
DAG– OG AFTENSKOLEPROGRAM 2017-2018 



Håndarbejde 
Indigo-indfarvning ............................. 27 NYT 

Knipling ............................................. 26 

Syning .............................................. 26 

Syning & Tilskæring .......................... 26 

Tunesisk hækling.............................. 27 NYT 

Vævning ........................................... 26 

 

Kreativ 
Collage ............................................. 29 NYT 

Keramik & Stentøj ....................... 28-29 

Porcelænsdekoration ........................ 29 

Smykkefremstilling ...................... 30-31 

Smykker i sølv og andre materialer .. 30 

Sølvarbejde ...................................... 30 

Tegning og maleri ............................. 28 

 

Musik 

Carinakoret ....................................... 35 

Elguitar ............................................. 33 

Gladsaxe Kammerkor ....................... 34 

Gladsaxe Garden ............................. 35 NYT 

Guitar ................................................ 33 

Harmonika ........................................ 32 

Keyboard .......................................... 32 

Klaver ............................................... 32 

Komposition ...................................... 33 

Kor .............................................. 38-39 

Sang ................................................. 34 

Saxofon ............................................ 32 

Violin ................................................. 32 

 

Sprog 

Engelsk ............................................. 13 

Fransk .............................................. 13 

Tysk .................................................. 13 

2 

Bevægelse og sundhed 
Afspænding ................................. 20-21 

Bevæg-Ret-Op ................................. 15 NYT 

Bevægelse i vand ............................ 23 

Bodyshape ....................................... 14 

Callanetics ....................................... 14 

Energiflow ........................................ 16 

FysioPilates...................................... 19 

Gymnastik ........................................ 15 

Jungleleg for børn/forældre .............. 24 NYT 

KOL .................................................. 16 

Latino Dansemix .............................. 15 

Morgengymnastik +60...................... 15 NYT 

Motionsgymnastik  ........................... 14 

Motion for verdens kvinder ............... 16  

Pilates .............................................. 19  

Rygtræning ................................. 20-21 NYT 

Slankekursus til vægttab .................. 25 NYT 

Spirituel Yoga................................... 18 NYT 

Træning for rigtige kvinder ............... 25 NYT 

Udemotion ....................................... 14 NYT 

Vandgymnastik ................................ 23 NYT 

Varmtvandstræning .......................... 22 

Yoga ........................................... 17-18 NYT 

Yoga +60 ......................................... 15 

Yogalates ......................................... 15 

Qi Gong ........................................... 21 

 

Debatarrangementer 
De Frivilliges Hus ............................... 8 

Børn med angst ................................. 8 NYT 

Venligboerne ...................................... 8 NYT 

Foredrag for seniorer ......................... 9 NYT 

Et lykkeligt liv ..................................... 9 NYT 

Sund Ernæring ................................... 9 NYT 

Ældre og Stress ................................. 9 NYT 

 

Diverse 
Bagsværd Kirke ............................ 9-11 NYT 

Ferieplan .......................................... 36 

Jazzen i Danmark ........................... 4-6 NYT 

Jazzens Ensemble .......................... 6-7 NYT-

Sund Kost ........................................ 24 NYT 

Livskvalitet ....................................... 18 

Lille spejl på væggen ....................... 12 NYT  

Onsdagstræf  .............................. 10-11 NYT 

Tilgængelighed (handicap) .............. 37  

Undervisningssteder ........................ 38 

Indhold 

Forsidebillede: Kildebakken 20 - Kaj Bonne 



Gladsaxe Oplysnings Forbund 

Gladsaxe Oplysnings Forbunds formål er at forestå almennyttig virksomhed med folkeoplysende voksenundervisning, kulturelle 

og debatskabende arrangementer inden for folkeoplysningslovens rammer samt andre aktiviteter. 

Foreningen ønsker på grundlag af den enkelte deltagers erfaringer og forudsætninger at medvirke til personlig og faglig udvik-

ling samt sikre lige muligheder for deltagelse i uddannelsesprocesser og samfundsliv. Foreningen ønsker at fremme deltager-

nes forståelse af samfundsproblemer og aktive engagement i den demokratiske proces. Foreningen er uafhængig af partipolitik 

og medlem af Dansk Oplysnings Forbund. 

Praktiske oplysninger 

Tilmelding 

Betalingsforhold 

Undervisningssteder 

Tilgængelighed 

 

Handicaptoilet  

 

Se siderne 36-37 

Gladsaxe Oplysnings Forbund 

 

Kildebakken 20 - 2860 Søborg 

Telefon:  39 67 06 11 

Hjemmeside:  www.gof.dk 

E-mail:   info@gof.dk 

Bank:   3117 3117040283 

Mandag - torsdag: 9-12 og 13-15  

Fredag:  9-12 
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2017- 2018 
Vi er klar til at modtage din tilmelding til den nye sæson – nr. 103. 

Gladsaxe Oplysnings Forbund er via landsorganisationen Dansk Oplysnings Forbund, en del af pro-
jekt ABC for mental sundhed. ABC står for Act, Belong og Commit.  

På dansk betyder dette: At gøre noget AKTIVT, gøre noget SAMMEN og gøre noget MENINGS-
FULDT. Med andre ord lige præcis det, du gør, når du går på aftenskole. Du kan læse mere på 
www.abcmentalsundhed.dk. 
 

Vi kan igen i denne sæson tilbyde Arbejdsledige, Efterlønsmodtagere, Pensionister og SU-
berettigede bosiddende i Gladsaxe Kommune et flot tilskud fra Gladsaxe Kommune på nu kr. 12,- pr. 
lektion og kr. 24,- ved foredrag/debatarrangementer. 
 

Vi har plads til alle – hold dig ikke tilbage – ej heller, hvis du eks. som kørestolsbruger ønsker at del-
tage i undervisningen. 
 

Som noget nyt har vi i Gladsaxe Oplysnings Forbund accepteret og tilmeldt os ledsagerkort. Dette er 
en ordning udstedt af Danske Handicaporganisationer og Dansk Blindesamfund, som giver adgang 
for personer med brug for ekstra hjælp mulighed for at medtage en ledsager gratis til f.eks. kurser, 
debatarrangementer mv. Kontakt os for afklaring af muligheder for det enkelte hold. 
 

Vel mødt til en ny sæson med mange gamle og nye tilbud, hvor lærere, administration og bestyrelse 
ønsker alle hjerteligt velkommen. 

 

Gurli Danielsen      Jens Thomsen 

Bestyrelsesformand     Skoleleder 
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Jazzen i Danmark 

Tema 1: Jazzens Guldalder  

Fortæller: journalist Kjeld Frandsen 

Band: Peter Jensens Guldalder Kapel 

I 1917 blev jazzen i kraft af de første plader 

med Original Dixieland Jazz Band et popu-

lært musikalsk fænomen i USA. Snart kom 

den nye musik over Atlanten og dermed og-

så til Danmark, hvor nysgerrige unge musi-

kere som saxofonisten og klarinettist Kai 

Ewans og basunisten Peter Rasmussen blev 

begejstret og inspireret. Begge var i løbet af 

1920erne med til at skabe de første brugbare 

lokale udgaver af jazz, og begge fik efterføl-

gende en lang og betydningsfuld karriere. 

Andre kom til, heriblandt den unge violinist 

Svend Asmussen, der vakte opsigt ved sin 

debut i 1933 - og mange årtier frem. Den 

isolerede situation under besættelse inspire-

rede danske musikere til friske former for 

jazz, som tilmed i disse år udviklede sig til en 

slags protestmusik. Til periodens betydelig-

ste aktører hørte Leo Mathisen, Børge Roger 

Henrichsen og Harlem Kiddies. 

Onsdag den 8. november 2017 kl. 19-22 

Bibliografen, Bagsværd Hovedgade 116, 

2880 Bagsværd 

Jazzen i Danmark &  

Jazzens Ensembler  
Jazzen i Danmark og Jazzens Ensembler er 

en serie – eller rettere sagt - to serier af ar-

rangementer, der bygger på de erfaringer, 

som arrangørerne indhøstede fra 2015 til 

2017 med foredrags- og koncert-serierne 

Jazzens Saga og Jazzens Stjerner. Med de 

nye serier vil der blive sat fokus på den dan-

ske jazzhistorie samt på nogle af jazzens 

toneangivende instrumentale konstellationer. 

Jazzen i Danmark vil blive afviklet over tre 

aftener. Den første vil handle om den tidlige 

danske jazz med navne som Kai Ewans, 

Svend Asmussen og Leo Mathisen. Efterføl-

gende drejer det sig om den moderne jazz, 

der fik fodfæste i Danmark i 1950erne og 

1960erne med navne som Erik Moseholm, 

Bent Jædig og NHØP, og så rundes der af 

med en aften om den aktuelle danske jazz-

scene. 

Projektet Jazzens Ensembler vil spænde 

over fire aftener, hvor der i de to første for-

tælles om henholdsvis berømte trioer og be-

rømte kvartetter. Herefter vil der være to af-

tener, hvor det skal handle om big bands. 

Den første om de tidlige swingorkestre, og 

den anden om bemærkelsesværdige orke-

stre efter 2. Verdenskrig. 

Traditionen tro vil det være de to journalister, 

tidligere programchef i Danmarks Radio, 

Henrik Wolsgaard-Iversen, og jazzredaktør 

ved Berlingske, Kjeld Frandsen, som vil stå 

for den verbale formidling.  

Fortællingerne vil blive ledsaget af udvalgte 

og historiske filmklip, vist på det store lærred, 

og efterfølgende vil hvert arrangement byde 

på tema-relevant musik fra nogle af jazzsce-

nens fineste musikere. 

Billetsalget starter tirsdag den 29.8.2017 kl. 10.00 

hos Gladsaxe Oplysnings Forbund, Kildebakken 20, 

2860 Søborg. 

Prisen er 710 kr. for alle 7 arrangementer.  

Der kan købes enkeltbilletter pr. arrangement direkte 

hos Bibliografen også fra den 29.8-17 - og her til 

130 kr. pr. stk. (unummererede pladser alle aftner). 
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Jazzen i DK - Jazzens Ensembler 

Tema 2: Moderne Jazz 

Fortæller: Journalist Henrik 

Wolsgaard-Iversen.  

Band: Jesper Løvdal  

Sekstet feat. Birgitte Soojin 

Efter 2. verdenskrig, hvor der igen kom musi-

kalsk inspiration ude fra den store verden, 

var der to former for jazz, der nåede vore 

længde- og breddegrader, nemlig revival-

jazzen, altså genoplivningen af den gamle 

New Orleans musik, og så den jazz, som 

over en bred front blev kaldt moderne jazz, 

og som var udsprunget af den nye bebop. 

Omkring 1950 begyndte en del unge musike-

re at prøve kræfter med stilen, og begavede 

udøvere som saxofonisterne Max Brüel og 

Bent Jædig, trompetisten Jørgen Ryg, piani-

sten Bent Axen og bassisten Erik Moseholm 

fik alle markeret sig positivt, både lokalt og 

internationalt. Og genren berigedes i 1960er-

ne med originale musikere som bassisten 

Niels-Henning Ørsted Pedersen og trompeti-

sten Palle Mikkelborg.  

Onsdag den 29. november 2017 kl. 19-22 

Bibliografen, Bagsværd Hovedgade 116. 

2880 Bagsværd 

 

Tema 3: Dagens Jazz 

Fortæller: journalist Kjeld 

Frandsen 

Band: Jeppe Zeeberg Odd Occasion  

Orchestra 

Der er ikke i historisk tid blevet spillet så me-

get jazz i Danmark, som det er tilfældet i dis-

se år. Og næppe på et så højt kunstnerisk 

niveau. Eksempelvis er der i vinterhalvåret 

omkring 40 jazzkoncerter om ugen i Storkø-

benhavn. Stilistisk er der tale om et bredt felt, 

hvor stærke veteraner får selskab af helt nye 

kuld af musikere, der spiller med imponeren-

de håndelag og musikalsk og jazzhistorisk 

overblik. Interessant nok har den nu afdøde 

saxofonist John Tchicai, der var med til at 

skabe 1960ernes avantgardejazz, fortsat 

indflydelse på scenen.  

Blandt talrige aktuelle aktører kan nævnes 

pianister som den mesterlige Carsten Dahl 

og den fremadstormende Zier Romme Lar-

sen samt trommeslageren Kresten Osgood 

og mundharmonikavirtuosen Mathias Heise. 

Onsdag den 6. december 2017 kl. 19-22 

Bibliografen, Bagsværd Hovedgade 116. 

2880 Bagsværd 

Jazzens Ensembler 

Tema 1: Berømte Trioer  

Fortæller: journalist Kjeld Frandsen 

Band: Ginman/Blachman/Dahl 

Tre må man være. I hvert fald er der talrige 

eksempler på tre musikere, der har inspire-

ret hinanden i en sådan grad, at de sam-

men har skabt unik og jazzhistorisk musik. 

En tidlig trio var den, som klarinettisten Ben-

ny Goodman – sideløbende med sit store 

orkester – havde med pianisten Teddy Wil-

son og trommeslageren Gene Krupa. Et par 

årtier senere stod en anden klarinettist, Jim-

my Giuffre, for en stilistisk ganske anderle-

des trio, som rummede ventilbasunisten 

Bob Brookmeyer og guitaristen Jim Hall. 

Ikke mindst har pianisterne tegnet sig for 

triojazz, i første omgang ledsaget af bas og 

guitar, som hos Nat King Cole. Oscar Peter-

son, tog stilen op og skiftede guitaren ud 

med trommer, og denne konstellation er på 

det nærmeste blevet synonym med begre-

bet triojazz.  

Onsdag den 10. januar 2018 kl. 19-22 

Bibliografen, Bagsværd Hovedgade 116.  

2880 Bagsværd 
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Forbehold for ændringer i programmet 

Tema 4: Moderne Big Bands 

Fortæller: journalist Henrik Wolsgaard-

Iversen.  

Band: DR Big Band feat. Claudia Campagnol 

GULD FRA ARKIVET: 

Dirigenter Dennis Mackrel og Ib Glindemann 

Efter 2. verdenskrig, hvor swingorkestrene fik 

konkurrence af nye former for dansemusik, 

fik jazzens big bands trange kår. Mange or-

kestre blev opløst, men der var nytænkning 

på vej, og dansemusik blev til koncertmusik. 

Der var nye idéer fra Woody Herman og ikke 

mindst fra Stan Kenton, der med sine tunge 

messingklange og avancerede orkestrering 

satte nye standarder for big band musikken. 

Count Basie fik med arrangøren Neal Hefti 

sat nyt liv og nye gnister i sit orkester, og 

mens Buddy Rich skabte pågående big band 

jazz, fik pianisten og komponisten Carla Bley 

markeret sig med melodisk og let ironisk mu-

sik. På Village Vanguard i New York fandt 

Mel Lewis og Thad Jones på at samle et 

stjernespækket Monday Night Big Band, og 

så kom Thad Jones til Danmark og satte Ra-

dioens Big Band på det jazzmusikalske ver-

denskort.  

Lørdag den 17. februar 2018 kl. 20–22.30 

Koncertaulaen i GXU, Gladsaxevej 198.  

Tema 2: Berømte Kvartetter 

Fortæller: journalist Henrik Wolsgaard-

Iversen.  

Band: JC Special Occation Orchestra   

Fire musikere kan mere end tre, om end der 

som oftest har været tale om en solist eller 

frontfigur med tilhørende rytmegruppe. Men 

kvartetten kan også udgøre en homogen 

helhed, og et klassisk eksempel er The Mo-

dern Jazz Quartet, der blev ledet af pianisten 

og komponisten John Lewis, og som stod for 

en elegant og kammermusikalsk musik med 

tilhørende nobel fremtoning. Også baryton-

saxofonisten Gerry Mulligan skabte en be-

mærkelsesværdig kvartet med trompetisten 

Chet Baker, og pianisten Dave Brubeck hav-

de i kraft af sit samspil med altsaxofonisten 

Paul Desmond en af jazzens fineste kvartet-

ter. Tenorsaxofonisten Stan Getz havde flere 

fine kvartetter, om end hans instrumentkolle-

ga John Coltrane i højere grad – og til trods 

for sin solistiske styrke – stod for en uforlig-

nelig og fortsat inspirerende kvartet. 

Onsdag den 24. januar 2018 kl. 19-22 

Bibliografen, Bagsværd Hovedgade 116. 

 

Tema 3: Tidlige Swingorkestre 

Fortæller: journalist Kjeld Frandsen  

Band: Swinghouse Orchestra 

Efter at jazzen havde etableret sig i forskelli-

ge former i 1920erne – hvorfor årtiet blev 

kaldt både the jazz-age og de brølende tyve-

re, blev det i 1930erne tid for swing, altså 

den lette, elegante og dansevenlige musik, 

der stod i behagelig modsætning til hver-

dagslivet under den økonomiske depression. 

Nu skulle der danses igennem i de store hal-

ler til de store orkestre, og tidligt blev det 

kapelmestre som pianisterne Duke Ellington 

og Count Basie, der kom med originale bud 

på swingmusikken. Snart kom mange flere 

til. Klarinettisten Benny Goodman fik tilnav-

net The King of Swing, og basunisten Glenn 

Miller fik skabt et blødt og lækkert og velgyn-

gende soundtrack til 2. Verdenskrig. 

Onsdag den 7. februar 2018 kl. 19-22 

Bibliografen, Bagsværd Hovedgade 116. 



8 

Debat - De Frivilliges Hus 

Børn med angst 
Angst er ikke kun noget, der rammer voks-
ne. Mange børn slås også med den, og 
børn har svært ved at tale om deres følel-
ser, så det er ikke altid til at se. Men når et 
barn begynder at isolere sig mere og mere, 
går grædende til skolen eller simpelthen 
nægter at gå derhen, er det ret tydeligt, at 
der er noget galt. Det er svært for omgivel-
serne at forstå, og situationen bliver ofte 
misforstået, så problemet bliver forklaret 
med at det bare er forældrenes dårlige op-
dragelse og et vrangvilligt barn. 

 

Mød Mia Kristina Hansen fra Foreningen 
Børn med Angst, som er mor til en dreng 
med angst, og Gry Ravn Rønne 
Cand.pæd.psych., som arbejder i Cool Kids 
Børne- og ungdomspsykologisk klinik, der 
arbejder med netop denne gruppe. De vil 
sammen fortælle om deres erfaringer i for-
hold til børn med angst, og der vil være 
mulighed for at stille spørgsmål. 

 

Foreningen Børn med angst støtter og vej-
leder forældre, samt arbejder med at pres-
se politikerne, så der bliver taget fat om de 
problemstillinger, familier med børn med 
angst slås med. I nogle kommuner kører 
man et angstbehandlingsprogram, som 
hedder Cool Kids, der benytter sig af ele-
menter fra den kognitive terapi. Nogle sko-
ler tilbyder eneundervisning og hjemmeun-
dervisning til de børn, som har svært ved at 
gå til skolen og være sammen med andre. 
Men mange familier ender også med selv 
at skaffe privat psykolog til deres barn. 

Arrangører:  
Foreningen Børn med angst, SIND, Forebyg-
gelsescentret, De Frivilliges Hus og GOF 

3022 Torsdag den 26. oktober 2017 

 kl. 19.00-21.30 

 Gladsaxe Kommunes Forebyggelsescenter 

 Søborg Hovedgade 200, Søborg 

 GOF eller gladsaxe.dk/debattilmelding eller 

 på tlf. 44 98 35 79. 

Igen i år har vi fornøjelsen af at arrangere 

debatarrangementer i samarbejde med De 

Frivilliges Hus indenfor flere relevante om-

råder på det frivillige sociale område.  

Se mere på Defrihus.dk. 

”Vi bygger jo broer  
mellem mennesker af 

lyst. Og ikke af pligt” 

Hvem er de der venligboer, du må-

ske har hørt om? 

Mød to af veteranerne i Venligboerne, sko-
lelærer Fawaz T Alzatto og forfatter Mads 
Nygaard, der blev perlevenner i Hjørring 
Asylcenter, hvorfra folkebevægelsen virke-
lig tog fart.  

De vil fortælle om begyndelsen, og hvordan 
det hele lige pludselig eksploderede fra et 
lokalt nordjysk fænomen til en landsdæk-
kende græsrodsbevægelse. Og belyse 
hvorfor det ikke giver nogen mening for de 
to spradebasser at kalde sig frivillige.  
”Vi bygger jo broer mellem mennesker af 
lyst. Og ikke af pligt” 

Arrangører:  
Venligboerne, De Frivilliges Hus og GOF. 

3021 Torsdag den 5. oktober 2017 

 kl. 19.00-21.00 

 Telefonfabrikken 

 Telefonvej 8, 2860 Søborg 

 GOF eller gladsaxe.dk/debattilmelding eller 

 på tlf. 44 98 35 79. 
www.defrihus.dk 
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Aftenforedrag i  

Bagsværd Kirke 

Søren Kierkegaard, Leonard Cohen 

og kristendommen… 

Den kristne filosof Søren Kierkegaard leve-
de og skrev sine værker i midten af 1800-
tallet, og den jødiske sanger Leonard Co-
hen døde i 2016.  

Sognepræst og forfatter Anders Kingo vil 
fortælle om de to markante personligheder, 
og det, som de to har til fælles, nemlig den 
samme åndelige tilgang til det at være men-
neske. 

Torsdag den 9. november kl. 19.00. 

Bagsværd Kirke, Taxvej 16. 

Pris 50 kr. 

Billetter kan bestilles på kirkens kon-

tor, tlf. 44 98 41 41. 

Rigtig ernæring 
Her undersøger vi, hvad god og nærende 
kost er. Vi ser på proteiner, hvad og hvor 
meget man skal spise for at bevare musk-
lerne. Vi slutter af med at måle vores BMI. 

3001 Onsdag den 4. oktober 2017 

 kl. 10.00-12.00 

 Thorasminde 

 Laurentsvej 9, 2880 Bagsværd 

 Pris 50 kr. 

3 foredrag for seniorer 

- til dig i den 3. alder 

Ved  Anne Kirstine Eriksen 

 Lev-hele-livet.dk 

Ældre og stress 
Vi finder ud af, hvad der skaber stress, og 
hvad man kan gøre ved det, hvis man er 
ramt. Der vil desuden være en introduktion 
til mindfulness. 

3002 Onsdag den 1. november 2017 

 kl. 10.00-12.00 

 Thorasminde 

 Laurentsvej 9, 2880 Bagsværd 

 Pris: 50 kr.  

Kendetegnene ved et 

langt og lykkeligt liv 
Her taler vi om KRAM principper for senio-
rer, og hvad relationer og et aktivt ældreliv 
betyder for sundheden. 

3000 Onsdag den 20. september 2017 

 kl. 10.00-12.00 

 Thorasminde 

 Laurentsvej 9, 2880 Bagsværd 

 Pris 50 kr.  

Alle 3 foredrag kun 100 kr.  
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Onsdagstræf i  

Bagsværd kirke 
Alle onsdagstræf finder sted fra kl. 14 til 16 

og koster 20 kr. Tilmelding kun nødvendig i 

december, juni og juli - Velkommen! 

Bagsværd Kirke, Taxvej 14-16,  

2880 Bagsværd 

“Løven, heksen og garde-
robeskabet”. C.S. Lewis 

og Narnia-bøgerne 

Onsdag den 30. august 2017 

I teenageårene havde C.S. Lewis forladt 

sin kristne barnetro og var blevet ateist. 

Under tyskernes bombardementer af Lon-

don flyttede fire af storbyens børn ind hos 

Lewis. For dem skrev han de første par 

afsnit af ”Løven, heksen og garderobeska-

bet”. Nogle år senere tog Lewis historien 

op igen, og sådan blev Narnia-sagaen til. 

Vi skal høre om hans kamp med troen og 

om kærligheden, der ændrer alt.  

Ved sognepræst Kirsten Schmidt. 

 

 

 

 

 

 

40 år til søs 

- et eventyrligt liv 

Onsdag den 27. september 2017 

Sønderjyden Marie Finne fortæller om sit 

begivenhedsrige liv som telegrafist på ski-

be, der sejlede på de syv verdenshave. Om 

at være kvinde ombord 

på en mandsdomineret 

arbejdsplads, om ople-

velser i forskellige hav-

nebyer i hele verden, 

og om at gå i land igen. 

Drengen, der blev  

udstillet i bur 

Onsdag den 25. oktober 2017 

I 1905 var der i Tivoli en stor udstilling om de 

danske kolonier ude i verdenen. I forbindelse 

hermed blev to “negerbørn” fra de Vestindi-

ske Øer fragtet til Danmark og udstillet som 

en særlig attraktion.  

Museumsinspektør Morten Mortensen fortæl-

ler historien om drengen fra de Vestindiske 

Øer, der blev i Danmark og endte som vice-

skoleinspektør i Nakskov 

 

 

 

 

 

 

Frans Rasmussen -
brobyggeren med dirigent-

stokken 

Onsdag den 29. november 2017 

Frans Rasmussen vil fortælle om sit liv med 

musikken, fra barndomshjemmet i Aalborg til 

de globale koncertsale - med afstikkere til 

blandt andet jazzmusikken, vietnamesiske 

symfoniorkestre og Amalienborgs bonede 

gulve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi julehygger! 

Onsdag den 27. december 2017 

Tilmelding senest den 20. december  2017 på tlf. 

44 98 41 41.- 



11 

Bagsværd Kirke - Onsdagstræf 

Fra det gamle København 

Onsdag den 31. januar 2017 

Danmarks Radios gamle film fra 30´erne, 

40´erne og 50´ernes København udgør et 

enestående historisk vidnesbyrd. I mange år 

har filmentusiasten Ole Brage arbejdet med 

at bevare disse film for eftertiden. Vi skal se 

film og høre om det gamle Købehavn. 

 

 

 

 

 

Hareskovene  

- en enestående historie 

Onsdag den 28. februar 2017 

Hvis man interesserer sig for historie, er der i 

Hareskovene meget at opleve. De kongelige 

jagtveje, anlagt af Chr.V i 1680’erne, fem 

tusind år gamle stendysser, hemmeligheds-

fulde “rillesten” og meget mere. Ved fhv. 

tandlæge, nu skoventusiast Per Lotz. 

 

 

 

 

 

 

Barske Bibelhistorier - Det 
gamle testamente i u-

censureret udgave 

Onsdag den 21. marts 2017 

Seniorpræst Jakob Rönnow fører os igen-

nem mange af de blodige, romantiske, eroti-

ske, poetiske og højdramatiske fortællinger 

fra Det Gamle Testamente. Samtidigt får vi 

en oversigt til at se sammenhængen og for-

løbet i de slidstærke bibelhistorier. 

Lys i mørket  

- mit liv som blind 

Onsdag den 25. april 2017 

I Januar 2003 mistede sognepræst Eva  

Melhof synet og har siden da levet som helt 

blind. Næsten alle menneskets sanseindtryk 

stammer fra synet, så det er en voldsom æn-

dring af et menneskes tilværelse, når øjnene 

ikke længere kan bruges. Eva Melhof vil for-

tælle om tiden, der ledte op til, at synet ende-

gyldigt forsvandt, at lære at leve som blind, 

og hvordan man bevarer håbet og troen 

trods modgang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legebarn, frihedskæmper 
og et ensomt lille dyr i 

skoven.  

En eftermiddag om Astrid Lindgren. 

Onsdag den 30. maj 2017  

Næstefter H.C. Andersen er Astrid Lindgren 

vel det nordiske navn i verdenslitteraturen, 

flest børn og voksne kender. Men hvem var 

hun egentlig - dette sammensatte menne-

ske? Ved cand. mag Liselotte Wiemer. 

  

 

 

 

 

 

Vi sommerhygger!  

Onsdag den 27. juni og 25. juli 2017 

Tilmelding senest 20. juni og 18. juli på  

tlf. 44 98 41 41. 
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Livskvalitet 

Hvad nu, hvis dine bedste oplevel-

ser stadig ligger i fremtiden? 

Vi har spurgt en række seniorborgere i 

Gladsaxe, hvad de anser for livskvalitet og 

et godt liv. Svarene var meget forskellige – 

lige fra ”en god bog” til fuglekvidder, solskin 

og natur, men følgende temaer var gen-

nemgående: 

 Et godt helbred 

 Familien / Venner / Socialt netværk 

 At have nogle at tale med 

Vi ved, at seniorlivet er en fase i livet med 

mange muligheder. Det handler for eksem-

pel om at få tid til samvær og gode oplevel-

ser i selskab med andre mennesker. Det er 

videnskabeligt bevist, at venskab og sam-

vær er hovedingrediensen i at holde sig 

sund og rask. 

 

Livskvalitets-cirkler 

Gladsaxe Oplysnings Forbunds nye 

’Livskvalitets-cirkler’. Her mødes vi og in-

spirerer hinanden til det gode liv. Her kan vi 

tage nogle gode snakke om lige præcis det 

der rør sig i vores liv lige nu. Det kan være 

godt at gå sin levevis efter i krogene: 

 Skal jeg justere lidt på kursen i mit liv? 

 Sætte nye mål? 

 Er der noget jeg gør, som jeg ikke  

ønsker at gøre mere? 

 Tillader jeg mig at gøre det, jeg ønsker? 

 Hvordan støtter vi os selv og hinanden i 

at bevare livskraften og værdigheden 

med årene?  

Alt dette kan du vælge at drøfte med lige-

sindede i en af vores Livskvalitets-cirkler. 

Derudover vil I sludre, hygge, måske gå 

ture, tage på museum eller blot nyde solen. 

Følg med på vores hjemmeside 

www.gof.dk, da vi løbende opdaterer. 

Lille spejl på væggen der 

Lær hvad der skal til for at være i 

flow og få handlekraft. 

Forskningen viser, at hvis vi sidder fast og 

ikke ved hvilken retning, som vi vil i livet, 

giver det os forringet livskvalitet. Det gør os 

triste, og får os til at stå i stampe.  

En anden faktor er, at savnet af glæde, 

overskud og mening i hverdagen, dræner 

os for energi. 

Underviserne, Berit Becker Nielsen og  

Liselotte Pedersen er uddannet NLP Ma-

ster Practitioner, NLP coaches og NLP 

konsulenter. 

På disse kurser (vælg et af nedenstående) 

får du værktøjer til hvordan du bl.a.: 

 Bliver mentalt robust 

 Undgår at sidde fast i hverdagen 

 Finder løven frem i dig selv 

 Får mere energi 

230 Mandag 9.00-11.35 start 25.9-17 

 Telefonvej 8 18 lektioner (6x) 

 Berit Becker Nielsen/ 

 Liselotte Pedersen 1415 kr. (985 kr.) 

231 Torsdag 18.30-21.05 start 28.9-17 

 Telefonvej 8 18 lektioner (6x) 

 Berit Becker Nielsen/ 

 Liselotte Pedersen 1415 kr. (985 kr.) 

www.look4options.dk 

NYT 



Arbejdsledige, Efterlønsmodtagere og 

Pensionister og SU-berettigede  

bosiddende i Gladsaxe kommune 

har ret til at modtage 12 kr. pr. lektion  

i tilskud til undervisning  

Prisen står i (Parentes). 

Sprog 
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Engelsk 

Utraditionel konversation 

Spændende konversationshold, hvor vi på  

engelsk diskuterer aktuelle samfundsmæs-

sige og menneskelige spørgsmål og pro-

blemer, og derved vedligeholder sproget og 

udbygger ordforrådet. 

Du behøver ikke at være perfekt til engelsk 

for at kunne deltage, men må være parat til 

at deltage aktivt og give dit besyv med. 

405 Tirsdag 12.45-15.00 start 24.10-17 

 Telefonvej 8  45 lektioner (18x) 

 Nina Høgh 1670 kr. (1130 kr.) 

Tysk 

Tysk konversation 

Du vil gennem læsning af lettere noveller, 

avisartikler mv. få opfrisket dit tyske, udvi-

det dit ordforråd og lært lidt af den tyske 

grammatik. Vi finder interessante og aktuel-

le emner som basis for konversation. 

419 Tirsdag 9.30-11.45 start 3.10-17 

 Telefonvej 8 15 lektioner (6x) 

 Wenche Gerlach 625 kr. (445 kr.) 

Francophilie, Franskklub-

ben eller bare Fransk 

Hvad synes du???? 

Vi vil på en hyggelig og afslappet måde 

læse og diskutere et blandet udvalg af fran-

ske tekster, samt supplere med grammati-

ske øvelser. 

Vi vil derudover studere manus til et fransk 

teaterstykke, som måske kunne være Eu-

gène Ionescos ENETIME, som vi sammen 

vil se på teatret ved Sorte Hest. 

Eleverne forventes at deltage aktivt i under-

visningen og bør have et rimeligt kendskab 

til fransk. Vi vil være meget glade for nye 

elever, som altid er meget velkomne. 

413 Onsdag 10.00-12.15 start 4.10-17 

 Telefonvej 8 50 lektioner (20x) 

 Ingelise Wang 1815 kr. (1210 kr.) 

Fotograf: Robin Skjoldborg  



Bevægelse 
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Motionsgymnastik 

Kvinder 

Dette hold giver dig god motion og bedre 

kondi. Få det bedre med din krop – vær 

med til forskellige opvarmnings- og stræk-

øvelser. Gennemgang og træning af hele 

kroppens muskulatur. Vi slutter med stræk 

og afspænding.  

669 Onsdag 17.00-18.40 start 13.9-17 

 Buddinge Skole  52 lektioner (26x)

 Birgit Larsen 1870 kr. (1245 kr.) 

Motionsgymnastik 

Mænd (over 50 år) 

Undervisningen er tilrettelagt for at styrke og 

smidiggøre led og muskler. Herved opøves 

den enkeltes bevidsthed om kroppens be-

tydning i hverdagen. Alle kan være med! 

636 Torsdag 16.30-18.10 start 14.9-17  

 Buddinge Skole 52 lektioner (26x) 

 Birgit Larsen 1870 kr. (1245 kr.) 

Callanetics - Bodyshape 
Vi sætter fokus på netop de steder på krop-

pen, der trænger til en opstrammer, f.eks. 

lår, hofter, sæde og mave. Der er ingen 

hop eller løb, kun muskelgymnastik, der 

giver en fastere figur. Ryggen styrkes, og 

du får forbedret din holdning. Vi slutter med 

afspænding. Alle kan være med! 

613 Onsdag 18.50-20.10 start 13.9-17 

 Buddinge Skole 39 lektioner (26x)

 Birgit Larsen 1500 kr. (1035 kr.) 

Callanetics 

Callanetics er et utroligt effektivt og skån-

somt system, der gennem en række øvelser 

for mave, balder, lår, ryg, arme og skuldre vil 

give dig en stærk og smidig krop. Vi slutter 

med udstrækning. Alle kan være med! 

618 Mandag 15.30-16.30 start 11.9-17

 Gladsaxe Sportshal 30 lektioner (24x) 

 Birgit Larsen 1250 kr. (890 kr.) 

Motion i naturen 
Kom og vær med til udendørstræning ved 

Bagsværd Sø. Når man dyrker motion i den 

friske luft, får man mere energi og samtidig 

virker det afstressende. Undervisningen vil 

indeholde alsidig funktionel træning for hele 

kroppen, der forbedrer din styrke, din ud-

holdenhed og kondition.  

Vi vil hver gang gå forskellige ruter, så vi 

følger naturens gang. Længden på ruterne 

vil være mellem 4 og 7 km. Samtidig vil vi 

arbejde med cirkeltræning, intervaltræning 

samt forskellige tests, så vi kan måle, hvor 

meget vi forbedrer os i løbet af sæsonen. 

Hver gang starter vi med god og grundig 

opvarmning samt strækøvelser som afslut-

ning, så kroppen bliver sundere og stærke-

re på den gode måde.   

Så har du lyst til at få røde kinder og vind i 

håret, og kan du lide at være ude uanset 

vind og vejr, så er det her hold måske no-

get for dig. Vi mødes på parkeringspladsen 

ved Aldershvileparken. 

Er du usikker på, om det er noget for dig, er 

du velkommen til prøve første gang. 

677 Onsdag 9.00-10.40 start 6.9-17 

 Aldershvileparken 30 lektioner (15x)

 Heidi Lorentzen 1250 kr. (890 kr.) 

Styrk dig i naturen  

Vi træner i den skønne natur omkring Bag-

sværd og Lyngby Sø med gang og forskel-

lige øvelser. I vores træning bruger vi natu-

rens materialer såsom balancetræning på 

træstammer, forhindringsløb (-gang) i ku-

peret terræn, styrketræning ved forskellige 

bænke, konditionstræning i forbindelse 

med forskellig gang og hastighed. Vi starter 

altid med opvarmning og slutter med ud-

spænding.  

Al træning foregår udendørs, så hav altid 

tøj på i forhold til vejret samt gode sko. 

678 Tirsdag 14.00-15.20 start 5.9-17 

 Tyrolerhuset 15 lektioner (10x)

 Helle Johannsen 625 kr. (445 kr.) 
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Yogalates 
Vi har taget det bedste fra forskellige yoga-

former. Du gennemgår din krop med varie-

ret yoga øvelser, som er nøje sammensat, 

så de stimulerer kroppens organer. Der 

trænes smidighed og åndedræt. Du får en  

optimal yoga time, som gør dig stærk og 

klar til at komme videre i dagens program. 

Holdet henvender sig til deltagere, som  

ønsker at bringe krop og sjæl i balance. 

690 Torsdag 11.05-12.05 start 17.8-17 

 Gyngemosehallen 17 lektioner (17x) 

 Karin Urskov 680 kr. (475 kr.) 

5690 Torsdag 11.05-12.05 start 4.1-18 

 Gyngemosehallen 17 lektioner (17x) 

 Karin Urskov 680 kr. (475 kr.) 

Latino dansemix 
Erstat din Zumba træning med det nye og 

optimale træningskoncept Happy Move 

Zumba. 

Du får en fantastisk bevægelsesform, hvor 

du får optimal træning med pulsen oppe, 

du fedtforbrænder og smidiggør kroppen. 

Konceptet er lavet for alle, idet du kan træ-

ne Happy Move Zumba på alle niveauer. 

Vi afslutter med en langsom cool down.  

689 Torsdag 10.00-11.00 start 17.8-17 

 Gyngemosehallen 17 lektioner (17x) 

 Karin Urskov 680 kr. (475 kr.) 

5689 Torsdag 10.00-11.00 start 4.1-18 

 Gyngemosehallen 17 lektioner (17x) 

 Karin Urskov 680 kr. (475 kr.) 

Gymnastik for de 

morgenfriske 60+ 

Dette hold er for dig, som elsker at komme i 

gang tidligt og få sved på panden. 

Vi laver gymnastik som arbejder hele kroppen 

igennem og får masser af sved på panden  

Her forbedres din kondition, ligesom vi hver 

gang slutter af med afspænding og udstræk.  

Kom og vær med - og få overstået dagens moti-

on tidligt. 

670 Fredag 9.00-9.55 start 15.9-17 

 Telefonvej 8 24 lektioner (24x)

 Pia Hansen 1080 kr. (790 kr.) 

Bevæg-Ret-Op 
Holdet er særligt tilrettelagt som et lille hold 

på max. 6 personer. 

Undervisningen ledes af gymnastik-

pædagog Karin Urskov, som har mange års 

erfaring med programmer og øvelsesvalg til 

dårlige rygge og nakker samt  

bevægelighedstræning af leddene. 

Hver gang er der fælles træning, derefter får 

hver enkelt deltager justeret et bestemt pro-

gram til den enkelte. 

Som deltager på holdet forventes det, at du i 

løbet af ugen laver det lille program af øvel-

ser samt strækøvelser, som du har fået. 

Kort sagt holdet er for dig, som har proble-

mer med ondt forskellige steder. 

Ring evt. til underviseren Karin Urskov på tlf. 

23 88 59 09/45 89 07 01 og hør nærmere 

om, hvordan træningen kan hjælpe netop 

dig.  

691 Torsdag 12.10-13.30 start 7.9-17 

 Gyngemosehallen 12 lektioner (12x) 

 Karin Urskov 540 kr. (395 kr.) 

5691 Torsdag 12.10-13.30 start 1.2-18 

 Gyngemosehallen 12 lektioner (12x) 

 Karin Urskov 540 kr. (395 kr.) 

NYT 

NYT 



NYE TILTAG 

Hvis du som borger,  

forening eller organisation  

i GLADSAXE KOMMUNE 

har en god, lokal, samfunds-

orienteret idé - send en mail  

til info@gof.dk 

 

Eller måske har du lyst til at 

lave et målrettet kursus i 

f.eks. Hjemmeside, regn-

skab eller bogføring for din 

bestyrelse elle ejerforening, 

så kontakt os gerne.  
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Energiflow 
En træningsform, der blandt andet smidiggør 

kroppens bindevæv (fascier) og nedsætter 

stivhed og smerter i kroppen. 

Energiflow er træning for hele kroppen. På 

en blid men effektfuld måde. Træningen er 

inspireret af forskellige elementer fra blandt 

andet fysioterapiens verden. Kort sagt - en 

træningsform, der byder på bevægelser og 

øvelser for hele kroppen, og som øger din 

smidighed og elasticitet i muskler og binde-

væv. Derved vil du opleve mindre stivhed og 

færre smerter i kroppen. 

Under træningen benytter vi blandt andet 

varmepuder, massage med bolde og foam-

roller, venepumpeøvelser, åndedrætsøvelser 

og der er hver gang afslutningsvis en grundig 

afspænding. Med Energiflow kan du give din 

krop et frikvarter. 

638 Torsdag 16.15-17.55 start 24.8-17 

 Kildegården 42 lektioner (21x) 

 Ann Frederiksen 1585 kr. (1080 kr.) 

Motion for  

verdens kvinder 

Kvinder 

Dette hold er for alle kvinder uanset alder og 

størrelse - med og uden gymnastikerfaring. 

Her mødes alle verdens kvinder, og du kom-

mer til at bevæge alle muskler, får sved på 

panden og kommer til at grine sammen med 

andre. Med inspiration fra bl.a. Zumba var-

mer vi op til musik.  

Vi laver styrketræning med elastikker og 

træner hver gang mave, baller og lår. Der-

udover laves øvelser for ryg-, arme– og 

brystmuskulaturen. Vi arbejder med at for-

bedre din kondition, ligesom vi hver gang 

slutter af med afspænding og udstræk.  

Kom og vær med! 

673 Mandag 10.00-11.20 start 18.9-17 

 Telefonvej 8 36 lektioner (24x)

 Tina Jensen 1415 kr. (985 kr.) 

Bevægelse 

KOL Rationel træning 

Brug det åndedræt lungerne kan trække. 

Kom i form med designet fysisk trænings-
system for nedsat lungefunktion. 

Med fokus på kropsbevidsthed og åndedræt 
bliver du stærk, får en roligere vejrtrækning, 
og bliver i stand til at yde mere i hverdagen. 

Holdet er meget socialt og mødes inden og 
drikker kaffe. 

Yderligere info kontakt evt. Anette Garsdal 
på tlf. 20 63 86 49. 

736 Torsdag 16.00-17.40 start 7.9-17 

 Kildegården 60 lektioner (30x) 

 Anette Garsdal 2095 kr. (1375 kr.) 
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Yoga  

Undervisningen er baseret 

på rolige øvelser, der smi-

diggør alle muskler og led. 

Styrker de svage muskler 

og strækker de muskler 

der er for korte samtidig 

med, at du får stimuleret de indre organer, 

så din krop kommer i bedre balance og 

bliver optimeret. Yogaen giver dig mere 

energi i hverdagen, giver dig bedre søvn og 

forbedrer koncentrationsevnen. Når du dyr-

ker yoga, lærer det dig samtidig at håndte-

re stress, sænker dit blodtryk og får din 

krop til at arbejde mere optimalt. 

Ved hjælp af yogaen kan du få en større 

kropsbevidsthed, hvorved du forøger din 

livskvalitet og dermed livsglæden væsent-

ligt. Vi afslutter øvelserne med en 10-15 

minutters afspænding. 

621 Mandag 9.00-10.40 start 11.9-17  

 Telefonvej 8 60 lektioner (30x)

 Morten Ryan Hansen 2095 kr. (1375 kr.)  

 

631 Mandag 16.30-18.10 start 11.9-17  

 Telefonvej 8 60 lektioner (30x)

 Morten Ryan Hansen 2095 kr. (1375 kr.)  

 

632 Mandag 18.10-19.50 start 11.9-17 

 Telefonvej 8 60 lektioner (30x)  

 Morten Ryan Hansen 2095 kr. (1375 kr.) 

Yoga for kvinder 

Gennem yoga kan du på en effektiv måde 

holde dig i form. Yoga bringer ro, balance 

og velvære i krop og sind gennem forskelli-

ge stillinger, åndedrætsøvelser og afspæn-

ding. Vi arbejder kroppens led og muskler 

igennem i et roligt tempo. Ved regelmæssig 

udførelse virker yoga forebyggende og op-

byggende på hele den menneskelige orga-

nisme. Kan dyrkes af alle!  

Påklædning: Løstsiddende tøj, der giver 

fuld bevægelsesfrihed. Evt. håndklæde. 

318 Onsdag 16.15-17.55 start 13.9-17 

 Telefonvej 8 48 lektioner (24x) 

 Ellen Enegaard 1750 kr. (1180 kr.) 

Yoga for kvinder 

Dårlig ryg, led og muskler 

Yoga kan lindre og smidiggøre leddene 

samt styrke og løsne ømme muskler. Lær 

at bruge din ryg og dine led på en god og 

hensigtsmæssig måde.  

Ved hjælp af afspænding opnås ro og vel-

være i krop og sind. Tilrettelagt som små 

hold. 

316 Fredag 9.00-10.40 start 15.9-17 

 Telefonvej 8 48 lektioner (24x)

 Ellen Enegaard 1750 kr. (1180 kr.) 

315 Fredag 10.45-12.25 start 15.9-17 

 Telefonvej 8 48 lektioner (24x)

 Ellen Enegaard 1750 kr. (1180 kr.) 

321 Onsdag 14.30-16.10 start 13.9-17 

 Telefonvej 8 48 lektioner (24x) 

 Ellen Enegaard 1750 kr. (1180 kr.) 

Yoga m/k 

Små hold - handicap 

Vi bruger klassiske indiske yogaøvelser, 

der er tilpasset vores danske livsform og 

mentalitet, uden at inddrage de mere 

”mystiske” sider af den indiske yoga. For-

målet er først og fremmest at øge sundhed 

og livskvalitet.  

Udover god motion og velvære forebygges 

en lang række gener som f.eks. stress, 

dårligt blodomløb, ryg-gener og infiltratio-

ner i nakke og skuldre. Undervisningen er 

tilrettelagt for små hold. Egen yogamåtte 

medbringes gerne eller evt. et lagen.  

Max. 6 deltagere. 

301 Tirsdag 13.15-14.55 start 26.9-17 

 UC/Frødings Allé 8 48 lektioner (24x)

 Januz Ulrich Frydschou  1750 kr. (1180 kr.) 

 

302 Tirsdag 15.00-16.40 start 26.9-17 

 UC/Frødings Allé 8 48 lektioner (24x)

 Januz Ulrich Frydschou  1750 kr. (1180 kr.) 

 

303 Tirsdag 17.00-18.40 start 26.9-17 

 UC/Frødings Allé 8 48 lektioner (24x)

 Januz Ulrich Frydschou  1750 kr. (1180 kr.) 
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Yoga 60+ 

Dårlig ryg, led og muskler - øvede 

Yoga kan lindre og smidiggøre leddene 

samt styrke og løsne ømme muskler. Lær 

at bruge din ryg og dine led på en god og 

hensigtsmæssig måde. Ved hjælp af af-

spænding opnås ro og velvære i krop og 

sind. Tilrettelagt for små hold.  

633 Onsdag 9.00-10.40 start 6.9-17 

 Telefonvej 8 56 lektioner (28x) 

 Tove Hansen 1980 kr. (1310 kr.) 

Yoga 60+ 

Astma og luftvejslidelser - handicap 

For de der lider af astma-allergi eller anden 

form for problemer i luftvejssystemet, er det 

vigtigt at få styrket og smidiggjort kroppen, 

få indøvet en god åndedrætsteknik samt 

lære at slappe helt af.  

317 Torsdag 10.00-11.40 start 7.9-17 

 Telefonvej 8 56 lektioner (28x)

 Tove Hansen 1980 kr. (1310 kr.) 

Yoga 60+ 

Gennem yoga kan du på en effektiv måde 

holde dig i form. Yoga bringer ro, balance 

og velvære i krop og sind gennem forskelli-

ge stillinger, åndedrætsøvelser og afspæn-

ding. Vi arbejder kroppens led og muskler 

igennem i et roligt tempo. Ved regelmæssig 

udførelse virker yoga forebyggende og op-

byggende på hele den menneskelige orga-

nisme. Kan dyrkes af alle!  

629* Mandag 8.30-10.10 start 4.9-17 

 Telefonvej 8 56 lektioner (28x)

 Tove Hansen 1980 kr. (1310 kr.) 

 

630 Mandag 10.20-12.00 start 4.9-17  

 Telefonvej 8 56 lektioner (28x)

 Tove Hansen 1980 kr. (1310 kr.) 

 

* Hold 629 er for lidt øvede, ring evt. 39 56 20 36. 

www.gof.dk 

Hatha - Klassisk Yoga 
Hatha yoga er en blid form for klassisk yo-

ga, hvor vi efter opvarmning udfører øvel-

ser med fokus på åndedrættet og ro. 

Øvelserne øger bevægelighed, styrke, smi-

dighed og balancen forbedres. 

Programmet bliver sammensat så nybe-

gynder, såvel som øvede, kan deltage. 

Alle øvelser foregår i et langsomt tempo og 

med hensyntagen til den enkelte. 

Vi afslutter med skøn afspænding. 

642 Onsdag 10.00-11.20 start 6.9-17 

 Telefonvej 8 45 lektioner (30x) 

 Kirsten Hornsyld 1670 kr. (1130 kr.) 

Spirituel Yoga 

Workshop 

Yogafilosofi. Nu med Buddha og Patanjali ved 
din side. 

Du behøver ikke at tro på reinkarnation eller 
være spirituel for at deltage- men det hjælper! 

Der undervises i én àsana, én yoga nidra 
(dybdeafspænding) samt i indisk filosofi.  

Vejen til selvindsigt er lang og hård, og du skal 
gøre arbejdet. 

Yogafilosofien udfordrer nu-menneskets funda-
mentale overbevisninger i håb om at opnå dyb, 
eksistentiel indsigt og transformation. 

Egen yogamåtte medbringes gerne eller evt. et 
lagen. Max. 6 deltagere. 

1302 Lørdag 10.00-13.00 start 11.11-17 

 UC/Frødings Allé 8 3 lektioner (24x)

 Januz Ulrich Frydschou  185 kr. (150 kr.) 

1303 Lørdag 10.00-13.00 start 17.3-18 

 UC/Frødings Allé 8 3 lektioner (1x)

 Januz Ulrich Frydschou  185 kr. (150 kr.) 

NYT 

NYT 



Pilates 

Øvede 

Pilates er en helt unik træningsform, der 

giver smidighed og en veltrænet krop, styr-

ker både små og store muskelgrupper og 

giver en bedre holdning. Kroppen forlæn-

ges og strømlines uden de hårdtpumpede 

resultater. Pilates-øvelserne udgår fra - og 

styrker de dybe bugmuskler, lænd, hofter 

og lår og fremmer centrering samtidig med 

at de fokuserer på åndedræt, afspænding, 

koncentration og giver en flot holdning og 

balance. Pilates bygger på ro og harmoni - 

og ikke så meget på sved og anstrengel-

ser. Det drejer sig om at sætte tempoet ned 

og bruge åndedrættet på en ny måde. Prøv 

det og find din indre styrke og balance 

samtidig med, at du forbedrer din fleksibili-

tet, kropsholdning, udholdenhed og får flot-

te, lange, veltrænede muskler. 

640 Onsdag 13.00-14.20 start 6.9-17 

 Telefonvej 8 45 lektioner (30x) 

 Kirsten Hornsyld 1670 kr. (1130 kr.) 
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Bevægelse 

Pilates 

Begyndere 

Her lærer du grundlæggende de forskellige 

pilates-øvelser. Disse udgår fra - og styrker 

de dybe bugmuskler, lænd, hofter og lår og 

fremmer centrering samtidig med, at de 

fokuserer på åndedræt, afspænding, kon-

centration og giver en flot holdning og ba-

lance. Pilates bygger på ro og harmoni - og 

ikke så meget på sved og anstrengelser. 

Det drejer sig om at sætte tempoet ned og 

bruge åndedrættet på en ny måde. Prøv 

det og find din indre styrke og balance 

samtidig med, at du forbedrer din fleksibili-

tet, kropsholdning, udholdenhed og får flot-

te, lange, veltrænede muskler. 

641 Onsdag 11.30-12.50 start 6.9-17 

 Telefonvej 8 45 lektioner (30x) 

 Kirsten Hornsyld 1670 kr. (1130 kr.) 

Bevægelse, Afspænding 

og Pilates 

Små hold - H. 

For deltagere med nedsat bevægelighed -  

det være sig gigt, smerter i ryg, nakke, 

hoved og ben.  

Undervisningen er tilrettelagt for få deltage-

re, så der kan tages individuelle hensyn. 

Hele kroppen arbejdes igennem med re-

spekt for den enkeltes behov, og undervis-

ning foregår derfor på små hold. Du vil op-

nå styrke og smidighed samtidig med et 

øget velvære i hele kroppen. Der afsluttes 

med stræk og afspænding. 

671 Fredag 10.00-11.40 start 15.9-17 

 Telefonvej 8 60 lektioner (30x) 

 Pia Hansen 2095 kr. (1375 kr.) 

FysioPilates og  

Bevægelse 

Vi starter hver lektion med at varme krop-

pen grundigt igennem med forskellige be-

vægelsesøvelser. Dernæst arbejder vi med 

pilates, der er en teknik, der dels bruger 

åndedrættet og sætter fokus på meget 

præcise øvelser. 

Pilates giver dig en stærkere og smidigere 

krop, øget kropsbevidsthed og en bedre 

kropsholdning. Igennem kontrollerede og 

rolige bevægelser får du en optimering af 

musklernes samarbejde og derved en langt 

bedre balance. Kurset henvender sig både 

til dig, der vil have opstrammet musklerne 

samt dig, der har ryg/bækkenproblemer. 

Hver lektion afsluttes med både stræk og 

afspænding. Holdet er for øvede. 

672 Tirsdag 10.30-11.50 start 5.9-17 

 Telefonvej 8 45 lektioner (30x) 

 Helle Johannsen 1670 kr. (1175 kr.) 



Bevægelse 

Rygtræning - Afspænding 

Til dig der trænger til at styrke din ryg eller 

decideret har en ryglidelse.  

Vi arbejder med at bevidstgøre ryggens-, 

nakkens-, mavens- og ballens muskulatur.  

I undervisningen indgår styrke, bevægelig-

hed, kredsløbsøvelser samt ud– og af-

spænding. Vi kommer ind på hensigtsmæs-

sig brug af kroppen i hvile og arbejde. Vi 

slutter af med afspænding og der tages 

individuelle hensyn.  

Undervisningen er tilrettelagt for små hold.  

310 Mandag 9.30-11.10 start 4.9-17  

 UC/Frødings Allé 8 64 lektioner (32x) 

 Hanne Becker 2210kr. (1440 kr.) 

311 Mandag 11.15-12.55 start 4.9-17 

 UC/Frødings Allé 8 64 lektioner (32x)  

 Hanne Becker 2210 kr. (1440 kr.) 

 

Arbejdsledige, Efterlønsmodtagere, 

Pensionister og SU-berettigede  

bosiddende i Gladsaxe kommune 

Prisen står i (Parentes). 

Afspænd, Styrk og Stræk 

Trænger du til at lave øvelser, der både styr-

ker, strækker og afspænder dine muskler? 

Kan du nikke genkendende til stivhed i nak-

ken - arme og hænder der sover - spæn-

dingshovedpine - eller træthed i den øverste 

del af ryggen? Her laves øvelser for skuldre, 

nakke-, mave- og rygmuskulatur, strækøvel-

ser for hele kroppen samt bevægelighed, 

smidighed, kredsløbsøvelser og afspæn-

ding. Du lærer hensigtsmæssig brug af 

kroppen samt øger din kropsbevidsthed. 

Undervisning er tilrettelagt for små hold. 

Hver gang afsluttes med afspænding. 

651 Tirsdag 9.30-11.10 start 5.9-17 

 UC/Frødings Allé 8 64 lektioner (32x) 

 Hanne Becker 2210 kr. (1440 kr.) 

652 Tirsdag 11.15-12.55 start 5.9-17 

 UC/Frødings Allé 8 64 lektioner (32x) 

 Hanne Becker 2210 kr. (1440 kr.) 
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Optræning, Styrke, 
Kredsløbsøvelser og  

Afspænding 
Kurset for dig, der ikke stiller dig tilfreds 

med at "lære at leve med" smerter og ned-

sat bevægelighed, hvis årsagen er muskel– 

eller ledbelastning eller lignende. 

Vi afspænder, styrker og strækker alle 

muskler og led, så kropsbalancen stimule-

res. Kredsløbs- og åndedrætsøvelser ind-

går, og vi slutter med dyb afspænding. 

Undervisningen er tilrettelagt for små hold, 

hvor vi tager hensyn til den enkeltes mulig-

heder og behov.  

Det er aldrig for sent at begynde!  

Flere oplysninger kan fås hos underviser 

og afspændingspædagog Jette Clauson-

Kaas tlf. 29 86 45 52. 

322 Tirsdag 9.30-11.10 start 12.9-17 

 Telefonvej 8 52 lektioner (26x) 

 Jette Clauson-Kaas 1870 kr. (1245 kr.) 

323 Tirsdag 11.15-12.55 start 12.9-17 

 Telefonvej 8 52 lektioner (26x) 

 Jette Clauson-Kaas 1870 kr. (1245 kr.) 
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Qi Gong 

Qi Gong - Mere energi i en sund krop og 

ro og balance i sindet. 

Genfind din indre ro, glæde og styrke.  

Qi Gong er en 5.000 år gammel form for 

”energi-gymnastik”, der stammer fra Kina og 

som arbejder holistisk med kroppen, sindet 

og vores spirituelle natur.  

Qi betyder 'energi' og Gong betyder 'at arbej-

de med noget', altså at arbejde med energi. 

Qi Gong er kendetegnet ved sine blide, cir-

klende og energigivende bevægelser, der 

gentages et vist antal gange og udføres i 

sammenhæng med åndedrættet. Man opnår 

en meget behagelig livgivende tilstand i krop-

pen og sindet, når man fordyber sig i øvel-

serne og de er lette at gå til. 

Regelmæssig udførelse af Qi Gong forebyg-

ger ubalancer som stress og kredsløbsfor-

styrrelser, styrker knoglevæv og immunfor-

svar. Du opnår en bedre tilstand af både fy-

sisk og psykisk balance, styrke og centre-

ring. Kort sagt du bliver i bedre humør og 

stærkere i kroppen. 

I Kina bruges Qi Gong på hospitaler som 

opfølgende behandling og udføres overalt i 

fx. parker af almindelige mennesker i alle 

aldre. Qi Gong er grundlaget for Traditionel 

Kinesisk Medicin, som fx. akupunktur og for 

den meditative kampkunst Tai Chi.  

På kurset veksler vi mellem stående, sidden-

de og liggende øvelser. Vi starter med en 

opvarmningsøvelse, hvor vi banker kroppens 

energibanesystem igennem. Vi fortsætter 

med en åndedræts- og meditationsøvelse. 

Dernæst laver vi 18 bevægelsesøvelser kal-

det Shibashi og til sidst en afslappende dyb-

deafspænding af hele kroppen. Qi Gong er 

et godt alternativ til yoga, hvis du skal skåne 

dine led. På dette hold går fællesskab, hu-

mor og hygge hånd i hånd med centrering og 

mindfuldt nærvær i øvelserne. 

Instruktør Threin Ottossen besvarer gerne 

spørgsmål på 26 85 45 14. 

649 Torsdag 11.50-13.30 start 5.10-17 

 Telefonvej 8 48 lektioner (24x) 

 Threin Ottossen 1750 kr. (1180 kr.) 

Bevægelse 

Rygtræning 

På rygtræningsholdet skal vi styrke, udstrække 

og afspænde ryggen. Efter en grundig opvarm-

ning vil vi arbejde med en række funktionelle styr-

keøvelser for nakke, skuldre, ryg og mave.  

Hele kroppen vil komme i gang, og vi skal også 

arbejde med vores balance og motorik. Sidste del 

af træningen vil fokusere på smidighed og ud-

strækning. Vi slutter af med afslapning og af-

spænding af hele kroppen  

329 Mandag 16.30-18.10 start 25.9-17  

 Telefonvej 8  48 lektioner (24x) 

 Tine Broksø 1750 kr. (1180 kr.) 

330 Mandag 18.15-19.55 start 25.9-17 

 Telefonvej 8 48 lektioner (24x) 

 Tine Broksø 1750 kr. (1180 kr.) 

NYT 

Balance og Afspænding 
Her handler det om at få styr på balancen. 

Vi arbejder med at få genoprettet samspil-

let imellem kroppens forskellige sanser og 

gøre dig mere mobil. Vi styrker og strækker 

alle muskler og led, så kropsbalancen sti-

muleres. Kredsløbs- og åndedrætsøvelser 

indgår, og vi afslutter med dyb afspænding. 

Det skal være sjovt at træne og alle kan 

være med, ligesom der på holdet er mulig-

hed for socialt samvær med andre  

328 Torsdag 14.00-15.40 start 28.9-17  

 Telefonvej 8  48 lektioner (24x) 

 Gitte Hansen 1750 kr. (1180 kr.) 

609 Torsdag 16.00-17.40 start  28.9-17 

 Telefonvej 8 48 lektioner (24x) 

 Gitte Hansen 1750 kr. (1180 kr.) 

NYT 

Foto: Qi Gong  



Bevægelse 

Varmtvandstræning 

En sjov og effektiv måde at træne på 

Vand er det ideelle element til træning. Vand 

bærer, støtter og giver modstand, så man 

kan træne uden at overbelaste muskler, led 

og sener. Vandets bæreevne udnyttes, hvil-

ket betyder en mindre belastning af kroppen, 

ligesom vandet støtter kroppen, så du bedre 

kan holde balancen under øvelserne. Når vi 

bevæger os i vand, opstår der turbulens i 

vandet. Denne modstand øger muskelstyr-

ken og blodcirkulationen.  

Kun få ledige pladser, ring på tlf. 39 67 06 11. 

367 Tirsdag 16.15-17.00 start 5.9-17 

 Kildegården 34 lektioner (34x) 

 Hanne B./Beata D. 2380 kr. (1970 kr.) 

369 Tirsdag 17.05-17.50 start 5.9-17 

 Kildegården 34 lektioner (34x) 

 Hanne B./Beata D. 2380 kr. (1970 kr.) 

371 Tirsdag 17.55-18.40 start 5.9-17 

 Kildegården 34 lektioner (34x) 

 Hanne B./Beata D. 2380 kr. (1970 kr.) 

377 Tirsdag 18.45-19.30 start 5.9-17 

Kildegården  34 lektioner (34x) 

Hanne B./Beata D. 2380 kr. (1970 kr.) 

340 Fredag 10.00-10.45 start 8.9-17 

 Bakkegården 32 lektioner (32x) 

 Hanne B./Ana M. 2240 kr. (1855 kr.) 

341 Fredag 10.50-11.35 start 8.9-17  

 Bakkegården 32 lektioner (32x) 

 Hanne B./Ana M. 2240 kr. (1855 kr.) 

342 Fredag 11.40-12.25 start 8.9-17  

 Bakkegården 32 lektioner (32x) 

 Hanne B./Ana M. 2240 kr. (1855 kr.) 

343 Fredag 12.30-13.15 start 8.9-17 

 Bakkegården 32 lektioner (32x) 

 Hanne B./Ana M. 2240 kr. (1855 kr.) 
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Da Gladsaxe Svømmehal har  
planlagt renovering er varmtvands-
træningen i denne sæson rykket til 

Træningscenter Bakkegården. 

Varmtvandstræning 

En god træningsform ved smerter 

Vand er rigtig godt at træne i! 

Vand bærer, støtter og giver modstand, så 

man kan træne uden at overbelaste muskler, 

led og sener.  

Vandets bæreevne udnyttes, hvilket betyder 

en mindre belastning af kroppen, ligesom 

vandet støtter kroppen, så du bedre kan hol-

de balancen under øvelserne. Det betyder, 

at du forbedrer din kondition, din bevægelig-

hed samt din muskelstyrke og din balance 

styrkes.  

Herudover er det muligt at benytte varmt-

vandstræning til afspænding og smertelin-

dring. Når vi bevæger os i vand, opstår der 

turbulens i vandet. Denne modstand øger 

muskelstyrken og blodcirkulationen.  

Har du derfor ondt i ryggen, ømhed eller ge-

ner i kroppen eller en gigtsygdom er dette 

kurset for dig. 

Kun få ledige pladser, ring på tlf. 39 67 06 11. 

653 Onsdag 9.00-9.45 start 6.9-17 

 Bakkegården 34 lektioner (34x) 

 Hanne B./Camilla B. 2380 kr. (1970 kr.) 

654 Onsdag 10.00-10.45 start 6.9-17 

 Bakkegården 34 lektioner (34x) 

 Hanne B./Camilla B. 2380 kr. (1970 kr.) 

655 Onsdag 10.50-11.35 start 6.9-17 

 Bakkegården 34 lektioner (34x) 

 Hanne B./Camilla B. 2380 kr. (1970 kr.) 

656 Onsdag 11.40-12.25 start 6.9-17 

 Bakkegården 34 lektioner (34x) 

 Hanne B./Camilla B. 2380 kr. (1970 kr.) 

BEMÆRK: Rykket til Bakkegården. 



Varmtvandstræning 

Har du problemer med ryg-, nakke-, skuldre, 

hofter og/eller muskler, er dette en ideel form 

for motion. Bevægeligheden øges, balance– 

og koordinationsevnen styrkes og overbe-

lastning undgås.  

Deltagerne skal være selvhjulpne. 

373 Onsdag 16.10-16.55 start 6.9-17 

 (Døren åbnes kl. 16.00) 

 Bakkegården 28 lektioner (28x) 

 Lone G./Ann F. 1975 kr. (1640 kr.) 

  

374 Onsdag 17.00-17.45 start 6.9-17  

 (Døren lukkes kl. 18.00) 

 Bakkegården 28 lektioner (28x) 

 Lone G./Ann F. 1975 kr. (1640 kr.) 
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Bevægelse 

Vandgymnastik 

Bliv glad af at bevæge dig i vand 

Når du bevæger dig i vand, bruger du  

20-30% mere energi end på land. Samtidig 

belaster du dine led 10-20% MINDRE. DER-

FOR er vandtræning fantastisk. Du får styr-

ket dine arme, ben, lår, muskelkorsettet - 

altså mave, ryg og bækkenbund. Vand er det 

ideelle element til træning: Vandet bærer, 

støtter og giver modstand, så man kan træne 

uden at overbelaste led, muskler og sener.  

Når vi bevæger os i vandet, opstår der turbu-

lens, som vi bruger til at forøge vores mu-

skelkraft, styrke balancen og forbedre kondi-

tionen. Ikke mindst bruges vandet til at træne 

bevægelighed og smidighed. Naturligvis 

strækker vi ud til sidst hver gang.  

Vi bruger skumslanger, plader og håndvægte 

til at udføre øvelserne med. Vandtræning er 

for alle - ældre, overvægtige, gravide, og til 

dig der bare har brug for at få bevæget dig 

godt og grundigt i vand.  

Kom og vær med! 

380 Torsdag 9.15-10.00 start 7.9-17 

 Bagsværd Svø.hal 34 lektioner (34x) 

 Hanne Becker 1360 kr. (950 kr.) 

  

381 Torsdag 10.05-10.50 start 7.9-17 

 Bagsværd Svø.hal 34 lektioner (34x) 

 Hanne Becker 1360 kr. (950 kr.) 

  

382 Torsdag 10.55-11.40 start 7.9-17 

 Bagsværd Svø.hal 34 lektioner (34x) 

 Hanne Becker 1360 kr. (950 kr.) 

Bevægelse i vand 

Kvinder 

Ingen undskyldning for ikke at komme i 

gang. Alle kan være med uanset form, fysik 

og alder - også dem med vandskræk.  

Vandets opdrift gør dig vægtløs, bevægelig-

heden øges, så flere muskler aktiveres, pul-

sen kommer i vejret, blodcirkulation og kon-

dition forbedres. Vi motionerer og har det 

sjovt samtidigt. Der vil evt. være mulighed for 

forlængelse. Døren åbnes kl. 16.30. 

350 Torsdag 16.45-17.30 start 7.9-17 

 Gladsaxe Sk. Svø.hal 24 lektioner (24x) 

 Beata Deja 1080 kr. (790 kr.) 

351 Torsdag 17.35-18.20 start 7.9-17 

 Gladsaxe Sk. Svø.hal 24 lektioner (24x) 

 Beata Deja 1080 kr. (790 kr.) 

352 Torsdag 18.25-19.10  start 7.9-17 

 Gladsaxe Sk. Svø.hal 24 lektioner (24x) 

 Beata Deja 1080 kr. (790 kr.) 

353 Torsdag 19.15-20.00 start 7.9-17 

 Gladsaxe Sk. Svø.hal 24 lektioner (24x) 

 Beata Deja 1080 kr. (790 kr.) 

OBS!!! Forbehold for ændringer 
På samtlige vandhold tages der forbe-
hold for ændringer og aflysninger, som 
har med svømmehal og vandkvalitet at 
gøre. Vi erstatter naturligvis undervis-

ningen ved sygdom og varslet aflysnin-
ger, men der kan desværre forekomme 
aflysninger i forbindelse med vandkvali-
tet og varme, og her vil undervisningen 

ikke blive tillagt i sidste ende. 
Ovenstående gælder alle vandhold!  
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Sund kost og motion  

i Børnehøjde - hele familien 

Det kan for mange familier være en udfor-

dring at få hverdagens travle ender til at nå 

sammen. Aftensmaden ender lidt for tit med 

hurtige og måske ikke altid sunde måltider, 

manglende energi til at cykle en tur med bør-

nene i weekenden og lidt for meget skærmtid 

for både børn og voksne er dagligdag for 

rigtig mange familier. 

Det kan virke som en uoverskuelig opgave at 

få presset den sunde madlavning og den 

daglige motion ind i et allerede godt fyldt 

ugeprogram. Derfor bør man netop ikke op-

fatte de sunde vaner som noget ekstra, men 

i stedet se det som en justering i den daglige 

rytme. 

Overvægt hos børn har sundhedsmæssige 

konsekvenser, og der er stor risiko for, at de 

unge også vil være overvægtige som voksne 

med en række livsstilsproblemer til følge. Det 

kan ligeledes være et socialt problem, idet 

overvægtige børn og unge ofte har proble-

mer med den sociale og fysiske trivsel, og 

f.eks. oftere end andre børn føler sig ensom-

me. Det er typisk ikke viljen, der mangler til 

at bryde spiralen, men overskuddet til at æn-

dre den daglige rytme.  

Det behøver faktisk ikke at være så tidskræ-

vende eller besværligt – og en god begyndel-

se er lysten og motivationen til at starte på 

de gode vaner med hele familien. 

905 Onsdag 17.00-19.30 start 11.10-17 

 Telefonvej 8 2 lektioner (1x)  

 Tia Naundrup Laustsen 100 kr. 

For Børn og Voksne 

Jungleleg 

Turen går til Jungleland med masser 

af sjov, spring, kamplege og dans 

Kom og vær med til gymnastik for hele fa-

milien med masser af energi, grin og sved 

på panden. Sjove bevægelseslege, sværd-

kamp, dans med vimpler og familieakroba-

tik. (Aldersgruppen er 3-6 år) 

Vi skal hoppe og springe, rejse med hunde-

slæde og meget, meget mere! 

Kom og vær med til 3 gange med fuld fart, 

masser af musik og godt humør. 

Underviser Henriette Aarup er uddannet ny-

cirkusartist fra AFUK og Tina Jensen er 

idrætslærer og uddannet i tigertræning hos 

Lise Steffensen. 

Kom på Gladsaxe Hovedbibliotek  

Lørdag den 23. september 2017  

kl. 12.00-13.15, hvor du og dine unger kan 

være med for sjov inden i tilmelder jer. 

333 Lørdag/Søndag 14.00-15.15 

 14.10 - 18.11 - 3.12-2017 

 Telefonvej 8 4½ lektion (3x) 

 Henriette Aarup 

 Tina Jensen 250 kr.  

 (Prisen er for 1 barn og 1 voksen) 



Sundhed og Kost 
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Bliv din egen kostkonsulent 

Få inspiration til og viden om, hvordan du 

kan få en sundere hverdag, og hvordan du 

gør de gode vaner til en integreret del af din 

dagligdag. Lær hvordan små skridt og enkle 

justeringer i dine daglige rutiner kan skabe 

store forandringer og få styr på, hvad der er 

myter, og hvad der er fakta i kostjunglen. 

Du får grundlæggende forståelse for betyd-

ningen af næringsrig kost. Du får inspiration 

og værktøjer til at sammensætte familiens 

måltider samt input til at ændre kostvaner 

med udgangspunkt i, at maden skal mætte, 

smage godt samt sikre, at kroppen får dæk-

ket behovet for næringsstoffer. Kurset læg-

ger vægt på, at der skal være sammenhæng 

mellem økonomi, daglig familielogistik og 

indkøb. 

910 Onsdag 17.00-19.35 start 6.9-17 

 Telefonvej 8 12 lektioner (4x)  

 Tia Naundrup Laustsen 540 kr. (395 kr.) 

Træning for  

rigtige kvinder 
Har du set de ”Rigtige Mænd” træne og tænkt: 

”Det ser jo faktisk rigtig sjovt ud! Det kunne jeg 

godt tænke mig at prøve!”  

Så har du chancen nu!!  Det overflødige fedt skal 

brændes af, og pulsen skal pumpes op! En rigtig 

kvinde er da ikke bange for en udfordring, vel? 

Træningsøvelserne er enkle, men effektive. Hver 

uge vil der være nye sjove - og måske lidt græn-

seoverskridende – udfordringer, som vil være 

kraftigt inspireret af de ”Rigtige Mænd”. Der veks-

les mellem udendørs- og indendørstræning alt 

efter vind og vejr.  

Få styr på din udvikling! Du bliver målt på forskel-

lige parametre ved opstart bl.a. styrke og udhol-

denhed. Der tages flere test i forløbet, så du kan 

måle, om det går i den rigtige retning med din 

fysiske udvikling. Og det gør det selvfølgelig, når 

du bare følger den simple træning og enkle kost-

tips. Nysgerrig? Kom og prøv! 

911 Mandag 17.15-18.15 start 4.9-17 

 Gladsaxe Stadion 15 lektioner (4x)  

 Tia Naundrup Laustsen 625 kr. (445 kr.) 

Slankekurs til vægttab 
Dette kursus er for dig, der ønsker et holdbart 

vægttab med fokus på nye vaner, hvor sund kost, 

motion og nærvær gøres til en integreret del af 

din dagligdag. Du vil opleve, at de sunde vaner 

ikke bliver noget ekstra, der skal presses ind i en 

travl hverdag, men i stedet som en justering i den 

daglige rytme. 

ENKLE JUSTERINGER, STORE FORANDRIN-

GER! 

Kurset tager afsæt i ”små skridt-metoden”, hvor 

du får 10 konkrete veje mod en sundere vægt. 

Vejene viser retningen, du følger med små kon-

krete ændringer i dine vaner. Selv små skridt kan 

have stor betydning for din vægt – især når du 

lægger skridtene sammen. 

Alle vejene fører i samme retning – og jo længere 

du går, jo større bliver dit vægttab. Husk, du er 

ikke på slankekur men på slankekurs. 

Kurset kombinerer fælles undervisning med kost-

vejledning målrettet den enkelte deltager.  

Du lærer at sammensætte en sund og varieret 

kost, der mætter, smager godt og sikrer, at krop-

pen får dækket behovet for næringsstoffer. Du 

bliver en del af et fællesskab med inspiration og 

motivation samtidig med, at du får konkrete red-

skaber og viden, som du kan bruge under og 

efter forløbet. 

I løbet af 8 uger får du sunde aktive vaner, du 

ikke vil slippe igen! 

912 Onsdag 17.00-19.15 start 17.1-18 

 Gladsaxe Stadion 20 lektioner (8x)  

 Tia Naundrup Laustsen 765 kr. (525 kr.) 
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Sy til hele familien 

2 - 3 gange om måneden 

Sy nyt tøj eller frisk garderoben lidt op!  

Her er der mulighed for at forny garderoben.  

Du kan sy alt fra inderst til yderst - lige fra 

fransk undertøj til kjoler, bluser, dragter og 

frakker. Du kan lave dit eget mønster eller 

tilrette færdige mønstre efter personlige mål, 

så tøjet får den perfekte pasform. Du kan og-

så sy ting til boligen 

937 Torsdag 19.00-22.00 start 12.10-17 

 UC/Frødings Allé 8 49 lektioner (14x) 

 Ella Watz 1785 kr. (1195 kr.) 

Syning og tilskæring 
Der er mange fordele ved at sy sit tøj selv.  

Det giver mode-, kvalitets-, og prisbevidst-

hed. Godt forarbejdet og velsiddende tøj er 

målet for sykurset. Der undervises i de for-

skellige syteknikker, som anvendes til be-

klædning og tilbehør. Du kan lave dit eget 

mønster eller tilrette færdige mønstre efter 

personlige mål, så tøjet får den perfekte 

pasform. Der er også mulighed for at sy ting 

til boligen f.eks. foldegardiner, puder m.m. 

923 Tirsdag 10.00-13.00 start 10.10-17 

 UC/Frødings Allé 8 60 lektioner (20x) 

 Ella Watz 2095 kr. (1375 kr.) 

938 Torsdag 9.30-12.30 start 12.10-17 

 UC/Frødings Allé 8 72 lektioner (21x) 

 Ella Watz 2435 kr. (1570 kr.) 

Syning 

Har du lyst til at sy? 

Kom og få ny inspiration! Vi har fingeren på 

pulsen og syr det, der er “in” til børn og 

voksne. Selv om du er nybegynder er det 

let at sy efter moderne metoder. Vi syr alt 

fra undertøj til kjoler, bukser, dragter og let 

overtøj. Der er mulighed for at bestille stof 

på holdene - efter katalog. 

918 Mandag 12.00-14.35  start 2.10-17 

 UC/Frødings Allé 8 66 lektioner (22x) 

 Lise Bentzen 2265 kr. (1470 kr.) 

Ramme- og skaftevævning 

Lær at væve tekstiler både til hjemmet og til 

beklædning. Det er kvaliteten, der her sættes 

i højsædet. Gode materialer sammen med 

din kreativitet kan kun give et godt resultat. 

Vævning er en kreativ beskæftigelse både 

for mænd og kvinder.  

Der undervises individuelt i både nye og 

gamle væveteknikker.  

988 Torsdag 15.00-17.35 start 26.10-17 

 UC/Frødings Allé 8 A 54 lektioner (18x) 

 Bessie Larsen 1925 kr. (1280 kr.) 

Knipling  

Knipling er et gammelt og smukt kunst-

håndværk, og en del af den danske historie 

og kulturarv. Selvom det ser indviklet ud, er 

der kun ganske få regler, som nemt kan 

læres, og derfor vil der efter kort tid kunne 

kniples enkle mønstre. Resultatet er både 

smukt og brugbart. 

På kurset vil der blive lavet arbejder ud fra 

den enkelte kursists ønsker - både i traditi-

onel og moderne stil. Der arbejdes efter 

moderne metoder - herunder farvelagte 

arbejdstegninger (om muligt). Arbejdsteg-

ningerne er en slags opskrift. Vi arbejder 

med alle typer materialer, og det er kun 

fantasien, der sætter grænser. Alle kan 

deltage, så du behøver ikke at kunne kniple 

i forvejen for at tilmelde dig dette hold. 

904 Onsdag 9.30-12.05 start 27.9-17 

 UC/Frødings Allé 8 A 60 lektioner (20x)  

 Charlotte Tørngren 2095 kr. (1375 kr.) 
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Tunesisk hækling 
Tunesisk hækling er en blanding mellem 

strik og hækling, som udføres med en me-

get lang hæklenål. Udtryksmæssigt ligner 

det dog ikke de andre teknikker, men har sit 

helt eget udtryk. Kigger man i håndarbejds-

bøger fra 50´erne finder man opskrifter i 

denne teknik. 

Du skal lære at hakke 2 forskellige masker, 

den alm. tunesisk og den skrå tunesisk ma-

ske, med 1 og 2-3 farver. 

Farveskift kan gøres på forskellig vis og gi-

ver derved forskellige farvemønstre, - og 

bruger man en hakke-nål med krog i begge 

ender, får man nogle helt andre mønstre og 

strukturer.  

Til sidst laver vi mønstre ved at kombinere 

de 2 masketyper. Du skal medbringe garner 

i 3 forskellige farver - gerne rester og ca. til 

nål /pind 4. 

Hakkenål med krog i begge ender kan du 

købe på stedet. 

1904 Søndag 10.00-15.20 start 29.10-17 

 UC/Frødings Allé 8  6 lektioner (1x) 

 Marianne Johnstad 370 kr. (295 kr.) 

Indigo-indfarvning 

Af garner af plantefibre og silke. 

Workshoppens formål er at lære at farve 

med indigo, skabe forskellige blå nuancer og 

afprøve forskellige reserveringsmetoder, (så 

garnet ikke modtager farve) for at få en god 

fornemmelse af, hvilke udtryk og muligheder 

der findes, som man fremover vil arbejde 

med. Det vil sige, at der arbejdes i udgangs-

punktet med prøver.  

Undervejs fortælles lidt, om hvordan selve 

indfarvningen foregår, og hvad der er det 

specielle med indigo i forhold til andre farve-

stoffer. Derefter introduceres man til de for-

skellige metoder til reservering og prøver 

vises. 

Dagen starter med at indigobadet laves, og 

mens det sætter sig, det vil sige bliver klar til 

farvning, skal udvalgte steder på garnet re-

serveres, så det ikke kan tage imod farve, 

når det dyppes i indigobadet. Det kan gøres 

ved at vikle omkring garnet med et andet 

garn, sætte klemmer på, vikle elastikker om-

kring, binde plader på. Hver metode har sit 

udtryk i variation med, hvor stramt og hvor 

tæt man gør det. Man medbringer selv garn 

af bomuld, hør, ramie, bambus og silke, man 

er dog velkommen til at også at medbringe 

farvet eller i forvejen mønstret garn for at se 

forskellen i forhold til hvidt garn. Men IKKE 

uldgarn. 

1905 Lørdag 10.00-16.15 start 4.11-17 

 UC/Frødings Allé 8 7 lektioner (1x)  

 Marianne Johnstad 400 kr. (315 kr.) 

 

Arbejdsledige, Efterlønsmodtagere, 

Pensionister og SU-berettigede  

bosiddende i Gladsaxe kommune 

Prisen står i (Parentes). 

www.mariannejohnstad.dk 



Tegning 

Vil du gerne blive bedre til at tegne?  

Holdet er både for begyndere og øvede. 

Den bedste måde, at blive bedre til at teg-

ne på, er ved at tegne efter ting du ser. Jeg 

medbringer forskellige genstande, som du 

kan tegne for, at du lærer at gengive for-

skellige teksturer, former og overflader. Du 

vil blive guidet igennem forskellige basis 

tegneøvelser. F.eks. tegner vi “omvendt” 

efter ansigter printet og vendt på hovedet, - 

dette er for at lære at glemme hvad det er 

du ser på, så du i stedet fokuserer udeluk-

kende på linjerne og formerne i dit motiv. 

Når du vender din tegning om, har du på 

den måde fået lavet et portræt af børnebør-

nene eller andre du holder af?! Du vil prøve 

at bruge forskellige materialer og lære at 

forstå de forskellige materialers styrke og 

svagheder. Hvornår bruger man fx. en HB 

blyant og hvornår bruger man en 6B bly-

ant? Hvilken effekt giver det at tegne med 

kul eller farveblyanter?  

Vi lader os inspirere af, hvad der rører sig 

indenfor illustration og tegnet samtidskunst.  

Du vil blive stillet opgaver, som hjælper dig 

til at få dine egne idéer frem i dine tegnin-

ger. 

865 Onsdag 17.00-19.35 start 27.9-17 

 Telefonvej 8 60 lektioner (20x)

 Hanne Louise Nielsen 2095 kr. (1375 kr.) 

NYT 

28 

Kreativ 

Tegning og Maleri 

Begyndere og øvede 

På dette kursus ligger vi fokus på at udvikle 

den enkelte deltagers personlige udtryk 

inden for tegning og maleri.  

Deltagerne arbejder typisk med akrylmaling 

og akvarel, men også andre materialer som 

fx blyant, kul og tusch.  

Der er individuel vejledning med diverse 

tips og tricks til nye vinkler og inspiration til 

dit billedarbejde, og nogle gange også op-

læg og fælles øvelser med farvelære, kom-

position og tegning.  

Medbring dine egne materialer. 

813 Onsdag 9.30-12.05 start 13.9-17 

 Telefonvej 8 60 lektioner (20x) 

 Rikke Rivo 2095 kr. (1375 kr.) 

www.rivo.dk 

www.Hannelouisenielsen.dk 

Keramik 

Begyndere og øvede 

Dette kursus er åbent for alle, som kunne 

tænke sig at prøve kræfter med keramik.  

Vi skal primært modellere, men du vil også 

blive introduceret andre keramiske teknikker.  

Helt efter eget ønske kan du modellere fade, 

kander, skåle, vaser eller figurer og orna-

menter mv. Vi vil komme ind på forskellene 

på at modellere stort og småt, tykt og tyndt 

osv. og hvilke lertyper, som egner sig til 

hvad.  

I porcelæn kan man f.eks. modellere fine 

tynde kopper. Efter endt formgivning kan 

leret dekoreres på forskellige måder med 

udskæringsteknikker, underglasurfarver og 

glasurer.  

Hvad enten du er begynder eller erfaren, får 

du grundig, individuel vejledning, kombineret 

med fælles gennemgang af teknikkerne. 

813 Onsdag 14.00-16.35 start 27.9-17 

 Telefonvej 8 60 lektioner (20x) 

 Tine Broksø 2095 kr. (1375 kr.) 



Collage 

Weekendkursus for alle 

Kurset med collage bliver et ramasjang af 

visualiseringer. Vi skal fortolke og analysere 

med visuelle briller på, gå på opdagelse, bli-

ve forundret, overrasket, provokeret og have 

det rigtig skægt.  

Collagens verden åbner muligheder som 

ingen kan konstruere sig til – naturens love 

ophører og alt bliver derfor muligt.  

Undervisningen vil variere mellem hurtige 

øvelser og længerevarende opgaver. Man 

skal ikke kunne tegne eller have erfaring 

med collage – alle kan være med. 

Medbring i rigelige mængder af følgende 

materialer: Sakse, limstifter, hvidt papir i A4- 

og A3-format, store mængder af magasiner, 

blade, aviser o. lign. 

I er desuden meget velkommen til også at 

tage tegneredskaber (kuglepenne, tuscher, 

blyant, maling, o. lign.) samt garn, bånd, sy-

tråd og nåle med og selvfølgelig alt det for-

skelligartede papir i kan støve op  

1812 Lørdag 10.00-16.00 7.10-2017 

 Søndag 10.00-15.00 8.10-2017 

 Telefonvej 8 15 lektioner (2x) 

 Christina Bruun Olsson 625 kr. (445 kr.) 

Diverse 
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Porcelænsdekoration 

Her er der mange muligheder for at udfolde 

sine kunstneriske evner på porcelæn. Vi de-

korerer på porcelæn og færdigkøbt glas. Alle 

teknikker, farvelære og materialelære indgår i 

undervisningen. Udgifter til materialer må på-

regnes. 

871 Mandag 10.00-12.35 start 2.10-17 

 UC/Frødings Allé 8 A 60 lektioner (20x) 

 Ingrid Jønsson 2095 kr. (1375 kr.) 

 

872 Mandag 13.00-15.35 start 2.10-17 

 UC/Frødings Allé 8 A 60 lektioner (20x) 

 Ingrid Jønsson 2095 kr. (1375 kr.) 

 

874 Tirsdag 10.00-12.35 start 3.10-17 

 UC/Frødings Allé 8 A 60 lektioner (20x) 

 Ingrid Jønsson 2095 kr. (1375 kr.) 

875 Tirsdag 13.00-15.35 start 3.10-17 

 UC/Frødings Allé 8 A 60 lektioner (20x) 

 Ingrid Jønsson 2095 kr. (1375 kr.) 

Keramik & Stentøj 
På dette kursus arbejder vi med stentøjsler. 

Vi er et hold, som hjælper hinanden med de 

forskellige projekter, som vi hver især finder 

på. Desuden bruger vi det at eksperimentere 

med materialet.  

Vi benytter alle de metoder, som vi kan finde 

på for at nå frem til det produkt, som vi drøm-

mer om at ende op med. De teknikker vi bru-

ger for at tæmme leret er blandt andet; pøl-

semetoden (som er meget anvendt), plade-

teknik, trække og klemme teknik og selvføl-

gelig muligheden for at eksperimentere med 

at dreje.  

Vi er ikke alle lige erfarne, men vi favner alle 

niveauer, så selv om du blot har lyst til at 

afprøve dine evner, passer du ind i vores lille 

flok, hvor tonen er varm og kammeratlig. Det 

der binder os sammen er glæden ved at ar-

bejde og lege med leret. Udgifter til materia-

ler må påregnes. 

866 Torsdag 19.15-21.50 start 5.10-17 

 Telefonvej 8 60 lektioner (20x)

 Britta Andersen 2095 kr. (1375 kr.) 

www.christinabruunolsson.dk 
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www.saerform.dk 

Smykkedesign/håndværk 

Én lørdag eller søndag om måneden 

Fortrinsvis for øvede. 

Til dig der vil have mere tid til koncentration 

og fordybelse.  

På dette hold er der efter ønske individuel 

vejledning, som kan hjælpe dig til at opnå 

nye udtryk og flytte dig væk fra vanens 

magt.  

Materialeudgifter må påregnes. 1. gang 

opkræves 1,50 kr. pr. lektion til nyanskaffel-

ser og vedligeholdelse, samt lidt til kaffe-

kassen. 

1805 Lørdag  10.00-15.20   

 16.9 - 28.10 - 18.11-2017 

  27.1 - 24.2 - 17.3 - 14.4 - 26.5-2018 

 Telefonvej 8 48 lektioner (8x) 

 Lene Wolters 1750 kr. (1180 kr.) 

 

1809 Søndag  10.00-15.20 

 17.9 - 29.10 - 19.11-2017 

 28.1 - 25.2 - 18.3 - 15.4 - 27.5-2018 

 Telefonvej 8  48 lektioner (8x) 

 Karen Fly 1750 kr. (1180 kr.) 

Gladsaxe Oplysnings Forbund  
forbeholder sig ret til at foretage ændrin-
ger i de enkelte holds tid, timetal, under-
visningssted, læreransættelser og evt. 
trykfejl. Ved sygdom og dermed aflyste 

mødegange forlænges sæsonen eller evt. 
vikar ansættes. 

Mulighed for ratebetaling. 
kontakt da venligst kontoret  

www.dauv.dk 

Smykkefremstilling 

På dette kursus kan du arbejde med man-

ge former for smykker. Materialerne kan 

være alt fra guld, sølv og diamanter til  

plastik og papir.  

Undervisningen er individuel, og henvender 

sig såvel til begyndere som til øvede.  

Undervejs vil vi i perioder fokusere på ud-

valgte emner. Nogle smykker kan fremstil-

les med meget enkelt værktøj, mens man 

ved udformningen af andre kan hente stor 

hjælp i aftenskolens meget veludstyrede 

værksted. Materialer kan købes hos lære-

ren. 1. gang opkræves 1,50 kr. pr. lektion til 

nyanskaffelser og vedligeholdelse. 

853 Tirsdag 16.15-18.50  start 19.9-17 

 Telefonvej 8 69 lektioner (23x) 

 Inger Nielsen 2350 kr. (1520 kr.) 

 

858 Onsdag 18.30-21.30 start 27.9-17 

 Telefonvej 8 77 lektioner (22x) 

 Lisbeth Dauv 2575 kr. (1650 kr.) 

Smykkefremstilling 

Én lørdag eller søndag hver måned 

1806 Lørdag  9.00-15.15 

 7.10 - 4.11 - 2.12-2017 

 6.1 - 3.2 - 3.3 - 7.4-2018 

 Telefonvej 8  49 lektioner (7x) 

 Inger Nielsen 1785 kr. (1195 kr.) 

 

1808 Søndag  9.00-15.15 

 1.10 - 5.11– 3.12-2017 

 7.1 - 4.2 - 4.3 - 8.4-2018 

 Telefonvej 8  49 lektioner (7x) 

 Lisbeth Dauv 1785 kr. (1195 kr.) 
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Smykkehåndværk 
På dette hold er der mulighed for at lave egne 

personlige smykker. Medbring skitsebog med 

gode ideer, og lad dig inspirere af de forskellige 

guld- og sølvsmedeteknikker som præsenteres 

individuelt på holdet - og få dine ideer gjort til 

virkelighed. 

På det rigt udstyrede værksted, er der mulighed 

for at save, file, hamre, lodde og støbe dig frem til 

flotte resultater. 

Du kan trække tråd og valse plade, og tilmed 

slibe dine egne sten.  

Så hvis du har hænderne skruet godt på og er 

fingernem, er dette kursus noget for dig.  

Materiale udgifter må påregnes. 1. Gang opkræ-

ves 1,50 kr. pr. lektion til nyanskaffelser og vedli-

geholdelse, samt lidt til kaffekassen. 

841 Tirsdag 19.00-21.35 start 19.9-17 

 Telefonvej 8 69 lektioner (23x) 

 Lene Wolters 2350 kr. (1520 kr.) 

Smykker i sølv og  

andre materialer 
På dette veletablerede hold er der mange 

øvede deltagere, der har lavet smykker fra 

1-23 år.  

Kom og vær med til at save, file og lodde 

dine egne projekter frem.  

Begyndere starter med nogle øvelser der 

bliver til fine smykker.  

Kaffe, brød og et godt grin fordeles over 

hele aftenen.  

Materialeudgifter må påregnes. 1. gang 

opkræves 1,50 kr. pr. lektion til nyanskaffel-

ser og vedligeholdelse, samt lidt til kaffe-

kassen. 

842 Torsdag 18.00-21.30 start 21.9-17 

 Telefonvej 8 80 lektioner (20x) 

 Karen Fly 2660 kr. (1700 kr.) 

Sølvarbejde 

På dette hold er der mange øvede - men er 

du begynder med gode hænder, fantasi og 

kreativitet, er der også masser af mulighe-

der for at komme godt i gang her. 

Begyndere får øvelser, der kan blive til fine 

smykker.  

Kom og vær med til at save, file, bukke og 

støbe egne smykker frem. 

Materialeudgifter må påregnes. 1. gang 

opkræves 1,50 kr. pr. lektion til nyanskaffel-

ser og vedligeholdelse samt lidt til kaffen. 

855 Onsdag 10.00-13.30  start 27.9-17 

 Telefonvej 8 88 lektioner (22x) 

 Lene Wolters 2885 kr. (1830 kr.) 

www.lenewolters.dk 
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Saxofon 

På dette kurset arbejder vi med blæse- og 

grebsteknik og tonedannelse samt nodelæ-

re, hvis man ønsker dette. Indstudering af 

numre i alle stilarter:  

Klassisk, pop rock blues og jazz. Er det 

jazz bliver der lagt vægt på indstudering af 

soloer fra bl.a. Stan Getz, Dexter Gordon, 

Paul Desmond osv. Desuden en masse 

teori omkring akkorder, og hvilke skalaer 

der passer til indstudering af 2-5-1- figurer. 

Kontakt evt. Finn Jensen på tlf. 51 90 2416. 

93 Tirsdag 17.50-19.30 start 5.9-17 

 Kildebakken 20 35 gange 

 Finn Jensen 2850 kr. (1940 kr.) 

Klaver 

For unge og voksne 

Fra Bach til Bartók og Brahms - den klassi-

ske klavermusiks uudtømmelige verden! 

Hvordan kan man håndtere 88 tangenter 

og 3 pedaler? Rigtig ergonomisk krops– og 

håndstilling. Klaverteknik: Legato, staccato, 

tenuto og bevægelseskoordination. Melodi, 

harmoni, rytmen, dynamik og klangkvalitet. 

Stilarter: Hvad er barok og hvad er roman-

tik? Hvordan er et klaverstykke bygget? 

35 Fredag 14.00-15.40 start 1.9-17 

 Thorasminde 15 gange 

 Alexander Vaulin  2200 kr. (1840 kr.) 

Klaver 

Individuel undervisning for øvede og be-

gyndere. Afhængigt af dit niveau, undervi-

ses der i teknik, øveteknik, musikalsk for-

ståelse, rytmik og nodelæsning. Undervise-

ren Takako Togo Tullin er uddannet fra Det 

Kongelige Danske Musikkonservatorium. 

168 Mandag 16.00-17.40 start 4.9-17 

 Telefonvej 8 24 gange 

 Takako Togo Tullin 2080 kr. (1500 kr.) 

169 Mandag 19.00-20.40 start 4.9-17 

 Telefonvej 8 24 gange 

 Takako Togo Tullin 2080 kr. (1500 kr.) 

Keyboard 

Kom og spil på nyere og moderne key-

board. Repertoiret vælges efter deltager-

nes ønsker og niveau, herunder rytmisk 

indlæring. Tekniske finesser indøves i for-

bindelse med nodelære og becifring. Her-

ved opnås spilleglæde og færdigheder. 

Vi har mulighed for indspilning af melodier 

på keyboard, bearbejde og formidle dem til 

og fra computer. Ligesom den kan lægges 

ned på et medie, således at du kan lytte og 

øve dig hjemme i dit helt eget tempo. 

132 Onsdag 11.50-13.30 start 6.9-17 

 Kildebakken 20 30 gange 

 Preben Højlund 2500 kr. (1780 kr.) 

134 Torsdag 10.00-11.40 start 7.9-17 

 Kildebakken 20 30 gange 

 Preben Højlund 2500 kr. (1780 kr.) 

135 Torsdag 11.50-13.30 start 7.9-17 

 Kildebakken 20 30 gange 

 Preben Højlund 2500 kr. (1780 kr.) 

Harmonika 

Harmonikaen er et alsidigt og festligt instru-

ment, som egner sig til både solo-spil, sam-

menspil og akkompagnement, og kan bru-

ges i al slags musik fra folkemusik til klas-

sisk. Du får kendskab til såvel node- og 

harmonilære samt gehørspil, rytmer og 

sammenspil. Der undervises i piano- og 

knapharmonika.  

120 Mandag 16.00-17.40 start 18.9-17 

 Telefonvej 8 30 gange  

 Jonko Jordanov 2500 kr. (1780 kr.) 

NYT 



Musik 

Guitar 

Der bliver undervist 

på alle niveauer.  

Er du begynder star-

ter vi med enkelt me-

lodispil og akkordindlæring, enten efter no-

der eller tabulatur. 

Rytmik er som bekendt kongen i musik, så 

det arbejder vi meget med, når vi skal til at 

akkompagnere sange. Repertoiret spæn-

der fra 50erne og op til i dag: viser, pop, 

rock, bossa nova blues osv. Er du mere 

interesseret i klassisk guitar, er der også 

mulighed for det . Her arbejder vi på at ud-

vikle højre- og venstre-håndsteknikken, og 

spiller stykker af bl.a. F Sor – D. Aguado og 

M.Giuliani. 

Ved spørgsmål kontakt Finn Jensen på tlf. 

51 90 24 16. 

144 Tirsdag 16.00-17.40 start 5.9-17 

 Kildebakken 20 35 gange 

 Finn Jensen 2850 kr. (2010 kr.) 

 

146 Tirsdag 19.40-21.20 start 5.9-17 

 Kildebakken 20 35 gange 

 Finn Jensen 2850 kr. (2010 kr.) 

147 Torsdag 16.00-17.40 start 7.9-17 

 Kildebakken 20 35 gange 

 Finn Jensen 2850 kr. (2010 kr.) 

 

148 Torsdag 17.50-19.30 start 7.9-17 

 Kildebakken 20 35 gange 

 Finn Jensen 2850 kr. (2010 kr.) 
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Vejledning i komposition  

Kurset henvender sig til folk, der sysler 

med at komponere musik eller har lyst til at 

prøve det. Nodekundskab samt en vis fær-

dighed på et instrument er absolut en fordel 

- men ingen betingelse.  

Ud fra den enkeltes behov gives vejledning 

i notation, teori, instrumentation og arran-

gement på alle niveauer. Alle sammen om-

råder som det er vigtigt at have kendskab 

til, når man skal komponere.  

Lige fra den enkle melodi med becifring, til 

den mere komplicerede sats for et eller 

flere instrumenter. Alle genrer og stilarter er 

velkomne. Der vil søges om mulighed for at 

få udvalgte kompositioner gennemspillet af 

professionelle musikere mod ekstra beta-

ling.  

Læreren er konservatorieuddannet kompo-

nist med mange års erfaring. Spørgsmål 

kontakt Lars Hegaard på tlf.:2819 9118.  

143 Tirsdag 19.00-20.40 start 19.9-17  

 Gladsaxe Skole 20 gange  

 Lars Hegaard  1800 kr. (1370 kr.) 

Guitar 

På alle niveauer gives inspiration og vejled-

ning i både klassisk guitar og akkompagne-

ment.  

De tekniske færdigheder opøves og udbyg-

ges gennem akkordspil (becifring) samt 

enkelt melodispil efter noder. Vi beskæfti-

ger os med alle genrer relevante for den 

akustiske guitar såsom: folk, blues, pop, 

rock etc. og herunder tabulaturspil.  

Guitar kan ikke lånes. Ved spørgsmål kon-

takt underviseren på tlf.: 2819 9118. Lars 

Hegaard er konservatorieuddannet guitarist 

ved Ingolf Olsen med mange års erfaring. 

140 Mandag 19.00-20.40 start 18.9-17  

 Gladsaxe Skole 25 gange  

 Lars Hegaard  2150 kr. (1550 kr.) 

El-guitar 

Her skal vi arbejde meget med alle de for-

skellige skalaer, man kan bruge til at spille 

solo i f.eks. Blues, rock eller jazz. Hvordan 

skalaerne knytter sig til akkorderne. Vi skal 

også indstudere soloer fra kendte guitari-

ster plus selvfølgelig nogle tekniske øvelser 

og standard rock riffs. 
Kontakt evt. Finn Jensen på tlf. 5190 2416. 

93 Tirsdag 17.50-19.30 start 5.9-17 

 Kildebakken 20 35 gange 

 Finn Jensen 2850 kr. (2010 kr.) 
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Gladsaxe Kammerkor  

Start den 28.8-2017 

Gladsaxe Kammerkor blev stiftet i 1970 og er 

i dag et kor med 40 nodelæsende medlem-

mer.  

Korets repertoire er klassik kormusik. 

Vi udfører mindst 6 koncerter om året, mest 

a capella, men mindst en af koncerterne er 

med instrumental ledsagelse og ofte også 

solister. 

Vi har ingen aldersbegrænsning, så længe 

der er kvalitet.  

Vi har ambitioner, men socialt samvær og 

kor-øvelser har en fin balance. 

Vi øver hver mandag i Bagsværd Kirke.  

Korets hjemmeside er: Gladkor.dk.  

 

Kontakt evt.:  

Formand Finn Hass - tlf. 24 23 69 57,  

E-mail: hassfam@webspeed.dk  

43 Mandag 19.30-22.00  

 Bagsværd kirke 

 Klaus Munk-Nielsen 1500 kr. (700 kr.) 

Gladsaxe Kammerkor  

 
Korets hjemmeside er 

www.gladkor.dk .  

Violin 

Violinen er et dejligt og spændende instru-

ment, velegnet til populær, klassisk og ryt-

misk musik.  

Undervisningen er individuelt tilrettelagt. 

Efter få gange er der mulighed for sammen-

spil med andre. Kontakt underviseren på tlf. 

39 66 11 73 inden tilmelding for aftale om 

niveau, repertoire mv. 

128 Mandag 11.00-12.40 start 4.9-17 

 Telefonvej 8 14 gange  

 Lis-Lotte Christensen 1380 kr. (1050 kr.) 

 

129 Mandag 13.00-14.40 start 4.9-17 

 Telefonvej 8 14 gange  

 Lis-Lotte Christensen 1380 kr. (1050 kr.) 

 

5128 Mandag 11.00-12.40 start 29.1-18 

 Telefonvej 8 12 gange  

 Lis-Lotte Christensen 1240 kr. (950 kr.) 

 

5129 Mandag 13.00-14.40 start 29.1-18 

 Telefonvej 8 12 gange  

 Lis-Lotte Christensen 1240 kr. (950 kr.) 

Individuel sang 

Kan du lide at synge, og vil du gerne hjæl-

pes lidt på vej. Så er her en oplagt mulig-

hed for at blive bedre. Lær at ramme de 

rigtige toner, blive bedre til at bruge din 

vejrtræning og lær nogle sjove og anstren-

gende sangøvelser. Udover ovenstående 

skal der naturligvis også være plads til at 

synge sange - nye som gamle. Kom og 

vær med - sangundervisning for alle! 

58 Tirsdag 16.00-17.40 start 22.8-17 

 Thorasminde 24 gange 

 Lene Arberg 2080 kr. (1505 kr.) 
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Praktisk information 
 

Tilmelding og betaling 
www.gof.dk 

 
Klik ind under det enkelte hold  

og tilmeld dig. 
 

Mulighed for ratebetaling 
Ring direkte til kontoret på tlf.  

 
39 67 06 11 

Carina-koret  

Start den 5.9-2017 

Carina-koret er et damekor, som fremhæver 

sang, samvær og hygge. 

I løbet af sæsonen afholdes evt. et par koncer-

ter i forskellige foreninger. 

På nuværende tidspunkt er der ca. 20 medlem-

mer , men koret vil rigtig gerne have nye og 

gerne yngre medlemmer. Men da aktiviteterne 

foregår om dagen, er det svært at tiltrække yng-

re medlemmer. 

Kom og lyt en tirsdag formiddag i Buddinge 

Kirkes sal, Buddingevej 293, 2860 Søborg. 

Kontaktperson: 

Ruth Gamborg Tlf. 6086 2914 

Email:   gamborg@youmail.dk 

42 Tirsdag 10.50-12.30  

 Buddinge Kirke  

 Jögvan Winther 1350 kr. (550 kr.) 

Gladsaxe Garden 

Et musikalsk tilbud til dig ! 

Den 21. februar 2017 skiftede Gladsaxe Pige-

garden navn, så den nu hedder Gladsaxe Gar-

den. Det gjorde den af den simple grund, at der 

nu er kommet drenge med i garden, fordi man 

har haft svært ved at skaffe tilstrækkelig mange 

piger 

Vi har ledige pladser til både piger og drenge 

fra ca. 8 år og opefter - ingen øvre grænse. 

Vi kan tilbyde professionel musikundervisning, 

fede ture , nye venskaber, musik, teamwork, 

hygge og socialt samvær og meget meget me-

re. 

Du kan få individuel træning og vi tilbyder ligele-

des sammenspil for tambourkorps og harmoni-

orkester. 

Du behøver ikke at kunne læse noder, det skal 

vi nok lære dig. 

Du er velkommen uanset om du er helt nybe-

gynder eller om du allerede nu kan spille på et 

instrument. Du får den undervisning, som du 

har behov for.  

Kom og besøg os: 

Tirsdage mellem kl. 17.00-19.00 eller 

Onsdage mellem kl. 18.00-20.00 

Adresse:  Transformervej 1,  

  (ved Grønnegården) 

  2860 Søborg 

 

Telefon:  44 84 50 99 eller 

Helle:  27 30 14 10 

mailto:gamborg@youmail.dk


Praktiske oplysninger 

Tilskud til undervisning 
Priser 

Er man arbejdsledig, efterlønsmodtager,  

pensionist eller studerende på SU og bosid-

dende i Gladsaxe Kommune, har man ret til 

at modtage 12 kr. pr. lektion i tilskud til un-

dervisning samt 24 kr. til foredrag eller de-

batarrangementer. "Tilskudsprisen" er an-

ført med pris i parentes (kr.) 

Dokumentation 

Kommunen pålægger aftenskolen at sikre 

sig dokumentation i forbindelse med tilskud. 

Da en stor del af deltagerne benytter sig af 

at betale over giro, er muligheden for auto-

matisk dokumentation ikke til stede, hvorfor 

vi må bede: 

 Arbejdsledige - lønseddel med bevis på 

arbejdsledighed. 

 Efterlønsmodtagere om brev fra A-kassen, 

der dokumenterer, at man er efterlønsmod-

tager - eller ved en specifikation af måneds-

opgørelsen. 

 Pensionister, der ikke er fyldt 65 år, om brev 

vedrørende "pensionsmeddelelse". 

 Studerende, Su meddelelse fra  SU-

styrelsen eller udbetalingsoversigt. 

Pligt til at oplyse cpr.nr. 

Deltagere fra andre kommuner er meget velkom-

ne hos Gladsaxe Oplysnings Forbund, dog kræ-

ver det oplysning om fulde cpr. nr. jf. Folkeoplys-

ningslovens paragraf 43, stk. 5.  

Tilbagebetaling 
1. Tilbagebetaling finder sted, hvis holdet 

ikke kan oprettes på grund af for få til-

meldte.  

2. Det indbetalte beløb kan overføres til 

andre hold før 3. mødegang. 

3. Det indbetalte beløb kan kun refunderes 

indtil 14 dage før kursusstart 

(refunderes ej heller ved sygdom, fraflyt-

ning og lign. i kursusperioden). 
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Indmeldelse 

 
Ved indmeldelse bedes oplyst 

følgende: 

Holdnummer, fag, fornavn,  

efternavn, adresse, postnum-

mer, kommune og fødselsdag. 

Cpr. nr. for udenbys deltagere 

eller personer med tilskud. 

 

 Telefonisk  
Kontakt kontoret på  
tlf. 39 67 06 11 og få tilsendt et 
girokort, en kodelinje eller et link 
til betaling via e-mail. 
 

 www.gof.dk 
Benyt vores hjemmeside og gå 
direkte til indmeldelse og beta-
ling på det ønskede hold. 
 

 Besøg på kontoret  
Kildebakken 20  
Vi modtager både dankort og 
kontanter. 
 

 E-mail  
Skriv til os på info@gof.dk. 

 

 Dankort - via e-pay 
Betal direkte over nettet. 



Gladsaxe Oplysnings Forbund  
forbeholder sig ret til at foretage ændrin-
ger i de enkelte holds tid, timetal, under-
visningssted, læreransættelser og evt. 

trykfejl. Ved lærerens sygdom og dermed 
aflyste mødegange forlænges sæsonen 

eller evt. vikar ansættes. 

Start 
Startdato er anført ved de enkelte hold, 

ligesom det er anført på girokortet.  

Det forudsættes dog stadig, at der er tilslut-

ning nok til holdet.  

Handicapundervisning 
Det er fra Undervisningsministeriet be-

stemt, at deltagere på handicaphold skal 

underskrive en erklæring om, at man er 

handicappet i relation til det fag, som man 

undervises i. Lærerne vil derfor, ved hol-

dets start bede den enkelte  

deltager om at underskrive en fortrykt 

"handicaperklæring". Denne procedure er 

ens ved alle aftenskoler i kommunen og 

godkendt i forvaltningen. 
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Deltagerrepræsentanter  

Valgmøde for deltagerne afholdes én gang årlig. 

Valg af to repræsentanter og én suppleant. 

Valgmødet finder sted: 

Torsdag den 15. marts 2018 kl. 16.00 
på Rådhus Caféen 

Søborg Hovedgade 220 - Søborg. 

Annoncering vil ikke finde sted. Alle, der har 

deltaget/deltager på et hold ved Gladsaxe  

Oplysnings Forbund fra efteråret 2017 har 

adgang, og er opstillings- og stemmeberet-

tiget. Tilmelding på kontoret er nødvendig 

ad hensyn til bestilling af kaffe. 

Praktiske oplysninger 

Bøger og materialer  
Betales af deltagerne og anskaffes efter 

samråd med læreren. 

Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling afholdes én gang 

årligt. Næste generalforsamling afholdes 

Mandag den 23. april 2018 

Vedtægter for foreningen kan rekvireres ved 

henvendelse på Kildebakken 20. 

Gladsaxe Oplysnings Forbund er medlem 

af Dansk Oplysnings Forbund, der er en 

landsorganisation for frie selvstændige 

medlemsskoler, som partiuafhængigt arbej-

der med folkeoplysning i Danmark og ud-

landet. 

Ferieplan 2017-18 

Efterårsferie:  16. - 22. oktober 2017 

Juleferie:  21. december 2017 -  

  2. januar 2018 

Vinterferie:  12. - 18. februar 2018 

Påskeferie:  26. marts 2018 –  

  2. april 2018 

St. bededag   27. april 2018 

Kristi Himmelfart:  10. - 11. maj 2018 

Pinse  21. maj 2018 

Sommerferie:  22. juni - 6. august 2018 

Ovenstående gælder administrationen på Kildebakken 

20, ikke nødvendigvis det enkelte hold - for god ordens 

skyld bør dette tjekkes med underviseren. 

Bestyrelsen: 

Gurli Danielsen  Formand  

Lone Andersen  Dansk Handicapforbund 

Randi Holmqvist Pensionistforeningen af 1939 

Birthe Klamer  Deltagerrepræsentant  

Ruth Antosz Medlem 

Britta Andersen Lærerrepræsentant 

Hanne Becker Lærerrepræsentant supp. 

Foreningen GOF 



Undervisningssteder 
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1. Telefonfabrikken 

Telefonvej 8 

 

2. Bagsværd Kirke 

Taxvej 14 

 

 

3. Bagsværd Svømmehal 

Værebrovej 156 

 

 

4. Træningscenter  

Bakkegården 

Taxvej 18 

 

 

5. Buddinge Kirke 

Buddingevej 293 

 

 

6. Buddinge Skole 

Kildebakkegårds Alle 155 

 

 

7. De Frivilliges Hus 

Taxvej 15 

 

8. Gladsaxe Skole 

Gladsaxe Møllevej 127 

 

 

9. GOF´s Administration 

Kildebakken 20 

10. Gladsaxe Hovedbibliotek 

Søborg Hovedgade 220 

 

 

11. Gladsaxe Garden 

Dynamovej 1-3 

12. Gladsaxe Kommunes  

Forebyggelsescenter 

Søborg Hovedgade 200 

 

 

13. Gladsaxe Sportscenter 

Vandtårnsvej 57 

 

14. Gyngemosehallen 

Gyngemose Parkvej 28A  

 

 

15. Kildegården 

Kildebakkegårds Alle 165 

 

 

16. UC/Frødings Allé 8/8A 

Undervisningscenter 

 

 

17. Bibliografen Bagsværd 

Bagsværd Hovedgade 116 

 

 

18. Grønnemose Skole 

Skolesvinget 10 

 

 

 

19. Thorasminde 

Laurentsvej 9 

Telefonfabrikken Gladsaxe Kulturhus er DIT Kulturhus 

Telefonfabrikken er både for børn, unge og voksne, og året rundt er der spændende arran-

gementer for enhver smag. Uanset om du har lyst til at male, lave smykker, spille musik, 

dyrke yoga, blive bedre til IT, gå til koncerter, synge eller danse, så kan du finde mulighed 

for det her. Her kan du også udfolde dig fysisk og kreativt – i fællesskab med andre. 

Mangler du et øvelokale? Et lokale til din forening? Eller et sted at holde dit eget  private 

arrangement? - Så har vi mange muligheder at vælge imellem. 

Et væld af foreninger, grupper og aftenskoler holder til i Telefonfabrikken, og der hjælpes  

gerne med at finde den forening eller aktivitet, der passer bedst til dig. 

Det kan også være, at du vil prøve kræfter med at arrangere dit eget kulturevent?  

Telefonfabrikken har etableret et ”kulturelt projektværksted” ved navn KulturSkaberne.  

Her kan du som borger få råd og vejledning at stable kulturarrangementer på benene med 

hjælp fra KulturSkabernes erfarne rådgivere. 

Telefonfabrikken 

Telefonvej 8 - Søborg 

tlf. 39 54 20 30 

ww.telefonfabrikken.dk 





Pia Mortensen 

Skolesekretær 

Jens Thomsen 

Skoleleder 

Gladsaxe Oplysnings Forbund  
Kildebakken 20, 2860 Søborg 

Tlf.: 39 67 06 11 - info@gof.dk 

www.gof.dk 
 

Man - Tors 9-12 og 13-15 og Fredag 9-12. 

Giro: 292 10 57-  Bank: 3117 3117040283 

Ring til os! 


