mødegange á 2 lektioner
Pris: kr. 1050,-

Vi strikker, hækler, broderer, læ-
rer tunesisk hækling eller måske 
nålefiltning. Her er mulighederne 
mange og vi holder os ikke fast på 
en bestemt teknik – vi laver bare 
noget med garn! 

SYNING FOR ALLE

Holdnr.: 21007                            
Underviser: Mette Trysøe
Tirsdage kl. 16.00-18.45
Periode:  5/1-15/6
22 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1650,-

Syning for begyndere og let øve-
de. Lær at sy på en symaskine. Vi 
syr små projekter, oplægning af 
bukser, sy en pude, et indkøbs-
net eller måske skal dit tøj bare 
forandres. Alle kan være med. 

KUNST, HÅNDVÆRK & MAD

NYT

NYT
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OVERSKRIFT
SY HVAD DU HAR LYST TIL

Holdnr.: 21008                            
Underviser: Tove Larsen
Onsdage kl. 15.00-17.45
Periode:  20/1-28/4
13 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 975,-

SY HVAD DU HAR LYST TIL

Holdnr.: 21009                            
Underviser: Tove Larsen
Torsdage kl. 15.00-17.45
Periode:  21/1-29/4
13 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 975,-

Vil du i gang med at sy, har du her 
mulighed for at lære om møn-
stre, klipning, sy-teknikker, stof-
fer m.m. Du kan ændre på dit 
brugte tøj, evt. noget du har købt 
på genbrug, eller du kan sy til bo-
ligen. Mulighederne er mange. 
Der er gode PFAFF symaskiner. 
Undervisningen er individuel og 
henvender sig til både begyndere 
og øvede.

KREATIVT VÆRKSTED
Holdnr.: 21010                            
Underviser: Janne Larsen
Mandage kl. 15.00-17.45
Periode:  4/1-14/6
22 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1650,-
+ materialer kr. 150,-

KREATIVT VÆRKSTED

Holdnr.: 21011                            
Underviser: Janne Larsen
Onsdage kl. 9.00-11.45
Periode:  6/1-23/6
23 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1725,-
+ materialer kr. 150,-

KREATIVT VÆRKSTED

Holdnr.: 21012                            
Underviser: Janne Larsen
Torsdage kl. 9.00-11.45
Periode:  7/1-24/6
22 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1650,-
+ materialer kr. 150,-

KREATIVT VÆRKSTED

Holdnr.: 21013                            
Underviser: Janne Larsen
Fredage kl. 12.00-14.45
Periode:  8/1-18/6
20 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1500,-
+ materialer kr. 150,-

KREATIVT VÆRKSTED M. GLAS

Holdnr.: 21014                            
Underviser: Helle Jørgensen
Fredage kl. 12.00-14.45
Periode:  8/1-18/6
20 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1500,-
+ materialer kr. 150,-

Har du lyst til at arbejde med ma-
leri, tegning, pastel og akvarel. 
Skulpturer i fedtsten og power-
tex. Fordybe dig i smykkefremstil-
ling - alt fra at støbe sølvsmykker 
til at knytte armbånd, og mulig-
heden for at sy. 

Her kan du få viden og kendskab 
til div. teknikker og materialer. 
Kurset henvender sig til nybegyn-
der og øvede.
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GLASKUNST OG ANDRE 
KREATIVE TING

Holdnr.: 21031                            
Underviser: Inge Frederiksen Høj
Tirsdage kl. 12.00-14.45
Periode:  12/1-8/6
20 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1500,- 
+ materialer kr. 250,-

Kurset er for dig, der gerne vil 
arbejde med glas, glasperler på 
gasbrænder eller støbe glas i 
form. Du kan lære at lave figu-
rer, fade, perler, smykker, orkide-
pinde, forme mm. Kun fantasien 
sætter grænser. 

Vi gennemgår glassets mulig-
heder og ser hvordan farverne 
smelter sammen. Der er gode 
muligheder for at udfolde din 
egen kreativitet og bruge værk-
stedets mange maskiner. Der vil 
som noget nyt også være mulig-
hed for at kaste sig ud i resten af 
det kreative værksted.

KREATID I FÆLLESSKAB

Holdnr.: 21032                            
Underviser: Inge Frederiksen Høj
Tirsdage kl. 15.00-17.45
Periode:  12/1-8/6
20 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1750,- 
+ materialer kr. 150,-

Det kreative værksted byder på 
mange muligheder. Kombinerer 
dit arbejde i forskellige materia-
ler, såsom glas og ler. Eller kunne 
du tænke dig, at filte et tørklæde 
af uld, tegne på sten, lave per-
ler m.m. Du kan også gå på jagt 
i genbrugsbutikker, og arbejde vi-
dere på det. 

Det handler om at få en ide og 
føre den ud i livet. KREATID kan 
også være i køkkenet og lave 
lækre hjemmelavede bolcher. 
Kreativitet er både sjovt og ud-
fordrende, og vi har derfor mulig-
heden for at inspirere hinanden 
og arbejde med de projekter man 
brænder mest for.  

SMYKKEVÆRKSTED

Holdnr.: 21015                            
Underviser: Janne Larsen
Onsdage kl. 12.00-14.45
Periode:  6/1-16/6
22 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1650,- 
+ materialer kr. 150,-

Dette kursus giver dig mulighed 
for at skabe smykker ud fra eget 
design. 

På kurset kan du arbejde med 
materialer som sølv, tin, horn, 
eksotiske træsorter og læder. Du 
kan fremstille ringe, vedhæng, 
armbånd osv. ved hjælp af støb-
ning, lodning, indfatning af sten 
mm. 

Kurset er for både nybegyndere 
og øvede. 
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KERAMIK OG 
PORCELÆNSSTØBNING

Holdnr.: 21016                            
Underviser: Inge Frederiksen Høj
Mandage kl. 9.00-11.45
Periode:  11/1-14/6
19 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1425,- + materialer

KERAMIK OG 
PORCELÆNSSTØBNING

Holdnr.: 21017                            
Underviser: Inge Frederiksen Høj
Mandage kl. 12.00-14.45
Periode:  11/1-14/6
19 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1425,- + materialer

KERAMIK OG 
PORCELÆNSSTØBNING

Holdnr.: 21018                            
Underviser: Inge Frederiksen Høj
Onsdage kl. 9.00-11.45
Periode:  6/1-2/6
20 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1500,- + materialer

KERAMIK OG 
PORCELÆNSSTØBNING

Holdnr.: 21019                            
Underviser: Inge Frederiksen Høj
Onsdage kl. 12.00-14.45
Periode:  6/1-2/6
20 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1500,- + materialer

KERAMIK OG 
PORCELÆNSSTØBNING

Holdnr.: 21020                            
Underviser: Inge Frederiksen Høj
Torsdage kl. 9.00-11.45
Periode:  7/1-10/6
20 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1500,- + materialer

 

KERAMIK OG 
PORCELÆNSSTØBNING

Holdnr.: 21021                            
Underviser: Inge Frederiksen Høj
Torsdage kl. 12.00-14.45
Periode:  7/1-10/6
20 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1500,- + materialer

ÅBENT KERAMIKVÆRKSTED

Holdnr.: 21022                            
Underviser: Inge Frederiksen Høj
Torsdage kl. 15.00-17.45
Periode:  7/1-10/6 Ulige uger
10 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 750,- + materialer

KERAMIK OG GIPSFORME

Holdnr.: 21023                            
Underviser: Inge Frederiksen Høj
Fredage kl. 9.00-11.45
Periode:  8/1-18/6
20 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1500,- + materialer

Ler, leg og formsprog er nogle af 
de elementer vi arbejder med i 
keramikværkstedet.

Her er chancen for at være krea-
tiv 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. stentøjsler, 
samt flydende porcelænsler, som 
støbes i gipsforme. 

Vi gennemgår, støbeteknik, de-
korationsmuligheder, samt bræn-
dingsproces. Til sidst glaseres 
emnerne og de færdigbrændes 
her i huset og alle kan deltage. 
Der undervises individuel.
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DREJEHOLD OG ÅBENT 
KERAMIKVÆRKSTED
Underviser: Anna Johansdottir

Det vil både være for den helt nye 
drejer og dig, som har gjort det 
mange gange. Derud over er der 
fri leg i værkstedet med masser
af inspiration. Slip fantasien løs!

Holdnr.: 21025                            
Tirsdage kl. 9.00-11.45
Periode:  5/1-22/6
23 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1725,- + materialer

Holdnr.: 21026                            
Tirsdage kl. 12.00-14.45
Periode:  5/1-22/6
23 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1725,- + materialer

Holdnr.: 21027                            
Tirsdage kl. 15.00-17.45 Ulige uger
Periode:  5/1-22/6
12 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 900,- + materialer

Holdnr.: 21028                            
Tirsdage kl. 15.00-17.45 Lige uger
Periode:  12/1-15/6
11 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 825,- + materialer

FRIE FORMER

Holdnr.: 21029                            
Underviser: Anna Johansdottir
Onsdage kl. 15.00-17.45
Periode:  6/1-23/6
23 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1725,- + materialer

FRIE FORMER

Holdnr.: 21030                            
Underviser: Anna Johansdottir
Onsdage kl. 18.00-20.45
Periode:  6/1-23/6
23 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1725,- + materialer

Lad fantasien løbe løbsk! Få 
hjælp og inspiration til at forme 
lige præcis det du ønsker i ler. 
Kun fantasien sætter grænser.

KERAMIK OG GIPSFORME

Holdnr.: 21024                            
Underviser: Inge Frederiksen Høj
Fredage kl. 12.00-14.30 Lige uger
Fredage kl. 12.00-15.00 Ulige uger
Periode:  8/1-18/6
20 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1500,- + materialer

NYT
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OVERSKRIFT
TEGNEKURSUS 

Holdnr.: 21033                            
Underviser: Oscar Vela
Mandage kl. 15.00-17.45
Periode:  4/1-28/6
22 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1650,-

Kunne du tænke dig at lære teg-
ne, at udforske, og eksperimenter, 
at blande ting sammen i nye , og 
uventede udtryk, at være en del 
af et kreativ eksperimentarium, 
der kræves ingen  forudsætnin-
ger 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.

DIGITAL KUNST 

Holdnr.: 21034                            
Underviser: Oscar Vela
Onsdage kl. 12.00-14.45
Periode:  6/1-23/6
23 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1725,-

Vi vil arbejde med programmet 
Photoshop, hvor vi gennemgår 
nogle basale værktøjer til billed-
manipulering. Du vil få redskaber 
til at opdage de fantastiske mulig-
heder, som Photoshop giver for 
kunstnerisk udtryksformer. 

Jeg garanterer, at det er både 
spændende, fantastisk og sjovt. 
Du skal være vant til computer.

MADLAVNING FRA A TIL Å

Holdnr.: 21036                            
Underviser: Oscar Vela
Tirsdage kl. 9.15-12.00
Periode:  5/1-22/6
23 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1725,-
+ materialer kr. 230,-

Er du ikke helt sikker på, hvad der 
er op og ned i et køkken? Forhin-
drer det dig i at komme i gang? 
Få inspiration til dejlige, nemme 
retter, som du selv kan lave hjem-
me efterfølgende.

HVAD SKAL VI HAVE AT SPISE 
I DAG?

Holdnr.: 21037                            
Underviser: Oscar Vela
Onsdage kl. 9.15-12.00
Periode:  6/1-23/6
23 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1725,-
+ materialer kr. 230,-

Mangler du rutinen i et køkken 
og er du interesseret i at lære at 
lave dine yndlingsretter til per-
fektion? Dette kursus er for dig, 
som er ved at være træt af fry-
sepizzaer og er klar til at skubbe 
egne grænser, bare lidt, i forhold 
til afprøvning af nye retter.

KUNSTEN I AT SE KUNSTEN 
OMKRING DIG
Holdnr.: 21035                            
Underviser: Oscar Vela
Tirsdage kl. 15.15-18.00
Periode:  5/1-22/6
23 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1725,-

At se form og farver i det vi omgiver os 
med, og det som er at finde i hjemmet, 
i byen og naturen. Hvordan vi kan ind-
ramme de indtryk vi får ved at lære om de 
detaljerigdomme af skatte som vi omgi-
ver os med. Fra det store kunst, og smuk-
ke bygninger til skønheden i slik papiret 
der fanges i et solglimt, og lyser som en 
smaragd. Kort sagt at få skærpet det at se 
skønheden i det store som i det små.

I vores køkken laver Rikke en dejlig, sund og varieret 
kost, som bliver serveret til middag i skolens fælles-
stue. Hver tirsdag kommer der en ny madplan som er 
at finde på skolens interne infoskærm. 

Ønsker man at spise med, koster et måltid mad 25 kr, 
som betales via mobilepay på 70385.

NYT

NYT

DEN SKØNNESTE MADORDNING

NYT
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MUSIK & SANG
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NYT SAMMENSPIL

Holdnr.: 21041                            
Underviser: Mikael V. Thomsen
Torsdage kl. 14.30-17.15
Periode:  7/1-24/6
22 mødegange á 3 lektioner
(3 lektioner)
Pris: kr. 1650,-

Går du med en drøm om at spile/
synge i et band, men mangler no-
gen at gøre det med, her kan du 
få det prøvet af i denne nyopstar-
tede sammenspilsgruppe. 

Vi vil tage udgangspunkt i vel-
kendte melodiske numre inden-
for den rytmiske genre. Valget af 
numre tilrettelægges efter hver 
enkelt deltagers niveau og ud fra 
den givne instrumentsammen-
sætning. Så kom frisk og oplev 
glæden ved at bidrage musisk 
med lige netop dét, som du kan.

ORDINARY PEOPLE

Holdnr.: 21039                            
Underviser: Ida Zidore
Mandage kl. 15.00-17.45
Periode:  4/1-21/6
21 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1575,-

Ordinary people er et veletable-
ret band, som nyder at spille med 
hinanden. 

FRIENDS

Holdnr.: 21038                            
Underviser: Ida Zidore
Mandage kl. 12.00-14.45
Tir, & torsdage kl. 9.00-11.45
Periode:  4/1-24/6
66 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 3600,-

Spil i et godt rytmisk orkester.

Holdet omfatter et velfunderet 
orkester ”Friends”, hvor deltagel-
se forudsætter, at du kan beher-
ske dit instrument på et rimelig 
niveau. Vi arbejder med selvvalg-
te numre i forskellige genre, med 
mulighed for at omarrangere 
numrene og komponere selv. 

På kurset går vi lidt mere i dyb-
den med musikken, således at 
du udover at lære at spille dem, 
også får indblik i teorien. Vi spil-
ler sange fra det nuværende re-
pertoire, for at holde dem friske i 
hukommelsen, samt indøver nye.

Der arbejdes i gruppesammen-
hæng og der er 3 ugentlige mø-
degange.

 

LILLEKORET SANGSIND

Holdnr.: 21040                            
Underviser: Mikael V. Thomsen
Torsdage kl. 12.15-14.05
Periode:  7/1-24/6
22 mødegange á 2 lektioner
Pris: kr. 1100,-

Et kor for sangglade mennesker.

Vi bevæger os indenfor den ryt-
miske 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 høj-
skolesangbogen 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 san-
ge akkompagneret af klaver eller 
guitar. Der arbejdes i gruppesam-
menhæng og med klaver.



OVERSKRIFT
SAMMENSPIL SCARS OF SILVER

Holdnr.: 21042                            
Underviser: Mikael V. Thomsen
Fredage kl. 15.00-17.45
Periode:  8/1-25/6
21 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1575,-

Spil i et godt rytmisk orkester, 
hvor du skal kunne beherske dit 
instrument på et rimelig højt ni-
veau. 

Vi arbejder med selvvalgte num-
re i forskellige genre, med mulig-
hed for at omarrangere numrene 
og komponere selv. Vi har mel-
lem 2-6 koncerter, som er en del 
af kurset. Bandet arbejder frem-
adrettet mod disse. 

Vi spiller sange fra det nuværen-
de repertoire, for at holde dem 
friske i hukommelsen, samt in-
døver nye. Der arbejdes i gruppe-
sammenhæng.

SAMMENSPIL ÅBEN ROCK

Holdnr.: 21043                            
Underviser: Mikael V. Thomsen
Fredage kl. 12.00-14.45
Periode:  8/1-25/6
21 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1575,-

Går du med en drøm om at spil-
le/synge i et band, men mangler 
nogen at gøre det med, har du 
muligheden for at få det prøvet 
af i denne ny-opstartet sammen-
spilsgruppe. 

Vi vil tage udgangspunkt i vel-
kendte, melodiske numre inden-
for den rytmiske genre. Valget af 
numre tilrettelægges efter hver 
enkelt deltagers niveau og ud fra 
den givne instrumentsammen-
sætning. 

Kom frisk og oplev glæden ved 
at bidrage musisk med lige netop 
dét, som du kan.

 

IMPROVISERET RAP

Holdnr.: 21090
Underviser: Jakob F. Kristensen
Onsdage kl. 15.00-17.45
Periode: 6/1-23/3
11 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 825,-

Jeg vil på dette kursus præsen-
tere dig for en række af de aller-
bedste værktøjer og teknikker til 
at lære at rappe og rime. Rap kan 
bruges i alt lige fra undervisning 
og historiefortælling til festlig 
underholdning. Da jeg selv har 
været en aktiv del af den danske 
freestyle rap scene i 10 år, ved jeg 
præcist, hvad det kræver.

NYT
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VIOLIN – LETØVEDE

Holdnr.: 21045                            
Underviser: Bente Pindstrup
Mandage kl. 12.15-14.05
Periode:  11/1-10/5
15 mødegange á 2 lektioner
Pris: kr. 750,-

Kan du spille lidt på violin? Så 
kom og spil med. Vi spiller musik, 
som passer til holdet. Vi øver os i 
sammenspil og variationer, så der 
bliver liv og karakter i musikken. 
Vi spiller mest efter gehør, men 
noder kan bruges efter behov. 
Hvis du ikke har en violin, kan du 
leje en violin for 150 kr. 

VIOLIN – BEGYNDERE

Holdnr.: 21044                            
Underviser: Bente Pindstrup
Mandage kl. 10.00-11.50
Periode:  11/1-10/5
15 mødegange á 2 lektioner
Pris: kr. 750,-

Har du lyst til at spille violin? 
Det er aldrig for sent at lære!

Vi spiller små lette melodier, så 
vi straks får glæde af at spille 
sammen. Vi giver musikken liv og 
karakter. Vi spiller mest efter ge-
hør, men noder kan bruges efter 
behov. Hvis du ikke har en violin, 
kan du leje en violin for 150 kr.

NYT
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GUITAR - BEGYNDERE

Holdnr.: 21046                            
Underviser: Mikael V. Thomsen
Torsdage kl. 9.00-11.45
Periode:  7/1-24/6
22 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1650,-

GUITAR – LET ØVEDE

Holdnr.: 21047                            
Underviser: Mikael V. Thomsen
TIrsdage kl. 15.00-17.45
Periode:  5/1-22/6
23 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1725,-

GUITAR - ØVEDE

Holdnr.: 21048                            
Underviser: Mikael V. Thomsen
Tirsdage kl. 12.00-14.45
Periode:  5/1-22/6
23 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1725,-

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, musikteori samt improvisationsteori. Under-
visningsformen vil bestå af teoretiske oplæg som vi omsætter til praksis. 
Undervisningsformen varierer afhængig af holdet – om du er begynder 
eller mere øvet.

NYT

NYT
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D R A M A

LET DRAMA

Holdnr.: 21049                            
Underviser: Barbara Borchorst
Mandage kl. 12.00-14.45
Periode:  4/1-28/6
22 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1650,-

Vil du gerne være mere fri og 
spontan, grine, lave afspænding 
og være en del af et fællesskab? 
Så er det her…. 

Vi starter dagen med fokus på 
din krop. Så laver vi nogle sjo-
ve dramalege, og slutter af med 
meditation. Kurset er for dig, der 
gerne vil føle glæde og velbehag, 
og samtidig træne koncentration, 
spontanitet, fantasi og hukom-
melse.

DRAMA

Holdnr.: 21051                            
Underviser: Barbara Borchorst
Fredage kl. 12.00-14.45
Periode:  8/1-25/6
21 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1575,-

Drama giver livsglæde. Her op-
lever du latter, frihed og fælles-
skab. Vi går på opdagelse i vores 
kreativitet gennem øvelser, rolle-
spil og improvisation, og træner 
samtidig koncentration, sponta-
nitet, fantasi og hukommelse.

Jeg tilrettelægger undervisnin-
gen efter hvem I er. Kurset kræver 
ingen forudsætninger andet end 
nysgerrighed.

KURSISTERNE FORTÆLLER 

 ”Det bedste jeg har gjort for mig selv i årevis.”  Simon Peter, kursist
 ”Drama får mig ud af mine vante cirkler, og ind i en verden af opmærksomhed 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
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DANSK PÅ SJOV

Holdnr.: 21052
Underviser: Matthias Aurelian
Torsdage kl. 9.00-11.45
Periode:  7/1-24/6
22 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1650,-

På kurset kan du udvide dine 
skriftlige og mundtlige danskfær-
digheder gennem hold- og indivi-
duelle lege og aktiviteter. Alt fra 
quiz, ordlege og opgaver vil kom-
me i spil, hvor du i fællesskab og 
sjov kan lege dig til bedre kund-
skaber i dansk.

OPFRISK FAG OG KOMPETENCER 

Holdnr.: 21053
Underviser: Majken K. Johansen
Mandage kl. 9.00-11.45
Periode: 1/2-15/3
6 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 450,-

Opfrisk fag fra skole og uddannel-
se fra: Sprog, Psykologi og Kultur. 
Vi kombinerer deltagernes fag-
ligheder i oplæg og øvelser. Vi 
samarbejder om at styrke færdig-
heder og kompetencer. Emner: 
noveller, engelsk sprog, psykolo-
gi, skriftlighed, styrk samtale.

 

ENGELSK ØVEDE - KILDEHUSET

Holdnr.: 21054
Underviser: Majken K. Johansen
Tirsdage kl. 10.00-11.50
Periode: 12/1-29/6
23 mødegange á 2 lektioner
Pris: kr. 1150,-

Kurset er for dig, der er forholds-
vis sikker i læsning og forståelse 
af engelsk. Vi vil læse lidt læn-
gere tekster, som kan diskuteres 
på holdet efterfølgende. Der vil 
ligeledes være fokus på mindre 
skriftlige opgaver og grammati-
ske øvelser.

ENGELSK TURIST

Holdnr.: 21055
Underviser: Majken K. Johansen
Tirsdage kl. 12.30-14.20
Periode: 12/1-29/6
23 mødegange á 2 lektioner
Pris: kr. 1150,-

Kurset er for dig, der vil arbejde 
med enkle dialoger og turisten-
gelsk. Vi læser korte uddrag af 
tekst og øver ord, sætninger og 
grammatik.

 

IT LAB

Holdnr.: 21065
Underviser: Matthias Aurelian
Mandage kl. 9.00-11.45
Periode: 4/1-21/6
21 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1575,-

IT LAB

Holdnr.: 21066
Underviser: Matthias Aurelian
Mandage kl. 12.00-14.45
Periode: 4/1-21/6
21 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1575,-

Kurset henvender sig både til den 
uerfarne bruger, som gerne vil 
lære de grundlæggende teknik-
ker og til den erfarne bruger, som 
ønsker at arbejde mere i dybden. 

Du kan arbejde indenfor alt fra 
almindeligt computerkendskab, 
e-mail, tekstbehandling, billed-
behandling og til hjemmesider. I 
praksis betyder det, at du kan ar-
bejde med foldere, blade, hjem-
mesider, visitkort, kalendere, fo-
tobøger og billedbehandling m.m. 
og hvad du ellers har af ønsker.

GRUNDLÆGGENDE FAG

NYT
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HISTORIEFORTÆLLING

Holdnr.: 21067
Underviser: Tine Højstrup
Mandage kl. 10.30-12.20
Periode: 11/1-21/6
20 mødegange á 2 lektioner
Pris: kr. 1000,-

Kunsten at fortælle en historie - 
det har næsten været en uddø-
ende kunstart de seneste mange 
år, vi læser hellere op af en bog 
eller ser en film.

Men når man fortæller en histo-
rie, lærer en historie udenad, 
hvilken som helst historie, bliver 
fortællingen mere levende og 
sætter gang i de indre billeder 
hos dem der lytter.

På dette kursus vil vi arbejde med 
at fortælle en historie, så man 
med simple virkemidler, fanger 
lytterens interesse og vi vil arbej-
de med teknikker til at huske den 
historie/fortælling man gerne vil 
formidle.

FOTOTURE I BYEN

Holdnr.: 21069
Underviser: Matthias Aurelian
Mandage kl. 15.00-17.45
Periode: 4/1-21/6
21 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1575,-

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 komme med forslag. 

Du må gerne medbringe dit eget 
kamera, ellers har skolen nogle 
som I kan bruge. Husk at klæde 
dig på efter vejret.

PORTRÆTFOTO

Holdnr.: 21068
Underviser: Matthias Aurelian
Fredage kl. 9.00-11.45
Periode: 8/1-25/6
21 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1575,-

Vil du lære at tage billeder, og er 
du nysgerrig og legesyg? På por-
trætfoto tager vi billeder af men-
nesker 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 re-
digere dine billeder i photoshop, 
inden du printer dem ud.

NYT

Holdnr.: 21076Holdnr.: 21076
Underviser: Oscar VelaUnderviser: Oscar Vela
Onsdage kl. 15.00-17.45Onsdage kl. 15.00-17.45
Periode: 6/1-23/6Periode: 6/1-23/6
23 mødegange á 3 lektioner23 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1725,-Pris: kr. 1725,-

Her har du mulighed for at lære at 
bruge dit mobilkamera kreativt og 
lære hvordan du redigerer dine video-
er. Det forudsætter, at du har en mobil 
med videokamera og bruge en pc på 

almindelige niveau.

K R E A T I V  V I D E O  M E D  M O B I L K A M E R A FILMHISTORIE

Holdnr.: 21089 
Underviser: Jakob F. Kristensen
Torsdage kl. 15.00-17.45
Periode:  7/1-24/6
11 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 825,-

Filmhistorie er min passion, og 
jeg har brugt mange år på at 
studere filmmediet. På kurset 
får du inspiration til en masse 
gode og forskellige film samt 
opnå en større viden om film-
historien. Foreslå gerne film og 
genrer, som du vil tale om.

NYT
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LÆSEGRUPPE

Holdnr.: 21070
Underviser: Ida Zidore
Tirsdage kl. 13.00-15.45
Periode: 5/1-8/6
21 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1575,-

At læse sætter associationerne 
i gang og giver nye perspektiver 
på livet og os selv. At gøre det 
sammen med andre åbner op for 
dybe og vedkommende samta-
ler, vi ellers ikke ville have haft. 
På kurset udvælger underviseren 
litteraturen, læser op og guider 
samtalen. Det er ikke en forud-
sætning at læse hjemmefra – vi 
læser alt i fællesskab på stedet.

AT SKRIVE DIGTE

Holdnr.: 21071
Underviser: Ida Zidore
Tirsdage kl. 16.00-18.45
Periode: 5/1-8/6
21 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1575,-

At skrive digte er et personligt 
udtryk. Der findes ingen formel 
for, hvordan man skriver et godt 
digt. Men man kan opøve et poe-
tisk sprog gennem at læse andres 
digte og sideløbende skrive selv. 
På kurset vil du blive introduceret 
til en lang række forskellige dig-
tere og skriveøvelser, og gennem 
at blive læst i en tryg og anerken-
dende atmosfære vil du styrke dit 
eget personlige udtryk.

 

 

DEN LILLE FORFATTERSKOLE

Holdnr.: 21072
Underviser: Bernd Müller
Onsdage kl. 9.00-11.45
Periode: 6/1-16/6
22 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1650,-

Her er der rum til at udfolde sig 
skriftligt i et trygt miljø. Vi laver 
små øvelser, men det meste af ti-
den 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. Du er vel-
kommen til at tage din bærbare 
computer med.

LÆS & SKRIV
NYT NYT
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OVERSKRIFT
SKRIV DIT LIV

Holdnr.: 21073
Underviser: Ida Zidore
Torsdage kl. 15.30-18.15
Periode: 7/1-10/6
20 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1500,-

Erindringer, selvbiografier, auto- 
fiktion. At skrive om sit eget liv 
er populært og måske også en 
lyst, du bærer rundt på? Alt fra 
små hverdagshændelser til store 
livsdramaer kan blive til lysende 
litteratur, når det får turen gen-
nem den magiske sprogmaskine. 
Kurset er for dig, der vil fordy-
be dig specifikt i at skrive med 
udgangspunkt i dit eget liv – og 
blive læst i en tryg og anerken-
dende atmosfære.

SKRIVEVÆRKSTEDET 
- BEGYNDERE

Holdnr.: 21074
Underviser: Julie Midtgaard
Torsdage kl. 9.00-11.45
Periode: 4/3-24/6
15 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1125,-

Det er lige meget, om du inte-
resserer dig for at skrive kri-
mi, fantasy, realisme, biografi, 
romantik – eller alt derimellem. 
På kurset lærer du, hvordan du 
skruer et stærkt plot sammen, 
skriver fængende dialog og inte-
ressante karakterer. Vi kigger på 
forskellige skriveteorier, diskute-
rer sproglige virkemidler, gram-
matik, udgivelse – og skriver på 
egne projekter og skriveøvelser.

SKRIVEVÆRKSTEDET - ØVEDE

Holdnr.: 21075
Underviser: Julie Midtgaard
Torsdage kl. 12.00-14.45
Periode: 4/3-24/6
15 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1125,-

Det er lige meget, om du inte-
resserer dig for at skrive kri-
mi, fantasy, realisme, biografi, 
romantik – eller alt derimellem. 
På kurset lærer du, hvordan du 
skruer et stærkt plot sammen, 
skriver fængende dialog og inte-
ressante karakterer. Vi kigger på 
forskellige skriveteorier, diskute-
rer sproglige virkemidler, gram-
matik, udgivelse – og skriver på 
egne Projekter og skriveøvelser. 
OBS: Vælg begynderholdet, hvis 
du ikke tidligere har deltaget på 
dette hold.

NYT NYT
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MAVEDANS

Holdnr.: 21056
Underviser: Tine Højstrup
Mandage kl. 15.00-16.50
Periode: 11/1-21/6
20 mødegange á 2 lektioner
Pris: kr. 1000,-

Dans dig glad til orientalske ryt-
mer. Mavedansen hylder det fe-
minine i dig og du kommer til at 
bevæge alle dele af kroppen på 
en sjov og livgivende måde.

Mavedans er for alle kvinder der 
kan li´ at danse og ha´ det sjovt 
samtidig.

PILATES

Holdnr.: 21057
Underviser: Lene H. Mortensen
Mandage kl. 13.00-14.20
Periode: 4/1-26/4
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 åndedræt 
og bevægelse, er langsomme og 
er ikke fysisk krævende. 

Vi arbejder hele kroppen igen-
nem med øvelser der fremmer 
balancen, styrker musklerne og 
øger kropsbevidstheden.

SINDSRO OG LET YOGA

Holdnr.: 21059
Underviser: Henny Willman
Tirsdage kl. 12.15-13.35
Periode: 12/1-8/6
20 mødegange á 1,5 lektioner
Pris: kr. 750,-

Meditation og afspænding sæn-
ker din puls og din vejrtrækning 
bliver dybere, du bruger din ilt 
mere effektivt og dit blodtryk 
normaliseres

Kom i bedre form og opnå sam-
tidig kontakt med din fysiske og 
psykiske energi, få styrket dit ner-
vesystem, koncentration og for-
bedret dit immunforsvar og her-
ved øget din livskvalitet.

Modtag teknikker til forebyggelse 
af stress og tristhed, tankemylder 
og mentale spændinger, ændring 
af vaner og tankemønstre. Fred 
og ro er det væsentlige på dette 
hold.

YOGA

Holdnr.: 21058
Underviser: Henny Willman
Tirsdage kl. 10.00-11.50
Periode: 12/1-8/6
20 mødegange á 2 lektioner
Pris: kr. 1000,-

Mental sundhed med åndedræts 
øvelser, dybdeafspænding og 
meditation

Krop, sind og sanser får en ro som 
søvn sjældent giver. Du kommer i 
kontakt med din fysiske og psyki-
ske energi.

Yoga styrker nervesystemet og 
øger din koncentration og din 
handlekraft.

Afspænder hjernen og forbedrer 
balancen mellem hjernehalvde-
lene. Du får teknikker til forebyg-
gelse af stress og tristhed til op-
løsning af mentale spændinger.

SUNDHED OG BEVÆGELSE



STYRKE OG SVED PÅ PANDEN
YOGA

Holdnr.: 21062
Underviser: Maj-Britt Zielke
Onsdage kl. 9.00-10.50
Periode: 6/1-19/5
18 mødegange á 2 lektioner
Pris: kr. 900,-

Vi laver yoga i flow, så du bliver 
dejlig varm og kan mærke din 
puls - det bobler fra top til tå. 

Vi laver styrketræning for hele 
kroppen ved hjælp af din egen 
vægt i yogastillingerne. Vi stræk-
ker kroppen på kryds og tværs, 
for yogastræk er også med til at 
gøre din krop stærk. 

Ingen yoga uden afspænding – så 
til slut er der en dejlig, velfortjent 
afspænding. Alle kan være med 
uanset form – tager du udfordrin-
gen op?

CHI GONG

Holdnr.: 21063
Underviser: Iben Hessellund Fre-
deriksen
Fredage kl. 9.00-10.50
Periode: 8/1-25/6
21 mødegange á 2 lektioner
Pris: kr. 1050,-

Meditation i bevægelse, er den 
bedste beskrivelse på denne bli-
de træningsform. 

Du kender måske Chi Gong, ( ud-
tales tjii gong ) fra amerikanske 
film, hvor folk står i parker og la-
ver langsomme bevægelser.
Du bliver afstresset og finder dyb 
ro i krop og sind efter en time 
med Chi Gong.

Chi Gong er specielt godt til folk 
der har været eller er sygemeldt 
med stress.

MANTRAMEDITATION
OG GONGBAD

Holdnr.: 21064
Underviser: Tine Højstrup
Mandage kl. 12.30-13.50
Periode: 11/1-21/6
20 mødegange á 1,5 lektioner
Pris: kr. 750,-

Forkæl dig selv og dit nervesy-
stem med at chante (synge) man-
traer og afspænde til et afstres-
sende gongbad.

Vi starter med nogle enkle øvelser 
for kroppen - for at komme ud af 
hovedet og ned i kroppen.Deref-
ter forkæler vi vores nervesystem 
med mantrameditation, hvor vi 
chanter - synger - mantraer og la-
ver håndbevægelser hertil.

Du behøver ikke at kunne synge 
for at være med, da det er lydvi-
brationerne, der giver velvære i 
kroppen.

NYTNYT

YOGA
Holdnr.: 21060
Underviser: Henny Willman
Torsdage kl. 10.00-11.50
Periode: 14/1-17/6
20 mødegange á 2 lektioner
Pris: kr. 1000,-

YOGA
Holdnr.: 21061
Underviser: Henny Willman
Torsdage kl. 12.15-14.05
Periode: 14/1-17/6
20 mødegange á 2 lektioner
Pris: kr. 1000,-

Livet handler om at have det godt, 
finde muligheder og grænser/be-
grænsninger -yoga frigør kroppen 
for rastløshed, uro og stress, genop-
bygger integritet og balance -yoga 
er dynamisk arbejde og dyb afspæn-
ding 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.

NYT
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ROLLESPIL

Holdnr.: 21079
Underviser: Matthias Aurelian
Fredage kl. 12.00-14.45
Periode: 8/1-25/6
21 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1575,-

Du får redskaber til at indgå so-
cialt i bordrollespil som D&D. Du 
kan få svar på, hvad godt rollespil 
er! Hvordan kan du finde en grup-
pe at spille med? Kan man undgå 
diskussioner udenfor spillet? På 
kurset vil man blive introduceret 
for forskellige spilsystemer, bl.a. 
D&D, Call of Cthulu og Dunge-
on World. Du får redskaber til at 
finde ud af, hvordan I kommer i 
gang med at spille, som spiller el-
ler game master. Og redskaber til 
at afstemme forventninger til et 
spil. Der vil være fede oplæg om 
bl.a. dramaturgi, historiefortæl-
ling og spilmekanik i rollespil. Og 
så kan du prøve at spille!

LIVSANSKUELSER

Holdnr.: 21077
Underviser: Oscar Vela
Tirsdage kl. 12.30-15.15
Periode: 5/1-22/6
23 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1725,-

Hvis du går med tanker om livet, 
og savner nogen at drøfte livets 
spørgsmål med så er kurset lige 
noget for dig. Nogle af spørgs-
målene kan bl.a. være: Har vi 
en fri vilje? Er vi vores egen lyk-
kes smed? Hvad er kærlighed??  
Hvordan bryder vi mønstre? Kort 
sagt et forum, hvor samtalen 
danner platformen for dialog, 
synspunkter udveksles og der kan 
stilles uddybende spørgsmål i et 
respektfuld og dialogorienteret 
forum, hvor alle får mulighed for 
at blive hørt.

PSYKOLOGI

Holdnr.: 21080
Underviser: Majken K. Johansen
Fredage kl. 12.15-15.00
Periode: 15/1-25/6
20 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1500,-

Kurset er for dig der vil lære om 
psykologiens værktøjer og begre-
ber. Vi træner også kommunikati-
on til brug i dagligdagen og bliver 
klogere på psykologi i kommuni-
kation. Personlig udvikling bliver 
en konsekvens for dig.

DET HJEMLIGE UDE

Holdnr.: 21078
Underviser: Matthias Aurelian
Torsdage kl. 12.00-14.45
Periode: 7/1-24/6
22 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1650,-

På kurset fås et hjemmeligt uden-
dørsliv påskolens tagterrassen. 
Kurset vil give praktiske øvelser i 
omplantning af husplanter, guid-
ning i at vande inde og ude-plan-
ter og gennemgang af hvilke spi-
selige planter man let kan få til 
at gro derhjemme. Samtidigt vil 
kurset give flere friluftsøvelser, så 
man kan blive klædt på til at be-
væge, arbejde eller sove i det fri.

F I L O S O F I 
Holdnr.: 21081
Underviser: Majken K. Johansen
Fredage kl. 9.00-11.45
Periode: 15/1-25/6
20 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1500,-

Kurset er for dig der vil lære at 
filosofere og få inspiration til at 
forstå din omverden på en ny måde. 
Menneskets udfordringer bliver din 
undren. Vi arbejder med filosoffer 
og deres holdninger med mål om at 
sætte filosofien i spil i praksis. Oplev 
nærvær og gør samtaler dybe.
 

PERSONLIG UDVIKLING



VOKSEN BARN AF EN ALKOHOLI-
KER ELLER MISBRUGER

Holdnr.: 21083
Underviser: Susanne T. Boesen
Tirsdage kl. 12.15-15.00
Periode: 12/1-8/6
20 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1500,-

Om senfølgerne og bearbejdel-
sen af en opvækst med misbrug. 
Hvad kendetegner familielivet, 
når forældre misbruger? Hvad 
bliver konsekvenserne for dig, 
der nu selv er blevet voksen? 
Hvordan er livet, når temaer som 
skyld, skam, ansvar og udfordrin-
ger med at mærke, og sætte, 
grænser fylder i hverdagen?

STRESS OG MESTRING 

Holdnr.: 21084
Underviser: Susanne T. Boesen
Mandage kl. 12.00-14.45
Periode: 11/1-21/6
20 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1500,-

For dig der har været, eller er, 
stresset og ønsker at forstå dig 
selv. Hvad vil det sige at være 
stresset? Er der forskel på travl-
hed og stress? Hvordan mærkes 
stress i hoved og krop? Hvorfor 
er jeg blevet stresset, og kommer 
jeg nogensinde ovenpå igen?

KÆRLIGHED TIL DIG OG DIN KROP   

Holdnr.: 21082
Underviser: Charlotte Østerbæk
Mandage kl. 9.00-11.45
Periode: 11/1-21/6
20 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1500,-

Kærligheden til dig selv og din 
krop - uanset størrelse.

Kom og lad os finde vejen, væk 
fra din indre dommer, kritikkeren 
der skælder ud og fylder dig med 
følelsen af ikke at være god som 
du er. Det er tid til at slutte fred 
med dig selv, tid til at stoppe med 
at fixe, forandre, kontrollere og 
kæmpe dig gennem diverse pro-
jekter. Tid til at holde af dig selv 
som du er – uanset om du er høj, 
lav, stor eller lille.

Kom og vær med til at sætte fokus 
på hele dig og til nænsomt og kær-
ligt, at se på det som forhindrer.

AT LEVE MED ANGST

Holdnr.: 21085
Underviser: Anja Kolmos
Torsdage kl. 12.15-15.00
Periode: 14/1-24/6
21 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1575,-

På dette hold arbejder vi med 
angst. Vi sætter fokus på hvad 
angst er, hvordan angst påvirker 
adfærden og hvordan du som kur-
sist kan arbejde med angsten, så 
du bliver mindre hæmmet af den 
i hverdagen. Vi vil arbejde både 
kropsorienteret og kognitivt. Du 
vil blive introduceret for relevant 
teoretisk viden, samt praktiske 
øvelser, og blive en del af et hold 
hvor vi trygt kan sparre og inspire-
re hinanden, til en større forståel-
se og håndtering af angst.

NYT
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ADHD & ADD 

Holdnr.: 21086
Underviser: Kristina Bjerg Larsen
Onsdage kl. 12.00-14.45
Periode: 13/1-23/6
22 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1650,-

At leve med ADHD & ADD eller at 
leve godt med ADHD & ADD er 
to forskellige ting. At mødes med 
andre ligesindede og tale om 
hvordan man får det bedste ud af 
sin ADHD & ADD, kan gøre en stor 
forskel, for den enkelte.

Sparring til de situationer, der 
kan være svære at håndtere, fra 
andre der kender de følelser man 
kan have, når man skal leve med 
sin ADHD & ADD og forsøge at 
leve godt med sin ADHD & ADD.

SKAB LIVSMESTRING
MED EN HJERNESKADE 

Holdnr.: 21087
Underviser: Majbritt Kristensen
Torsdage kl. 12.10-14.00
Periode: 14/1-24/6
21 mødegange á 2 lektioner
Pris: kr. 1050,-

Livsmestring med en hjerneskade 
er fokus på, hvordan man lever 
godt med en hjerneskade i hverda-
gen. Du får mulighed for at møde 
ligesindede og tale om, hvad der 
kan være svært og sårbart ved at 
have en hjerneskade, men også 
hvordan man får det bedste ud af 
det. På Skab livsmestring med en 
hjerneskade, vil du blive introdu-
ceret til neuropsykologi og heri få 
viden og indsigt i, hvad der hjæl-
per en, med at give den gode livs-
mestring i hverdagen.

LIVETS JORDSKÆLV 

Holdnr.: 21088
Underviser: Susanne T. Boesen
Fredage kl. 9.00-11.45
Periode: 15/1-25/6
20 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1500,-

Når jorden under os skælver og vi 
bliver ramt af krise, traumer og / 
eller sorg. Forløbet er for dig, der 
har oplevet sorg/krise/traume, 
og som har lyst til at blive klogere 
på disse temaer og på dig selv. Du 
har måske mistet, er blevet skilt, 
været ude for en ulykke, er blevet 
svigtet eller du har på anden vis 
mærket, når ”livet” gør ondt.
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Lille Skole for Voksne spænder 
vidt! Vi har hold i bla. Hjørring, 
Aars, Hobro og Hadsund – med alt 
fra Forfatterskole til kreative værk-
steder. Nysgerrig? Kontakt: 

Marianne Værge-Rasmussen
mariannev@sindskole.dk
Tlf.: 40 50 80 32

HOLD I ANDRE KOMMUNER
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Birk valgte sidste år, at nu var tiden inde til, at han ville hjem 
og nyde livet sammen med Kirsten.

Det er heldigvis sådan, at Birk ikke forlader skolen helt. Han 
har nemlig valgt at gå ind i bestyrelsen og forsætte sin kamp 
for aftenskolen og dens kursister. Vi tror på, at han her, fortsat 
vil dele ud af sin store viden til os. Derudover har han lovet at 
være kulturmedarbejder i hele 2021.

Det er en stor personlighed vi skal sige farvel til. Birk har 
bygget skolen op igennem de sidste 15 år og han har skabt et 
virkeligt godt grundlag for fremtiden. 

Birk er en meget visionær mand, som har udviklet og skabt nye 
projekter gennem alle år. Flere af de projekter kører endnu og 
dem vil vi forsøge at videreudvikle på. Vi kommer til at savne 
hans lune humor, de gode historier fra Brovst og den slæbende 
lyd af hans sko, når han er på karameljagt.

Birk er kendt i hele landet for sit store arbejde for psykisk syge. 
Dette arbejde fortsætter han i vores landsforbund og vi sætter 
stor pris på at han vil bruge sin tid på dette og giver os en 
følelse af, at han ikke er ret langt væk. 

Vi har, i året der er gået, arbejdet på, at Anita tager over på 
aftenskoledelen efter Birk. Så fra januar vil det være Anita, der 
sidder som skoleleder.

VI ønsker Birk og Kirsten tillykke med den nye tilværelse som 
pensionistpar, men vi tror nu ikke, at han kommer til at være 
hjemme hver dag af den grund….

Kære Birk! Tak for dit kæmpe store arbejde. Den plads bliver 
ikke nem at fylde ud, men vi vil gøre vores bedste.

Marianne, Bunni, Pia og Anita.

Nye tider på Lilleskolen



TAB AF IDENTITET

Holdnr.: 21008K
Underviser: Jannie Didia
Fredage kl. 9.00-11.15
Periode: 8/1-18/6
20 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 0,-

På dette kursus vil vi tale om, 
hvordan man bevidst kan ændre 
sin selvopfattelse ud fra de mulig-
heder der åbner sig, når vi taber 
vores gamle identitet. Vi vil tale 
om hvad vi kan gøre, når vi ikke 
længere er den samme, som vi 
var engang. Vi vil tale om hvilke 
overbevisninger, begrænsninger 
og konsekvenser det kan have at 
ville fastholde den gamle identi-
tet, både for en selv og omgivel-
serne, og hvilke muligheder og 
forandringer og udvikling en ny 
selvopfattelse kan give. Ensom-
hed, savn, længsel kan være nog-
le af de følelser vi mærker, når 
vi føler vi mister vores identitet. 
For at re flektere over dagens 
input afsluttes med kort guidet 
afspænding, så kom i tøj der er 
behageligt og som du nemt kan 
bevæge dig lidt. 

NATUR OG MINDFULNESS

Holdnr.: 21001K
Underviser: Gitte Jensen
Mandage kl. 9.00-11.45
Periode: 12/4-7/6
8 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 0,-

Lad naturen og mindfulness styr-
ke din mentale sundhed. Få hjælp 
til at mindske tankemylder, trist-
hed og angst med natur og mind-
fulness. Vi går udenfor, mærker 
naturen, styrker sanser, med nær-
værs og fysiske øvelser, som kan 
hjælpe dig til bedre søvn, øget 
koncentration, handlekraft, ener-
gi og glæde. Du vil få gode, sjove, 
lærerige oplevelser og redskaber 
der kan hjælpe dig i hverdagen.

AT LEVE MED ANGST 

Holdnr.: 21003K
Underviser: Anja Kolmos
Torsdage kl. 9.00-11.45
Periode: 14/1-24/6
21 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 0,-

Vi arbejder med angst. Vi sætter 
fokus på hvad angst er, hvordan 
angst påvirker adfærden og hvor-
dan du som kursist kan arbejde 
med angsten, så du bliver mindre 
hæmmet af den i hverdagen. Vi 
vil arbejde både kropsorienteret 
og kognitivt. Du vil blive introdu-
ceret for relevant teoretisk viden, 
samt praktiske øvelser, og blive 
en del af et hold hvor vi trygt kan 
sparre og inspirere hinanden, til 
en større forståelse og håndte-
ring af angst.
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ADHD & ADD

Holdnr.: 21002K
Underviser: Kristina Bjerg Larsen
Onsdage kl. 15.00-17.45
Periode: 13/1-23/6
22 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 0,-

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

NYT

- for dig der er bosat i Aalborg kommune

Skolen for mentale sundhed tilbyder gratis håndteringskurser under lov om special-
undervisning for voksne. Man skal være bosiddende i Aalborg kommune og visiteret 
til disse hold. Det sker ved en samtale på skolen eller pr. tlf: 25 54 85 98.
Har du en diagnose og vil du gerne blive bedre til at skabe trivsel for dig selv, er 
disse hold noget for dig.

NYT



SKYGGESIDER

Holdnr.: 21005K
Underviser: Jannie Didia
Onsdage kl. 9.00-11.45
Periode: 6/1-16/6
22 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 0,-

Opdag så mange dejlige sider af 
dig selv, som du har lært, er uøn-
sket. Man kan næsten høre at or-
det Skyggeside 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 opda-
ge, at de alle har nogle fantastiske 
egenskaber og har potentialer til 
at blive utroligt positive kvaliteter. 
På kurset kan du undersøge nogle 
af dine skyggesider og finde ud af, 
hvordan de kan blive brugbare og 
gode kvaliteter. For at reflektere 
over dagens input afsluttes med 
kort guidet afspænding, så kom i 
behageligt tøj.

SINDETS OG KROPPENS 
FORTÆLLING

Holdnr.: 21006K
Underviser: Jannie Didia
Onsdage kl. 12.30-15.15
Periode: 6/1-16/6
22 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 0,-

Vidste du at din krop har sit helt 
eget sprog? På dette kursus vil 
du få skabt en dybere relation til 
dig selv. Vi vil tage udgangspunkt 
i dagen. - Hvordan har du det i 
dag? Hvilken indflydelse har dine 
tanker og følelser på din dag? 
Hvilken indflydelse har det på din 
krop? Vi vil nysgerrigt undersøge 
tanker, følelser og kropssignaler 
for at skabe dybere bevidsthed 
om hvad der sker i os. Kurset vil 
bl.a. indeholde meditation, vejr-
trækning, afspænding, chi gong, 
yinyoga, T.R.E. og bevægelse til 
musik.

LIVSMESTRING

Holdnr.: 21000K
Underviser: Gitte Jensen
Mandage kl. 9.00-11.45
Periode: 11/1-22/3
10 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 0,-

Alle mennesker møder modgang 
og oplever perioder hvor det er 
svært at klare hverdagen. Her får 
du forskellige redskaber til at klare 
netop de udfordringer du har, ek-
sempelvis angst, tristhed, mang-
lende lyst/energi og hjælp til at 
skabe det liv som du ønsker. Kur-
set er en kombination af under-
visning, erfaringsudveksling med 
øvrige kursister og mindfulness.

KROP, SJÆL OG KROPSSPROG

Holdnr.: 21004K
Underviser: Barbara Borchorst
Onsdage kl. 9.00-11.45
Periode: 6/1-30/6
24 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 0,-

Bliver du set og hørt?  Her får 
du redskaber til at sætte dig selv 
igennem. Du lærer om kropsspro-
get og de grundlæggende prin-
cipper i kommunikation. Gennem 
sjove og inspirerende øvelser får 
du indsigt i dig selv og andre.

M I N D F U L N E S S 
OPNÅ RO I HVERDAGEN
Holdnr.: 21007K
Underviser: Rasmus S. Musial
Torsdage kl. 15.30-17.20
Periode: 7/1-4/3
8 mødegange á 2 lektioner
Pris: kr. 0,-

Forløbet hjælper dig med at opnå ro, 
overskud og glæde. Mindfulness har 
bl.a. en positiv effekt på stress, angst og 
depression. Forløbet foregår over 8 uger, 
2 timer om ugen. Mødegangene indehol-
der træning i mindfulness samt oplæg 
om den bagvedliggende psykologi og 
hjerneforskning. Du får en dybdegåen-
de forståelse af stoffet og inspiration til, 
hvordan du konkret kan anvende mind-
fulness i din hverdag. 

NYT
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DIN FORTID, DIN FREMTID 
OG DIT KÆRLIGE NU

Holdnr.: 21009K
Underviser: Charlotte Østerbæk
Mandage kl. 12.15-15.00
Periode: 11/1-21/6
20 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 0,-

Er du tilbøjelig til at være mere i 
live og fyldt op af din fortid eller 
leve i længslen efter din fremtid? 
Så har du nu en mulighed for, at 
bevæge dig igennem det som 
forhindrer dig i, at leve i dit nu 
og skabe en væren for dig selv i 
dit liv. Under dette kreative pro-
cesorienterede forløb inddrager 
vi krop, sind og sjæl.  

Vi sætter ord på, vi udtrykker os, 
bevæger os igennem det som for-
hindrer. Vi vil lade energien pul-
sere igennem os, leve frit og helt. 
Vi vil inddrage det at trække vej-
ret, mærke vores puls, bevæge 
os igennem hele kroppen (cha-
kra) via øvelser, tegne, bevæge 
os både kropsligt, mentalt og so-
cialt. Vi vil lade livet bevæge os.

GRIB LIVET EFTER PSYKISK VOLD 

NYT Holdnr.: 21013K
Underviser: Majbritt Kristensen
Torsdage kl. 9.00-11.45
Periode: 14/1-24/6
21 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 0,-

På grib livet efter psykisk vold 
går vi i dybden med hvad psykisk 
vold er, og de eftervirkninger, 
man kan opleve efter at have væ-
ret i et psykisk voldeligt forhold. 
Hvordan finder man sig selv, øger 
sit selvværd, grænsesætning og 
glæden ved livet igen. 

Det kan føles uvirkeligt at prøve 
at skabe overblik over det man 
har oplevet og finde en mening 
med det. På grib livet, får du mu-
lighed for at få indsigt og viden 
om de processer, der er på spil, 
når man bliver fanget ind i et 
usundt forhold.  Du får mulighed 
for at møde ligesindede og tale 
med andre om det du har oplevet 
og de følelser der kan være svære 
at håndtere. 

TEGN DIG TIL TRIVSEL 
OG INDSIGT

NYT Holdnr.: 21012K
Underviser: Nanna Thune
Mandage kl. 12.00-14.45 ULIGE UGER
Periode: 18/1-21/6
10 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 0,-

På dette hold kan du, med bly-
ant og/eller farvekridt i hånden, 
tegne dig i en blød bue uden 
om det raffinerede forsvar, det 
overtænkende hoved og der-
med opnå indsigt og forståelse 
for dig selv og dit liv. Dette vil 
selvfølgelig være understøttet af 
guidning m.m. Det kræver ikke 
specielle tegnetalenter; proces-
sen arbejder uanset, om du er til 
blyantstreger og tændstik-figurer 
eller fabulerende farvelader.

STRESS OG MESTRING
Holdnr.: 21011K
Underviser: Susanne T. Boesen
Mandage kl. 9.00-11.45
Periode: 11/1-21/6
20 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 0,-

Kend og forstå din stress, fra gøren til 
væren. For dig der har været, eller er, 
stresset og ønsker at forstå dig selv. Hvad 
vil det sige at være stresset? Er der forskel 
på travlhed og stress? Hvordan mærkes 
stress i hoved og krop? Hvorfor er jeg 
blevet stresset, og kommer jeg nogensin-
de ovenpå igen?

NYT

NYT
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VOKSEN BARN AF EN 
ALKOHOLIKER ELLER
MISBRUGER

Holdnr.: 21010K
Underviser: Susanne T. Boesen
Tirsdage kl. 9.00-11.45
Periode: 12/1-22/6
22 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 0,-

Om senfølgerne og bearbejdel-
sen af en opvækst med misbrug. 
Hvad kendetegner familielivet, 
når forældre drikker (eller mis-
bruger)? Hvad bliver konsekven-
serne og senfølgerne for dig, der 
nu selv er blevet voksen? Hvor-
dan er livet, når temaer som 
skyld, skam, ansvar og udfor-
dringer med at mærke, og sætte, 
grænser fylder i hverdagen?

NYT

Sind Daghøjskole
Bispensgade 7
9000 Aalborg                                               Tlf.: 98 13 80 66

Daghøjskole der er en del af Sind Skolerne, henvender sig �l psykisk 
sårbare og udsa�e mennesker, som ønsker øget trivsel i hverdagen, 
muligheder for at udfolde deres evner, blive bedre �l at håndtere 
hverdages udfordringer og stress samt indgå i sociale fællesskaber. På 
Daghøjskole kan vi blandt andet �lbyde:

Ak�verings og ressourceforløb
Ak�vitets og samværs�lbud
Socialpædagogisk dag�lbud
Højskolefag
Særlig Tilre�elagt Ungdomsuddannelse
Prak�kforløb
Læringscenter med AVU, HF og EUX og EUD
(Med SPS-støtte for psykisk sårbare , ordblinde , førtidspensionister m.fl. Er SU berettiget)

For nærmere informa�on kontakt Helle Jørgensen  på Tlf. 96 31 43 12  - helle@sindskole.dk
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Trædrejning, overfræsning og mange andre træprojekter bliver en 
mulighed i vores helt nye og topmoderne træværksted.
Så har du en Emil gemt i dig, skal du have nyt skærebræt eller vil du 
prøve at lave flotte figurer på drejebænken, så bliver dette hold lige 
noget for dig!
Træværstedet står helt færdigt i det nye år og mulighederne er 
mange. Har du ønsker og idéer til nye hold må du endelig give lyd. 

Marianne Værge-Rasmussen
Afd.leder og OBU-koordinator

Mail: mariannev@sindskole.dk  -  Tlf. 40508032
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Kom og vær med i et meningsfuldt fællesskab. 
Åben mandag , tirsdag og torsdag fra kl. 15 til 20. 

Alle imellem 18 - 30 år er velkommen
Der er ingen registrering. 

Nærmere oplysninger i åbningstiden hos
Bettina på tlf.:  51 418 418

Et trygt mødested for psykisk sårbare unge 
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Ungegruppe og samtaler 
Er for dig der er 15-25 år, og har psykisk sygdom 
inde på livet. Det kan være en eller begge dine 
forældre? – eller dine søskende? – måske en af 
dine venner?

Bekymrer du dig?
Savner du nogen at snakke med?
Kunne du tænke dig at møde andre unge, som 
du kan dele erfaringer med?

Vil det hjælpe dig at få nye redskaber til at 
håndtere de udfordringer man kan møde i 
forbindelse med psykisk sygdom?
Så er ungegruppe eller individuelle samtaler          
måske noget for dig!

Vil du vide mere?

Kontakt koordinator Louise Færk
på tlf.: 98 13 80 66 eller mail: 
louise@sindskole.dk

Sind Daghøjskole
Bispensgade 7
9000 Aalborg                                               Tlf.: 98 13 80 66

Kulturklubben er lavet på tværs af 
Sindskolernes forskellige tilbud. 
Vi skal ud og opleve et væld af 
de mange kulturtilbud, der er i 
Aalborg.
Du er velkommen i Kulturklubben, 
uanset om du har din daglige gang 
på Sindskolerne eller ej.
Følg vores facebookside SIND 
Kulturklub.
MVH
Birk

Knud Birk Pedersen
birk@sindskole.dk
Tlf.: 96 314 314
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Kulturklubben er midlertidig

lukket grundet Covid-19


