SOLBJERG
AFTENSKOLE

FORÅR 2009

Solbjerg aftenskole byder
velkommen til et spændende
program for forår 2009.
Vi glæder os til at se dig.

I år kan vi tilbyde følgende kurser:

AKRYLMALERI
MADLAVNING FOR MÆND
AFTENSKOLENS SANGKOR
SLÆGTSFORSKNING
YOGA I
YOGA II
STUDIEKREDS
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Akrylmaleri...

- en spændende, hurtig og miljøvenlig maleform .
1

På kurset vil deltagerne få en gennemgang af maleriets
grundlæggende principper, herunder billedsprogets gloser,
motivvalg, komposition, farvelære, maleteknik og akrylfarvernes
egenskaber.
Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes egne arbejder og foregår ved individuel vejledning og inspiration, for herigennem at opnå færdighed i akrylmaleriets mange muligheder.
Underviser: Dekoratør Palle Würtz Knudsen, 8692 7534
Kurset er på 30 timer - 10 gange - Pris 750 kr.
Onsdage kl. 19.00 - 21.30 Solbjergskolen, billedkunstlokalet.
Første gang onsdag d. 14. januar.

Madlavning...
Kun for mænd
2

Her laver vi mad til enhver lejlighed - og du har selv indflydelse
på, hvad vi skal lave. Nye og gamle retter, hverdagsmad og
gæstemad bliver til under gemytlige forhold.
Kurset henvender sig både til begyndere og øvede.
Vareindkøb aftales og afregnes med underviseren hver gang.
Underviser: Økonoma Bente Kastrup, 8692 7395
Kurset er på 15 timer - 5 gange - Pris 400 kr.
Tirsdage kl. 18.00 - 21.00 på skolekøkkenet Solbjergskolen.
Første gang tirsdag d. 13. januar.
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Aftenskolens sanghold
3

Sangkoret startede i efteråret 2006 ved Annemarie Wind og
tæller nu 25 sangglade voksne mennesker i alle aldre.
Repertoire: Højskolesangbogen, Annemaries sangmappe,
kormedlemmernes forslag samt flerstemmige satser og kanons.
Det er glæden ved at synge og lysten til fællesskab, der er i
højsædet, når koret mødes.
Underviser: Annemarie Wind, 8692 6246.
Vi synger i alt 3 torsdage kl. 19.30 - ca. 21.15 i Solbjerg
Fritidscenter.
Kurset er på 6 timer - Pris 120 kr. Af praktiske grunde skal
man tilmelde sig alle 3 gange.
Følgende mødedage: Torsdag d. 12. februar, torsdag d. 2.
april og torsdag d. 28. maj.
Se mere på www.musik-i-solbjerg.dk

Slægtsforskning...
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Hvis du kunne tænke dig at forske i din egen slægt, så er dette
kurset, som vil sætte dig i gang. På kurset vil de
grundlæggende principper for slægtsforskning blive behandlet,
og du vil blive præsenteret for centrale kilder til at finde
oplysninger om dine forfædre. Vi vil også komme ind på emner
som navneskik, datering, arkivstruktur, den gotiske skrift,
tilgængelighedsregler o. s. v. Computeren er i dag blevet et
vigtigt redskab for slægtsforskning til bl.a. håndtering af de indsamlede oplysninger om slægten, og gennem Internettet er det
efterhånden muligt at finde mange oplysninger. Hertil vil en
række netadresser blive præsenteret.
Underviser: Slægtsforsker og cand. phil. Svend-Erik
Christiansen, 8625 2252.
Kurset er på 16 timer - 8 gange - Pris 625 kr.
Torsdage kl. 19.00 - 21.00 i Datastuen, Solbjerg
Hovedgade. Første gang er torsdag d. 22. januar.
Se mere på www.genea.dk/solbjerg2008
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Yoga for de friske I...
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Kom i form med yoga og åndedrætsøvelser. Yoga giver
balance i krop og sjæl, øget kropsbevidsthed, smidighed og
styrke. Forbedrer åndedrættet og koncentrationsevnen.
Medbring måtte til underlag og tæppe til afslapning.
Underviser:
Exam. yogalærer Birgitte E. Schmidt, 8629 8402
Kurset er på 22 timer - 11 gange - Pris 575 / 375 kr.
Mandage kl. 9.15 - 10.45 i Solbjerg Fritidscenter.
Første gang mandag d. 5. januar.

Yoga for de friske II...
6

Kom i form med yoga og åndedrætsøvelser. Yoga giver
balance i krop og sjæl, øget kropsbevidsthed, smidighed og
styrke.
Forbedrer åndedrættet og koncentrationsevnen.
Medbring måtte til underlag og tæppe til afslapning.
Underviser:
Exam. yogalærer Birgitte E. Schmidt, 8629 8402
Kurset er på 22 timer - 11 gange - Pris 575 / 375 kr.
Mandage kl. 11.00 - 12.30 i Solbjerg Fritidscenter.
Første gang mandag d. 5. januar.
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Afrika

- før og nu...

Fra stammer og store riger til moderne stater
7

Dampende jungler, grumsede floder, krokodiller, kannibaler det er nogle af de ord, vi har forbundet med Afrika, "det mørke
kontinent". Men virkeligheden er langt mere mangfoldig. I
Afrika er der mange befolkningsgrupper, som indtil for nyligt
levede på stenalder-eller jernalderniveau. Men der var også
store, velorganiserede kongeriger. Kongeriget Congo havde
en grad af organisation, som forbavsede portugiserne i 1500tallet. Swahilierne i Østafrika havde handelsforbindelser over
hele det Indiske Ocean. Timbuktu var et internationalt lærdomscenter i middelalderen. Zimbabwe har sit navn efter en
avanceret ruinby, som blev forladt før europæernes ankomst.
Karavanerne fragtede guld og slaver tværs over Sahara
allerede i romersk tid. Senere efterlod slavehandelen - både
den europæiske og den arabiske- dybe ar i Afrikas sjæl.
Opdagelsesrejsende og missionærer trængte i 1800- tallet ind
i ukendte områder. Kolonimagterne gav Afrika veje, jernbaner
og en ordnet administration. De trak også store rigdomme ud
af kontinentet, og herskede til tider med stor brutalitet.
I dag kæmper de afrikanske stater for at finde sig selv. Visse
stater er næsten gået i opløsning, andre hærges af blodige
borgerkrige. Men nogle steder vokser økonomien, og
demokratiet giver håb i lande, som før har lidt under korrupte
despoter.
Underviser: Cand. mag. Otto v. Barner, 8692 7937
Kurset er på 30 timer - 10 gange - Pris 775 / 505 kr.
Mandage kl. 9.00 - 11.30 Lokalcenter Elmevang, lokale 1-2
Første gang mandag d. 12. januar.
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Solbjerg Aftenskole
er Solbjergegnens egen
aftenskole
Skolen er oprettet den 1. april 1970 af Solbjerg Fællesråd, og
drives således af egnens beboere i fællesskab.
Den daglige drift varetages af aftenskolelederen i samråd med
aftenskolens bestyrelse.
Alle kurser er oprettet i henhold til Folkeoplysningsloven.

Solbjerg Aftenskole
byder både nye og gamle elever velkommen til forårssæsonen 2009 med både nye og mere prøvede fag. Vi håber,
at der blandt tilbudene er ét, der vil tiltale netop dig.
Brug din medindflydelse, hvis du har en god idé til et nyt kursus, et foredrag, eller du har forslag til ændringer.
Brug din medindflydelse, hvis du kan et fag/har viden om nogle
teoretiske, praktiske, kreative, sproglige eller musiske
færdigheder, som andre kan få glæde af at lære, og du selv har
lyst til at undervise.
Aftenskolen vil gerne i kontakt med nye undervisere.

Formand for aftenskolen:
Finn Krogslund Jensen, tlf. 86 92 75 31
E-mail: krogslund@jensen.mail.dk

Tilskud
Der ydes tilskud til arbejdsledige, pensionister, efterlønsmodtagere, handicappede
og øvrige (60-65 årige uden arbejdsindtægt) studerende og lærlinge.
OBS! Der ydes kun tilskud til deltagere,
der er bosat i Århus Kommune.
Ved tilmelding skal arbejdsledige aflevere
en gul blanket, attesteret af Arbejdsformidlingen inden for den sidste måned.
Blanketten fås på Arbejdsformidlingen.
Pensionister og efterlønsmodtagere skal
som dokumentation fremvise sidste udbetalingstalon.
Studerende skal fremvise gyldigt studiekort
og lærlinge medbringer lærlingebrev.
OBS! Kursusbetalingen med og uden
tilskud fremgår under de enkelte kurser.
Prisen bag stregen er for pensionister,
efterlønsmodtagere, ledige, studerende og
lærlinge. Dokumentation skal fremvises.
Eks. 600/400 kr.

Tilmelding til aftenskolen

Tilmelding kan ske på følgende måder:
1: Indsend nedstående
tilmeldingblanket i kuvert nu.
2: Tilmeld dig aftenskolen hos
Finn Krogslund Jensen, tlf. 86 92 75 31
E-mail: krogslund@jensen.mail.dk
På grund af tilskudsordningen skal cpr.-nummer oplyses af deltagere, som IKKE er bosat
i Århus Kommune. Deltagere bosat i Århus
Kommune oplyser fødselsdato.
Tilmeld dig venligst inden kursusstart, af hensyn til underviserens kursusplanlægning.

HUSK: Betaling for kurserne sker den
første mødeaften til aftenskolelederen

Tilmeldingsblanket
(blanketten sendes i kuvert)

Jeg tilmelder mig herved
SOLBJERG AFTENSKOLE - Bøgevangen 41 - 8355 Solbjerg
i fag:

Hold nr.

i fag:

Hold nr.

Cpr.-nr./fødselsdato:
Navn:
Adresse:
Mail:
Post-nr. og by

Tlf. nr.
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Velkommen
i
Solbjerg Aftenskole
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