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Tilmelding på:

Praktiske oplysninger

KURSERNE TILBYDES

I HENHOLD TIL FOLKEOPLYSNINGSLOVEN

FORENINGEN FOR
DOF SÆDDING AFTENSKOLE
ER MEDLEM AF
“DANSK OPLYSNINGS FORBUND”
– en partipolitisk uafhængig landsorganisation

Ved tilmelding
oplys venligst følgende
Holdnummer og fag, fulde navn, adresse, fødselsdato og
telefonnummer på samtlige tilmeldte.
(Deltagere fra andre kommuner end Esbjerg bedes dog
oplyse fuldt cpr.nr.)

Betaling
Ved tilmelding på hjemmesiden kan der betales med
betalingskort, eller du kan vælge at få fremsendt et
indbetalingskort.
Ved tilmelding telefonisk eller pr. e-mail, kan du vælge enten at få fremsendt et indbetalingskort eller betalingslink
til betalingskort via sikker betalingsservice, dette bliver
fremsendt når holdet er fyldt.

TILMELDING
KURSER
Skoleleder
Annette Bang
Tlf.: 4333 1080
E-mail: ab@dofsa.dk

Framelding

Kontortid
Mandag – torsdag kl. 08:00 – 10:00
Hvis kontoret er lukket, indtal navn og telefonnummer og
vi ringer tilbage.

Kan ske indtil 14 dage før kursets start og evt. indbetaltkursusgebyr refunderes, dog fratrækkes et administrationsgebyr på kr. 50,Efter denne frist er tilmeldingen bindende og kursusgebyret refunderes ikke.
Bliver kurset aflyst, refunderes hele kursusgebyret.

Vi udsteder gavekort til kurserne

ANSVARLIG FOR
FOREDRAG OG UDFLUGT
Nanna Thomsen.

NYHEDSBREV
Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.dofsa.dk
– og modtag spændende nyt!

Ring eller send en e-mail for at høre nærmere.

Undervisningstid/
lektionslængde
En undervisningslektion er på 45 min.
Pause aftales på de enkelte hold.

Materialeudgifter
Bøger, fotokopier mm. betales af deltagerne.
På madholdene betales råvarerne pr. undervisningsgang
til læreren.

FACEBOOK

Ferier

Følg os på Facebook.

Kontoret holder lukket, se tider nedenfor:
Efterårsferie 14. oktober - 24. oktober 2022
Juleferie 16. december - 2. januar 2023
Vinterferie 10. februar - 20. februar 2023
Påskeferie 31. marts - 11. april 2023

www.dofsa.dk

-

Tlf. 43 33 10 80
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Foredrag og Debat

ESBJERG UNDER
2. VERDENSKRIG

3 GENERATIONER
I MUSIKKENS TEGN

Jørgen Dieckmann Rasmussen, arkivchef.

Ronnie Flyvbjerg Olesen, kapelmester

Dagens foredrag handler om Esbjergs specielle besættelseshistorie.

Ronnie Flyvbjerg Olesen har tidligere været på besøg,
hvor han fortalte om livet

Byen blev som den første danske by ramt af 2. Verdenskrig og på grund af

som adoptivbarn i det Midtjyske og livet som professionel
musiker.

Esbjerg Havns strategiske betydning, var antallet af tyske
soldater i området stort, ca. 10.000 over for de 35.000
indbyggere.

Nu vender Ronnie tilbage og tager både sin far og sin søn
med, der vil således være ”3 generationer i musikkens
tegn”.

Og det på et meget begrænset område, for først den 1.
april 1945 blev Esbjerg og Jerne lagt sammen i én stor
kommune.

Publikum vil blive forkælet med både guitar, saxofon,
trommer og klaver i alskens genrer.

I foredraget fortælles om forløb og dramatiske hændelser, men også om en dagligdag, der bragte mennesker
tæt sammen.
Der vises billeder undervejs.

HOLD NR. 2222

HOLD NR. 2221
Sted:

Sædden Kirkes mødesal

Dato:

Torsdag 27. oktober kl. 14.30

Pris:

kr. 90,-

Sted:

Sædden Kirkes mødesal

Dato:

Torsdag 10. november kl. 14.30

Pris:

kr. 100,-

Tilmelding er ikke nødvendig. Kontant betaling ved indgangen.

Tilmelding er ikke nødvendig. Kontant betaling ved indgangen.

Modtag nyheder
i din mailboks
TILMELDING

Husk du kan tilmelde dig på www.dofsa.dk
eller tlf. 43 33 10 80
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HUSK at tilmelde dig vores nyhedsbrev på
dofsa.dk og modtag spændende nyt.

Tilmelding på:

Foredrag og Debat

HOVEDET I HIMLEN OG
FØDDERNE PÅ JORDEN
– et debatskabende foredrag
Caryline Kaddu Rasmussen, TV-personlighed og
foredragsholder.
Caryline Kaddu Rasmussen kom på danskernes nethinde
via sin medvirken i TV- serierne Sunday og Helt sort
sammen med sin søn Melvin Kakooza.

JULEKONCERT
Martin Guldberg og pianisten Rasmus Grønborg
Martin Guldberg og pianisten Rasmus Grønborg vil synge
julen ind.
De har sammensat et program med jule- og vinterrelaterede sange og arier fra operetter og musicals.
Der vil være sange for enhver smag.

Hun har i den grad taget hele landet med storm, hvor
fantastisk humor og helt igennem sin naturlige varme og
elskelige væremåde, er gået rent ind.
I sit foredrag fortæller hun åbent og ærligt og ikke mindst
humoristisk om sit møde med Danmark og den danske
kultur og deler ud af sine mange oplevelser og et spændende liv.

HOLD NR. 2224
Sted:

Sædden Kirkes mødesal

Dato:

Torsdag 1. december kl. 14.30

Pris:

kr. 100,-

Tilmelding er ikke nødvendig. Kontant betaling ved indgangen.

HUSK!
Vi starter nye kurser i 2023
Læs mere på www.dofsa.dk eller
ring og hør nærmere på tlf. 43 33 10 80

HOLD NR. 2223
Sted:

Sædden Kirkes mødesal

Dato:

24. november kl. 14.30

Pris:

kr. 100,-

Tilmelding er ikke nødvendig. Kontant betaling ved indgangen.

www.dofsa.dk

-

Tlf. 43 33 10 80
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Foredrag og Debat

NYTÅRSKONCERT 2023

I POLITIETS FRONTLINJE

Martin Guldberg, sanger og Mats Rudklint, pianist.

– et debatskabende foredrag

Sangeren Martin Guldberg og pianisten Mats Rudklint
præsenterer denne eftermiddag et udvalg af sange og
arier fra bl.a. operette- og musicalgenren samt andre
populære evergreens.

Henrik Oryè, Indsatsleder, foredragsholder og
forfatter.

En stor del af dette repertoire vil være kendt for de fleste
og man er meget velkommen til at nynne med undervejs.
Denne nytårskoncert består med andre ord af festlig,
iørefaldende og underholdende musik, som de to erfarne
musikere præsenterer med indsigt og humor.

Henrik Oryè har en 30- årig dramatisk karriere som
betjent bag sig.
Han har arbejdet som anklager, hundefører, delingsfører,
vagtchef og indsatsleder.
I sit foredrag tager han os med i nogle af de mest omtalte
og dramatiske episoder i de seneste 30 år.
Han fortæller bl.a. om opgøret med Bz’erne ved Sorte
Hest, masseanholdelsen under COP-15 topmødet, rydningen af Ungdomshuset, terrorangrebet på Krudttønden, kampen mod rockere og håndteringen af de store
fodboldkampe.

HOLD NR. 2312
Sted:

Sædden Kirkes mødesal

Dato:

Torsdag 26. januar 14.30

Pris:

kr. 100,-

Tilmelding er ikke nødvendig. Kontant betaling ved indgangen.

HOLD NR. 2311
Sted:

Sædden Kirkes mødesal

Dato:

Torsdag 12. januar kl. 14.30

Pris:

kr. 100,-

Tilmelding er ikke nødvendig. Kontant betaling ved indgangen.

Ratebetaling

Har du ønske om at dele betalingen i 2 rater,
kontakt da venligst kontoret
på tlf. 43 33 10 80 eller email: ab@dofsa.dk

TILMELDING

Husk du kan tilmelde dig på www.dofsa.dk
eller tlf. 43 33 10 80

6

Tilmelding på:

Foredrag og Debat

CANADA
- LANDET OVEN PÅ USA

ENERGI TIL HELE LIVET:
”DET GODE SENIORLIV”

– et debatskabende foredrag

Jesper Frost Rasmussen, borgmester, tidligere
direktør for Din Forsyning, er uddannet ingeniør.

Jørgen Dieckmann Rasmussen, arkivchef.
I areal er Canada verdens næststørste land, men det har
kun en befolkning på ca. 39 millioner.
Det er desuden velsignet med en masse naturlige ressourcer og indtager bl.a. af den grund, en naturlig plads
blandt G8-landene - verdens førende økonomier.
I foredraget skal vi på rejse fra øst til vest og høre om
det land, der godt nok ”ligger oven på USA”, men i mange
henseender, har mere tilfælles med Europa end ”storebror” mod syd.

Inden han kom til Din Forsyning har han været ansat i
Lego, Danfoss og Holger Christiansen.
Har været medlem af Esbjerg Byråd siden valget 2009.
Jesper holder foredraget ” Det gode seniorliv”.
Hvordan man holder gejsten og beholder energien, så
man får nogle gode år i den tredje alder.

HOLD NR. 2314

Foredraget ledsages af mange billeder af Canadas
smukke og meget specielle natur.

Sted:

Sædden Kirkes mødesal

Dato:

Torsdag 23. februar 14.30

I sit foredrag tager han os med i nogle af de mest omtalte
og dramatiske episoder i de seneste 30 år.

Pris:

kr. 90,-

Tilmelding er ikke nødvendig. Kontant betaling ved indgangen.

Han fortæller bl.a. om opgøret med Bz’erne ved Sorte
Hest, masseanholdelsen under COP-15 topmødet, rydningen af Ungdomshuset, terrorangrebet på Krudttønden, kampen mod rockere og håndteringen af de store
fodboldkampe.

HOLD NR. 2313
Sted:

Sædden Kirkes mødesal

Dato:

Torsdag 9. februar kl. 14.30

Pris:

kr. 90,-

Tilmelding er ikke nødvendig. Kontant betaling ved indgangen.

HUSK!
Vi starter nye kurser i 2023
Der tages forbehold for trykfejl
i forhold til programmet.

www.dofsa.dk

-

Tlf. 43 33 10 80

Læs mere på www.dofsa.dk eller
ring og hør nærmere på tlf. 43 33 10 80
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Svampekursus / Krydderurter og bær

SVAMPEKURSUS

KRYDDERURTER OG BÆR
KAN BRUGES TIL FREMSTILLING AF SNAPS OG
SYLTETØJ

Charly Rise
Flere og flere interesserer sig for naturens spisekammer.
Mange har dog stadig en vis mistro til svampene, alle har jo
hørt om de giftige svampe.

Tag på efterårstur i naturen med Ebbe Salomonsen

Dette éndags-kursus lægger især vægt på de almindelige
spiselige svampe samt de giftige!

Den nordlige del af Nørreskoven danner rammen for en
travetur på ca. 3. km.

Dagen foregår i Marbæk Plantage, hvor vi skal finde og
bestemme årstidens svampe.

Vi vil på turen samle bær og urter der kan bruges til fremstilling af kryddersnaps og syltetøj.

Medbring: Madpakke, drikkevarer, velegnet fodtøj samt
kurv og en lille kniv.

Det er en fordel at have bil / cykel med, da denne bruges
fra Gjesing Fritidscenter til Nørreskoven, hvorfra vi går
turen (evt. samkørsel).

Svampebog, hvis du har en sådan. Har du ikke en svampebog, anbefales Politikens Svampebog af Henning
Knudsen, som en god begynderbog.
Hvis du allerede har plukket svampe, som du ønsker at få
bestemt, er du velkommen til at medbringe disse!.

HOLD NR. 2225
Sted:

 ellerup Plantage - Vi mødes lige efter
G
Vardeegnens Efterskole, Gellerup
Skolevej 10, Varde

Dato:

 øndag 25. september
S
kl. 10.00 – 14.00

Pris:

kr. 135,- (1x)

Efter traveturen tager vi tilbage til Gjesing Fritidscenter,
her vil Ebbe fortælle om de mange muligheder der er for
brug af de indsamlede bær og urter.
Du får mulighed for at lave din egen kryddersnaps og vil
få udleveret en oversigt over på hvilke tidspunkter det
er godt at indsamle det, der kan bruges til fremstillingen
samt trækketid m.m.
Medbring: Snaps / vodka (der anbefales 2 flasker). Ca. 5
stk. mindre glas med skruelåg.
Ca. 5 stk. 2 L plastposer til indsamling. Madpakke, evt.
drikkevarer (der serveres kaffe / the). Velegnet tøj /
fodtøj (turen gennemføres uanset vejret.

HOLD NR. 2226
TILMELDING

Husk du kan tilmelde dig på www.dofsa.dk
eller tlf. 43 33 10 80
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Sted:

 i mødes på P-pladsen ved Gjesing FriV
tidscenter, Gjesinglund Allé 2, Esbjerg N

Dato:

 ørdag 3. september
L
kl. 10.00 – 13.00

Pris:

kr. 105,- (1x)

Tilmelding på:

Smagninger / Vinskole

KAFFESMAGNING HOS
BEAN MACHINE

KAFFEKURSUS HOS
BEAN MACHINE

Kristian Kryel

Kristian Kryel

Kristian Kryel er Esbjergs eneste SCA (Specialty Coffee
Association) uddannede kafferister og sensoriker.

Kan du også finde lykken i en kop god sort kaffe?

Med afsæt i miljø og social bæredygtighed er Kristians
kafferisteri - Bean Machine - Esbjergs første kafferisteri,
som udelukkende rister og sælger ”Specialty Grade”
kaffe, Specialty Grade kaffebønner er de bønner der
vurderes som værende top 5% i verden.
Du vil denne aften lære cupping, som er kaffesmagning.
Når du laver en cupping, vil smagen af kaffen blive mere
nuanceret og meget mere avanceret.
Du kan vælge en kop kaffe efter eget valg samt filter
batch-brew ad libitum.
Læs mere på: www.beanmachine.dk
Max. 15 deltagere.

Kristian Kryel er Esbjergs eneste SCA (Specialty Coffee
Association) uddannede kafferister og sensoriker.
Med afsæt i miljø og social bæredygtighed er Kristians
kafferisteri - Bean Machine - Esbjergs første kafferisteri,
som udelukkende rister og sælger ”Specialty Grade”
kaffe, Specialty Grade kaffebønner er de bønner der
vurderes som værende top 5% i verden.
Kristian underviser i alt hvad der vedrører kaffe, ristning,
cupping og kaffe generelt.
Der vil blive serveret lidt sødt til kaffen og du vil få en
pose kaffe med hjem.
Læs mere på: www.beanmachine.dk
Max. 15 deltagere.

HOLD NR. 2228, 2316
HOLD NR. 2227, 2315
Sted:

 ean Machine, Kronprinsensgade 99,
B
Esbjerg

Dato:

 227 Onsdag 5. oktober
2
kl. 19.00 - 20.00
2315 Onsdag 18. januar
kl. 19.00 - 20.00

Pris:

Sted:

 ean Machine, Kronprinsensgade 99,
B
Esbjerg

Dato:

 228 Onsdag 9. november
2
kl. 19.00 - 21.30
2316 Onsdag 1. marts
kl. 19.00 - 21.30

Pris:

kr. 275,-

kr. 125,-

HUSK!
Vi starter nye kurser i 2023
Der tages forbehold for trykfejl
i forhold til programmet.

www.dofsa.dk

-

Tlf. 43 33 10 80

Læs mere på www.dofsa.dk eller
ring og hør nærmere på tlf. 43 33 10 80
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Smagninger/Vinskole

ØL FOREDRAG
- INKL. TAPAS FRA
ENGHAVEGÅRD

VINSKOLE I ESBJERG VINBUTIK FOR BEGYNDERE,
ØVEDE OG KENDERE

Esbjerg Bryghus er et lokalt bryggeri med tilhørende bar,
gårdhave og øl butik i autentiske og rustikke omgivelser
midt i byen i en af Esbjergs ældste industribygninger.
Esbjerg bryghus åbnede i sommeren 2021 og er skabt
med målet om at bringe det gode øl ud til alle i Esbjerg og
omegn, samt at være et socialt omdrejningspunkt for alle
i byen.
Glæd dig til en aften med smagsprøver, på både egne øl,
men også nogle af de bedste øl fra Danmark og udlandet.
Der vil blive serveret en lækker Tapas fra Enghavegård
Oste- og gårdbutik, de producerer unikke oste og pølser,
hertil hjemmebagt brød samt diverse tilbehør.
Medens både mad og drikke nydes, vil Bryggeren fortælle
om Esbjerg Bryghus, øllets historie og om den øl du smager og svare på evt. spørgsmål.
Vi glæder os til at se dig.
Læs mere på: www.esbjergbryghus.com

Morten Falkenby Skytte
Vi vil gerne invitere til ”Vinskole - for begyndere, øvede
og kendere”.
I vores smagelokale i butikken i Rolfsgade vil vi lave ”vinskole” med det formål, at gøre den enkelte bedre rustet i
mødet med vinens verden. Vi vil fokusere på vinificering,
de klassiske vines karakteristika, opbevaring og håndtering af vin, verdens vigtigste vinområder samt vinenes
kulinariske kombinationsmuligheder.
Vinskolen vil også omfatte ”blindsmagning” af vine, og
her vil vi introducere tilgange og principper, vi har arbejdet med, op til det nyligt afviklede DM i Blindsmagning.
Vinskolen vil afvikles over tre aftener, men det er ikke et
krav, at man skal deltage alle aftener.
De enkelte kurser kan sagtens stå alene, men kan man
deltage i alle 3, er man i sagens natur endnu bedre stillet.
Der vil til smagningen blive serveret lidt brød og ost
(Dette er ikke et måltid.)
Max. 18 deltagere.

HOLD NR. 2229, 22210, 2317
Sted:

 sbjerg Bryghus, Jyllandsgade 14 D,
E
Esbjerg

HOLD NR. 22211, 22212, 2318
Sted:

Esbjerg Vinbutik, Rolfsgade 75, Esbjerg

Dato:

 229 Torsdag 13. oktober
2
kl. 18.00 - 20.00
22210 Torsdag 24. november
kl. 18.00 - 20.00
2317 Torsdag 2. februar
kl. 18.00 - 20.00

Dato:

Pris:

kr. 385,- (inkl. tapas)

Pris:

 0211 Torsdag 27. oktober
2
kl. 19.30 - ca. 22.00
20212 Torsdag 17. november
kl. 19.30 - ca. 22.00
2017 Torsdag 26. januar
kl. 19.30 - ca. 22.00
kr. 295,-
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Tilmelding på:

Smagninger/Vinskole

COCKTAILKURSUS

ROMSMAGNING

Dennis Nielsen

Dennis Nielsen

Har du lyst til at lære hvordan du imponerer venner og
familie, så har du chancen her.

Rommens fantastiske smag er blevet mere og mere
udbredt i Danmark.

Få indblik i cocktailens fantastiske verden.

Du tænker måske på Kaptajn Jack Sparrow, når du hører
om rom, som oprindeligt er kendt som piraternes drik.

Du vil blive undervist i de grundlæggende principper om
opbygningen af en cocktail.
Lær hvordan du shaker, tilretter smagen og får en perfekt
finish.

Der er meget mere i de gyldne dråber, dem lærer du om til
denne smagning.
Kom med til en hyggelig aften.

Der vil blive serveret et traktement fra Slagter Kaj Madsen.

Der vil blive serveret et traktement fra Slagter Kaj Madsen.

Læs mere på: www.spiritusklubben.dk

Læs mere på: www.spiritusklubben.dk

HOLD NR. 22213, 2319

HOLD NR. 22214, 23110

Sted:

 piritusklubben, Kronprinsensgade 97,
S
Esbjerg

Sted:

 piritusklubben, Kronprinsensgade 97,
S
Esbjerg

Dato:

 2213 Torsdag 3. november
2
kl. 19.00 - 21.30
2319 Torsdag 23. februar
kl. 19.00 - 21.30

Dato:

 2214 Torsdag 1. december
2
kl. 19.00 - 21.30
23110 Torsdag 2. marts
kl. 19.00 - 21.30

Pris:

kr. 385,- (inkl. mad)

Pris:

kr. 385,- (inkl. mad)

Ratebetaling

Har du ønske om at dele betalingen i 2 rater,
kontakt da venligst kontoret
på tlf. 43 33 10 80 eller email: ab@dofsa.dk

www.dofsa.dk

-

Tlf. 43 33 10 80

HUSK!
Vi starter nye kurser i 2023
Læs mere på www.dofsa.dk eller
ring og hør nærmere på tlf. 43 33 10 80
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Sprog

ENGELSK TIL REJSEBRUG FOR ABSOLUT
BEGYNDERE

ENGELSK TIL REJSEBRUG FOR MEGET
LETØVEDE
Susan G. Bailey
Du har haft engelsk I folkeskolen og måske på videre
uddannelser eller lignende, men kan ikke huske så meget
fra undervisningen.
Men faktisk forstår du en del engelsk og har et skjult
ordforråd, som blot skal ”vækkes til live” igen.
Vi arbejder med forskellige tekster, oplæsning, udtale og
samtale.
Hvis kursisterne ønsker det, arbejdes der med grammatik
i begrænset omfang.

Susan G. Bailey
Du har ikke gået til engelsk før, eller det er for lang tid
siden.
Vi arbejder i en hyggelig og afslappet atmosfære med
både ordforråd og opbygning af sætninger.

HOLD NR. 22215
Sted:

Fourfeldtskolen Bohr, pav. 4 nr. 1

Dato:

 nsdag kl. 17.00 - 18.50
O
(start 26. oktober)

Antal:

36 lektioner (18x)

Pris:

kr. 1.270,-

TILMELDING

Husk du kan tilmelde dig på www.dofsa.dk
eller tlf. 43 33 10 80
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HOLD NR. 22216
Sted:

 ødestedet, lokale 2,
M
Sædding Centret, Esbjerg

Dato:

 orsdag kl. 9.30 - 11.00
T
(start 27. oktober)

Antal:

36 lektioner (18x)

Pris:

kr. 1.270,-

Tilmelding på:

Sprog

ENGELSK TIL REJSEBRUG
FOR ØVEDE

ENGELSK TIL REJSEBRUG
FOR LETØVEDE

Du har et rimeligt kendskab til sproget og kan føre en
samtale, men ønsker at videreudvikle specielt dine
mundtlige færdigheder.

Du har haft engelsk I folkeskolen og måske på videre
uddannelser eller lignende, men kan ikke huske så meget
fra undervisningen.

Med henblik på dialog og samtale arbejder vi i en hyggelig
og afslappet atmosfære med både ordforråd og opbygning af sætninger.

Men faktisk forstår du en del engelsk og har et skjult
ordforråd, som blot skal ”vækkes til live” igen.
Vi arbejder med forskellige tekster, oplæsning, udtale og
samtale.
Hvis kursisterne ønsker det, arbejdes der med grammatik i
begrænset omfang.

HOLD NR. 22217
Sted:

 ødestedet, lokale 2,
M
Sædding Centret, Esbjerg

Dato:

 nsdag kl. 9.30 - 11.00
O
(start 26. oktober)

Antal:

36 lektioner (18x)

Pris:

kr. 1.270,-

HOLD NR. 22218
Sted:

 ødestedet, lokale 2, 
M
Sædding Centret, Esbjerg

Dato:

 nsdag kl. 14.30 - 16.00
O
(start 26. oktober)

Antal:

36 lektioner (18x)

Pris:

kr. 1.270,-

Modtag nyheder
i din mailboks
HUSK at tilmelde dig vores nyhedsbrev på
dofsa.dk og modtag spændende nyt.

Ratebetaling

Har du ønske om at dele betalingen i 2 rater,
kontakt da venligst kontoret
på tlf. 43 33 10 80 eller email: ab@dofsa.dk

www.dofsa.dk

-

Tlf. 43 33 10 80
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Sprog

FRANSK FOR
BEGYNDERE

TYSK GENOPFRISKNINGSKURSUS

Er du vild med Frankrig eller sproget så er dette holdet for dig.

Du har haft tysk i folkeskolen og
måske på videre uddannelse eller
lignende.

Begynderfransk henvender sig til voksne,
som gerne vil kunne begå sig i fransktalende lande.
På kurset vil vi øve lette dialoger og gennemgå den mest
elementære grammatik.

HOLD NR. 22219
Sted:

 ødestedet, lokale 2, 
M
Sædding Centret, Esbjerg

Dato:

 irsdag kl. 11.20 - 12.50
T
(start 25. oktober)

Antal:

36 lektioner (18x)

Pris:

kr. 1.270,-

Du forstår derfor en del tysk og har et
skjult ordforråd, som blot skal ”vækkes
til live” igen.
På dette kursus lærer vi bl.a. hvad man siger i hotellets
reception, på turistkontoret, når man ringer og bestiller
bord, hvad der står på menukortet osv.
Vi arbejder med forskellige tekster, oplæsning og samtale.
Informationer om fakta om Tyskland inddrages.

HOLD NR. 23111
Sted:

 ødestedet, lokale 2, 
M
Sædding Centret, Esbjerg

Dato:

 irsdag kl. 13.30 - 15.00
T
(start 10. januar)

Antal:

16 lektioner (8x)

Pris:

kr. 590,-

HUSK!
Vi starter nye kurser i 2023
Læs mere på www.dofsa.dk eller
ring og hør nærmere på tlf. 43 33 10 80
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Tilmelding på:

Kreative fag

GUITARUNDERVISNING

AKRYLMALING

Elisabeth Holst
På dette hold tager vi udgangspunkt i det du allerede kan
og bygger på herfra - uanset om du er ung eller ældre,
nybegynder, kan lidt eller meget.
Vi tager guitaren ned i øjenhøjde og tilrettelægger
undervisningen, så den passer til lige netop de mål og
forventninger du har til instrumentet.
Vi kigger på både akkorder og melodi, men kan også
dykke forbi emner som noder, gehør, samt teknisk
gennemgang af guitaren hvad angår pleje og strengeskift, eller de små tip og tricks, der kan hjælpe til at gøre
guitarspillet lidt lettere i hverdagen.
Max. 7 deltagere.

HOLD NR. 22220, 23112
Sted:

Fourfeldtskolen Bohr, musiklokalet

Dato:	
22220 Onsdag kl. 17.00 - 18.30
(start 28. september)
	
23112 Onsdag kl. 17.00 - 18.30
(start 11. januar)
Antal:
20 lektioner (10x)
Pris:
kr. 825,-

Tilly Maj-Britt Bodilius Lindgren
Velkommen til Akryl Malerkursus.
- Maleriet kommer indefra - alle kan male!
- Individuel undervisning.
- Generel teori om farvelære, perspektiv og komposition.
Lær at skabe variation i helheden - og helhed i variationen.
- Et lille hyggeligt hold.
- Megen individuel maling og undervisning.
- Intuitiv maling.
Du vil før kursusstart modtage en materialeliste.
Du er velkommen til at kontakte Tilly på tlf.: 2266 0113

HOLD NR. 22221, 23113
Sted:

Fourfeldtskolen Bohr, billedkunst

Dato:

22221 Fredag 7. oktober
kl. 18.00 - 21.40
Lørdag 8. oktober
kl. 10.00 - 16.50
23113 F
 redag 10. marts
kl. 18.00 - 21.40
Lørdag 11. marts
kl. 10.00 - 16.50

Modtag nyheder
i din mailboks
HUSK at tilmelde dig vores nyhedsbrev på
dofsa.dk og modtag spændende nyt.

www.dofsa.dk

-

Tlf. 43 33 10 80

Antal:
Pris:

11,5 lektioner (2x)
kr. 595,-

Ratebetaling

Har du ønske om at dele betalingen i 2 rater,
kontakt da venligst kontoret
på tlf. 43 33 10 80 eller email: ab@dofsa.dk
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Kreative fag

DEKORATIONS-MALERI

Berit Hvitved Dethlefsen
Kurset henvender sig til alle der har lyst til at lære forskellige malerteknikker.
Du vil prøve at:
- Arbejde med farvelære og hvor kommer farverne fra
- Arbejde med skabeloner
- Arbejde med forgyldning
- Male så det ligner marmor eller træ
Du kommer til at arbejde med malerteknikker, som du kan
bruge f.eks. hjemme hos dig selv eller som dit eget maleri.
Læs evt. mere på: www.decomaleren.dk

MØBEL-MALERI
- WEEKENDKURSUS

Berit Hvitved Dethlefsen
Kurset henvender sig til alle der har lyst til at forskønne
et mindre møbel.
Kom med et møbel eller lign. og lav dit eget maler-look.
Du kommer til:
- At lære om bundbehandling og materialekendskab
- At lære om malingens mange muligheder
- At lære om effekter og gode maler-fif.
Du bliver undervist i korrekt malerbehandling - især
bundbehandling.
Du vil opleve hvordan du kan forvandle f.eks. et slidt
møbel, til noget der bare ser rigtig flot ud.
Læs evt. mere på: www.decomaleren.dk

HOLD NR. 22222, 23114
Sted:

Fourfeldtskolen Bohr, formingslokalet

Dato:	
22222 Tirsdag kl. 17.00 - 19.45
(start 20. september)
	
23114 Tirsdag kl. 17.00 - 19.45
(start 10. januar)
Antal:
27 lektioner (9x)
Pris:
kr. 1.000,-

Der tages forbehold for trykfejl
i forhold til programmet.
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HOLD NR. 22223, 23115
Sted:

Fourfeldtskolen Bohr, formingslokalet

Dato:

22223 Lørdag 5. november
kl. 9.00 - 14.55
Søndag 6. november
kl. 9.00 - 14.55
23115 Lørdag 28. januar
kl. 9.00 - 14.55
Søndag 29. januar
kl. 9.00 - 14.55

Antal:
Pris:

13 lektioner (2x)
kr. 510,-

Tilmelding på:

Kreative fag

BILLEDKUNST

BILLEDKUNST FOR BØRN
MED FORÆLDRE /
BEDSTEFORÆLDRE

Anna Grethe Fink
For dig der er kreativ og nyder at skabe, dele og opleve
kunsten sammen med andre.
Har du lyst til at lære at tegne og male, eller mangler du
inspiration og fællesskab?
Her er et kursus som egner sig til både øvede og nybegyndere, da undervisningen er individuel.
- Vi skal eksperimentere og lade processen udvikle malerier.
- Vi arbejder med tegning, akvarel- og akrylmaling.
- Der vil blive mulighed for udstilling af egne værker.
Nogle gange arbejder vi ude i naturen, vi kan besøge
museer og aktuelle udstillinger.
Vi har også mulighed for croquis tegning efter levende
model.
Hertil skal der forventes en merudgift på ca. 125,- kr. som
afregnes med underviseren.
Har du spørgsmål til undervisningen, ring til Anna Grethe
Fink: tlf. 2337 2835

HOLD NR. 22224
Sted:

 jesing Fritidscenter, lokalet på 1. sal,
G
Gjesinglunds Allé 2, Esbjerg N

Dato:	Onsdag kl. 13.00 - 15.45
14. september, 21. september,
28. september, 5. oktober, 12. oktober
Antal:
15 lektioner (5x)
Pris:
kr. 575,-

TILMELDING

Anna Grethe Fink
Vi skal hygge over emnet jul.
Der vil være mulighed for:
- At lave figurer i selvhærdende ler.
- Arbejde med gips (engle, kræmmerhuse, nisser m.m.).
- Små fyrfadsholdere (male på glas, forme i ler m.m.)
Der vil blive fremsendt en materialeliste før kursusstart.
Materialer kan købes på kurset og betales direkte til
underviseren.
Jeg glæder mig til nogle kreative hyggelige timer.

HOLD NR. 22225
Sted:

Fourfeldtskolen Bohr, billedkunst

Dato:	Lørdag 19. november kl. 10-14.35
Antal:
5 lektioner (1x)
Pris:

kr. 350,- (for 2 deltagere)

HUSK!
Vi starter nye kurser i 2023
Læs mere på www.dofsa.dk eller
ring og hør nærmere på tlf. 43 33 10 80

Husk du kan tilmelde dig på www.dofsa.dk
eller tlf. 43 33 10 80

www.dofsa.dk

-

Tlf. 43 33 10 80
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Kreative fag

VINTERAKVARELKURSUS
FOR BEGYNDERE OG ØVEDE

FOTOKURSUS - WEEKEND

Randi Hundebøll
Et akvarelkursus om vinteren giver mulighed for fordybelse i materialernes muligheder.
Med akvarellen kan vi registrere vores oplevelser, men
også fabulere over oplevelserne og lade materialerne
bestemme lidt mere.
På kurset vil vi prøve mange udtryk og materialemuligheder.

Poul Helt

Vi vil male akvareller med inspiration fra fotos, opstillinger og kunstværker.

Jeg startede med at fotografere i 1963, først med et smalfilmsapparat, senere blev det med kamera.

Gennem arbejdet med billederne vil vi komme ind på
farvelære, komposition, akvarelteknikker, tekstur og
meget andet.

Jeg har haft eget firma i over 20 år, Hjerting foto, her
brugte jeg meget af tiden på portræt foto.

Du vil inden kursusstart modtage en mail med hvilke
materialer der kan medbringes og hvilke materialer jeg
har med.

HOLD NR. 22226
Sted:

 jesing Fritidscenter, lokalet på 1. sal,
G
Gjesinglunds Allé 2, Esbjerg N

Dato:

 ørdag 19. november
L
kl. 10.00 - 14.35
Søndag 20. november
kl. 10.00 - 14.35
10 lektioner (1x)
kr. 610,-

Antal:
Pris:

Og så har jeg i mange år været medlem af Esbjerg Fotoklub og også været formand.
Fotografi er at skabe billeder med lyset, min teori er, at det
skabes fra fingeren der trykker på udløseren på kameraet
og så hjernen.
Kurset er over to dage.
Vi vil lørdag formiddag gennemgå hvordan kameraet
virker og bruges.
Vi vil snakke om programmer, der kan bruges til færdiggørelse af dine billeder.
Over middag tager vi af sted og prøver at fange motiver,
taler om det du skal lægge mærke til, når du tager billeder.
Søndag formiddag vil vi gennemse de forskellige resultater fra lørdagen, efter frokost tager vi afsted for at tage
flere billeder og på turen vil du også få mere teori.
Efter kursets afslutning vil jeg tilbyde dig at tage med på
fototure.
Medbring: Madpakke, drikkevarer og velegnet tøj til turen
i det fri.

HOLD NR. 22227, 23116
Sted:

 ødestedet, lokale 2, Sædding CenM
tret, Esbjerg

Dato:

22227 Lørdag 17. september
kl. 10.00 - 15.55
Søndag 18. september
kl. 10.00 - 15.55

Antal:
Pris:
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23116 Lørdag 22. april
kl. 10.00 - 15.55
Søndag 23. april
kl. 10.00 - 15.55
13 lektioner (1x)
kr. 605,-

Tilmelding på:

Kreative fag

KERAMIK

KERAMIK

Tina Duus Rasmussen
På kurset lærer du de grundlæggende teknikker til keramisk formgivning.

Tina Duus Rasmussen
Se venligst kursusbeskrivelse ved hold nr. 22228.

Du kan prøve at dreje på drejeskive, fremstille dine egne
skønne kopper, skåle, æsker, fade og små skulpturer.
Hver mødegang vil der være en kort introduktion til nye
teknikker og ideer.
Du får mulighed for at dekorere dine ting med flotte
glasurer og se forskellige dekorationsteknikker.
Kom og vær med på et lærerigt og hyggeligt kursus, hvor
kreativiteten får lov til at være i centrum.
Materialer kan købes hos underviseren og betales direkte
til hende.

HOLD NR. 22228, 23117

HOLD NR. 22229, 23118

Sted:

Præstegårdsskolen Urban,
billedkunst

Sted:

Præstegårdsskolen Urban,
billedkunst

Dato:

22228 Mandag 12. september
kl. 17.00 - 19.45

Dato:

22229 O
 nsdag 14. september
kl. 17.00 - 19.45

Antal:
Pris:

23117 Mandag 9. januar
kl. 17.00 - 19.45
30 lektioner (10x)
kr. 1.130,-

TILMELDING

Husk du kan tilmelde dig på www.dofsa.dk
eller tlf. 43 33 10 80

www.dofsa.dk

-

Tlf. 43 33 10 80

Antal:
Pris:

23118 O
 nsdag 11. januar
kl. 17.00 - 19.45
30 lektioner (10x)
kr. 1.130,-

Modtag nyheder
i din mailboks
HUSK at tilmelde dig vores nyhedsbrev på
dofsa.dk og modtag spændende nyt.
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Kreative fag

KERAMIK
- WEEKENDKURSUS

KERAMIK
- WEEKENDKURSUS

Tina Duus Rasmussen

Tina Duus Rasmussen

På efterårets weekendkursus vil der være mulighed for at
lave julepynt og julegaver - hvis dette ønskes.

Se venligst kursusbeskrivelse ved hold nr. 22230

Kurset strækker sig over 2 weekender og du har mulighed for at fordybe dig i leret og lade fantasien få frit løb.
Hvad enten du er begynder eller erfaren, får du en grundig introduktion til de forskellige teknikker.
Du kan både arbejde med modellering, pladeteknik og
drejeskive.
Den første weekend arbejder vi med leret og får lavet
nogle smukke værker.

Materialer kan købes hos underviseren og betales direkte
til hende.

HOLD NR. 23120
Sted:

Præstegårdsskolen Urban,
billedkunst

Dato:

 ørdag 25. februar 2023
L
kl. 9.00 - 14.05
Søndag 26. februar 2023
kl. 9.30 - 14.05
Lørdag 25. februar 2023
kl. 9.00 - 15.55
17 lektioner (3x)
kr. 665,-

Leret skal efterfølgende tørre og det vil afhængig af
rumtemperaturen tage 1 - 2 uger.
Herefter brændes leret 1. gang (forglødning).
Den sidste weekend glaserer du dine værker.
Og der vil her være introduktion til forskellige dekorationsmuligheder og hvordan man opnår en jævn glasur.
Derefter skal værkerne brændes i el ovnen og du kan
glæde dig til det færdige resultat.
Materialer kan købes hos underviseren og betales direkte
til hende.

Antal:
Pris:

KERAMIK - TJÆREBORG
Anna Grethe Fink
På kurset lærer du de grundlæggende teknikker til keramisk formgivning.
Du kan fremstille dine egne skønne kopper, skåle, æsker,
fade og små skulpturer.
Hver mødegang vil der være en kort introduktion til nye
teknikker og ideer.
Du får mulighed for at dekorere dine ting med flotte
glasurer og se forskellige dekorationsteknikker.

HOLD NR. 22230, 23119
Sted:

Præstegårdsskolen Urban,
billedkunst

Dato:

 2230 Weekendkursus 2022
2
Lørdag 1. oktober kl. 9.30 - 15.55
Søndag 2. oktober kl. 9.30 - 15.55
Lørdag 29. oktober kl. 9.30 - 15.55
Søndag 30. oktober kl. 9.30 - 13.10

	
23119 Weekendkursus 2023
Lørdag 7. januar kl. 9.30 - 15.55
Søndag 8. januar kl. 9.30 - 15.55
Lørdag 28. januar kl. 9.30 - 15.55
Søndag 29. januar kl. 9.30 - 13.10
Antal:
25 lektioner (4x)
Pris:
kr. 965,-

20

Kom og vær med på et lærerigt og hyggeligt kursus, hvor
kreativiteten får lov til at være i centrum.
Materialer kan købes hos underviseren og betales direkte
til hende.

HOLD NR. 22231, 23120A
Sted:

 jæreborg Skole Signatur, billedkunst,
T
Tjæreborg Stationsvej 39

Dato:	
22231 Torsdag kl. 19.00 - 21.45
(start 15. september)
	
23120A Torsdag kl. 19.00 - 21.45
(start 5. januar)
Antal:
30 lektioner (10x)
Pris:
kr. 1.030,-

Tilmelding på:

Kreative fag

STRIKKE WORKSHOP I
FLITTIGLISE - STRIK A LA
LÆRKE BAGGER

STRIKKE WORKSHOP I
FLITTIGLISE - TILPASNING AF OPSKRIFTER

Karin Hørlykke
Synes du også Lærke Bagger laver nogle fede designs,
men lader være med at strikke hendes modeller, fordi det
der med bare at binde trådene sammen, ikke virker helt
rigtigt?
Og kunne du også godt tænke dig at få bugt med nogen
af dine rester, men synes det virker helt uoverskueligt at
komme i gang, samt at få sat farverne rigtigt sammen? Så
vil du egentlig gerne strikke lidt som Lærke Bagger men i
en mere moderat udgave? Så er kurset her lige noget for
dig.
Pak det garn sammen du gerne vil arbejde med, put strikkepinde og diverse almindeligt strikkegrej med i kurven
og kom og få hjælp til at tage hul på projektet.
Vi snakker lidt om diverse effekter, farvesammensætning
osv.
Medbring gerne garn til en model du skal i gang med, så
du kan lave en strikkeprøve. Har du fundet en spændende
opskrift du gerne vil give dig i kast med, men er måske
usikker på nogen detaljer, så tag den med. Medbring også
strikkepinde og almindeligt strikkegrej.
Du får som deltager udleveret et lille skriftligt materiale
med forskellige tips og tricks.
Vi byder på kaffe / the samt lidt sødt dertil og giver 10%
på dit køb denne aften.

Karin Hørlykke
I mit arbejde i butikken møder jeg ofte kunder, som er
usikre på, hvordan man med ret små midler kan ændre på
en strikkeopskrift, så modellen kommer til at sidde bedre.
Der er også generelt en del usikkerhed omkring strikkeprøver, hvordan man måler dem ordentligt op og hvad
man så stiller op med de mål efterfølgende.
På dette kursus vil jeg komme med en hel masse små tips
og tricks til ændringer og tilpasninger, som du selv kan
foretage, når du sidder med dit projekt eller skal i gang
med en ny model. Vi skal tale om de famøse strikkeprøver,
som mange synes er rent tidsspilde, vi skal tale om vendestrik, ind- og udtagninger og masser af små detaljer.
Medbring gerne garn til en model du skal i gang med, så
du kan lave en strikkeprøve. Har du fundet en spændende
opskrift du gerne vil give dig i kast med, men er måske
usikker på nogen detaljer, så tag den med. Medbring også
strikkepinde og almindeligt strikkegrej.
Du får som deltager udleveret et lille skriftligt materiale
med forskellige tips og tricks.
Vi byder på kaffe / the samt lidt sødt dertil og giver 10%
på dit køb denne aften.

HOLD NR. 22232

HOLD NR. 23121

Sted:

Sted:

Flittiglise, Torvegade 54, Esbjerg

Flittiglise, Torvegade 54, Esbjerg

Dato:	
Tirsdag 25. oktober kl. 18.30 - 21.15
Antal:
3 lektioner (1x)

Dato:	
Tirsdag 21. marts kl. 18.30 - 21.15
Antal:
3 lektioner (1x)

Pris:

Pris:

kr. 225,-

www.dofsa.dk

-

Tlf. 43 33 10 80

kr. 225,-
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Kreative fag

HÆKL ET BILLEDETÆPPE
ELLER EN PUDE TIL DIT
BARN / BARNEBARN

SYKURSUS FOR
BEGYNDERE / LETØVEDE
- SØNDAG

Annette Staalby Petersen
Tæppet / puden består af firkanter på ca. 14 x 14 cm, der
dernæst er hæklet sammen.
Du bestemmer selv, hvor stort tæppet / puden skal være.
Første lektion er introduktion til hækleteknik med flere
farver og valg af garn.
Mønstre kan købes på kurset.
Medbring: Hæklenål nr. 3 ½ eller nr. 4, bomuldsgarn 8/4 2 nøgler til første undervisningstime.

Marianne Veje
Søndag er en dag for afslapning!
På dette hold gør vi det ved at gå ind i syningens forunderlige verden og fordybe os i det, opleve glæden ved at
producere noget med egne hænder og samtidig møde
nye mennesker med samme interesse.
Dette kursus er for både nybegyndere og letøvede.
Som nybegynder starter vi helt fra bunden, er du øvet,
starter vi hvor du er.
Nybegyndere starter med at sy et par hyggebukser i
vævet stof, er du øvet, kan du gå i gang med et mere
udfordrende projekt.
Har du egen symaskine skal du tage den med, så du kan
lære at bruge den.
Er du i tvivl, om kurset er noget for dig, så henvend dig til
mig på

HOLD NR. 22233, 23122
Sted:

 ødestedet, lokale 2,
M
Sædding Centret, Esbjerg

Dato:	
22233 Tirsdag kl. 9.00 - 11.15
start 13. september (ulige uger)
OBS! 1. gang den 13/9 kl. 9.00 - 10.20
	
23122 Tirsdag kl. 9.00 - 11.15
start 10. januar (lige uger)
OBS! 1. gang den 10/1 kl. 9.00 - 10.20
Antal:
15 lektioner (6x)
Pris:
kr. 575,-
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mail: marianneveje@bbsyd.dk eller tlf. 2294 6193.

HOLD NR. 22234, 23123
Sted:

Fourfeldtskolen Bohr, håndværk / design

Dato:	
22234 Søndag kl. 10.00 - 13.40
25. sept., 9. okt., 30. okt., 13. nov., 27. nov.
	
23123 Søndag kl. 10.00 - 13.40
8. jan., 22. jan., 5. febr., 26. febr., 12. marts
Antal: 20 lektioner (5x)
Pris:
kr. 810,-

Tilmelding på:

Kreative fag

ER DU VILD MED AT SY –
ELLER KUNNE DU TÆNKE
DIG AT BLIVE DET?

ER DU VILD MED AT SY –
ELLER KUNNE DU TÆNKE
DIG AT BLIVE DET?

Kurset henvender sig både til nybegyndere og øvede.

Kurset henvender sig både til nybegyndere og øvede.
Marianne Veje
Se venligst kursus beskrivelse ved hold nr. 22235
Er du i tvivl, om kurset er noget for dig, så henvend dig til
mig på
mail: marianneveje@bbsyd.dk eller tlf. 2294 6193.

Marianne Veje
Vi syr unikt tøj, som passer din krop. Vi arbejder ud fra
et færdigt mønster, som vi tilretter, eller vi laver en
grundform.
Vil du sy til barn / mand, kan vi også det.
Du lærer de grundlæggende færdigheder og de syteknikker, som passer til dit projekt.
Og ikke mindst inspirerende samvær med andre syentusiaster!
Er du i tvivl, om kurset er noget for dig, så henvend dig til
mig på
mail: marianneveje@bbsyd.dk eller tlf. 2294 6193.

HOLD NR. 22236
Sted:

Fourfeldtskolen Bohr,
håndværk / design
Dato:	Tirsdag kl. 19.00 - 21.45
(start 27. september - ulige uger))
Antal:
36 lektioner (12x)
Pris:
kr. 1.130,-

HOLD NR. 22235
Sted:

 jesing Fritidscenter, lokalet på 1. sal,
G
Gjesinglunde Allé 2, Esbjerg N
Dato:	Tirsdag kl. 8.30 - 11.15
(start 20. september - lige uger))
Antal:
36 lektioner (12x)
Pris:
kr. 1.130,-

HUSK!
Vi starter nye kurser i 2023
Læs mere på www.dofsa.dk eller
ring og hør nærmere på tlf. 43 33 10 80

TILMELDING

Husk du kan tilmelde dig på www.dofsa.dk
eller tlf. 43 33 10 80

www.dofsa.dk

-

Tlf. 43 33 10 80
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Kreative fag

KEND DIN OVERLOCKER
Marianne Veje

SYNING / EFTERMIDDAG
- TJÆREBORG

Udnytter du din overlocker maksimalt?

Inger Dybdahl

På dette kursus, lærer du at sy forskellige sømme i forskellige typer stof:

Her kan du lære at sy alt fra undertøj til frakker, hatte og
tasker.

4- og 3-trådet overlock, rullesøm og hvis tiden tillader,
fladlock.

Kurset henvender sig til både begyndere og øvede, så alle
kan være med.

Du bliver introduceret til udarbejdelse af egen arbejdsbog, som du kan arbejde videre med.
Medbring egen overlocker og manual, hvad du derudover
skal medbringe, får du besked på ca. 1 uge før kursusstart.
Er du i tvivl, om kurset er noget for dig, så henvend dig til
mig på
mail: marianneveje@bbsyd.dk eller tlf. 2294 6193.

HOLD NR. 22237
Sted:

Fourfeldtskolen Bohr,
håndgerning / science

Dato:

Lørdag 1. oktober kl. 9.00 - 13.35

Antal:

5 lektioner (1x)

Pris:

kr. 340,-

HOLD NR. 22238, 23124
Sted:

 jæreborg Skole Signatur, håndgerningsT
lokalet, Tjæreborg Stationsvej 39

Dato:	
22238 Mandag kl. 15.15 - 18.00
19. september - 3. oktober - 31. oktober 14. november - 28. november
	
23124 Mandag kl. 15.15 - 18.00
9. januar - 23. januar - 6. februar 6. marts - 20. marts
Antal: 15 lektioner (5x)
Pris:
kr. 375,-

SYNING / AFTEN
- TJÆREBORG
Inger Dybdahl
Se venligst kursus beskrivelse ved hold nr. 22238

HOLD NR. 22239, 23125
Sted:

 jæreborg Skole Signatur, håndgerningsT
lokalet, Tjæreborg Stationsvej 39

Dato:	
22239 Mandag kl. 19.00 - 21.45
19. sept. – 26. sept. – 3. okt. – 10. okt. – 31.okt.
– 7. nov. – 14. nov. – 21. nov. – 28. nov. – 5. dec.
	
23125 Mandag kl. 19.00 - 21.45
9. jan. – 16. jan. – 23. jan. – 30. jan. – 6. feb. –
27. feb. – 6. mar. – 13. mar. – 20. mar. – 27. mar.
Antal: 30 lektioner (10x)
Pris:
kr. 750,-
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Tilmelding på:

Kreative fag

KNIPLING

KNIPLING

Inge Poulsen

Inge Poulsen

Det er spændende at kniple. Udviklingen i mønstre, farver
og materialer giver mange muligheder.

Se venligst kursusbeskrivelse ved hold nr. 22240

Kurset henvender sig til både begyndere og øvede. Kniplebræt ikke nødvendigt.
Materialer kan købes på kurset.

HOLD NR. 22240
Sted:

Fourfeldtskolen Bohr, håndværk / design

Dato:	Lørdag kl. 9.00 - 15.25
24. september - 29. oktober - 19. november - 21. januar - 25. februar - 18. marts
Antal: 42 lektioner (6x)
Pris:
kr. 1.375,-

HOLD NR. 22242
Sted:

 mrådecenter Landlyst, UndervisningsO
lokalet, Landlystvej 2, Tarp

Dato:	Mandag kl. 14.00 - 16.45
12. september - 26. september 10. oktober - 31. oktober - 14. november 2. januar - 16. januar - 30. januar 20. februar - 6. marts
Antal: 30 lektioner (10x)
Pris:
kr. 1.120,-

KNIPLING
Inge Poulsen
Se venligst kursusbeskrivelse ved hold nr. 22240

HOLD NR. 23126
Sted:

 ødestedet, lokale 3, Sædding Centret,
M
Esbjerg

Dato:	Tirsdag kl. 13.00 - 16.40
10. og 24. januar - 7. og 21. februar 7. og 21. marts
Antal: 24 lektioner (6x)
Pris:
kr. 920,-

KNIPLING
Inge Poulsen
Se venligst kursusbeskrivelse ved hold nr. 22240

HOLD NR. 22241
Sted:

Fourfeldtskolen Bohr, håndværk / design

TILMELDING

Husk du kan tilmelde dig på www.dofsa.dk
eller tlf. 43 33 10 80

Dato:	Lørdag kl. 9.00 - 16.20
1. oktober - 5. november - 26. november 14. januar - 4. februar - 4. marts
Antal: 48 lektioner (6x)
Pris:
kr. 1.565,-

www.dofsa.dk

-

Tlf. 43 33 10 80
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Kreative fag

KNIPLING - TJÆREBORG

ORKIS
Kirsten Wind Hansen
Orkis stammer tilbage fra begyndelsen af 1700-tallet.
Det var et meget udbredt håndarbejde, idet det kun
krævede en skytte, hæklenål og tråd.
De første skytter blev fremstillet i ben, horn og træ.
Senere af celluloid, lak eller metal.
I dag er de fleste af plastik.
Vi fremstiller orkis til beklædning, duge, servietter, billeder, pynt til årstiderne til hjemmet m.m.

Inge Poulsen
Det er spændende at kniple. Udviklingen i mønstre, farver
og materialer giver mange muligheder.
Kurset henvender sig til både begyndere og øvede. Kniplebræt ikke nødvendigt.
Materialer kan købes på kurset.

HOLD NR. 22243
Sted:

 jæreborg Skole Signatur, Lokale 41,
T
Tjæreborg Stationsvej 39

Dato:	Mandag kl. 14.00 - 17.00
19. september, 3. oktober, 24. oktober,
7. november, 21. november, 9. januar,
23. januar, 6. februar, 27. februar,
13. marts
Antal: 30 lektioner (10x)
Pris:
kr. 750,-

Ratebetaling

Har du ønske om at dele betalingen i 2 rater,
kontakt da venligst kontoret
på tlf. 43 33 10 80 eller email: ab@dofsa.dk

HOLD NR. 22244, 23127
Sted:

Fourfeldtskolen Bohr, Lokale 9

Dato:	
22244 Lørdag kl. 10.00 - 15.55
1. oktober - 29. oktober - 12 november
	
23127 Lørdag kl. 10.00 - 15.55
21. januar - 4. februar - 25. februar
Antal: 18 lektioner (3x)
Pris:
kr. 480,-
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Tilmelding på:

Kreative fag / Madlavning

ORKIS OG KNIPLING
- SPANDET

MADLAVNING FOR MÆND
BEGYNDERE/LETØVEDE

Kirsten Wind Hansen
Orkis stammer tilbage fra begyndelsen af 1700-tallet.
Det var et meget udbredt håndarbejde, idet det kun
krævede en skytte, hæklenål og tråd.
De første skytter blev fremstillet i ben, horn og træ.
Senere af celluloid, lak eller metal.
I dag er de fleste af plastik.
Vi fremstiller orkis til beklædning, duge, servietter, billeder, pynt til årstiderne til hjemmet m.m.
Kniplingens historie er dateret tilbage til 1500-tallet og
blev udbredt over hele Europa.
I 1700-tallet blev Tønder kendt for deres ”Kniple-industri”.
Der var kniplekræmmere, der rejste rundt i hele landet,
for at sælge de færdige kniplinger fra Tønder.
Der bruges kniplepinde, kniplebræt eller plade og nåle.
Vi fremstiller kniplinger i nye og moderne teknikker til beklædning, smykker, duge, servietter og pynt til hjemmet.

HOLD NR. 22245
Sted:

 pandet gl. Skole, Mødestedet, lokale 1,
S
Arnumvej 9, Ribe

Dato:	Onsdag kl. 14.00 - 16.45
start 28. september (ulige uger)
Antal: 36 lektioner (12x)
Pris:
kr. 865,-

Jacob Lyngsøe
På kurset vil vi lave både daglige retter, mere festlig mad
og frokostanretninger.
Husk drikkevarer!
Udgift til råvarer betales til underviseren.
Max. 20 deltagere.

HOLD NR. 22246
Sted:

Ådalskolen Bohr, madkundskab, afd. C

Dato:

 nsdag kl. 18.00 - 21.40
O
(start 28. september – ulige uger)

Antal:

24 lektioner (6x)

Pris:

kr. 875,-

HUSK!
Vi starter nye kurser
i januar 2023
Læs mere på www.dofsa.dk eller ring og hør
nærmere på tlf. 43 33 10 80

www.dofsa.dk

-

Tlf. 43 33 10 80
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Madlavning

MADLAVNING FOR MÆND
BEGYNDERE/LETØVEDE

”RIGTIGE” MÆND
LAVER MAD
Frederick Jakobsen
Imponer konen, kæresten og vennerne.
Lær at lave lækker mad fra bunden med udgangspunkt i
sæsonens råvarer (ofte økologiske).
Vi laver 2 - 3 retter hver aften under kyndig vejledning af
kokken.
Hver aften afsluttes med at anrette og indtage aftenens
retter i en hyggelig og afslappet atmosfære.
Et hold for mænd i alle aldre, begyndere og øvede, blot du
har lyst til at lave mad.
Husk drikkevarer!
Udgift til råvarer betales til underviseren.

Anna Grethe Fink
På kurset vil vi lave både daglige retter, mere festlig mad
og frokostanretninger.
Husk drikkevarer!
Udgift til råvarer betales til underviseren.
Max. 20 deltagere.

HOLD NR. 23128
Sted:

Ådalskolen Bohr, madkundskab, afd. C

Dato:

 nsdag kl. 18.00 - 21.40
O
(start 11. januar (lige uger)

Antal:

24 lektioner (6x)

Pris:

kr. 875,-

Modtag nyheder
i din mailboks
HUSK at tilmelde dig vores nyhedsbrev på
dofsa.dk og modtag spændende nyt.
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HOLD NR. 22247, 23129
Sted:

Ådalskolen madkundskab, afd. C

Dato:

 2247 Torsdag kl. 18.00 - 21.40
2
(start 29. september – ulige uger)
23129 Torsdag kl. 18.00 - 21.40
(start 12. januar – lige uger)

Antal:

24 lektioner (6x)

Pris:

kr. 875,-

Tilmelding på:

Madlavning

MADLAVNING FOR
”FRUER” OG ”GENTLEMEN”

MADLAVNING FOR
”FRUER” OG ”GENTLEMEN”
- TJÆREBORG
Frederick Jakobsen
Ny inspiration til menuen. Vi laver 2- og 3-retters menuer,
hvor temaet varierer fra gang til gang.
Ikke for de kalorieforskrækkede, men gerne nybegyndere,
da vi er på et niveau, hvor alle kan være med
Husk drikkevarer!
Udgift til råvarer betales til underviseren.
Max. 20 deltagere.

Jacob Lyngsøe
Ny inspiration til menuen. Vi laver 2- og 3-retters menuer,
hvor temaet varierer fra gang til gang.
Ikke for de kalorieforskrækkede, men gerne nybegyndere,
da vi er på et niveau, hvor alle kan være med
Husk drikkevarer!
Udgift til råvarer betales til underviseren.
Max. 20 deltagere.

HOLD NR. 22248
Sted:

Ådalskolen Bohr, madkundskab, afd. C

Dato:

 nsdag kl. 18.00 - 21.40
O
(start 21. september – lige uger)

Antal:

20 lektioner (6x)

Pris:

kr. 725,-

MADLAVNING FOR
”FRUER” OG ”GENTLEMEN”

HOLD NR. 22249, 23131
Sted:

 jæreborg Skole Signatur, madkundT
skab, Tjæreborg Stationsvej 39

Dato:

 2249 Tirsdag kl. 18.00 - 21.40
2
(start 27. september – ulige uger)
23131 Tirsdag kl. 18.00 - 21.40
(start 10. januar – lige uger)

Antal:

20 lektioner (5x)

Pris:

kr. 725,-

Anna Grethe Fink
Se venligst kursusbeskrivelse ved hold nr. 22248

HOLD NR. 23130
Sted:

Ådalskolen Bohr, madkundskab, afd. C

Dato:

 nsdag kl. 18.00 - 21.40
O
(start 4. januar – ulige uger)

Antal:

20 lektioner (6x)

Pris:

kr. 725,-

www.dofsa.dk

-

Tlf. 43 33 10 80

TILMELDING

Husk du kan tilmelde dig på www.dofsa.dk
eller tlf. 43 33 10 80
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Madlavning

ANTIINFLAMATORISK
KOST / MAD TIL MAVEN

MADLAVNING FOR
VEGANERE ELLER DIG DER
MANGLER INSPIRATION
TIL DE KØDFRIE DAGE
Anna Grethe Fink
Her er kurset hvor du lærer at lave super lækker mad.
Kurset hvor vi smager, griner og har fælles madoplevelser.
Vi skal lave både nye og kendte retter med gode ingredienser.
Lækker mad du kan servere for venner og familie eller
nyde selv.

Tabita Fyhn Weirsøe
Man har i de senere år fundet ud af hvor stor sammenhæng der er mellem ens fordøjelse og generelle trivsel.
Antiinflamatorisk kost - er ikke en slankekur eller en
religiøs retning - men en måde at spise på, der får kroppen
i balance.
Antiinflamatorisk kost handler om at der findes ingredienser og krydderier, som kan booste immunforsvaret,
stabilisere blodsukker, give energi og masser af SMAG. Alt
sammen noget der gavner især i de kolde mørke vintermåneder.
Dette hold er for dig der er nysgerrig og gerne vil finde ud
af, hvilke fordele der er ved at spise antiinflamatorisk?
Kurset vil både have en teoretisk baggrund, afprøvning af
opskrifter og inspiration til at gå hjem i køkkenet.

Du vil lære at lave lækre måltider med god smag, som både
er nemme og sunde.
Ikke nok med det, der bliver også tænkt på madspild og
priser.
Har du spørgsmål om undervisningen, ring da til Anna
Grethe Fink på tlf. nr. 2337 2835

HOLD NR. 22251
Sted:

Fourfeldtskolen Bohr, hjemkundskab

Dato:

 nsdag kl. 18.00 - 21.40
O
14. september - 21. september 28. september - 5. oktober 12. oktober

Antal:

20 lektioner (5x)

Pris:

kr. 725,-

Udgift til råvarer betales til underviseren.
Max. 20 deltagere.

HOLD NR. 22250, 23132
Sted:

Fourfeldtskolen Bohr, hjemkundskab

Dato:

 2250 Onsdag kl. 17.30 - 21.10
2
1. nov. - 9. nov. - 16. nov. - 30. nov.
23132 Onsdag kl. 17.30 - 21.10
18. jan. - 25. jan. - 1. feb. - 22. feb.

Antal:

16 lektioner (4x)

Pris:

kr. 585,-

Der tages forbehold for trykfejl
i forhold til programmet.
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Tilmelding på:

Madlavning / Krop og bevægelse

FLØDEBOLLEKURSUS

BABYMASSAGE

Anna Grethe Fink
En af de største delikatesser for slikmunde i alle aldre er
flødeboller - og det må gerne være flødeboller af en god
kvalitet.
Så hvorfor ikke lære at lave dine egne på et flødebollekursus?
Hvilken fornøjelse vil det ikke være, at kunne servere hjemmelavede flødeboller med en lækker knasende bund og
fyld der smelter i munden og chokolade der knækker med
den helt rigtige lyd, når du sætter tænderne i den?
Udgift til råvarer betales til underviseren.
Medbring: Emballage til de færdiglavede flødeboller.

Mariann Humlebæk
Dette kursus er for dig, der gerne vil skabe et tættere
bånd til din baby, hvad enten du er mor, far, bedsteforælder eller anden nær kontakt til barnet.
Vi har fokus på nærværet og den tillidsskabende kontakt
til den lille ny og du vil lære, hvordan du med blide strøg
og kærlig kontakt kan afhjælpe utryghed, utilpashed og
gråd.
Tag gerne din Mødregruppe med.

HOLD NR. 22253, 22254, 23133
HOLD NR. 22252
Sted:

Fourfeldtskolen Bohr, hjemkundskab

Dato:

Tirsdag 25. oktober kl. 19.30 - 21.45

Antal:

2,5 lektioner (1x)

Pris:

kr. 135,-

Sted:

Beboerhuset, Briggen 49, Hjerting

Dato:

22253 Fredag kl. 9.30 - 11.00
start 16. september
 2254 Fredag kl. 9.30 - 11.00
2
start 28. oktober
 3133 Fredag kl. 9.30 - 11.00
2
start 13. januar

Antal:

10 lektioner (5x)

Pris:

kr. 445,- (inkl. leje af lokale).

Modtag nyheder
i din mailboks
HUSK at tilmelde dig vores nyhedsbrev på
dofsa.dk og modtag spændende nyt.

www.dofsa.dk

-

Tlf. 43 33 10 80

TILMELDING

Husk du kan tilmelde dig på www.dofsa.dk
eller tlf. 43 33 10 80
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Krop og bevægelse

CANDLELIGHT YOGA

GODMORGEN YOGA

Mariann Humlebæk
Candlelight yoga er en genopbyggende og meget blid
form for yoga, hvor man holder en yogastilling siddende eller liggende (støttet af puder og tæpper) i 3 - 5
min., hvilket har en fantastisk indvirkning på kroppens
energisystem, idet der “pustes nyt liv” i led og bindevæv
gennem de rolige og dybe udstrækninger af muskulatur,
sener og ledbånd, som ikke på samme måde tilgodeses i
de dynamiske stilarter af yoga.
Denne form for yoga er meget hensyntagende og
resulterer i et forstærket immunsystem, lavere blodtryk,
bedre søvn og optimering af det psykiske velvære, hvilket
forbedrer kroppens naturlige evne til at helbrede sig selv.
I vores fortravlede hverdag er det vigtigt at skabe
balance, og du vil med disse øvelser og vejrtrækningsteknikker være i stand til at skabe ro og overskud i løbet af et
øjeblik, når du kan mærke, du har brug for det.
Medbring: Yogamåtte, tæppe og pude, evt. varm trøje og
sokker.
Max. 12 deltagere.

Birgit Møller Bach
Godmorgen yoga giver en god start på dagen og gør
noget godt for krop og sind.
I yogaen bevæger vi os med åndedrættet og arbejder god
holdning, smidighed og styrke.
Vi tager udgangspunkt i de klassiske Hatha stillinger, vi
kommer igennem hele kroppen og arbejder også i flow og
balance.
Alle kan være med, øvelserne tilrettes, så holdet både er
for begyndere og øvede, mænd og kvinder.
Medbring: Yogamåtte, evt. tæppe

HOLD NR. 22258
Sted:

Beboerhuset, Briggen 49, Hjerting

Dato:

Tirsdag kl. 9.00 - 10.30
start 13. september

Antal:

48 lektioner (24x)

Pris:

kr. 1.565,- (inkl. leje af lokale).

HOLD NR. 22255, 22256, 22257
Sted:

Beboerhuset, Briggen 49, Hjerting

Dato:

22255 Mandag kl. 9.30 - 11.00
start 5. september
 2256 Mandag kl. 16.00 - 17.30
2
start 5. september
22257 Onsdag kl. 19.00 - 20.30
start 7. september

Antal:

48 lektioner (24x)

Pris:

kr. 1.565,- (inkl. leje af lokale).
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TILMELDING

Husk du kan tilmelde dig på www.dofsa.dk
eller tlf. 43 33 10 80

Tilmelding på:

Krop og bevægelse

YOGA FOR BEGYNDERE /
LETØVEDE

YOGA
Gitte Pedersen
Yoga er verdens ældste motionsform, det bedste du kan
byde din krop som base for og kombination med alle andre
motionsformer!
Igennem dybe fuldstændige åndedræt kombineret med
øvelserne, ilter du alle celler, oparbejder energi, styrker
krop og sjæl, stimulerer hjerte og kredsløb, alle organer, du
oplever forøget styrke, smidighed og kontrol.
Du arbejder med dig selv i egen formåen og rytme - alle kan
deltage med hver sit udgangspunkt!
Vi slutter hver lektion med dybdesafspænding til rolig musik.
Medbring: Yogamåtte, evt. tæppe, håndklæde, lille pude.
Du er velkommen til at kontakte Gitte på tlf. 2211 8195.

Gavin Rutherford
I løbet af kurset får du en grundig introduktion til yogaens
grundlæggende stillinger og øvelser,
som skaber mobilitet, stabilitet og balance i kroppen.
Åndedrætsøvelser og basale meditationsteknikker vil
også være en del af kurset, såvel som afspænding og
mindfulness.
Der er plads til alle, på tværs af køn og alder og yogaen
dyrkes i træningstøj.
Gavin har studeret og praktiseret yoga i 20+ år og er
oplært i både klassiske og moderne stilarter.

Mac. 20 deltagere.

HOLD NR. 22260
Sted:

Sædding Fritidscenter,
Gymnastiksalen, Fyrparken 17,
v/Esehuset, Esbjerg V

Dato:

 irsdag kl. 9.00 - 10.15
T
(start 6. september)

Antal:

39 lektioner (26x)

Pris:

kr. 1.345,-

Han blev certificeret yogalærer ved Hamsa Yoga Studio i
København i 2010 og har undervist i yoga lige siden.
Medbring: Yogamåtte, evt. tæppe.
Max. 8 deltagere.

HOLD NR. 22259
Sted:

 linik for Fysioterapi Sct. Joseph,
K
Jyllandsgade 79 C, Esbjerg

Dato:

 irsdag kl. 17.00 - 18.30
T
(start 13. september)

Antal:

48 lektioner (24x)

Pris:

kr. 1.575,- (inkl. leje af lokale).

Der tages forbehold for trykfejl
i forhold til programmet.

www.dofsa.dk

-

Tlf. 43 33 10 80

Modtag nyheder
i din mailboks
HUSK at tilmelde dig vores nyhedsbrev på
dofsa.dk og modtag spændende nyt.

33

Krop og bevægelse

YOGA

YOGA

Gitte Pedersen
Se venligst kursusbeskrivelse ved hold nr. 22260
Medbring: Yogamåtte, evt. tæppe, håndklæde, lille
pude.
Du er velkommen til at kontakte Gitte på tlf. 2211 8195.
Mac. 18 deltagere.

HOLD NR. 22261
Sted:

S
 ædding Fritidscenter, Penalhuset,
Fyrparken 1 F, Esbjerg V

Dato:

 irsdag kl. 17.00 - 18.15
T
(start 6. september)

Antal:

39 lektioner (26x)

Pris:

kr. 1.345,-

Jill Christiansen
Yoga betyder at forene krop og sjæl og forene os selv og
hinanden med universet.
Yogaen giver energi og er kendt for sin forebyggende og
helbredende virkning.
Yogaøvelserne udvikler musklernes styrke og smidighed,
balance, koordination, kropsbevidsthed og de indvendige
organers ydeevne og sundhed.
Yogaens mål er ikke blot fysisk velvære, men at skabe
opmærksomhed på sammenhængen mellem krop og
sind. Den stiller ikke krav til fysisk præstation, men drejer
sig om at opleve og nyde hvert øjeblik i bevægelse.
Fællesskabet og humoren er også en vigtig del af denne
oplevelse.
Vi arbejder med afspænding og åndedræt hver gang.
Medbring: 1 måtte, 1 tæppe, flad pude/håndklæde, evt.
vandflaske.

YOGA
Gitte Pedersen

HOLD NR. 22263

Se venligst kursusbeskrivelse ved hold nr. 22260

Sted:

Medbring: Yogamåtte, evt. tæppe, håndklæde, lille
pude.

 mrådecenter Landlyst,
O
Træningssalen, Landlystvej 2, Tarp

Dato:

Du er velkommen til at kontakte Gitte på tlf. 2211 8195.

 orsdag kl. 17.00 - 18.30
T
(start 8. september)

Antal:

48 lektioner (24x)

Mac. 18 deltagere.

Pris:

kr. 1.565,-

HOLD NR. 22262
Sted:

K
 vaglundskolen, Musiklokalet,
Askekrattet 8, Esbjerg Ø

Dato:

 nsdag kl. 16.30 - 17.45
O
(start 7. september)

Antal:

39 lektioner (26x)

Pris:

kr. 1.345,-
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Ratebetaling

Har du ønske om at dele betalingen i 2 rater,
kontakt da venligst kontoret
på tlf. 43 33 10 80 eller email: ab@dofsa.dk

Tilmelding på:

Krop og bevægelse

YOGA

STOLE-YOGA

Ellen Larsen
Giv dig selv et frikvarter og kom til yoga og mærk, hvordan
yogaøvelserne giver energi, ro, glæde, stræk, styrke,
smidighed og en bedre holdning.
Yogaøvelserne er et godt redskab til at komme dybere
ind i kroppen og skabe ro og harmoni og kombination af
fysiske øvelser, åndedræt og afslapning giver fornyet
energi og velvære.
Yoga er et ældgammelt system, som fremmer sundhed
og balance i krop og sind. Det er for alle uanset alder og
køn. Vi arbejder primært med fysiske øvelser, hvori åndedrættet er en naturlig del af øvelsen. Der er udfordringer
på alle niveauer og stor spændvidde i øvelserne.
Der afsluttes hver gang med en god afslapning.
Medbring: Yogamåtte, tæppe og pude. Løstsiddende tøj,
evt. varm trøje og sokker.
Du er altid velkommen til at kontakte mig på tlf. 2694
3511 eller på mail: el@ellenlarsen.dk.

HOLD NR. 22264, 22265,
22266, 22267
Sted:

Beboerhuset, Briggen 49, Hjerting

Dato:

22264 Tirsdag kl. 15.20 - 16.50
(start 6. september)
22265 Tirsdag kl. 17.00 - 18.30
(start 6. september)
22266 Tirsdag kl. 18.45 - 20.15
(start 6. september)
22267 Onsdag kl. 10.45 - 12.15
(start 7. september)

Antal:

54 lektioner (27x)

Pris:

kr. 1.775,- (inkl. leje af lokale)

Birgit Møller Bach
Hvis du har problemer med hofte, knæ og fødder, der
afholder dig fra at følge et almindeligt yogahold, så er
stole-yoga noget for dig.
Vi vil bruge stolen som et redskab til at strække kroppen
nænsomt og arbejde med smidighed, styrke muskler og
led. Vi binder det hele sammen med dit åndedræt.
Øvelserne i stole-yoga kan udføres af alle og det hele
foregår i en positiv og uhøjtidelig stemning, hvor der er
plads til alle.
Vi laver ”rigtig” yoga, men med hjælp fra en stol.
Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 2441 7988.

HOLD NR. 22268, 23134
Sted:

 ædding Fritidscenter, Penalhuset,
S
Fyrparken 1 F, Esbjerg V

Dato:

22268 Onsdag kl. 9.30 - 10.30
start 14. september
 3134 Onsdag kl. 9.30 - 10.30
2
start 11. januar

Antal:

12,5 lektioner (10x)

Pris:

kr. 400,-

Der tages forbehold for trykfejl
i forhold til programmet.

www.dofsa.dk

-

Tlf. 43 33 10 80
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Krop og bevægelse

YOGA - TJÆREBORG

STOLE-YOGA - TJÆREBORG

Maria Jensen
Giv dig selv et frikvarter.
Dyrk yoga og få mere energi og harmoni ind i din hverdag.
Der arbejdes med stræk, styrke, holdnings- og smidighedsøvelser, åndedræt og afspænding.
Medbring: Yogamåtte, tæppe og pude.

HOLD NR. 22269, 23135
Sted:

F
 ritidsklubben Tjæreborg, Skolevej 44 D,
indgang fra P-pladsen ved centret

Dato:

22269 Mandag kl. 10.00 - 11.30
start 12. september
 3135 Mandag kl. 10.00 - 11.30
2
start 2. januar

Antal:

24 lektioner (12x)

Pris:

kr. 620,-

Birgit Møller Bach
Hvis du har problemer med hofte, knæ og fødder, der
afholder dig fra at følge et almindeligt yogahold, så er
stole-yoga noget for dig.
Vi vil bruge stolen som et redskab til at strække kroppen
nænsomt og arbejde med smidighed, styrke muskler og
led. Vi binder det hele sammen med dit åndedræt.
Øvelserne i stole-yoga kan udføres af alle og det hele
foregår i en positiv og uhøjtidelig stemning, hvor der er
plads til alle.
Vi laver ”rigtig” yoga, men med hjælp fra en stol.

YOGA - TJÆREBORG
Maria Jensen
Se venligst kursusbeskrivelse ved hold nr. 22269
Medbring: Yogamåtte, tæppe og pude.

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 2441 7988.

HOLD NR. 22271, 23137
Sted:

F
 ritidsklubben Tjæreborg, Skolevej 44 D,
indgang fra P-pladsen ved centret

Dato:

22271 Tirsdag kl. 11.30 - 12.30
start 13. september

HOLD NR. 22270, 23136
Sted:

F
 ritidsklubben Tjæreborg, Skolevej 44 D,
indgang fra P-pladsen ved centret

Dato:

22270 Onsdag kl. 10.00 - 11.30
start 14. september

 3137 Tirsdag kl. 11.30 - 12.30
2
start 3. januar
Antal:

12,5 lektioner (10x)

Pris:

kr. 400,-

 3136 Onsdag kl. 10.00 - 11.30
2
start 4. januar
Antal:

24 lektioner (12x)

Pris:

kr. 620,-
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Der tages forbehold for trykfejl
i forhold til programmet.

Tilmelding på:

Krop og bevægelse

YIN YOGA

YOGA – ONLINE

Mai Dinesen

Nina Theilgaard Hansen

I Yin yoga arbejder vi med kroppens bindevæv, som har
stor betydning for dit velvære både fysisk og mentalt.

Du laver yoga hjemme via programmet Zoom.

Ved blide stillinger, der holdes i 3 - 5 minutter, skaber vi
større bevægelighed i kroppens bindevæv, led og sener.

Vil du spare transporten, måske vil du lave yoga i nattøj,
men stadig føle at du er på et hold, så skal du prøve online
yoga via Zoom.

Vi reducerer de mentale og fysiske spændinger, som
opsamles i en stresset hverdag,

Start fredag morgen med en times online yoga, så er du
klar til weekenden.

Yin yoga foregår i liggende eller siddende stillinger.

Vi laver Hatha yoga, hvor alle kan være med.

Undervisningen suppleres med forskellige tema, hvor vi
over 4 - 5 gange har ekstra fokus på et område i kroppen,
fx nakke og skuldre eller ryg, lænd og hofte.

Vi arbejder med åndedrætsøvelser, stræk, smidighed og
styrke.

Hver mødegang afsluttes med afspænding.
Medbring: Yogamåtte, lille pude, tæppe, varm trøje.
Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 2219 1911.
Du kan også læse mere om mig på min hjemmeside:
maidinesen.dk

Du vil få en grundig instruktion i de klassiske yogaøvelser
og vi vil bruge gentagelser for at opdatere en rutine i
øvelserne.
Du vil på din mail få tilsendt et link til Zoom, dette skal
bruges hver gang.
OBS! Ingen undervisning i uge 39 og uge 45.
Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 4182 0071
Du kan også læse mere om mig på min Facebook side:
Yoga med Nina eller på min hjemmeside: yogamednina.nu

HOLD NR. 22273, 23138
Dato:

22273 Fredag kl. 8.00 - 9.00
(start 16. september)
23138 Fredag kl. 8.00 - 9.00
(start 6. januar)

Antal:

12,5 lektioner (10x)

Pris:

kr. 630,-

HOLD NR. 22272
Sted:

 ædding Fritidscenter, Penalhuset,
S
Fyrparken 1 F, Esbjerg V

Dato:

 andag kl. 17.00 - 18.30
M
(start 19. september)

Antal:

44 lektioner (22x)

Pris:

kr. 1.410,-

www.dofsa.dk

-

Tlf. 43 33 10 80
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Krop og bevægelse

PILATES

PILATES MED EFFEKT
Susan Storgaard
Pilatestræning giver en naturlig kropsholdning og øget
kropsbevidsthed.
I Pilates arbejder vi med bevægelighed, styrke, udholdenhed og balance.
Øvelserne udføres roligt og kontrolleret, hvor der tages
udgangspunkt i det naturlige åndedræt.

Susan Storgaard
Det kan Pilatestræning:
- Styrker både små og store muskler.
- Kommer hele kroppen rundt - også de muskler du måske
slet ikke aner du har.
- Beskytter dig mod overbelastning af musklerne i din hverdag og eventuelle andre sportsgrene, du dyrker.
- Styrker kroppens svageste led - stort set alle led i kroppen
bevæges.
- Giver en bedre balance mellem krop og sind.
- Er meget skånsom og derfor kan alle, uanset køn, alder og
forudsætninger, være med.
- Giver en rankere kropsholdning.
Susan underviser i ”Det naturlige åndedræt”. På holdet vil
du blive guidet i at bruge dit åndedræt, så det naturligt støtter dig i dine øvelser og bevægelser.

EFFEKT-træning tager udgangspunkt i de bevægelser vi
bruger i hverdagen, hvilket skaber større kropsbevidsthed,
øger det mentale fokus, gør kroppen stærkere og sundere,
så den kan fungere optimalt i hverdagen.
På dette hold vil der være en blanding af det bedste fra de
to træningssystemer.
Der vil lejlighedsvis blive brugt småredskaber blandt andet
bolde og elastikker.
Alle kan deltage.
Medbring: Måtte / liggeunderlag
Er der spørgsmål, ring venligst til Susan K. Storgaard på tlf.
nr. 2146 3568.Se mere på hjemmesiden www.hadetgodt.nu
eller Facebook siden ha`det godt!
Max. 10 deltagere.

Citat efter Joseph H. Pilates (1880-1960) der udviklede træningsmetoden Pilates:
Efter ”Første gang mærker du en forskel, efter 10 gange kan
du se en forskel og efter 30 gange, har du fået en ny krop”.
Medbring: Måtte / liggeunderlag
Er der spørgsmål, ring venligst til Susan K. Storgaard på tlf.
nr. 2146 3568. Se mere på www.hadetgodt.com eller Facebook siden ha`det godt!
Max. 10 deltagere.

HOLD NR. 22274, 23139

HOLD NR. 22275, 23140

Sted:

J erne Sundhedshus, Jagtvej 47, Esbjerg Ø

Sted:

J erne Sundhedshus, Jagtvej 47, Esbjerg Ø

Dato:

22274 Torsdag kl. 10.40 - 11.40
(start 25. august)

Dato:

22275 Tirsdag kl. 9.40 - 10.40
(start 23. august)

Antal:

17,5 lektioner (14x)

Antal:

17,5 lektioner (14x)

Pris:

kr. 1.010,-(inkl. leje af lokale).

Pris:

1.010,- (inkl. leje af lokale).

Dato:

 3139 Torsdag kl. 10.40 - 11.40
2
(start 12. januar)

Dato:

 3140 Tirsdag kl. 9.40 - 10.40
2
(start 10. januar)

Antal:

14 lektioner (11x)

Antal:

14 lektioner (11x)

Pris:

kr. 870,- (inkl. leje af lokale).

Pris:

kr. 870,- (inkl. leje af lokale).
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Tilmelding på:

Krop og bevægelse

PILATES MED EFFEKT
Susan Storgaard

MOBILITET OG STYRKE
MED SMÅ-REDSKABER

Se venligst kursusbeskrivelse ved hold nr. 22275

Susan Storgaard

HOLD NR. 22276, 23141
Sted:

J erne Sundhedshus, Jagtvej 47, Esbjerg Ø

Dato:

22276 Tirsdag kl. 10.50 - 11.50
(start 23. august)

Antal:

17,5 lektioner (14x)

Pris:

1.010,- (inkl. leje af lokale).

Dato:

 3141 Tirsdag kl. 10.50 - 11.50
2
(start 10. januar)

Antal:

14 lektioner (11x)

Pris:

kr. 870,-(inkl. leje af lokale).

Har du lyst til at øge din kropsbevidsthed samt smidiggøre
og styrke de stabiliserende muskler i kroppen, træne dit
bindevæv, bevidstgøre og løsne blokerede områder, lære
at trække vejret og mærke et større velvære i din hverdag,
så er dette hold perfekt for dig.
Træningen er meget varieret og vi veksler mellem forskellige former for redskaber for at gøre træningen så varieret
og funktionel som muligt.
Med denne type træning kan du opleve, at dine bevægelser bliver friere - forstået på den måde, at du bliver bedre
til at udnytte bindevæv-strukturens elastiske egenskaber.
Dette er en vigtig del i al træning for at kunne overføre
træningen til hverdagens bevægelser eller anden sport.
Generelt er træningen, som præsenteres på holdet for
alle, også dig som enten ønsker mere styrke og bedre
bevægelseskvalitet, genoptræning efter skade, eller at
forebygge skader i forbindelse med anden træning.
Jeg glæder mig til at se dig til en ”ny og friere” måde at
tænke bevægelse på.
Medbring: Måtte / liggeunderlag
Er der spørgsmål, ring venligst til Susan K. Storgaard på
tlf.nr. 2146 3568 eller se mere på hjemmesiden www.
hadetgodt.nu

PILATES

Max. 10 deltagere.

Tinna Winkel
Pilates styrker og smidiggør hele kroppen.
Der arbejdes ud fra kropsstammen, så din kernemuskulatur
er altid i fokus.
Vejrtrækningen guider din krop gennem Pilatestræning.
Gennem kombinationen af fysiske øvelser og åndedrættet,
opnår du en stærkere krop samt mere energi og velvære.
Der vil lejlighedsvis blive brugt store bolde og træningselastikker og der afsluttes hver gang med afspænding.
Max. 8 deltagere.

HOLD NR. 22277

HOLD NR. 22278, 23142
Sted:

J erne Sundhedshus, Jagtvej 47, Esbjerg Ø

Dato:

22278 Mandag kl. 16.00 - 17.00
(start 22. august)

Sted:

 linik for Fysioterapi Sct. Joseph,
K
Jyllandsgade 79 C, Esbjerg

Antal:

17,5 lektioner (14x)

Pris:

kr. 1.010,-(inkl. leje af lokale).

Dato:

 orsdag kl. 17.00 - 18.15
T
(start 15. september)

Dato:

 3142 Mandag kl. 16.00 - 17.00
2
(start 9. januar)

Antal:

36 lektioner (24x)

Antal:

14 lektioner (11x)

Pris:

kr. 1.315,- (inkl. leje af lokale).

Pris:

kr. 870,-(inkl. leje af lokale).

www.dofsa.dk

-

Tlf. 43 33 10 80
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MOBILITET OG STYRKE
MED SMÅ-REDSKABER

RYGTRÆNING FOR
BEGYNDERE / LETØVEDE

Susan Storgaard

Ragni Narum

Se venligst kursusbeskrivelse ved hold nr. 22278
Medbring: Måtte / liggeunderlag

Holdet er for dig, der gerne vil forebygge rygproblemer eller for dig, der allerede har rygproblemer og har et ønske
om at træne ryggen op.

Er der spørgsmål, ring venligst til Susan K. Storgaard på
tlf.nr. 2146 3568 eller se mere på hjemmesiden www.
hadetgodt.nu

Vi arbejder med forskellige redskaber bl.a. store bolde og
elastikker. Der vil være fokus på holdningskorrigerende
øvelser og bevægelighed.

Max. 10 deltagere.

HOLD NR. 22279, 23143
Sted:

J erne Sundhedshus, Jagtvej 47, Esbjerg Ø

Dato:

22279 Torsdag kl. 8.30 - 9.30
(start 25. august)

Antal:

17,5 lektioner (14x)

Pris:

kr. 1.010,-(inkl. leje af lokale).

Dato:

 3143 Torsdag kl. 8.30 - 9.30
2
(start 12. januar)

Antal:

14 lektioner (11x)

Pris:

kr. 870,-(inkl. leje af lokale).

Træningen vil blandt andet bestå af styrketræning, konditionstræning samt stabilitetstræning.
Du kan evt. læse om underviseren på: www.corpust.dk
(Under Fysioterapi og Body SDS).
Medbring: Måtte / liggeunderlag

Max. 10 deltagere.

HOLD NR. 22280
Sted:

J erne Sundhedshus, Jagtvej 47, Esbjerg Ø

Dato:

 nsdag kl. 10.00 - 11.00
O
(start 14. september)

Antal:

25 lektioner (20x)

Pris:

kr. 1.040,- (inkl. leje af lokale)

RYGTRÆNING
Birgitte Christiansen
Dårlig holdning og forkerte arbejdsstillinger kan med
tiden resultere i ryg- og nakkesmerter.
På dette kursus vil træningen primært bestå af styrkeøvelser for ryg og nakke, men generel træning af større
muskler og led vil også blive inddraget.
Desuden vil du blive undervist i korrekt holdning og brug
af ryggen i dagligdagen.
Vi arbejder med forskellige redskaber bl.a. bolde og
elastikker.
Medbring: Måtte / liggeunderlag

Max. 10 deltagere.

HOLD NR. 22281

40

Sted:

S
 trandby Fysioterapi, Strandbygade 61
(elevator forefindes)

Dato:

 nsdag kl. 17.30 - 18.30
O
(start 21. september)

Antal:

25 lektioner (20x)

Pris:

kr. 1.040,- (inkl. leje af lokale)

Tilmelding på:

Krop og bevægelse

SUND RYG KUN FOR MÆND

SENIORTRÆNING

Susan Storgaard
På dette hold arbejder vi med bevægelighed og styrkeøvelser der støtter rygsøjlen.
Sund ryg med Pilates er en time, hvor øvelserne hjælpes
på vej af det naturlige åndedræt. Dette er et godt udgangspunkt for en stærk, smidig og sund ryg.
Øvelserne er en blanding af rolige og bevidsthedstrænende øvelser og mere styrketrænings prægede øvelser.
Vi vil bruge forskellige små-redskaber, så som elastikker
og bolde i forskellige størrelser for at optimere vores
træning.
Alle kan deltage, eneste kriterium er, at du er mand.
Medbring: Måtte / liggeunderlag
Er der spørgsmål, ring venligst til Susan K. Storgaard på
tlf.nr. 2146 3568 eller send en mail til: info@hadetgodt.nu
Du kan læse mere om Susan på www.hadetgodt.nu
Max. 10 deltagere.

Ragni Narum
På dette hold arbejder vi med bevægelighed, balance og
styrke for hele kroppen.
Seniortræning er et godt udgangspunkt for en stærk,
smidig og sund krop.
Øvelserne er en blanding af rolige og bevidsttrænende
øvelser og mere styrketrænings prægede øvelser.
Vi vil bruge forskellige småredskaber, så som elastikker
og bolde i forskellige størrelser for at optimere vores
træning.
Alle kan deltage både kvinder og mænd.
Du kan evt. læse om underviseren på: www.corpust.dk
(Under Fysioterapi og Body SDS).
Medbring: Måtte / liggeunderlag
Max. 10 deltagere.

HOLD NR. 22282, 23144
Sted:

J erne Sundhedshus, Jagtvej 47, Esbjerg Ø

Dato:

22282 Fredag kl. 9.40 - 10.40
(start 26. august)

Antal:

17,5 lektioner (14x)

Pris:

kr. 1.010,- (inkl. leje af lokale)

Dato:

 3144 Fredag kl. 9.40 - 10.40
2
(start 13. januar)

Antal:

14 lektioner (11x)

Pris:

kr. 870 (inkl. leje af lokale)

TILMELDING

Husk du kan tilmelde dig på www.dofsa.dk
eller tlf. 43 33 10 80

www.dofsa.dk

-

Tlf. 43 33 10 80

HOLD NR. 22283
Sted:

J erne Sundhedshus, Jagtvej 47, Esbjerg Ø

Dato:

Mandag kl. 9.40 - 10.40
(start 19. september)

Antal:

25 lektioner (20x)

Pris:

kr. 1.040,- (inkl. leje af lokale)

HUSK!
Vi starter nye kurser
i januar 2023
Læs mere på www.dofsa.dk eller ring og hør
nærmere på tlf. 43 33 10 80
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BEVÆG DIG LETTERE

ÅNDEDRÆT

Susan Storgaard

Susan Storgaard

Bevæg dig lettere er et træningsforløb, hvor vi over 4
gange af 90 min., arbejder os igennem hele kroppen
og nervesystemet ved at arbejde med ledmobilisering,
muskelaktivering, balancetræning, bindevævstræning og
stimulering af sanserne.

Du vil lære at trække vejret bedre. Du lærer øvelser og
teknikker, som du kan arbejde videre med derhjemme. Vi
arbejder med det naturlige åndedræt og optimering af
dette som et centralt element.

Har du kroniske smerter, prøvet mange forskellige træningsformer uden effekt, eller du har måske aldersrelaterede gener, så er dette hold noget for dig.
Gennem øvelserne vil vi arbejde med at stimulere nervesystemet på:
- Muskelstyrke - Stabilitet - Bevægelighed - Balance
Derved vil eventuelle smerter mindskes eller forsvinde helt.
Der vil blive brugt forskellige småredskaber som massagebolde, elastikker og lignende.
Alle redskaber forefindes i træningssalen. Der vil hver gang
indgå afspænding. Alle kan deltage.
Holdet er på max. 6 deltagere, så det er muligt at få fundet
de øvelser der passer lige netop til dig.
Træningen foregår i strømpesokker.
Har du spørgsmål til holdet er du meget velkommen til at
ringe til Susan K. Storgaard på tlf.nr. 2146 3568 eller sende
en mail til: info@hadetgodt.nu

Er du stresset, har du dårlig ryg, har du problemer med
vejrtrækningen eller vil du bare gerne have ro og balance
i krop og sind, så vil træning af dit åndedræt være lige
noget for dig!
Åndedrættet kan være enormt energiberigende og
helbredende. Målrettet træning med åndedrættet har
en overraskende positiv effekt på humøret og det styrker
sundheden og samarbejdet mellem krop og sind.
Vi arbejder stående, siddende og liggende.
Vi bruger småredskaber til at ”vække” kroppen. De kan
lånes på stedet.
Yderligere oplysninger kan fås hos underviser Susan K.
Storgaard tlf.nr. 2146 3568 eller mail info@hadetgodt.nu
Du kan læse mere på hjemmesiden: www.hadetgodt.nu
Medbring: Måtte / liggeunderlag
Max. 10 deltagere.

Medbring: Måtte / liggeunderlag. Evt. pude og tæppe til
afspændingsøvelserne.
Max. 6 deltagere.

HOLD NR. 22284, 23145
Sted:

J erne Sundhedshus, Jagtvej 47, Esbjerg Ø

Dato:

22284 Fredag kl. 11.00 - 12.30
26. aug., 2. sept., 16. sept., 23. sept.
 3145 Fredag kl. 11.00 - 12.30
2
20. jan., 27. jan., 3. feb., 10. feb.

Antal:

8 lektioner (4x)

Pris:

kr. 455,-(inkl. leje af lokale).

HOLD NR. 22285, 23146
Sted:

J erne Sundhedshus, Jagtvej 47, Esbjerg Ø

Dato:

22285 Fredag kl. 11.00 - 12.30
(start 28. oktober)
 3146 Fredag kl. 11.00 - 12.30
2
(start 3. marts)
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Antal:

8 lektioner (4x)

Pris:

kr. 455,-(inkl. leje af lokale).

Tilmelding på:

Krop og bevægelse

MAVEDANS
FOR BEGYNDERE

HIT FIT DANCE

Tinna Winkel
Kan du lide at danse? - Er mavedans en skøn dans at vælge.
Hvad sker der på et begynderhold?
Udover at opbygge en god atmosfære, hvor vi har det sjovt,
øver vi dansens grundtrin og bevægelser til de medrivende
orientalske rytmer.
Her prøves de isolerede bevægelser, men også de kombinerede.
For at give bevægelse ”lidt liv”, vil der også være fokus på
udtryk som:
Mimik, stemninger der understøttes af armenes og hændernes graciøse bevægelser.
I hver lektion inddrages der en lille meditation/
afspænding:
- Led frigørende bevægelser
- Styrke til coremuskulaturen
- Puls- og konditionstræning
Medbring: Liggeunderlag, bekvemt og løstsiddende tøj
samt en flaske med vand.

Maria Ethelberg
Hit Fit Dance er udviklet af Marianne Eihilt (kendt fra Vild
med dans).
Du får pulsen op og forbrænder en masse kalorier samtidig med du har det sjovt.
Vi tager udgangspunkt i musikken og danser til både 50erne, 60-erne, 70-erne, 80-erne samt de mest moderne
showdance moves fra 00-erne og 10-erne.
Alle de største hits er med og det vil blive svært ikke at
skråle med på sangene.
Hit Fit Dance er for alle aldre og alle niveauer, da der vil
være musik og trin for enhver smag.
Koreografien er forholdsvis simpel og du kan være med,
med din egen fysiske formåen.
Glæd dig til en super, varm og lærerig time, hvor både
pulsen og humøret ryger helt i top!

HOLD NR. 22286

HOLD NR. 22287

Sted:

Sted:

S
 ædding Fritidscenter, Samlingssalen,
Fyrparken 1 B, Esbjerg V

S
 ædding Fritidscenter, Samlingssalen,
Fyrparken 1 B, Esbjerg V

Dato:	Mandag kl. 18.45 - 19.45
(start 12. september)

Dato:	Onsdag kl. 18.45 - 19.45
(start 28. september)

Antal:

30 lektioner (24x)

Antal:

30 lektioner (24x)

Pris:

kr. 1.120,-

Pris:

kr. 1.120,-

www.dofsa.dk

-

Tlf. 43 33 10 80
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Krop og bevægelse

DANS MED AHMED

TEATERSPORT

Ahmed Shalaby
Skal du med?
Ahmed har sin helt egen, smittende og positive tilgang
til det at bevæge sig, så vi lover du får pulsen op og bliver
glad.
Dansen er inspireret af forskellige genre lationdans
”salsa, bachata, merengue”, orientalsk dans, danse
fitness, hip hop m. fl. Du kommer til at bevæge dig til
forførende musik.

Tabita Fyhn Weirsøe
”Vi holder ikke op med at lege, fordi vi bliver gamle - vi
bliver gamle fordi vi holder op med at lege” (Gunner ”NU”
Hansen).
Kan du lide at bruge din krop, få rørt lattermusklerne og
spille sammen med andre?
Så er dette hold måske noget for dig.
Om du er øvet eller nybegynder er lige meget, du er
velkommen.
Vi arbejder med forskellige øvelser fra teatersportens
verden, laver små improvisationsspil og udforsker forskellige områder af teateret.

HOLD NR. 22288, 23147
Sted:

S
 ædding Fritidscenter, Samlingssalen,
Fyrparken 1 B, Esbjerg V

Dato:

22288 Torsdag kl. 18.00 - 18.50
(start 29. september)
 3147 Torsdag kl. 18.00 - 18.50
2
(start 12. januar)

Antal:

8 lektioner (8x)

Pris:

kr. 400,-.

HOLD NR. 22289
Sted:

S
 ædding Fritidscenter, Penalhuset,
Fyrparken 1 F, Esbjerg V

Dato:

Fredag 4. november kl. 18.00 - 20.45
Lørdag 5. november kl. 10.00 - 14.35

Antal:

8 lektioner (2x)

Pris:

kr. 400,-.

Ratebetaling

TILMELDING

Husk du kan tilmelde dig på www.dofsa.dk
eller tlf. 43 33 10 80
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Har du ønske om at dele betalingen i 2 rater,
kontakt da venligst kontoret
på tlf. 43 33 10 80 eller email: ab@dofsa.dk

Tilmelding på:

Workshop

QIGONG INTRO
- ”ENERGIMEDICIN”

LÆR AKUPRESSUR
TIL HUSBEHOV

Jill Christiansen
På denne workshop introduceres du for Qi Gong øvelser
og ”EnergiMedicin”.
Ved regelmæssig træning vil det forøge din glæde, styrke
sin sundhed samt berige dit liv og din livskvalitet.
”EnergiMedicin” er et nyt område med ældgamle rødder
til at fremme sundhed både fysisk og psykisk og er et
system til egenomsorg og selvhjælp.
Ved at lære nogle enkle teknikker, kan du forbedre dit
helbred, tænke klarere og øge din glæde og vitalitet.
Du lærer bl.a. meridian-massage, afspændingsøvelser,
åndedrætsøvelser, fokuseringsøvelser, energiøvelser,
hjertemeditation og meget mere.
Jill Christiansen er bla. uddannet Qi gong instruktør, Yogalærer, Akupunktør, Kostvejleder.
Medbring: Madpakke, drikkevarer, skridsikker yogamåtte,
pude og tæppe (har du ikke en måtte, kan den lejes af Jill
for kr. 40,- eller købes for ca. kr. 150,- pr. stk., så længe
laver haves).
Du vil få udleveret materiale, som kan bruges i din dagligdag - pris kr. 100,- betales direkte til underviseren.
Max. 12 deltagere.

HOLD NR. 22290
Sted:

Jerne Sundhedshus, Jagtvej 47, Esbjerg Ø

Dato:

Søndag 25. september kl. 10.00 - 16.00

Antal:

8 lektioner (1x)

Pris:

kr. 455,- (inkl. leje af lokale).

Jill Christiansen
Nu har du muligheden for at lære hvor du skal trykke på
kroppen for at hjælpe dig og familien med at have det
godt i hverdagen.
Det er let at lære at behandle sig selv for milde symptomer. Hvis du vel at mærke spørger din læge eller behandler til råds, så du ikke overser alvorlige sygdomme.
Som supplement til sund kost, motion, kosttilskud og
hvad du ellers gør af gode ting for dig selv, kan du trykke
og massere forskellige punkter og zoner i ansigtet og på
kroppen.
Trykpunkterne, som rammer de velkendte akupunkturpunkter, er specielt velegnet til problemer, der er under
optrapning, fx smerter.
Du lærer også at udføre energiøvelser (QiGong) og vi
arbejder med åndedrættet.
Jill Christiansen er bla. uddannet QiGong instruktør, Yogalærer, Akupunktør, Kostvejleder.
Medbring: Madpakke, drikkevarer, skridsikker yogamåtte,
tæppe og pude (har du ikke en måtte, kan den lejes af Jill
for kr. 40,- eller købes for ca. kr. 150,- pr. stk., så længe
laver haves).
Tag løstsiddende tøj på som du kan bevæge dig i - da vi
laver lette QiGong og Yogaøvelser undervejs. Vi alslutter
med en afspænding / meditation.
Max. 12 deltagere.

HOLD NR. 22291

www.dofsa.dk

-

Tlf. 43 33 10 80

Sted:

Jerne Sundhedshus, Jagtvej 47, Esbjerg Ø

Dato:

Søndag 30. oktober kl. 10.00 - 14.30

Antal:

6 lektioner (1x)

Pris:

kr. 345,- (inkl. leje af lokale).
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Workshop

DE 5 TIBETANERE
Jill Christiansen
Med “De 5 Tibetanere” får du dit helt eget træningsprogram, som du kan udføre på ca. 15-20 minutter dagligt
derhjemme.

GLADE FØDDER OG
HÆNDER
- Et kursus til både at forebygge og behandle.

“De 5 Tibetanere” er kendt som ungdommens kilde, da
kroppen holder sig bedre i form, når du dagligt udfører
øvelserne.
Vi arbejder med styrke, smidighed, balance, koordination,
kropsbevidsthed, vejrtrækning og afspænding.
Hvis du er syg eller har alvorlige indskrænkninger på dit
bevægeapparat, så er Workshoppen ikke lige for dig. Du
er velkommen til at kontakte DOF Sædding Aftenskole,
hvis du er i tvivl.
Jill Christiansen er bla. uddannet QiGong instruktør, Yogalærer, Akupunktør, Kostvejleder.
Medbring: Madpakke, drikkevarer, skridsikker yogamåtte,
tæppe og flad pude / håndklæde.
Tag løstsiddende tøj på som du kan bevæge dig i.
Kursusmateriale kan købes på kurset - så du kan lave
øvelserne derhjemme.
Pris kr. 70,- pr. person. Der er Copyright på materialet.
Max. 12 deltagere.

HOLD NR. 22292
Sted:

Jerne Sundhedshus, Jagtvej 47, Esbjerg Ø

Dato:

Søndag 27. november kl. 10.00 - 15.15

Antal:

7 lektioner (1x)

Pris:

kr. 395,- (inkl. leje af lokale).

Jill Christiansen
Vi ved hvor vigtige føddernes funktion er for resten af
kroppens funktion, men hvor mange sætter i virkeligheden fokus på dette i praksis?
Fødderne er kroppens fundament - derfor skal de trænes! Fødderne bærer os mange tusind skridt hver eneste
dag.
Fødderne er ofte den glemte del af et træningsprogram
og kommer typisk først i fokus, når de smerter. Det burde
være lige omvendt, da mange problemer i bevægeapparatet kan afhjælpes og bedres ved at træne og forbedre
fodens funktion.
Din balance og hele kroppen er afhængig af at dine fødder fungerer så optimalt som muligt.
Du får masser af redskaber til specifik træning af fødder
og en række øvelser, som du med det samme kan anvende.
Øvelserne udføres både med og uden redskaber og tilgodeser både stabilitet, mobilitet og muskelfunktion.
Forud for de forskellige øvelser gennemgås en screening
af fodens stabilitet, bevægelighed og muskelfunktion.
Herunder en snak om fodtøj og diverse hjælpemidler.
Vores hænder er ligesom fødderne et uundværligt redskab i alt hvad vi foretager os, og det er vigtigt at passe
godt på dem gennem hele livet.
Du får en masse øvelser til at arbejde med dine hænder.
Medbring: Måtte / liggeunderlag.
2 - 5 par fodtøj som du går mest i ude og inde på alle
årstider (eller fodtøj du gerne vil have vurderet).

HOLD NR. 23148
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Sted:

Jerne Sundhedshus, Jagtvej 47, Esbjerg Ø

Dato:

Lørdag 14. januar kl. 10.00 - 14.30

Antal:

6 lektioner (1x)

Pris:

kr. 345,- (inkl. leje af lokale).

Tilmelding på:

Workshop / Essentielle olier

TRAIN BRAIN & BODY
- BE SMART & FIT
Jill Christiansen

VIL DU GERNE VIDE
MERE OM DE
ESSENTIELLE OLIER

Du har nu muligheden for at komme på kursus i hjerneog krops træning.
I denne træningsform kobler vi hjernetræning sammen
med fysisk træning.
Du lærer at stimulere og udfordre dine motoriske,
sensoriske og logiske evner, ved at kombinere den fysiske
træning med forskellige ”hjerneopgaver”.
Moderne hjerneforskning gør os hele tiden klogere på
hjernen og dens formåen og man ved i dag at hjernen kan
trænes hele livet, og jo mere vi udfordrer den, jo mere får
vi igen.
Træningen øger hjernens kapacitet, hvilket giver grundlag for bedre præstationer, øget overblik, mindre stress
og bedre trivsel i hverdagen.
Moderne hjerneforskning har vist at hjernen har plasticitet. Dvs. at hjernen kan regenerere, at den kan udvikle sig
og at vi kan træne den i mange forskellige retninger.
Du kan glæde dig til en dag med masser af sjov og ”udfordrende træning”, masser af grin og til at få en masse
dejlige øvelser med hjem.
Alle kan være med også dine børn fra 8- års alderen.

Mariann Humlebæk
Denne aften er for dig, der er åben for brugen af essentielle olier til at understøtte dit fysiske og mentale
helbred?
Hvis du også hælder mod et naturligt alternativ til den
kemiske håndkøbsmedicin og har lyst til at lytte til kroppens beskeder og understøtte disse på naturlig, holistisk
vis, så vil jeg guide dig i at benytte essentielle olier som
dit eget hjemmeapotek.

HOLD NR. 22293, 23150
Sted:

M
 ødestedet, lokale 2, Sædding Centret,
Esbjerg

Dato:

22293 Tirsdag d. 4. oktober
kl. 19.00 - 20.50
 3150 Tirsdag d. 31. januar
2
kl. 19.00 - 20.50

HOLD NR. 23149
Sted:

Sædding Fritidscenter, Samlingssalen,
Fyrparken 1 B, Esbjerg V

Dato:

Søndag 8. januar kl. 10.00 - 14.30

Antal:

6 lektioner (1x)

Pris:

kr. 335,- / kr. 135,- pr. barn

www.dofsa.dk

-

Tlf. 43 33 10 80

Antal:

2 lektioner (1x)

Pris:

kr. 145,-.

TILMELDING

Husk du kan tilmelde dig på www.dofsa.dk
eller tlf. 43 33 10 80
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Fleksible IT-løsninger
Hos qwerty IT sætter vi kunden i centrum
Vi leverer i alle størrelsesordener, fra den enkelte løsning til en
fuldkommen IT-infrastruktur

- Salg, Service & Support
- Sikkerhed
- Videoovervågning
- Netværk (Kablet, Trådløst, Cloud)
- Hosting (Microsoft 365, Webhosting, Backup)

Ring og hør mere

77 343 370
Malervej 4 ∙ 6710 Esbjerg V
www.qwertyit.dk ∙ info@qwertyit.dk

www.unchain.dk

Vi er klar til at besvare dit opkald

