
Aftenskolen i Skibbild Nøvling: 
 

Skoleleder: Birgitte Neesgaard Jeppesen 

Telefon: 26 81 87 88 

Mail: birgitte@skibbildbb.dk 

 

Formand: Helle Nørgaard Nikolajsen 

Telefon: 24 62 17 37 

Mail: 3xnoergaard@mail.dk 

 

Næstformand: Anne Merstrand 

 

Menige medlemmer: 

Else Korsholm og Tommy Nikolajsen 

 

Tilmelding til kurser pr. mail eller sms til Anne 

Merstrand på 26 82 22 75 eller 

anmers@gmail.com 

 

Der ydes pensionistrabat svarende til 6 kr. pr. 

time til alle kurser (gælder ikke foredrag). 

 
 

 

Generalforsamling 5/3 kl. 19.30 

i Skibbild-Nøvling Idrætscenter 
 

Aftenskolen i 

Skibbild-Nøvling 

 

Program for  

foråret 2019 
 

 

 

 

 

 

Erik Grib og fællesspisning 
Fredag 1/3 kl. 18. Skibbild Nøvling Idrætscenter 

Fællesspisning med efterfølgende koncert med Erik 

Grip. 

Billetpris for mad og musik: 175 kr. Øl, vand og vin kan 

købes 

Tilmelding senest 20/2 på anmers@gmail.com 



Madlavning for mænd 
6 onsdage i lige uger startende fra 23. januar (uge 4) 

på Friskolen Asgaard 

Kursus med hyggeligt samvær og seriøs 

undervisning i det at lave mad 

Underviser: Tina S. Pedersen 

Pris: 600 kr. + 100 kr. til mad pr. gang 

Tilmelding senest 16/1  

Brætspilscafe 
28/1 kl. 19-21 på Friskolen Asgaard 

Kom og spil med nogen, du kender eller nye venner. 

Tag dit yndlingsspil med hjemmefra eller prøv et nyt 

spil blandt dem, der bliver stillet frem. 

Pris: 25 kr.  

Tilmelding senest 14/1 

Slægtsforskning for begyndere 
I alt 4 gange, 16/1, 30/1, 27/2 og 13/3 kl 18.30-21 på 

Friskolen Asgård 

Slægtsforskning hjemme fra stuen er de seneste år 

blevet meget lettere, da nye arkiver hele tiden bliver 

lagt ud til fri afbenyttelse. Bliv klædt godt på til at 

starte rejsen tilbage til dine forfædres tid og lær 

hvordan du følger deres spor via kirkebøger, 

folkefortællinger, avisartikler og meget andet. I får 

også gode tips til, hvor der er hjælp at hente, hvis I går 

i stå i jeres eftersøgning. 

Underviser: Ellen Gravesen  

Pris: 400 kr. (pensionister 350 kr.) 

Tilmelding senest 10/1 

 

Foredrag med cykelrytter Henning Larsen.  

6/2 kl 19.09-21.00 i Skibbild-Nøvling idrætscenter 

Race Across America køres på tværs af USA. 

Cykelløbet går gennem 12 stater, og skal gennemføres 

på maksimal 12 dage af solorytterne. Hør om alle 

strabadser, oplevelser undervejs, teamet der står bag, 

og glæden og stoltheden over at have gennemført. 

Pris: 100 kr. inkl. kaffe og kage 

Forårs-demo i Haveoasen 
26/3 kl. 19.00-21.00 i Haveoasen, Vejlevej 13, 

Herning. 

Per fra Haveoasen giver inspiration til forårets 

buketter og pynt til konfirmationerne. De ting Per 

laver, udloddes til gevinster til de fremmødte. 

Der vil desuden være mulighed for at handle i 

butikken. 

Pris: 100 kr. incl. kaffe og kage 

Tilmelding senest 12/3 

 

Støb i beton 
30/3 kl. 10-15 på Herningvej 61 

Vi skal lave forskellige ting i beton og se på forskellige 

teknikker. Har du ting derhjemme, du gerne vil støbe 

i, så tag det med. 

Underviser Berit Stræde 

Pris: 200 kr. (+ ca. 150,- i materialer) 

Tilmelding senest 16/3 

 

Halfdan Rasmussen i ord og toner 
11/4 kl. 19 -21 på Friskolen Asgård 

Om Halfdan Rasmussens liv, forfatterskab og 

venskaber. Hvad gjorde hans digte så specielle. 

Ellen vil fortælle, synge og spille både for og med os, 

så vi kommer lidt tættere på mennesket og 

forfatteren Halfdan, der både formåede at skrive for 

børn og voksne 

Foredragsholder: Ellen Østergård Gravesen 

Pris: 75 kr. incl. kaffe og kage 


