DOF Nørhald Aftenskole

www.norhaldaftenskole.dk

DOF Nørhald Aftenskole byder velkommen til sæsonen 2017-18 !
DOF Nørhald Aftenskole byder dig velkommen til en ny sæson. Husk, at Aftenskolen er styret af brugerne, og
derfor er åben overfor nye forslag. Har du en ide til et kursus, så kom med dit forslag – måske kan vi få samlet et
hold. Du må også meget gerne komme med et emne til en foredragsaften
Vi er medlem af Dansk Oplysnings Forbund, som er uafhængig af partipolitik.
- så velkommen til alle.

Palle Johansen
Aftenskoleleder
86 41 19 92
ambladt@stofanet.dk

Anna Mette Bladt

Vi byder efteråret velkommen med en lang række kurser – både nye tiltag og gamle kendinge. Der skulle være lidt
for en hver smag, hvad enten man er til hæklenål eller motorsav.
Som mange andre aftenskoler og foreninger landet over, har vi valgt ikke at få husstandsomdelt kataloget i år. Vi
havde en fornemmelse af, at kataloget ikke blev brugt på samme måde som tidligere, mange slog op på nettet i
stedet for.
Man kan læse om kurser og foredrag på vores facebookside eller hjemmeside, og der kan kataloget også hentes til
download.
Men hvis nogen gerne vil have en papirudgave, så kontakt os endelig, så sender vi den med posten.
DOF Nørhald Aftenskole dækker et stort område, og vi forsøger at slå kurser op, hvor folk bor. Så hvis du synes, at
der mangler et kursus i lige netop dit område, så kontakt aftenskolen. Hvis der kan samles et hold på stedet, kan
der sandsynligvis også skaffes et lokale og en underviser.
En anden måde, hvor du kan støtte og påvirke aftenskolen, er ved at møde op på generalforsamlingen, der i år er
den 25. oktober kl. 18-19. Det finder sted på CSV Randers, Salbakken 7, hald, 8983 Gjerlev (Hald gamle skole). Efter
generalforsamlingen er der foredrag samme sted, i foredragsrækken ”Højskolesangbogen og...”.
Velkommen til en ny sæson i DOF Nørhald Aftenskole!
Emmy Madsen, bestyrelsesformand
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Tilmelding
- Du kan tilmelde dig på tlf. 86 41 19 92 (aftenskoleleder Palle Johansen eller Anna Mette Bladt)
- Du kan tilmelde dig på e-mail: ambladt@stofanet.dk
- Du kan se vores kursusoversigt på hjemmesiden: www.norhaldaftenskole.dk og tilmelde dig der
Tilmeldingerne skal helst være aftenskolen i hænde senest 14 dage før holdet starter.
Husk: ingen undervisning i skolernes ferier – med mindre andet er angivet.
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Krop og bevægelse
Blid Yoga
Holdet er for dig, der gerne vil opøve indre ro. For dig, der gerne vil lære vejrtrækningsøvelser og blide, men
effektfulde yoga-bevægelser med fuld respekt for din krops anatomi.
Det giver plads baåde til dig, der er blevet opereret, har en arbejdsskade, har haft stress eller dig, der blot vil give
dig selv tid til at komme ned i gear, øge din kropsbevidsthed og opnå større overskud samt mere bevægelighed.
Blid yoga har fokus paå koblingen mellem sind og krop – for balance i hverdagen – via yoga, meditation og
afspænding.
Undervisningen tager afsæt i restorativ/Hatha Yoga og Yin Yoga, drysset med mindfuldness.
Underviser Line Ea Thisted, 43 år, Randers.
Tlf 2988 6838. Mail line8thisted@gmail.com
Husk tæppe, måtte og behageligt tøj
122
Korshøjcentret, Harridslev
Mandag 9:30-11:00
12 gange

Start: 4. september
900 kr.

123
Korshøjcentret, Harridslev
Mandag 11:00-12:30
12 gange

Start: 4. september
900 kr.
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Pilates for seniorer
Pilates er et system af stræk og styrkeøvelser. Øvelserne styrker musklerne, gør dem udholdende og spændstige,
giver bedre kropsholdning, smidighed og balance. Formålet med øvelserne er at genopbygge den naturlige stilling
i rygsøjlen og nedsætte unødige spændinger i kroppen.
Underviser Marianne Mertz
131
Spentrup Hallen
Tirsdag 11:30-12:45
11 gange før nytår og 11gange efter
Dette hold udbydes i samarbejde med FOF Spentrup

Start: 19. september
1.130 kr.

Mad med mere…
Madlavning for mænd
Kurserne henvender sig til mænd som gerne vil lave mad sammen med andre, og lære lidt om hvordan man laver
en nem aftensmad med nutidens kendte råvarer. Kursuserne er for alle som har lidt interesse i mad , nybegyndere
og fortsættere.
Materialeudgifter (madvarer) 50-60 kr. pr. gang.
102
Harridslev
42 lektioner
Korshøjskolen, Harridslev. Husgerningslokalet.
Annette Wollesen, Lem. Tlf. 21 26 94 90, aogkwollesen@gmail.com
Tirsdag 18:45-21:50 (ulige uger)
Start 12. september
12 gange
1.540 kr.
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Musik
Guitar
Har du en guitar og har du lyst til at spille, er det den eneste forudsætning, du behøver. Du lærer akkorder og
sammenspil og evt. noder, hvis det ønskes. Kursets forløb bygges op om dine ønsker og din kunnen. Du bliver
indplaceret på hold med ligestillede, idet hold oprettes, når mindst 4 deltagere er tilmeldt. Der gives også
individuel undervisning. Undervisning på bas kan også tilbydes.
Specielle kurser for f.eks. dagplejere kan oprettes.
Undervisningen begynder i uge 38 og foregår på mandage, tirsdage og onsdage. Tidspunktet aftales efter
tilmeldingen.
Underviser : Jan Naaijen, Randers. Tlf.: 61 38 99 39
301
Korshøjskolen, musiklokalet
24 lektioner
1.080 kr.

Keyboard eller bas
Efter forespørgsel kan keyboard- og basundervisning også tilbydes.
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Klaver
Der oprettes hold for nybegyndere, fortsættere og for de, der ønsker at genopfriske klaverspillet, samt evt. becifre.
Dog undervises der individuelt. Der kan tilbydes kammermusik på klaver, dvs. 4-hændigt klaverspil for
nybegyndere og øvede. Det er dejligt at være to om et stykke musik, og det lyder rigtig godt. Der gives også
individuel undervisning.
Underviser: Theresa Bracher Wolf , tlf. 25 67 42 25
Undervisningen foregår tirsdag eller torsdag. Tidspunktet fastlægges under hensyn til deltagernes ønsker.
321
Korshøjskolen
10 gange

kr. 1.200,-

Klaver for børn og forældre
Undervisningen tager især sigte på børnenes musikalske udvikling, som børn og forældre skal arbejde sammen
om. Undervisningen skal fremme fælles-skabet gennem musikken. Undervisningstiden følger elevernes skoleår.
Underviser: Theresa Bracher Wolf tlf. 25 67 42 25
Undervisningen starter i uge 34, den 22. august. Undervisningen foregår tirsdag eller torsdag. Tidspunktet
fastlægges under hensyn til deltagernes ønsker.
341
Korshøjskolen
10 gange

kr. 1.200,- pr. barn/voksen-par.

Nye hold starter efter jul, i uge 2, den 9. januar:
351
Korshøjskolen
10 gange

kr. 1.200,- pr. barn/voksen-par.

"Photo: © Copyright Steinway & Sons", CC BY-SA 3.0,
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SwingBanden
Bigbandet SwingBanden har p.t. 18 medlemmer, der alle er øvede amatører.
Orkestret arbejder
hovedsageligt med jazz fra 1930’erne, -40’erne og -50’erne. SwingBanden giver jævnligt koncerter; f.eks. i Randers
Ugen hvert år i august og i Værkets foyer i Randers. Orkestret engageres også til at spille dansemusik til firmafester
og private fester.
Holdet er startet, men kan ind imellem tage nye deltagere med.
Underviser: Karmen Roivassapp, karmen.roivassapp@gmail.com
Hold 330
Rismølleskolen
40 gange

Mandag kl. 19-21:45
kr. 1.100,-

Mainstream Big Band, Randers

Bigbandet spiller musik fra den gyldne tid i 1930’erne og 1940’erne, hvor bigbandmusikken havde sin storhedstid.
Som holdet er lige nu, består det af jazzmusikere, der har præget jazzlivet i Randers gennem mange år, men der
optages jævnligt musikere som nye deltagere.
Underviser: Finn Odderskov, finn.odderskov@tdcadsl.dk
Hold 332
Tandhjulsfabrikken, kantinen
40 gange

Onsdag kl. 19-21:45
kr. 2.000,-

Randers Jernbaneorkester

Orkesteret er et harmoniorkester dvs. både messinginstrumenter, træblæsere, og slagtøj. P.t. er vi 32 medlemmer,
der alle er øvede amatører.
Vi har et meget varieret repertoire, der gør at vi kan spille til lidt af hvert.
Orkester har ca. 6-10 koncerter årligt.
Kontakt os hvis du har lyst til at prøve at spille med.
Underviser og dirigent: Boris Kertsman
Kontakt: rjodsb@gmail.com, hjemmeside: www.rjodsb.dk
Hold 335
Lokale ved Randers Banegård
40 gange

Torsdag kl. 19-21:45
kr. 2.000,-

Brug hænderne
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Strikke og hæklekursus
På kurset kan du få hjælp og inspiration til at komme videre med dine ufærdige eller nye projekter. Der vil også
være mulighed for at lære nye tekniker, f.eks. magic loop, slå op og luk af på forskellige måder, farveskift og
montering. Medbring garn, strikkepinde/hæklenåle og opskrifter.
Er du begynder så vil du få lært de grundlæggende teknikker, og få hjælp til at komme i gang med et projekt.
Der vil være mulighed for at købe materiale på kurset.
Underviser: Lone Lundorff
Hold 401
Korshøjcenteret
Lørdag den 4. november kl. 10-15

kr. 320,-

Hold 402
Korshøjcenteret
Lørdag den 24. februar kl. 10-15

kr. 320,-

Disse hold udbydes i samarbejde med FOF Spentrup
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Strikkekursus for uøvede
Hvis du ikke kan strikke, men gerne vil lære det, så du f eks kan strikke en af de meget populære klude i bomuld,
er dette kursus lige noget for dig.
På kurset får du mulighed for at lære:
at slå masker op og lukke af
at strikke ret og vrang
og mere skal der ikke til for at strikke en klud.
Du vil også lære at "læse" en strikkeopskrift, forstå alle de forskellige forkortelser der kan være i en opskrift.
Hvis ikke du selv har garn og pinde med kan de købes hos mig.
Underviser: Lissi Benonis, 22 96 97 63, lissi@dlgmail.dk
Hold 403
Korshøjcenteret
Lørdag den 23. september kl. 10-15

kr. 320,-

Hold 404
Korshøjcenteret
Lørdag den 14. oktober kl. 10-15

kr. 320,-

Hold 405
Korshøjcenteret
Lørdag den 3. februar kl. 10-15

kr. 320,-

Hold 406
Korshøjcenteret
Lørdag den 10. marts kl. 10-15

kr. 320,-
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Sykursus
Er du total hjælpeløs med nål og tråd er dette kursus måske noget for dig.
På kurset får du mulighed for at lære f eks:
at lave små reparationer
at skifte en lynlås
at lægge bukser op eller ned
måske har du brug for at lære at sy knapper i.
Inden kursusstart vil jeg gerne høre hvad du vil arbejde med, så jeg kan have materialer med, det kan være lynlåse,
knapper, måske noget stof til at reparere et hul eller en revne med.
Underviser: Lissi Benonis, 22 96 97 63, lissi@dlgmail.dk

Hold 407
Korshøjcenteret
Lørdag den 7. oktober kl. 10-15
kr. 320,-

Disse hold udbydes i samarbejde med FOF
Spentrup

Hold 408
Korshøjcenteret
Lørdag den 11. november kl. 10-15
kr. 320,Hold 409
Korshøjcenteret
Lørdag den 24. februar kl. 10-15
kr. 320,Hold 410
Korshøjcenteret
Lørdag den 17. marts kl. 10-15
kr. 320,-

By Albert Anker - Corel Professional Photos CD-ROM, Public Domain,
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Knipling
Et spændende kursus for både begyndere og viderekomne. Undervisningen er individuel og vi arbejder med både
de gamle og nye former for knipling.
Vil du gerne vide mere om undervisningen, er du velkommen til at ringe til underviser Inger Veng, tlf. 86 43 48 83
eller 22 28 48 83 efter kl. 17.00.
420
Korshøjcenteret. Harridslev
Mandag 18.15-21.00
Start: 18. september
20 gange
2.040 kr. Evt. i 2 rater
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Pileflet
Advent – jul og pileflet
Med naturens materiale og pilegrene i forskellige farver kan du lære at lave en smuk dekoration eller
advendtskrans.
Du kan flette en kurv, fad eller anden basis eller medbringe din egen yndlings-skål hjemmefra som basis for din
december-dekoration.
Der bliver undervist i andre julefletterier – engle – stjerner – hjerter - kugler og stativer og små juletræer på
jernstativ om kan pynte i krukkerne udenfor.
Du må gerne medbringe en skarp rosensaks – dolk eller kniv.
Jeg medbringer pil - naturmaterialer – gran - kogler mm, men brug gerne hvad du selv finder i skov og have.
Værktøj kan lånes på kurset.
Underviser: Margit Halkjær Kristensen, Mejlby, tlf. 60 82 80 77 halkjaer.m@hotmail.com
Hold 452
Korshøjskolen, Harridslev. Lokale 14
Lørdag den 18. november kl 9:00-16:30
Dette hold udbydes i samarbejde med FOF Spentrup

405 kr.

Inspiration til forårets fletterier
Lige netop i marts måned står pilen flot med sit fine farvespil, og der kan flettes små træer, som kan slå rod i
krukkerne og senere plantes ud i haven til glæde i mange år.
Der vil være mulighed for at flette andre ting til haven og terrassen – plantestativer - små lygter – kludderkurve –
kugler eller skulpturelle dyr og figurer kun fantasien sætter grænser.
Medbring krukker med jord – skarp rosensaks – kniv eller dolk
Jeg medbringer frisk pil i forskellige farver og længder til alle formål
Der skal påregnes en beskeden materiale udgift
Underviser: Margit Halkjær Kristensen, Mejlby, tlf. 60 82 80 77 halkjaer.m@hotmail.com
Hold 453
Korshøjskolen, Harridslev. Lokale 14
Lørdag den 10. marts kl. 9-16:00
Dette hold udbydes i samarbejde med FOF Spentrup

400 kr.
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Skulptur med motorsav
Du lærer forskellige skæreteknikker og får mulighed for at afprøve motorsave med specialsværd til skulptur og
andet håndværktøj til skæring og finish. Alle når at lave to skulpturer: 1. dag efter trin for trin demonstration og 2.
dag efter eget design. Løbende snak om værktøj, design, filing osv. Medbring standard motorsav og personligt
sikkerhedsudstyr. Har du ikke en sav kan du låne en. Special save og andet værktøj lånes
Husk også madpakke. Undervisningen foregår i skoven.
Underviser: Niels Einar Petersen, tlf. 22 51 37 98 www.saveniels.dk
Hold 455
Mødested: Nørreskovvej 39, Støvring, 8930 Randers NØ
Lør.-søndag den 21-22. oktober kl. 9-16
975 kr.
Udgifter til træ, forbrugsstoffer og andre materialer afregnes direkte med underviseren.
Dette hold udbydes i samarbejde med FOF Spentrup

Jagt og natur
Kurset henvender sig til vordende jægere, der ønsker at erhverve jagttegn. Der undervises teoretisk i
vildtkendskab, våben, jagtlov, vildtbiologi, natur og
vildtpleje m.m., samt praktisk på skydebane, hvor du stifter bekendtskab med skydning, afstandsbedømmelse,
våbenbehandling m.m.
Der må påregnes ekstra udgifter til materialer (bl.a. håndbog).
Unge under 18 år kan følge kurset via ungdomsskolen.
Underviser: Peter Vinther, Ø. Tørslev, tlf. 24 42 94 93
551
Sted: Nyholmsvej 12, Dronningborg
Tirsdag 18.00 - 20.45
Start: 31. oktober
20 gange
2.250 kr.
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Slægtsforskning
Slægtsforskning for dig, der gerne vil vide mere om dine aner.
Har du arbejdet lidt med slægtsforskning? Har du problemer med den gotiske håndskrift?
Har du behov for genopfriskning af tilgængeligt kildemateriale, eller skal du bare have et lille skub for at komme
videre?
På dette kursus vil vi tage udgangspunkt i kursisternes problemer med slægtsforskningen, og så vil vi øve os i at
læse gotisk skrift.
Det meste af tiden vil være afsat til egen forskning med mulighed for støtte og vejledning. Har du egen bærbar pc,
er det en fordel at medbringe denne.
Underviser Jes Kjersgaard
Hold 201
8 gange, 4 før nytår og 4 efter nytår.
Blicherskolen, Spentrup
Start: 11. oktober

tirsdag kl. 19:00-21:00
960 kr.

Dette hold udbydes i samarbejde med FOF Spentrup

Lær at lave en fotobog
På kurset gennemgås CEWE’s gratis program til fremstilling af fotobøger, og du får god tid til at øve dig med dit
eget bogprojekt.
Vi kommer gennem hele processen - fra download af softwaren, valg af bogformat, overførsel af billeder,
redigering af bogen – og til sidst vises, hvordan den færdige bog bestilles.
Du medbringer selv en computer, som du kan betjene – og nogle elektroniske billeder du vil arbejde med. Det kan
være billeder, der rent faktisk skal blive til en bog – eller blot nogle du kan øve dig med.
Alternativt kan du melde dig til sammen med én, der har en computer, og så arbejder I sammen.
Godt halvdelen af tiden er afsat til at arbejder selv – med mulighed for at spørge underviseren.
Alle, der deltager i kurset, får en værdikupon på 300,- kr., som kan bruges ved bestilling af en fotobog på
www.onlinefotoservice.dk – dermed bliver kurset jo næsten gratis.
Underviseren medbringer forskellige typer fotobøger, så du kan se kvaliteten.
Underviser Dirch Lind
Hold 203
Blicherskolen, Spentrup
kr. 320,
Tirsdag den 7. november 2017 kl. 17.00 – 21.30
Dette hold udbydes i samarbejde med FOF Spentrup
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Hvad skal vi læse i vinter?
Nu hvor det for alvor er blevet efterår, er det tiden til at sidde med en god bog i sofaen, med en dampende
kaffekop foran sig. Men hvad skal vi læse i år?
Ligesom i de ti sidste år, har Randers Bibliotek lovet os en hyggelig aften, hvor bibliotekar Eva Becker kommer med
gode ideer til vinterens læsning. Der præsenteres et bredt udvalg af nye bøger som inspiration til
mange timer i selskab med en god bog.
Så kom og få inspiration til din vinterlæsning.
812
CSV Randers, (Hald gl. Skole), Salbakken 7, Hald, 8983 Gjerlev
Onsdag den 22. november kl. 19.00
Bibliotekar Eva Becker
Dette arrangement er en debatskabende aktivitet, støttet af Randers Kommune.
Arrangementet er gratis, men af hensyn til planlægningen bedes du melde dig til senest den 15. november
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Foredrag: Højskolesangbogen og...
Foredragsrækken “Højskolesangbogen og…” har igen i år et alsidigt udvalg af
både underholdende og debatskabende foredragsholdere, så vi byder velkommen til gamle og nye deltagere.
Onsdag den 20. september kl. 19:30 :
”Et spændende liv på godt og ondt” Bitten Laubjerg
Bitten Laubjerg er vendelbo og voksede op i Løkken, hvor forældrene havde et badepensionat. Det blev en
arbejdsom barndom og ungdom, hvor pudsige gæster blev en del af hverdagen.
Senere blev hun lærer, og det meste af sit liv underviste hun de unge mennesker, som vi i dag kalder
udviklingshæmmede.
En jordomrejse efter endt lærereksamen varede 1½ år, hvor ægteparret kørte 30 000 km i et folkevognsrugbrød.
I 1974 adopterede ægteparret 2 søstre fra Korea. Da pigerne blev store, bestemte Bitten sig til at finde den familie,
som havde sagt farvel til pigerne. Det lykkedes. Året efter tog pigerne med derud, og det blev et gribende gensyn
mellem familiemedlemmer, som i mere end 20 år havde levet på hver sin side af jorden.
Året efter tog den yngste pige sit eget liv. I foredraget kommer Bitten ind på, hvordan man som mor kommer
igennem en så ufattelig tragedie.
Onsdag den 25. oktober kl. 19:30 :
”Grevinde Danner”, Jørn Buch
De fleste danske frygtede for den senere kong Frederik VII, da han arvede tronen efter sin far i 1848. Han havde da
ført et ret utilpasset liv langt fra alle konventioner for en kronprins. Specielt var mange forargede over hans forhold
til Louise Rasmussen, som han som konge ophøjede til at være grevinde Danner. I dag er der ingen der er i tvivl
om, at det var grevinde Danner, som sørgede for at holde skik på kongen – uden hende ville han være gået i
hundene.
Foredraget vil gøre rede for de to personers liv og skæbne, om hvordan de kom i kontakt med hinanden og
hvordan de begge gennem hele deres liv støttede hinanden i glæder og sorger. Grevinde Danner overlevede sin
mand i mange år, men var stadig udstødt af det datidige såkaldte bedre borgerskab. Hun blev yderst velhavende
og sørgede til gengæld for, at mange unge piger kunne få en bedre skæbne gennem sine Danner-stiftelser.
Før foredraget, kl. 18-19, vil der blive holdt generalforsamling for aftenskolen. Alle er velkomne – kom og gør
din indflydelse gældende.

Onsdag den 29. november kl. 19:30:
”Livsglæde og livsmod ”, Bjarne Nielsen Brovst
Brug livsglæden. Den er gratis. Den er vitterligt til, men ofte er det den syge, den handicappede, som skal fortælle
den raske, hvor lyset skinner. Livet er en udfordring. Livsglæde er at sige ja til livet, mens man har det. Husk det!
Bjarne Nielsen Brovst har tidligere holdt foredrag i vores foredragsrække, og han er en af de foredragsholdere, der
bliver nævnt hvert år, når vi beder om forslag til det kommende års program.
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Onsdag den 7. februar kl. 19:30
”De gode mænd”
Det fantastiske musikalske orkester ’De Gode Mænd’ har fejret deres 25 års jubilæum. Orkestret har optrådt nær
og fjern, og er kendt for deres underholdende koncerter
Publikum ved sjældent, hvad programmet står på, når de skal til koncert med ’De Gode Mænd’. –Men en ting er
sikkert; Det bliver altid underholdende..
For 25 år siden, da Bent Walbum fyldte 50 år, indbød han mange venner til en stor fest. Han skrev blandt andet i
invitationen: ”Hvis du har et musikinstrument med, så er du ’ En god mand”’. -Og så var der plantet et frø, der
blev til herreorkesteret ” Bingo Ib og de gode Mænd”. Sidenhen blev den første del af navnet slettet, og orkestret
har siden da kaldt sig ’De gode Mænd’.
Onsdag den 21. marts kl. 19:30
”Provinsens gensvar. Om landboliv på det modernes betingelser”, Johs. Nørregaard Frandsen, professor i
litteratur- og kulturvidenskab ved Sydjysk Universitet
I 1950’erne boede halvdelen af den danske befolkning på gårde eller i landsbyer. ’Ude på landet’ var midten af
verden, som rummede gården, brugsforeningen, sognet, kirken og det lokale liv.Betydelige dele af Danmark
betragtes i dag som ’udkanter’, altså udviklingssvage områder, fordi den såkaldte urbanisering er tidens absolutte
hovedtendens. Unge vandrer i stadig større omfang mod byerne, hvor de uddanner sig og slår sig ned.
Man kan sætte sig ned og jamre i et væk over denne udvikling (eller afvikling), men man kan også betragte det som
en mulighed for at gentænke de vilkår, vi lever under. Det sker i en form, hvor humor og ironi inddrages.
Johs. Nørregaard Frandsen er professor i litteratur- og kulturvidenskab ved Sydjysk Universitet
Foredraget lægger op til debat
800
Sted: Hald-Kærby Centralskole (CSV Randers), Salbakken 7, Hald, 8983 Gjerlev
Tilmelding gælder alle 5 foredrag. Pris for hele foredragsrækken: 350 kr.
Det er også muligt blot at komme til et enkelt foredrag. Da er prisen kr. 100.
Husk selv at medbringe kaffe/the, brød og service.

Generalforsamling
DOF Nørhald Aftenskole er din aftenskole. Kom og gør din indflydelse gældende på generalforsamlingen, der
afholdes onsdag den 25.oktoberr kl. 18-19 i aulaen på CSV Randers (Hald gamle skole). Her kan du møde
bestyrelsen, og komme med nye ideer, samt ris og ros. Vi forventer deltagelse af mindst én fra hvert hold.
Alle oplysninger
om de enkelte hold gives ved henvendelse til aftenskolens leder Anna Mette Bladt, Skelagervej 158C, 8200 Århus
N, tlf. 86 41 19 92, ambladt@stofanet.dk
Se programmet samt de sidste nyheder på hjemmesiden: www.norhaldaftenskole.dk
Du er også velkommen til at kontakte holdets lærer.
Aftenskolens bestyrelse
er aftenskolens myndighed og har følgelig ret stor indflydelse på, hvorledes Nørhald Aftenskole drives m.h.t.
kursustilbud og økonomi. Skulle du være utilfreds med et eller andet, eller har du en god idé, henvend dig da til et
af bestyrelsen medlemmer, som er:
Emmy Madsen (formand), Mejlby. Tlf. 40 96 97 37
Lissi Benonis, Knejsted. Tlf. 22 96 97 63
Sonja Bang Nielsen, Hald, 86 47 43 78
Ellen Jakobsen, Hald. Tlf. 86 47 44 82
Elly Dollerup, Øster Tørslev. Tlf. 29 91 63 75
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Tilmelding
Du kan melde dig til ved at bruge blanketten overfor, eller du kan ringe, skrive eller maile til aftenskolens leder,
Anna Mette Bladt, Skelagervej 158C, 8200 Århus N, 86 41 19 92, ambladt@stofanet.dk
Hvis du er fra en anden kommune end Randers, skal vi have oplyst dit fulde cpr.-nr. Alle andre behøver kun at
opgive fødselsår og –dag (de første 6 cifre i cpr.nummeret).

INDMELDELSE
DOF NØRHALD AFTENSKOLE
Fødselsdag og -år: _______________-________ Tlf. nr.:_________________
Navn:___________________________________________________________
Nøjagtig adresse: ________________________________________________________________
Postnr.: ____________ By: _________________________________________
Kommune (hvis det ikke er Randers):________________________________
Tilmelder sig hermed til:
Kursusnr.: _______ Fag: ___________________________________________
Kursusnr.: _______ Fag: ___________________________________________
Kursusnr.: _______ Fag: ___________________________________________
Jeg ønsker et girokort med posten:_____ (koster 20 kr.)
Jeg ønsker et girokort på mail: ___________________ (husk e-mailadresse)

Send ikke cpr-nr. på et åbent kort.
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