
Jule-Krea – Mor/Far og barn 
Lørdag den 27/11 kl. 10.00 -14.00 
Centerrummet på Friskolen Asgaard 

Lene fra Creative Company kommer og giver 
inspiration til kreative sysler, man kan lave 
sammen i de mørke vintermåneder. Kom og 
oplev nogle hyggelige timer med at klippe og 
klister. Rig mulighed for at lave julepynt og andet 
kreativt. HUSK at medbringe en saks og evt. en 
limpistol og madpakke. 

Underviser: Lene Weng  
Pris: 200 kr. + materialer 150 kr. som betales 
direkte til underviseren. 
Prisen er for 1 voksen med 1 barn 

Tilmelding og betaling senest den 12/11. 

Sogneeftermiddag: 
Kunsten førte til konsul titel.  
Torsdag d. 28/10 kl. 14.30 - 16.30 
I forsamlingshuset. 

Henny Sidelmann fortæller om hvordan 
passionen for kunst og kærlighed til Litauen, har 
ført til hun blev opdaget af den litauiske 
ambassade i Danmark og udnævnt til honorær 
konsul. 

Entre: 50 kr, incl. kaffe og kage som betales ved 
indgangen  

Fællessang fra Højskolesangbogen. 
Torsdag d. 26/11 kl. 14.30 - 16.30 
I forsamlingshuset. 

Igen i år har vi fået Jacob Petersen, en af byens 
musikalske kræfter, til at lede en eftermiddag 
med sange fra Højskolesangbogen. 

Entre: 50 kr, incl. kaffe og kage som betales ved 
indgangen 

Tilmelding til kurser og foredrag: 
På sms 71 95 62 06 

eller på mail 
heidihammerum1977@gmail.com 

Ved betaling: skriv dit navn og 
kursusnavn i kommentarfeltet 

Aftenskolen i 
Skibbild-Nøvling 

Program for 
Efteråret 2021 

 

 

 

 

Keramikkopper 
Mandag den 4/10 kl. 16.00 – 22.00 og 
Mandag den 11/10 kl. 16.00 – 21.00  

Nøvlingskov Efterskole 

På det her kursus skal vi lave kopper og krus. 
Første gang former og støber vi kopper. Anden 
gang skal kopperne glaseres. Efterskolen står for 
forplejningen 

Underviser: Annelene Bæk 
Pris: 495 kr. + 100 kr. i materialer som betales 
direkte til underviseren. 
Afhentning aftales på kurset. 
Deltager antal: max. 8 

Tilmelding og betaling senest den 20/9. 

  



En lørdag med vegetarmad 
Lørdag den 4/9 kl. 10.00-14.00 i skolekøkkenet 
på Friskolen Asgaard 
Er du nysgerrig på, hvad vegetarmad er og 
hvordan det kan laves, så er der her chancen for 
at få ny inspiration og nye smagsoplevelser. Vi 
laver lækre vegetarretter og slutter af med at 
spise sammen. 

Underviser: Tina S. Pedersen 
Pris: 125 kr+ 125 kr. til råvarer som betales 
direkte til underviseren på dagen 

Tilmelding og betaling senest den 20/8. 

Keramikvaser 
Søndag den 12/9 kl. 10.00 – 17.00 og 
Onsdag den 22/9 kl. 19.00 – 21.30.  
Sted: Nøvlingskov Efterskole 
Vi skal lave flotte keramikvaser i forskellige 
lertyper. I vil blive guidet igennem processerne, 
så alle kan deltage. Der er masser af inspiration i 
skolens værksted. 
Afhentning af vaser aftales med underviser. 
Forplejning: Efterskolen står for forplejningen. 

Underviser: Annelene Bæk 
Pris: 425 kr. + 100 kr. i materialer som betales 
direkte til underviseren. 
Afhentning aftales på kurset. 
Deltager antal: max. 8 

Tilmelding og betaling senest den 27/8. 

Madlavning for mænd 
6 onsdage i ulige uger startende fra den 15/9 kl. 
17.30-21.00 i skolekøkkenet 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 og betaling senest den 1/9. 

En lørdag med Klimavenlig mad 
Lørdag den 18/9 kl. 10.00-14.00 i skolekøkkenet 
på Friskolen Asgaard 
Der er meget fokus på klimavenlig mad i tiden, 
men hvordan laver vi det og smager det 
overhovedet godt? På kurset bliver der undervist 
i det at lave mad af planter og vi bliver 

introduceret for en eksklusiv 6-retters menu, 
hvor vi laver forskellige retter, nem mad, snack 
mad og det lidt mere avancerede mad. 

Undervisere Dann og Dorte Fløjgaard 
Pris: 125 kr. + 150 kr. til råvarer som betales 
direkte til underviser på dagen 

Tilmelding og betaling senest den 3/9. 

Førstehjælp ved hjertestop 
Søndag den 3/10 kl. 10.00-14.00 i kursuslokalet 
på Brandsstationen i Herning. 
Du får undervisning i førstehjælp, hjerte-lunge-
redning og modtager førstehjælpsbevis. 

Underviser: Laurits Frandsen 
Pris: 375 kr. inkl. kaffe og kage 

Tilmelding og betaling senest den 19/9. 

Ruth Østergaard Poulsen 
i samarbejde med menighedsrådet. 
Tirsdag den 5/10 kl. 19.00 i Nøvling Kirke. 
Ruth Østergaard Poulsen har været 
hospitalspræst på Aalborg Universitetshospital i 
næsten 20 år. Gennem utallige samtaler med 
døende mennesker har hun fået en solid erfaring 
med, hvad der typisk sker med os, når døden 
kommer tæt på hos os selv eller vores 
nærmeste. I dette foredrag fortæller hun om 
hvilke tanker og følelser der er typiske hos et 
døende menneske. 

Der bliver serveret kaffe og kage. 
Pris: 75 kr. pr. person. 
 

Tilmelding og betaling senest den 20/9. 

Rundvisning på efterskolen 
Torsdag den 7/10 kl. 19.30 på Nøvlingskov 
efterskole 

Hvis du gerne vil se, hvad der sker på byens 
efterskole en helt almindelig torsdag aften, så er 
dørene åbne den 7. oktober, hvor I kan komme 
til rundvisning og fortælling om skolen. Efter 
rundvisningen er der kaffe og fællessang i 
spisesalen. 

Pris: 25 kr. 

Tilmelding og betaling senest den 23/9  

 


