
Forårsprogrammet 2016 præsenterer ny litteratur fra Øst- til Vesteuropa:
Der iblandt Petrusjevska, der med humor spidder det moderne russiske sam-
fund, den hviderussiske nobelpristager 2015 Aleksijevitjs dokumentar om 1
million russiske kvindelige soldater under 2. verdenskrig samt Herta Müllers
nobelpriste roman om en opvækst i et totalitært styre. Franske Edouard Louis,
som fortæller om et samfund, der først nedsænker sin underklasse i vold og
derefter berøver dem sproget til at beskrive det.
Olavs drømme, norske Jon Fosses anden lille roman af en trilogi, der modtog
Nordisk Råds Litteraturpris 2015. Jane Austens Fornuft og følelse 1811 fra den
engelske romantik om to meget forskellige søstres kærlighedshistorier, som
ydermere kan opleves i en musikalsk opsætning instrueret af Peter Langdal på
Århus Teater i april-maj 2016.
Tredje del af Elena Ferrantes berømte Napoli-krønike om de to barndomsven-
inder Elena og Lila. Vi slutter med to nye anmelderroste romaner fra Island og
Danmark.
Alle kan være med og deltagelse kræver ikke, at man har læst eller læser vær-
kerne!
12 onsdage i Kulturhusets mødelokaler med start 6. jan.
Hold 22 kl. kl. 9.30-12.00, 12 x 2 1/2 time. Pris: 890 kr.
Hold 23 kl. 13.00-15.30, 12 x 2 1/2 time. Pris: 890 kr.

Litteratur ved højskolelærer
Ingeborg Juul Frandsen

Skanderborg

Sprog
Fransk – begyndere
Hold 1 – 22 lektioner (11 gange)
Stine Sommerlund.
Mandag kl. 17.00-18.45 i klassevær.
24 på Niels Ebbesen Skolen.
Vi tager fat på det grundlæggende;
udtalen, et basalt ordforråd samt den
mest nødvendige grammatik. Vi vil i
løbet af kurset indarbejde små dialo-
ger og arbejde med lette tekster, lyt-
teøvelser og sproglege. Kursets sigte
er, at give dig en grundlæggende in-
troduktion til sproget fransk og gøre
dig i stand til at klare hverdags- og
rejsesituationer i Frankrig. Evt. indkøb
af materiale aftales første gang. For-
udsætninger: at du har haft ca. et halvt
års undervisning.
Beg. 25. jan. Pris: 710 kr.

Fransk – let øvede
Hold 2 – 22 lektioner (11 gange)
Stine Sommerlund.
Mandag kl. 19.00-20.45 i klassevær.
24 på Niels Ebbesen Skolen
Fransk, let øvede, henvender sig til
dem, der kan lidt fransk allerede. Vi vil
arbejde på at blive sikre i det, vi har
lært, så ordene kommer lidt nemmere
og der bliver mere overskud til at hu-
ske grammatikken og udtalen også. Vi
vil i denne sæson udvide ordforrådet
og kendskabet til fransk kultur inden
for nye emneområder samt arbejde en
smule ny grammatik ind. Vores fokus
er den mundtlige sprogfærdighed,
men i det omfang kursisterne ønsker
det, inddrager vi lette skriftlige opga-
ver til at støtte indlæringen. Evt. ind-
køb af materiale aftales første gang.
Forudsætninger: at du har ca. 2 års
tilsvarende undervisning.

Beg. 25. jan. Pris: 710 kr.

Fransk - fortsættere
Hold 3 - 33 lektioner (11 gange)
Birthe Ømark.
Tirsdag kl. 17.00-19.45 i klassevær.
23 på Niels Ebbesen Skolen
På dette hold forudsættes et vist
kendskab til fransk gennem praktisk
brug eller omkring 4 års undervisning.
Der lægges stor vægt på fri mundtlig
fremstilling om både de nære emner
og det, der sker omkring os i Verden.
Inspirationen hentes i aktuelle tekster,
let tilgængelig fransk litteratur, historie
og kultur. Udtryksfærdigheden under-
støttes med grammatiske øvelser, der
målrettes de svage punkter. Der er en
let og munter tone, stor rummelighed
og aktiv sprogtilegnelse! Svarer til Ni-
veau B1+.
Beg. 19. jan. Pris: 990 kr.

Yoga
Yoga for
kvinder og mænd
I yoga arbejdes der ud fra en sammen-
hæng mellem krop, sind og ånd. Yoga
gør kroppen smidig, harmonisk og gi-
ver større kropsbevidsthed. Yoga giver
ro og balance i sindet og forbedrer ån-
dedrættet. Vi udspænder og afspæn-
der muskler og sener, mærker energien
i kroppen og dybdeafspænder sindet,
så nærværet kan få plads.
Yoga-undervisningen foregår i
FOF´s undervisningslokale, Vester-
skovvej 4C.
Lagen medbringes.
Påklædning: gymnastiktøj eller træ-
nings-/joggindragt.
Det bemærkes, at hold 4 og 5 er
hensyntagende specialundervisning -
max. 8 deltagere.
Troels Dilling-Hansen
Hold 4 - 26 lektioner (13 gange).
Torsdag kl. 11.00
Hold 5 - 26 lektioner (13 gange).
Torsdag kl. 13.00
Hold 6 - 26 lektioner (13 gange).
Torsdag kl. 19.30.
Hold 4, 5 og 6 beg. 21. jan. Pris: 995 kr.

Sonja Brandt
Hold 7 - 24 lektioner (12 gange).
Mandag kl. 16.45
Beg. 25. jan. Pris: 920 kr.
Gine Binder
Hold 8 - 24 lektioner (12 gange).
Mandag kl. 10.00.
Beg. 18. jan. Pris: 920 kr.
Hold 9 - 24 lektioner (12 gange).
Onsdag kl. 17.15.
Beg. 13. jan. Pris: 920 kr.
Hold 10 - 24 lektioner (12 gange).
Tirsdag kl. 17.00.
Beg. 19. jan. Pris: 920 kr.

Krop &
bevægelse
Spænd op/spænd af
- vitalitet, velvære og ny energi
Velgørende bevægelse for hele krop-
pen. Vi kombinerer udvalgte afspæn-
dingsøvelser, enkle yogaserier, fysi-
opilates, let dans, toning, qi gong,
mindfulness, 5 tibetanere mv. så alle
kroppens systemer vitaliseres/afba-
lanceres. I et varieret program får du
mulighed for at slippe evt. spændin-
ger; aflaste leddene; øge din smi-
dighed, styrke og balance; få dybere
åndedræt, bedre kredsløb, større
kropsbevidsthed og fysisk/mentalt vel-
være. Din livsenergi/qi stimuleres og
dit generelle stressniveau sænkes. Vi
arbejder til musik eller i stilhed; ståen-
de, siddende og liggende. Hver gang
afsluttes med dybdeafspænding.
Der er max. 8 deltagere pr. hold og
der tages hensyn til slid og andre
gener.

Lone Groes
Yoga-undervisningen foregår i FOF´s
undervisningslokale, Vesterskovvej
4C.
Hold 11 - 34 lektioner (17 gange).
Tirsdag kl. 14.00-15.30.
Beg. 26. jan. Pris: 1200 kr.
Hold 12 - 34 lektioner (17 gange).
Tirsdag kl. 15.45-17.15.
Beg. 26. jan. Pris: 1200 kr.

Tai Chi
Fem elementers form
Denne blive tai chi form består af 28
bevægelsesbilleder. De langsomme
bevægelser er en rejse gennem års-
tiderne, hvor menneskets energetiske
forbindelse til naturen udtrykkes. Gen-
nem indlevelse i elementernes energi,
farver og lyd aktiveres livsenergien og
de selvhelbredende kræfter. De har-
moniske bevægelser løsner stress og
spænding. Giver fysisk velvære og ro
i sindet. Muskler og led smidiggøres.
De indre organer styrkes. Lektionen
starter med grundøvelser
Sonja Brandt i FOF´s undervisnings-
lokale, Vesterskovvej 4C.
Hold 13 - 24 lektioner (12 gange).
Tirsdag kl. 19.00-20.45.
Beg. 26. jan. Pris: 920 kr.

Efterfødselsbevægelse
Kom godt i gang efter fødslen, hvor
hele kroppen bliver arbejdet igennem.
Der vil være fokus på kropsbevidst-
hed og bækkenbundsmusklerne,
samt træning af ryg- og mavemusk-
lerne. Vi kommer omkring kropshold-
ning, balance og stabilitet.
Gine Binder i FOF´s undervisningslo-
kale, Vesterskovvej 4C.
Hold 14 - tirsdag 26. januar.
kl. 10.00-11.30.
Hold 15 - tirsdag 29. marts.
kl. 10.00-11.30.
Pris: 600 kr. for 8 x 1 1/2 time.

Blandede
hold
Speedbådskørekort
På dette kursus vil der blive mulighed
for at tage speedbådskørekort. Pen-

sum omfatter de stillede krav fra Di-
rektoratet for søfartsuddannelse. Der
vil blive mulighed for praktisk øvelses-
sejlads på Skanderborg Sø. Efter endt
kursus bliver der arrangeret teoretisk
og praktisk prøve. Ud over kursusge-
byr må der påregnes udgifter til un-
dervisningsmateriale samt prøvegebyr
til Søfartsstyrelsen. Kurset afholdes i
samarbejde med Skanderborg Sejl-
og Motorbådsklub.
Hold 16 v. Regnar Høg John-
sen i Sejlklubbens klublokale,
Sølystvej 32.
15 lektioner (5 gange)
Mandag kl. 19.00-21.45.
Beg. 11. april. Pris: 700 kr.

Maleri og tegning
Oplev glæden ved at tegne og male.
Lær om de grundlæggende elemen-
ter i maleri og tegning, få individuel
vejledning og bliv bedre til at se på
kunst. Der kan arbejdes med oliema-
ling, akrylmaling og akvarel efter eget
ønske. For begyndere og øvede.
Bodil Sohn
i formningslokalet på Morten Børup
Skolen mandag kl. 19.00-21.45.
Hold 17 - 30 lektioner (10 gange).
Beg. 18. jan. Pris: 920 kr.

Slægtshistorie
Letøvede – begyndere kan også
være med
På kurset læsetrænes gotisk
håndskrift af tekster fra 1700 og
1800 tallets kirkebøger, folke-
tællinger og skrifter samt kilder til ejen-
domshistorie. Der orienteres om, hvor
arkivalierne findes i arkiverne, ligesom
der også informeres om søgemulighe-
der på internettet. Eksempler på op-
slag i de scannede kilder på internettet
kan vises efter behov.
Der undervises på Historisk Arkiv,
Adelgade 46 i Skanderborg.
Kirsten Thomsen.
Hold 18 - 24 lektioner (8 gange).
Onsdag kl. 9.00-11.45.
Beg. 20. jan. Pris: 740 kr.

Slægtshistorie
Øvede/viderekommende
På kurset læsetrænes 1600-1800 tal-
lets gotiske håndskrift ved eksempler
fra nævnte periode, det være sig do-
kumenter omhandlende personer og
ejendomshistorie m.m. Der orienteres
om, hvor arkivalierne findes i arkiver-
ne, ligesom der også informeres om
søgemuligheder på internettet.
Der undervises på Historisk Arkiv,
Adelgade 46 i Skanderborg.
Kirsten Thomsen.
Hold 19 - 27 lektioner (9 gange).
Mandag kl. 9.00-11.45.
Beg. 11. jan. Pris: 835 kr.

Thailandsk mad i det
danske køkken
Få ny inspiration til din madlavning. Nem
og lækker mad til hverdag og fest. Let og
billigt at lave. Hvis retter med chili, hvid-
løg, ingefær, kokosmælk, ris eller nudler
er noget, du kunne tænke dig at lave, så
er dette madlavningskursus lige noget for
dig. Du lærer, hvordan du selv sammen-
sætter etter og du lærer at anvende thai-
landske krydderier. Du lærer også at lave
ernæringsrigtig og kaloriefattig mad. Som
en del af kurset lærer du, hvor du køber in-
gredienserne og mange af ingredienserne
bruges i former for naturmedicin.
Pris for råvarerne er kr. 85,- pr.
gang.
Hold 20
v/Waraporn Larsen
i husholdningslokalet på Niels Ebbe-
sen Skolen.
Onsdag kl. 18.00-20.45.
Kurset, som er for fortsættere, kører
hver anden uge i alt 6 gange: 18 lekti-
oner. Pris: 620 kr.
Beg. 20. jan. og fortsætter 3/2, 2/3,
16/3, 13/4 og 27/4.

Blomster
Buketter
Har du lyst til at lære mere om, hvor-
dan dine blomster tager sig bedst ud
- så meld dig til et kursus i at lære at
binde buketter og lave buketstativer.
Hanne Grünhut
Søndag d. 10. april kl. 9.30 i Jagtfor-
eningens lokale på Vestermølle, Od-
dervej 80
Hold 21 - 5 lektioner. Pris: 250 kr.

Specialundervisning
I samarbejde med Skanderborg Kommune tilbydes GRATIS specialundervis-
ning for voksne som kompenserende undervisning.
Tilmelding og information: FOF Aarhus, tlf. 8612 2955

Svømning for bevægehandicappede
Svømmeundervisningen i alm. bassin foregår mandag i Skanderborg Svøm-
mehal kl. 14.00-16.00. De deltagere, der ikke kan klare offentlig transport,
kan få en kørselsordning hos FOF Aarhus.

Ring efter specialbrochure og ansøgning på tlf. 8612 2955, FOF Aarhus.

Tilmelding: på mail: jgaden@vip.cybercity.dk
eller telefonisk på FOF´s tlf. 86 52 10 18.
Mandag-fredag bedst mellem kl. 10.00-12.00
Leder: John Gaden, Oddervej 34, 8660 Skanderborg.
Når holdet er startklar, bliver der tilsendt et indbetalingskort. Kvittering med-
bringes den første mødedag. Prisen for at deltage i undervisningen er angivet
ved hvert enkelt kursus. Lærebøger og undervisningsmaterialer betales af
deltagerne. Deltagere fra andre kommuner er også meget velkomne.
OBS! På nogle hold er der kun få ledige pladser.

som er et samarbejde mellem AOF, FOF, LOF og Skanderborg Bibliotek
afholder i efteråret 3 debataftener i Kulturhuset.
Billetbestilling hos Skanderborg Bibliotek, tlf. 8794 2960.

Tirsdag 19. januar kl. 19.00
Råstyrke - da livet slog en tumorkolbøtte
Michelle Hviid er en gennemført autentisk foredragsholder, der formår
at trække store grin samtidig med at hun holder publikum nærværende
med hudløst ærlige fortællinger.
Råstyrke er titlen på Michelles nyeste bog og foredrag, som tager afsæt i
bogen, der lynhurtigt er blevet en bestseller.
I foredraget fortæller Michelle om, hvordan oktober 2014 blev et ven-
depunkt i hendes liv. Her fik hun nemlig konstateret en godartet tumor i
hovedet. To måneder efter blev hun opereret og herefter gik det meste galt.
Fra det gode liv som eftertragtet og skarp foredragsholder og blogger, blev
hun nu halvdøv, delvis lam, uden en krone på lommen og ikke i stand til at
kende sine egne børn.
Billetpris: 130 kr.

Tirsdag 1. marts kl. 19
Selvfølgelig skal hun bo sammen med mig
Lotte Heise - Foredraget ”Selvfølgelig skal hun bo sammen med mig -
om at bo med sin handicappede mor”. Igennem 3,5 år har Lotte Heise boet
sammen med sin handicappede mor, der i februar 2011 fik en blodprop,
som medførte en total højreside lammelse og Ekspressiv Afasi.
”Det betød at min superseje mor, fra at være et normalt fungerende
menneske, ikke kunne ret meget selv, udover at hun mistede evnen til at
tale. Hun forstår alt, men udtrykker sig umådelig begrænset. Det mentale
fængsel syntes jeg var så synd for hende, at jeg lejede et hus, hvor hun
kunne bo sammen med mig og mine dengang 14-årige tvillinger.
Det har været en lang, svær, anstrengende, men også livsgivende og smuk
rejse. Vi har grinet, grædt og kæmpet og det har været det hele værd, men
da også en pris at betale!
Hør Lotte fortælle om sin og hendes mors rejse igennem 3,5 år i et usæd-
vanligt bofællesskab, med tvillingedrenge, krybdyr, edderkopper og et par
katte. Der kommer til at blive fældet en tåre, grint og masser at tænke over!
Billetpris: 130 kr.

Torsdag 31. marts kl. 19.00
Fra skolebænken til cirkusteltet
Søren Østergaard - skuespiller, komiker, instruktør, cirkusdirek-
tør - ja, sådan kan man blive ved, viften er bred og lysten til mere
er stor!
Siden barnsben drømte Søren Østergaard om et liv på de skrå brædder.
Og drømmen blev meget tidligt realiseret. Søren Østergaard var ganske
ung, da han slog igennem som skuespiller og komiker. Hr. Østergaard har
nu mere en 30 års erfaring på bagen. Han har givet os uforglemmelige
karakterer som Gas- & vandmesteren, Bager-Jørgen og Smadre-Manden.
Årene er gået, men der har aldrig været tvivl: Søren Østergaard er en
dygtig, alsidig skuespiller, der gennem hele sin karriere har været aktuel i
teater- og underholdningsbranchen.
(nedenstående afsnit må udelades, hvis ikke der er plads)
Oplev Søren Østergaard i et helt nyt og meget underholdende foredrag
- om løst og fast; alt og intet - men nok mest om Sørens eget liv fra skole-
elev til cirkusdirektør - og alt det der kommer ind imellem.
Billetpris: 130 kr.
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