Senioreftermiddage i Fælleshuset
kl. 14:00 -16:00 med kaffe og brød
2 foredrag kr. 100,-

KURSER I
GRØNNEGÅRDEN
FORÅR 2017

Egon Nielsen

Organiseret smugleri i Aalborg
Tirsdag den 7. marts kl. 14:00-16:00

Kom og hør om
organiseret smugleri og en meget
stor smuglerorganisation i Ålborg.
Cigaretlasten blev
hentet i Polen i
både speedbåde
og fiskefartøjer og
varerne solgt på restauranter, barer og
store arbejdspladser i Aalborg. En engageret og medrivende
fortælling, der bygger på virkelige hændelser
fra samtaler med smuglere i Aalborg. Egon
Nielsen er pensioneret tolder.

I ET SAMARBEJDE MELLEM AOF
OG HASSERIS BOLIGSELSKAB’S
PROJEKKONTOR HAR VI LAVET
DEN NÆRE AFTENSKOLE
”KULTURCAFEEN”.
SAMMEN SÆTTER VI FOKUS PÅ
FÆLLESSKAB, FOLKEOPLYSNING
OG BEBOERINDDRAGELSE.
VI TILBYDER KURSER, FOREDRAG
OG AKTIVITETER. OG ALLE KAN
VÆRE MED.
DU KAN SELV BYDE IND MED
IDEER OG ØNSKER OG MÅSKE VIL
DU SELV VÆRE UNDERVISER.....!
TILMELDING TIL
METTE, PROJEKTKONTORET
TLF. 61 88 40 44 ELLER
AOF TLF. 72 13 23 01 ELLER
ANITA TLF. 29 61 77 22

Foredrag aften:

Joseﬁne Passer

At være en del af noget større
Torsdag den 20. april kl. 19:00
Fælleshuset, Stationsmestervej 66
Pris. kr. 75,-

HASSERIS
BOLIGSELSKAB

Mød Josefine Passer, hvis far ville være blevet
90 år i år. Josefine Passer var 14 år gammel
da hendes far, Dirch Passer, faldt om i 1980.
Hun ser tilbage på sin barndom på godt og
ondt. På det at være en del af noget større
og hvordan tabet af det vigtigste menneske
i hendes liv har præget hende igennem hele
livet. Nøgleordene er kærlighed, den sunde
sorg og viljen til at se sine dæmoner og sig
selv i øjnene.

Poul Smedegaard Andersen Tage Bjerg
Syng en sang – Quiz engang

Torsdag den 16. februar kl. 19:00
Fælleshuset, Stationsmestervej 66
Pris kr. 50,-

Hvem skrev egentlig sangen? Hvordan lyder
sidste vers? Hvor levede komponisten? Skulle
du have glemt det, husker du det nok alligevel... ord for ord. Musikalsk gætteleg og et
par spændende timer med quiz og fællessang.

Der skal altid være plads til humor!
Onsdag den 29. marts kl. 14:00-16:00
Vi hører sjove og sandfærdige oplevelser,
måske også nogle røverhistorier, både fra
hans tid som lærer, hvor sjov med børnene var i fokus og fra livet i øvrigt ude som
hjemme. Man skal ikke
forvente at blive
klogere af dette
foredrag, men
hvis man har
lidt humoristisk sans,
undgår man
nok ikke at få
lattermusklerne rørt.

Turist engelsk

Spansk

Alle steder tales der engelsk. Kan du? Måske
er du ude og rejse og leder efter udtryk og
ord, når du skal handle, bestille en middag
eller snakke med taxa chaufføren.

Vi starter fra nul og tager ikke så meget hensyn til det skriftlige, men fokuserer i stedet
mest på det talte sprog.

- for begyndere og ”rustne”

Vi arbejder med samtale fra situationer i
hverdagen og grundlæggende ordforråd.
Med praktiske eksempler og kun meget basal
grammatik.

– for begyndere

Målet er at du kommer til at forstå dagligdags ord og enkle sætninger og lærer noget,
som du kan bruge som turist.

Du har ingen eller lidt kendskab til engelsk.

Tid: Hver tirsdag kl. 18.30 – 20.30.
Start: Tirsdag den 14/2 (8 gange).
Sted: Projektkontoret,
Stationsmestervej 76, st. tv,
Underviser: Ane Andersen
Pris: kr. 75,- for alle dage

Tid: Hver mandag kl. 19.00 – 20.50 (6 gange)
Start: Mandag den 27/3
Sted: Projektkontoret,
Stationsmestervej 76, st. tv,
Underviser: Maria Gudmann Rasmussen
Pris: kr. 50,- for alle dage

Tunesisk hækling

Kan du lide håndarbejde og den ro og fordybelse det giver? Så er Tunesisk hækling
måske noget for dig? Tunesisk hækling er
en blanding af strik og hækling og teknikken
giver et vævet udseende. Vi laver smukke
Graphghan - tæpper med flere farver, der
danner mønstre/billeder.
Vi starter op med f.eks. grydelapper, puder,
tørklæder m.m. alt efter om du er nybegynder eller har prøvet det før.

Maler workshop

Kan du lide at male, så er denne workshop
måske noget for dig at deltage i. Malergruppen får besøg af kunstnere, der giver personlig vejledning og gode råd, mens de maler.
Der kan også være mindre øvelser. Det kan
være med farver, form, opbygning og proportioner, tegning m.m.
Målet er at du bliver bedre til at skabe og
forfine dit eget udtryk med det du maler.

Medbring garn i forskellige farver + en hakkenål ca. 2 størrelser større end normalt for
garnet.

Åben for alle

Tid: Hver anden tirsdag kl. 19.00-21.00.
Start: Tirsdag den 14/2 (6 gange)
Sted: Fælleshuset
Stationsmestervej 66,
Underviser: Annette Madsen
Pris: kr. 100,- for alle dage

Tid: Lørdag den 11. marts og 22. april
Begge dage kl. 11.00 – 14.00
Sted: Projektkontoret,
Stationsmestervej 76 st. tv.
Undervisere: Zahr Miro og Sassi Bischoff
Pris: kr. 50,- for alle dage

