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På kanten af krig - Neutralitet mellem krig og
velfærd.
Lør. 2. jan. 2016 til tor. 30. dec. 2021 Tirsdag-fre kl.
11-15 og Lørdage og søndage kl. 11-16
Rejs 100 år tilbage i tiden, hvor verdenskrigen raser
rundt om Danmark. Gå på opdagelse i de mange
overraskende historier, og bliv suget ind i en tid, hvor
Danmark er på kanten af krig. Danmark må kæmpe for
sin neutralitet og for ikke at blive revet med i krigen.
Der bliver gravet skyttegrave, lagt miner ud og ydet
humanitær indsats. Den danske velfærdsstat bliver født,
da politikerne griber ind for at holde befolkningen
samlet, alt imens gullaschbaroner tjener styrtende med
penge på krigen. DIN oldemor måtte tælle
rationeringsmærker, imens gullaschbaronerne lod
champagnen flyde. DIN oldefar måtte trække i trøjen,
imens zeppelinere, søminer og fremmede ubåde
sværmede om de danske kyster. Christian X og de
danske politikere måtte trække i trådene, imens
grænserne lukkede og 100.000 krigsfanger kom til
Danmark Tag telefonen og hør, hvordan Danmark fandt
sin rolle i verden og hvordan velfærdsdanmark blev til.
Borgere bosat i Greve Kommune kan købe billetter til
halv pris. Se i øvrigt hjemmesiden for øvrige muligheder
for rabatter og særpriser
Pris: 90 kr for voksne, børn gratis adgang.
Sted: Mosede Fort, Danmark 1914-18, Mosede Strandvej
87A, Greve.
Energi fra havet - Dansk Offshore på Nordsøen.
Tor. 8. sep. 2016 til tir. 31. dec. 2024 kl. 10
Et besøg på en af de danske platforme på Nordsøen er
stort set udelukket for andre end de mennesker, der
arbejder derude. Det samme gælder de store
vindmølleparker, som siden år 2000 er skudt op i danske
farvande. Nu præsenterer Fiskeri- og Søfartsmuseet.
Udstillingen "Energi fra Havet - Dansk offshore på
Nordsøen" tager dig med ud på platformene på havet,
under platformene på havbunden, ned i undergrunden
og op i luften, hvor Nordsøen åbner sig i
helikopterperspektiv. Vi løfter sløret for en vigtig del af
Danmark, som normalt ikke er synlig for offentligheden,
og vi giver en grundviden om, hvordan olie, gas og
vindkraft produceres i dag og anvendes til at holde
Danmark i gang. Udstillingen "Energi fra havet - Dansk
offshore på Nordsøen" er realiseret takket være en
fornem donation fra A.P. Møller Fonden. Udstillingen
åbnede 8. september 2016. Fakta. Efterforskningen
efter olie og gas i den danske del af Nordsøen blev
indledt i 1960'erne, og i 1972 kunne man åbne det første
producerende danske oliefelt, Dan-feltet. De første
aktører var A.P. Møller og partnerne i Dansk
Undergrunds Consortium (DUC). I dag drives adskillige
producerende olie- og gasfelter af forskellige operatører
i den danske del af Nordsøen. I 2000'erne blev også
havmølleparker føjet til energiproduktionen på
Nordsøen. Esbjerg er base for Nordsøens
offshoreaktiviteter, og aktiviteterne har stor betydning
for dansk økonomi. Udviklingen af den danske
offshoreindustri er en del af Fiskeri- og Søfartsmuseets
ansvarsområde. Offshoreaktiviteterne på Nordsøen er en
fast del af museets forsknings- og indsamlingsprogram
Pris: 150 kr.
Sted: Fiskeri- og Søfartsmuseet, Tarphagevej 2, Esbjerg
V.
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Egnssamlingens skolestue.
Søn. 1. jan. 2017 til søn. 31. dec. 2023 Alm. åbningstid
En af vore mest populære udstillinger er "Skolestuen". Her
findes en komplet skolestue med møblement fra perioden
fra o. 1900-1960. Skolestuen rummer 12 pladser, og den
bruges ganske ofte, da hundredvis af skoleelever i løbet af
året besøger Egnssamlingen. En yndet beskæftigelse i
skolestuen er "Retskrivning som i gamle dage", hvor
eleverne først får udleveret en gammeldags skiffer-tavle
m/ griffel - og når den mestres, bliver de måske tilbud at
gå over til pen & blæk. Naturligvis med blå fingre til følge
Sted: Egnssamlingen, Faarupvej 3, Saltum.
Multihuset og Smedjen.
Søn. 1. jan. 2017 til søn. 31. dec. 2023 Alm. åbningstid
Beliggende på Faarupvej 2a, hvor smedjen ligger ud til
vejen, og hvor Multihuset ligger forskudt inde bagved.
Begge udstillinger er arbejdende værksteder det meste af
året, åbne hver tirsdag kl. 9-12 (NB! - kaffepause kl.
10-10:30). Smedjen er fra år 1900 og står som en
landsbysmedje i et landområde som vores. Her er
oprindeligt lavet alle mulige landbrugsmaskiner og
hestevogne, og i dag laver vore flittige smede smedejern
til havebrug. Smedene har et katalog over de stativer,
som de har lavet, men de laver også gerne nye designer.
Det sker ud fra devisen: "hvis du kan tegne det, så kan vi
lave det". Multihuset er oprindeligt den moderne smedje,
der blev opført i 1970'erne af gasbeton blokke, her holdt
smedens Ford Transit, som han brugte til bl.a. at fragte
rør til varme- og vandforsyning. Multihuset er arbejdsplads
for en flok seriøse kvinder, der er dedikeret alle mulige
former for håndarbejde - på højt niveau, forstås. Alt
håndarbejde sælges efterfølgende i Egnssamlingens
"Museumsbutik", som findes i receptionen - men normalt
findes lokalt et udsnit af de arbejder, der er lavet i
Mulithuset. Huset indeholder disse rum, set fra entréen:
Vævestuen - vore flittige vævere arbejder bl.a. på en 200
år gammel væv Købmandsbutikken - en butik med
inventar tilbage til o. 1850 Købmandens bagbutik - pumpe
til petroleum, sild til tønde og lidt juleting Folkestuen miljø med endnu en stor, gammel væv samt rok m.m.
Gammelt landkøkken - fra ca. 1900-1930, der går over i
et. Grovkøkken - med fokus på storvask, både manuelt og
med diverse maskiner
Sted: Egnssamlingen, Faarupvej 3, Saltum.
Kære krop, svære krop.
Tir. 3. jan. 2017 til tir. 21. dec. 2021 Tirs-fre kl. 9-16
(lør-søn-helligdage kl. 11-16)
Steno Museet sætter med udstillingen 'Kære krop, svære
krop' fokus på omgivelsernes påvirkning af vores krop - en
udstilling med særligt fokus på de unge og deres 'svære
kroppe'. Se en menneskestor barbieskulptur, hør unges
fortællinger om blufærdighed og oplev en væg med
supersize-emballage. Uden at løfte
"sundhedspegefingeren", ønsker Steno Museet at få de
unge til at reflektere over skønhedsidealer, madkultur,
blufærdighed og den nøgne krop. Udstillingen kan ses
frem til 2021. Ti procent af de unge har det skidt med
deres krop. I modebladene skal de være så tynde som
muligt, samfundsmoralen hylder de sunde, mens
reklamerne for usund mad kører videre. Det kan være
svært som ung at forholde sig til alle de signaler om krop
og sundhed, som det. omgivende samfund udsender. Med
udstillingen ‘Kære krop, svære krop' ønsker Steno Museet
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at hjælpe de unge til at manøvrere i denne virkelighed.
Udstillingen anlægger et bredt, kulturelt perspektiv på
vores kropskultur. Museumsinspektør Morten Arnika
Skydsgaard fortæller: "Formålet med udstillingen er ikke
at løfte sundhedspegefingeren og prædike motion og
sund kost. I stedet forsøger vi ved hjælp af fascinerende
genstande, humor og oplysning, at gøre unge som
voksne mere bevidste om, hvordan omgivelserne
påvirker dem i opfattelsen af deres egen krop.".
Følgende emner er i fokus: Skønhedsidealer.
Blufærdighed og den nøgne krop. Supersize - vores
indkøbs- og spisevaner. Fra muskler til motorer - vi
bruger mindre muskelkraft. Kroppen i videnskaben.
‘Kære krop, svære krop' er en fysisk og sanselig
udstilling, der kombinerer formidling og scenografi, og
gør forståelsen af den svære krop til en oplevelse for
både unge og voksne. Her er mørke rum med spejle og
spørgsmål på væggen. Et blødt loungeområde, hvor
kroppen sætter sig spor. En langstrakt himmel af
hverdagsteknologi, som viser, hvordan muskelarbejde i
de sidste 100 år er erstattet af mekanik og motorer
samt et podie med kvindeskulpturer og skønhedsidealer
gennem tiderne. I omklædningsrummet møder gæsten
nøgne mennesker - på kropsstore fotografier forstås - og
præsenteres for forskellige syn på nøgenhed i de
udstillede omklædningsskabe. I supermarkedet er der
fødevareemballager fra gulv til loft, som viser den
eksplosive udvikling i portionsstørrelsen fra lille til
super-size. Udstillingen knytter sig til bogen Kend din
kropspolitik, som bliver genoptryk i et nyt oplag i 2017.
Bogen kan rekvireres som gratis klassesæt ved
henvendelse på Steno Museet. "En guldgrube af en bog"
om krop og sundhed, som for første gang tager "politik
og erhvervsliv" med ind i billedet. Læs anmeldelser på
www.kropspolitik.dk. Kontakt: Museumsinspektør
Morten A. Skydsgaard. Steno Museet, Science Museerne.
Aarhus Universitet. Tlf. 8715 5432. E-mail:
morten.skydsgaard@si.au.dk
Pris: 0/30.
Sted: Steno Museet, C F Møllers Alle 2, Aarhus C.
Marys Hus - et hus i Saltum i 50'erne.
Lør. 13. maj 2017 til fre. 22. dec. 2023 Alm. åbningstid
Kom og se en fantastisk lille perle i vores samling,
"Marys Hus", der ligger på Faarupvej 5. Her kan du få et
godt indtryk af, hvordan en familie levede på den tid i
vort område. Marys Hus har en grundplan på ca. 50 m2,
det emmer af 50'er stil, og her kan du se/gense
rummene fra din ungdom eller barndom - eller du kan
sætte dig ind i, hvordan bedste- eller oldeforældrene
levede i første halvdel af 1900-tallet. Huset består af
følgende rum: Bryggerset - bl.a. med den til 50'erne
tilhørende Ferm-vaskemaskine og Nilfisk støvsuger
Spisekammer - bl.a. med is-skab, Tutti-frutti samt
masser af henkogningsglas Køkken - hvor køkkenbordets
arbejdshøjde er lav, og hvor der er gas kogeapparater
Stue - med flot, ferniseret gulv, skrive- og spisebord,
ottoman m/ slumretæppe samt club stole omkring et
lille bord entré - der er monteret på nordsiden af huset,
og som giver det karaktér
Sted: Egnssamlingen, Faarupvej 3, Saltum.
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På kanten af krig.
Tir. 15. aug. 2017 til tor. 1. dec. 2022 kl. 12
På alle åbningsdage kl. 12 fortæller vores omvisere om
danskernes liv under 1. verdenskrig. Det foregår i
udstillingen og alle kan deltage. Omvisningen er gratis,
når entréen er betalt.
Pris: 90 kr.
Sted: Mosede Fort, Danmark 1914-18, Mosede Strandvej
87A, Greve.
Ladbytapetet.
Fre. 23. mar. 2018 til lør. 30. dec. 2023 Man-søn 10-17
Da Ladbytapetet blev færdigt i systuen på Vikingemuseet i
2017, blev det pakket sammen og sendt til Johannes
Larsen Museet, hvor det blev vist i en flot udstilling. Nu er
det tilbage på Vikingemuseet Ladby, hvor det kan ses i
den permanente udstilling.
Sted: Vikingemuseet Ladby, Vikingevej 123, Ladby,
Kerteminde.
Støttebidrag for privatpersoner.
Tor. 15. 2018 til tir. 15. nov. 2022 kl. 09
Med et støttebidrag medvirker du til, at flere unge raske
pårørende kan deltage i Fonden De Unge Raske's tilbud.
Du hjælper de unge raske pårørende, eller efterladte, til
at leve videre med sorg og afsavn. Med et støttebidrag
medvirker du til, at flere unge raske pårørende kan
deltage i Fonden De Unge Raske's tilbud. Tilbudene
indebærer: Deltagelse i et sundhedsforløb, som du kan
læse mere om på:
http://fondendeungeraske.dk/sundhedsforloeb-og-produk
t/sundhedsforloeb-for-unge/. Sorggrupper som etableres
fra foråret 2019. Du er med til:At gøre en forskel for unge
raske der lever som pårørende eller efterladte i familien.
At prioritere social ansvarlighed At støtte op om unge
raske pårørende eller efterladte i vores samfund. Du har
mulighed for at støtte Fonden De Unge Raske med
forskellige støttebeløb
Pris: 550 kr.
Sted: Fonden De Unge Raske, Slotsalleen 11, Troense,
Svendborg.
Støttebidrag for virksomheder.
Lør. 17. 2018 til tor. 17. nov. 2022 kl. 09
Med et støttebidrag medvirker I til, at flere unge raske
pårørende kan deltage i Fonden De Unge Raske's tilbud. I
hjælper de unge raske pårørende, eller efterladte, til at
leve videre med sorg og afsavn. Som støttebidrager er I
som virksomhed med til:At gøre en forskel for unge raske
der lever som pårørende eller efterladte i familien. At
prioritere social ansvarlighed At støtte op om unge raske
pårørende eller efterladte i vores samfund. I har mulighed
for at støtte Fonden De Unge Raske med forskellige
støttebeløb. I kan vælge imellem følgende
støttemuligheder: Et års støttebidrag kr. 5000: I får
virksomhedslogo på Fonden De Unge Raskes hjemmeside.
To års støttebidrag kr. 9.500: I får virksomhedslogo på
Fonden De Unge Raskes hjemmeside. I kan anvende
fondens navn ved egen firmamarkedsføring i de
kommende to år
Pris: 9500 kr.
Sted: Fonden De Unge Raske, Slotsalleen 11, Troense,
Svendborg.
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Kampen om Magten - Slaget på Grathe Hede.
Lør. 13. apr. 2019 til søn. 20. okt. 2024 Museets
åbningstid
Oplev den blodige historie om kongemord, lumske
planer, blodgilde og højspændt udenrigspolitik, når et
af den danske middelalders blodigste kapitler rulles ud
på Blicheregnen. Forræderi, svig og list hører til dagens
orden. Vi fortæller historien om kampen om magten i
1100-tallet, hvor tre konger kæmper mod hinanden på
slagmarker og på de bonede gulve ved den tyske kejsers
hof. To af slagene finder sted lige udenfor Thorning. Det
afgørende slag er slaget på Grathe Hede, hvor kong
Svend taber til kong Valdemar
Pris: Almindelig entré.
Sted: Museum Silkeborg - Blicheregnen, Blichersvej 30,
Kjellerup.
Johans Univers - personlig og radioteknisk udstilling
med Due Johans liv i centrum.
Ons. 1. 2019 til ons. 1. maj 2024 Åbningstid
Johan Edvard Nielsen fra Ingstrup var en tusindkunster i
ordets allerbedste forstand, og derudover havde han en
ganske usædvanlig livshistorie. Det har vi lavet en
udstilling om, som på aktivitetsdage er arbejdende
værksted. Johan var uddannet som skomager, men ind i
1920'erne hørte han om den der nymodens radioteknik,
og det kom til at ændre hans liv. Johan orienterede sig
meget imod teknologi og naturvidenskab i bred
forstand, og på trods af liden skolegang, så havde han
stor viden om emnet. Johan voksede op i et lille hus i
Brødslev, hvor hans mor, mormor og oldemor var
centrum i hans opvækst. Familielivet og hans hjem stod
ham nært , men han var samtidigt et udadvendt og
vellidt menneske, der fik mange gode venner på tværs
af generationer. Denne udstilling er præget af Johans
familie, hans hjem, hans møbler, hans venner og hans
virke som radiomekaniker - kort sagt alt det, som indgik
i Johans Univers
Sted: Egnssamlingen, Faarupvej 3, Saltum.
Det indsamlede menneske - Lægevidenskabens
råmateriale fra kadaver til dna.
Ons. 22. maj 2019 til lør. 31. dec. 2022 tirs-fre 10-16.
Lør-søn 12-16
Den menneskelige krop er gennem de seneste
århundreder blevet indsamlet med henblik på
lægevidenskabelig forskning og undervisning. Dele af
kroppen er blevet præpareret, konserveret og bevaret.
Udstillingen 'Det indsamlede menneske' præsenterer for
første gang et større udvalg af Medicinsk Museions
historiske samlinger af den menneskelige krop,
indsamlet fra slutningen af 1700-tallet og frem til i dag.
De ældste præparater stammer fra studiesamlinger af
fostre, skeletter, knogler, organer og vævssnit. De sidst
tilkomne er biopsier, celler og DNA, som det findes i
biobankernes frysere.Samlingerne har ændret fokus i
takt med ny forståelse af sundhed og sygdom og som
konsekvens af ny teknologi. Udstillingenspejler historien
om, hvordan lægevidenskaben zoomer sig vej ind i
kroppen. Først vises den hele krop, derefter organer,
væv, celler og til sidst molekyler. Selv om den moderne
biomedicin opererer på et mikroskopisk og molekylært
niveau, er det stadig adgangen til materiale fra
mennesker, som lægger grund til ny viden. Bemærk at
der er særlige åbningstider i forbindelse med åbningen

ROSKILDE
KOMMUNE

af den nye udstilling. Læs mere om vores åbningstider på
vores hjemmeside.:
http://www.museion.ku.dk/da/aabningstider/. Du kan.
købe billet online:
http://www.museion.ku.dk/da/online-billet/ og sikre dig
indgang til museet, når det passer dig
Pris: Voksne 90 kr; studerende/pensionister 60 kr; børn
(7-17) 50 kr.
Sted: Medicinsk Museion, Bredgade 62, København K.
Krigens Valg.
Man. 1. jul. 2019 til man. 30. dec. 2024 tir-fre kl. 11-15,
lør-søn kl. 11-16, man lukket
Prøv det historiske spil på iPad for hele familien. Kan man
kombinere en museumstur med iPad-spil - og kan man
både lære og samtidig lege? På Mosede Fort er svaret JA.
Nu har du mulighed for at spille sig gennem museets
udstilling på det helt nye iPad-spil "Krigens Valg". Med en
iPad ved hånden kan hele familien gå på opdagelse i
udstillingens mange rum og temaer. Lej en iPad for kun 20
kr. og gå på opdagelse i udstillingen på en ny og
familievenlig måde. Krigens valg - dit valg for familie,
formue, fædreland. I spillet skal børn og voksne sammen
finde ud af, hvordan de vil klare sig gennem de hårde år
under 1. Verdenskrig. Med det nye familiespil skal
børnefamilier hjælpe tre personer i spillet med at træffe
nogle svære valg. Der er meget på spil for soldaten,
husholdningslærerinden og arbejdsdrengen, og
spørgsmålet er, om de med din hjælp kan sikre, at
familien, formuen og fædrelandet overlever de hårde år
Pris: 20 kr oveni dette kommer entré til voksne gæster på
museet.
Sted: Mosede Fort, Danmark 1914-18, Mosede Strandvej
87A, Greve.
Kort rundvisning på Mosede Fort.
Ons. 3. jul. 2019 til tor. 30. dec. 2027 kl. 12
På alle åbningsdage har du mulighed for at få en halv
times introduktion til museets udstilling, når vores
museumsformidler tager dig med rundt i kasematten kl.
12. Det er gratis at gå med på rundvisningen, når du har
indløst billet til museet. Du kan ikke booke pladser på
forhånd - du skal blot møde op i god tid, så du kan nå at
købe billet inden. Der er begrænset antal pladser, og det
fungerer efter først-til-mølle princippet. Vores daglige
introduktioner er først og fremmest henvendt til
individuelle gæster, som ikke får grupperabat på
entréprisen. Vi oplever en stor interesse for vores daglige
introduktioner, så når I kommer en større gruppe, så
anbefaler vi, at I køber en forudbestilt rundvisning
Pris: Voksne: 90 kr Børn: Gratis.
Sted: Mosede Fort, Danmark 1914-18, Mosede Strandvej
87A, Greve.
Åbent Atelier - kunst udstilling.
Søn. 1. sep. 2019 til lør. 1. jan. 2022 kl. 10-17
Kom og besøg et arbejdende værksted og få en
"kunstsnak" Der er over 100 forskellige værker der kan
beses.
Gratis.
Sted: Billedkunstner Kurt Ejvind Nielsen, Krohaven 1,
Lindved, Vejle.
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Mentaltrænings podcast.
Tor. 7. 2019 til lør. 13. nov. 2021 kl. 13
Det mentale forspring er en podcast der går i dybden
med de mentale områder hos os mennesker, uanset om
du er sportsudøver eller ej, så er der konkrete råd og
tips til at forbedre dig, din hverdag og det du gerne vil
præstere i. De første to episoder af podcasten er blevet
lyttet op mod næsten et tusind gange, hvor episoden
om Nervøsitet har været delt og omtalt på flere
platforme. Næste uge udkommer episoden om Selvtillid
og Selvværd. For dig som lytter er det muligt at skrive
ind til podcasten og få dit spørgsmål besvaret eller
komme med forslag til emner der skal berøres og
forklares. Det er sgu super fedt
Gratis.
Sted: HH Mentality, Langebrogade 5, København K.
100 år med Danmark: Sønderjylland siden
Genforeningen.
Lør. 18. jan. 2020 til tir. 31. dec. 2030 Tirsdag-søn kl.
10-17
Med udstillingen 100 år med Danmark - Sønderjylland
siden Genforeningen ser Museum Sønderjylland på de
100 år, der er gået siden Genforeningen. I
Mellemkrigstiden 1920-39 bliver man taget imod af det
officielle Danmark, som rykkede til Sønderjylland efter
genforeningen. Herfra handler det om tilpasning til
Danmark, men også særlige hensyn til mindretallet. Der
fulgte en bevæget tid, hvor både danske og tyske
nazister udfordrede det danske styre i Sønderjylland.
Mørkere tider lurer, og rundt om hjørnet rammer man 2.
Verdenskrig og besættelsen, hvor en omhyggeligt
rekonstrueret Nimbus-motorcykel med
Madsenmaskinkanon sigter lige imod dig. I rummet er
der et vejskilt med skudhuller fra 9. april og en dør
gennemhullet af gestapos maskinpistoler, men også en
flaske med kaffebønner, der er gemt fra dagen, hvor
tyskerne besatte Danmark til dagen, hvor Danmark atter
blev fri igen. Hverdagen begynder igen i rummet om
Efterkrigstiden med industri, grænsekontrol og
grænsehandel, om toldere og smuglere, men også om
kulturimpulser hen over grænsen. Spørgsmålet om dansk
og tysk kom til at fylde mindre, men lurede alligevel.
Var det et problem, at sønderjyderne så tysk TV? Er vi
klar til tosprogede vejskilte?. "Det særligt Sønderjyske"
handler i stedet om det, der samler. Her oplever du
MOJN som led i turistkampagner, kunstnere, som har
sunget på sønderjysk og både ringridning og det
sønderjyske kaffebord - som du selvfølgelig er inviteret
til. I spillet "taj en kach" indbydes du til sønderjysk
kaffebord. Det gælder om at tage kagerne i den rigtige
rækkefølge, og du får hjælp - på sønderjysk. Hjælpen
er indtalt af Katja Stoch, kendt fra Den store bagedyst. I
fem rum på omkring 450 m2 tager udstillingen gæsten
gennem hundrede års dramatisk grænselandshistorie,
hvor der er også plads til både industri og ringridning.
Historien vises med en lang række genstande fra høj og
lav, dansk og tysk, hverdag og strid. Udstillingen
rummer både en rigdom af originale genstande fra
kendte og ukendte sønderjyder og digitale og
interaktive formidlinger. Du kan opleve en dramatisk
film på tre vægge omkring dig, som fortæller om de
dramatiske år i skyggen af nazismen, og du kan spille
"Fang en smugler", "Taj en kach" og du kan være med til
at sætte dit præg på udstillingen med den nye
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interaktive twittervæg. Udstillingen er både til den
historieinteresserede, den nysgerrige, den som vil lære,
den unge, den gamle - kort fortalt udstillingen er både for
børn og voksne
Pris: 95 kr.
Sted: Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot, Sønderbro
1, Sønderborg.
Individuelt rygestopforløb, Galten Fysioterapi.
Fre. 31. jan. 2020 til lør. 16. okt. 2021 kl. 09
Individuel rygestoprådgivning, Galten Fysioterapi. Et
individuelt rygestopforløb tilbydes enkeltpersoner eller
par, og består af fem samtaler, som afholdes i hos Galten
fysioterapi. Første samtale varer cirka en time, mens de
øvrige knap en halv time. Du får redskaber og støtte, der
hjælper dig til at blive røgfri. Forløbet er gratis og ryger
du 15 cigaretter dagligt, tilbydes du GRATIS
NIKOTINPRODUKTER, gældende fra din stopdato og 6 uger
frem. Din stopdato vil typisk ligge mellem 2. og 3.
mødegang. Din rådgiver Kirsten Harritz vil kontakte dig i
løbet af 3 dage, for at aftale hvornår I skal have den
indledende samtale. Held og lykke med rygestoppet! OBS:
Din tilmelding er først gennemført, når du har modtaget
en bekræftelsesmail. Modtager du ikke mailen bedes du
kontakte rogfri@skanderborg.dk eller Birgit Bøtker på
mobil 2163 9177. Andre muligheder for rygestopforløb.
Skanderborg Kommune tilbyder forskellige typer
rygestopforløb: Gruppe. Rygestopforløb i gruppe med
fælles stopdag Fleksibelt rygestopforløb, med løbende
optag Online-forløb. Individuelt. Skanderborg Hørning
Galten Låsby Ry Telefonisk rygestop. Se mere på
http://www.skanderborg.dk/rygestop
Sted: Galten Fysioterapi, Hørslevvej 3, Galten.
Gratis gældsrådgivning.
Ons. 4. mar. 2020 til ons. 29. dec. 2021 ons 16 Ring først
Tlf. 42238508
Har du behov for hjælp til din økonomi. Specielt gæld. Så
ring og få en aftale om et møde.
Gratis.
Sted: Café Paraplyen, Kingosvej 24A, Taastrup.
Særudstilling - Lille Valdemars eventyr.
Tir. 21. apr. 2020 til søn. 24. okt. 2021 I museets alm.
åbningstid
I udstillingen Lille Valdemars eventyr kan børn & barnlige
sjæle gå på eventyr med lille Valdemar, før han blev den
Store. I udstillingen Lille Valdemars eventyr kan man
møde Valdemar den Store, før han blev stor. Valdemar er
5 år, og er lige kommet i pleje hos familien Hvide. Her
møder han børnene Ingefred, Absalon og Esbern, som
hjælper ham med at finde sin indre styrke igennem de nye
venskaber. Med udstillingen Lille Valdemars eventyr får
børnene en fornemmelse af, at deres lokalområde er fyldt
med historie, og at de selv er en del af den historie
Pris: Voksen: 30 kr børn u/ 18 år gratis.
Sted: Holbæk Museum, Klosterstræde 18, Holbæk.
Ny dansk arkitektur.
Lør. 9. maj 2020 til lør. 30. okt. 2021 kl. 11
Er du optaget af København, og vil du være helt opdateret
på den seneste byudvikling? Så tag med på denne tur
rundt i Københavns inderhavn. Vi dykker ned i de nyeste
strategier, ser på nye og kommende bygninger og
løsninger. Københavns Havn har undergået en rivende
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udvikling fra at være industrihavn til at være byens nye
blå bypark med havnebade, kulturdestinationer og
rekreative byrum. Tag med og se, hvordan den nye
danske arkitektur rundt om Københavns Havn blomstrer
og manifesterer sig i disse år. På turen kommer vi også
omkring nogle af diskussionerne om fremtidens
København. Vi skal tale om klimaplaner, cykelpolitik,
turisme og blandet by. På gåturene foldes Københavns
unikke arkitekturhistorie ud fra, da byen blev moderne
til i dag, hvor vi oplever en hovedstad smækfyldt af
overskud. Anekdoter og historier bag bygningerne bliver
fortalt af vores dygtige og passionerede guider. Foto:
Rasmus Hjortshøj, Krøyers Plads. Billetpris: Voksen:
150,-. Klub-pris: 50,-. Barn (0-17 år): Gratis
Pris: 150 kr.
Sted: DAC, Dansk Arkitektur Center, Bryghuspladsen 10,
København K.
Dansk arkitektur i verdensklasse.
Søn. 10. maj 2020 til søn. 31. okt. 2021 kl. 11
Dansk arkitektur og design er kendt i hele verden. Men
hvad er det kendt for, og hvorfra stammer vores stærke
traditioner for gennemtænkte arkitektoniske detaljer,
æstetisk design og en byplanlægning med mennesket i
centrum?. Det danske samfund bygger på en høj grad af
tillid, lighed, solidaritet, og menneskers mulighed for at
indgå i meningsfulde fællesskaber. Det afspejles også i
arkitekturen. På turen hører vi om højskolebevægelsen,
velfærdssamfundet, designikoner fra 1950'erne,
Fingerplanen, boligens historie, og hvordan byen for 30
år siden tog store beslutninger, der tilsammen har gjort
København til, hvad den er i dag. Tag med og få
historien om dansk arkitektur i verdensklasse. Foto:
Kontraframe. Billetpris. Voksen: 150,-. Klub-pris: 50,-.
Barn (0-17 år): Gratis
Pris: 150 kr.
Sted: DAC, Dansk Arkitektur Center, Bryghuspladsen 10,
København K.
Støtte og Vejledning.
Man. 1. 2020 til man. 1. jun. 2026 kl. 00
Hjælp til at få overblik over din situation. Hvis noget er
svært og du har brug for støtte og vejledning til at
håndtere din situation. Vi viser vej hvis du har
udfordringer i din hverdag. Det kan f.eks. være i forhold
til: ensomhed, stress, struktur, håndtering af følelser,
angst, livet som pårørende og meget mere. Du kan
komme i forløb i Vejviseren, eller vi kan hjælpe dig
med, at finde frem til det tilbud der er bedst for dig.
Sammen med dig finder vi frem til den løsning der giver
mest mening i din situation lige nu. Så ring og bestil en
tid, så får vi en uformel snak. Vi befinder os i Vojens
sundhedscenter om mandagen. Og i Haderslev tirsdag torsdag
Gratis.
Sted: Vejviseren, Nordhavnsvej 5A, Haderslev.
Mothsgårdens permanente udstilling.
Tir. 9. jun. 2020 til lør. 1. jan. 2022 tir til søn 11-16,
man lukket
Mothsgården permanente udstilling fortæller Rudersdal
Kommunes historie 500 år tilbage i tiden. Mothsgårdens
udstilling fortæller Rudersdalegnens historie, lige fra
middelalderbønderne i Høsterkøb og Nærum over
Birkerødpræsten Henrik Gerners frihedskamp mod
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svenskerne i 1600-tallet og storkøbmanden Frederic de
Coninck på Næsseslottet i 1700-tallet, til landliggere i
Vedbæk og parcelhusejere i Bistrup i 1900-tallet. Et
hovedtema er samspillet mellem natur og menneske, som
er med til at forme de landskaber, vi kender i dag.
Udstillingen viser en række spændende genstande og
billeder fra Rudersdal Museers samling, suppleret af
enestående indlånte genstande fra Nationalmuseet, det
Kongelige Bibliotek, det Grønne Museum m.fl. Man kan
også fordybe sig i de mange spændende historier i
udstillingens digitale univers. Og så har Matthias Moth fået
sin helt egen afdeling, hvor historien om ildsjælen Moth
foldes ud - her møder vi oven i købet Moth ansigt til ansigt
Pris: 40 børn gratis.
Sted: Rudersdal Museer, Mothsgården, Søllerødvej 25,
Holte.
STORT - Mennesket og Skoven.
Lør. 27. jun. 2020 til fre. 31. dec. 2021 kl. 10
Kom med på en enestående rejse i skovens
Danmarkshistorie i Det Grønne Museums særudstilling
STORT - Mennesket og Skoven. Entreen giver også adgang
til hele museet og Gammel Estrup Danmarks
Herregårdsmuseum. Rejsen tager dig med til de største
fortællinger om menneskets samspil og historie med
skoven, og undervejs besøger du elgene, dronen,
kubikmeterklodsen, motorsavene, uroksen fra Auning og
meget andet. Fortællingerne henvender sig til alle aldre:
Du kan lade dig overraske af de brølende kronhjorte og
elge, mærke på skovens dyr, tegne din yndlingsskov eller
dit eget skib, prøve kræfter med at stable en
skovkubikmeter, teste din træviden, prøve
skovarbejderens sikkerhedsudstyr og mærke hvor tung
motorsaven er, læse dig helt ned i detaljerne på din
yndlinghistorie eller nogle af de mange andre
muligeheder. I midten af rummet tårner de store
skovmaskiner sig op, og over dem samler Danmarks største
animerede skovhimmel udstillingen. På det 800 kvm. store
loft sættes stemningen nemlig med en animeret film, der
over 15 minutter fører dig gennem et døgn i trækronerne,
komplet med fuglesang, skovarbejde, tordenstorm og alt
det andet liv i skoven. Skoven er mere aktuel end
nogensinde før. Den er en livsvigtig ressource, som
gennem tiden har forsynet os med træ til alt fra gængerne
på vuggen til pindene i kisten. Midt imellem har vi fundet
brænde til opvarmning, materialer til byggeriet og plads
til at lade op. Vi har dyrket skoven og formet den efter
skiftende tiders behov, vel vidende at skov tager tid meget lang tid. For fremtiden er den måske en del af
svaret, når vi skal diskutere biodiversitet og
klimaproblemer?. Alt det får du en fornemmelse af, når du
besøger STORT - Mennesket og Skoven. Velkommen til!
Pris: 100 kr for voksne / Børn og unge u. 18 år GRATIS.
Sted: Det Grønne Museum, Randersvej 4, Gl. Estrup,
Auning.
Grænselandsudstillingen 50 år.
Tir. 30. jun. 2020 til ons. 1. dec. 2021
I 2020 fejrer den dansk-tyske kunstnersammenslutning
'Grænselandsudstillingen' 50-års jubilæum. I 1970 gik en
række kunstnere og lokale kunstinteresserede sammen om
at skabe en udstilling af tidens kunst i Aabenraa. Det er
siden blevet til årlige udstillinger i Sønderjyllandshallen,
hvor medlemmer og gæsteudstillere har vist deres seneste
produktioner. Museet har siden sin åbning i 1998
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samarbejdet med sammenslutningen, købt ind af
adskillige af kunstnernes værker og har lavet
udstillingssamarbejder. Derfor vil MSJ-Kunstmuseet
Brundlund Slot også fejre jubilæet med en udstilling af
værker fra vores samling - alle værker er skabt af
medlemmer af "Grænselandsudstillingen" eller af
sammenslutningens gæsteudstillere
Pris: 75 kr.
Sted: Museum Sønderjylland - Kunstmuseet Brundlund
Slot, Brundlund Slot 1, Aabenraa.
Under Krigen - Besættelsestiden på Djursland.
Fre. 3. jul. 2020 til fre. 15. okt. 2021 kl. 10-16
Særudstillingen Under Krigen - Besættelsestiden på
Djursland fortæller lokale historier om tapre
modstandsfolk, flygtningetransporter over Kattegat,
tyskernes mange byggerier og om den befriende dag i
maj 1945.
Gratis.
Sted: Museum Østjylland i Grenaa, Søndergade 1,
Grenaa.
Badminton, 08/09/2020 - 21/12-2021 kl. 20:00 -21:00
(38 gange).
Tir. 8. sep. 2020 til tir. 21. dec. 2021 kl. 20
Vi har ledige baner på Boldesager Skole, hver tirsdag kl.
20:00-21:00 vi starter den 08/09, frem til den 22/62020 i alt 38 gange. Vi har ledige baner på Boldesager
Skole, hver tirsdag kl. 20:00-21:00 vi starter den
8/09/2020, frem til den 23/06/2020 i alt 38 gange. Pris
for 38 gange i 2020/2021 er kr. 380,00 pr. person og det
kræver naturligvis medlemsskab af foreningen. Der er
net i salen, men du sørger selv for dit eget udstyr!
Pris: 380 kr.
Sted: Cosmosskolen, Afdeling Boldesager, Nørrebrogade
100, Esbjerg.
Gymfamily.
Tir. 15. 2020 til man. 27. sep. 2021 kl. 17-18
Gymnastik, leg, sangleg.
Pris: 1170 kr.
Sted: Nærum Skole, Fruerlund 9, Nærum.
Genforeningens Pris: H.P. Hanssens svære valg.
Tor. 17. sep. 2020 til søn. 31. okt. 2021 Tirsdag-søn kl.
12-16
Ingen anden person spillede så stor en rolle på
sønderjydernes vej mod Genforeningen som H.P.
Hanssen. Det var dog hverken nogen let eller lige vej.
Udstillingen sætter fokus på de svære valg, H.P.
Hanssen måtte træffe undervejs - valg, hvoraf flere ikke
blot var hans, men alle de danske sønderjyders: Skulle
man blive og kæmpe for danskheden i Sønderjylland
eller flygte over grænsen?. Stod han stærkest som
storbonde eller avisredaktør?. Skulle man samarbejde
med de tyske myndigheder eller stå i stejl opposition?.
Og sidst men ikke mindst kontroversielt; hvor skulle
grænsen gå?. Skulle den gå ved Ejderen?. Skulle
Flensborg med?. Valgene var mange, og vejen, man
valgte, havde altid en pris. Den højeste pris kom under
1. Verdenskrig, hvor ca. 35.000 sønderjyder kæmpede i
den tyske hær, og ca. 6.000 faldt. H.P. Hanssen blev
ikke selv indkaldt, men det blev personer i hans nære
familie og ikke alle vendte hjem. Til gengæld kunne
H.P. Hanssen og de danske sønderjyder efterfølgende
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stille krav om en ny grænse, der blev trukket efter
befolkningens nationale sindelag. Gennem en række
rumlige installationer stilles besøgende over for tidens
centrale valg og bliver spurgt, hvad ville du have gjort?.
Udstillingen om H.P. Hanssens svære valg formidles i et
stemningsfuldt tidsbillede skabt af projektioner, lyd, film,
grafik og samtidige genstande, hvor af flere har tilhørt
H.P. Hanssen og hans familie. Blandt andet udstilles det
sølvhorn, som H.P. Hanssen modtog fyldt med guldmønter
fra sine danske støtter. Pengene skulle bruges på et
rekreativt ophold, da han var afkræftet efter at have
tilbragt måneder i et tysk fængsel for sin kamp for
danskheden i Sønderjylland. En anden og hidtil upåagtet
genstand er det fotoalbum, som H.P. Hanssens søn
hjembragte, da han invalideret vendte hjem fra
verdenskrigen, der banede vejen for Genforeningen
Pris: 50 kr.
Sted: Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Aabenraa,
H.P. Hanssens Gade 33, Aabenraa.
Ja tak.
Tor. 1. okt. 2020 til tor. 30. sep. 2021 kl. 09
Jeg vil gerne være medlem af KUNSTKLUBBEN i 2021 +
valgmulighed for tilkøb af lodder til 2022 udlodning.
KUNSTKLUBBEN vil kunsten sammen med dig. Tegn et
medlemskab i Danmarks kunstforening, hvis du vil kunsten
sammen med os. KUNSTKLUBBEN vil kunsten sammen med
dig. Vi er en frivillig forening, der er stiftet med det
formål at sætte fokus på de mange kunstevents, som
foregår rundt omkring i landet. Vi ønsker at finde nye
udstillingsmuligheder for aktive kunstnere og skabe events
for kunstinteresserede. For kun 100 kr. kan du blive.
BASISMEDLEM af Danmarks kunstforening. KUNSTKLUBBEN
vil støtte vækstlaget i dansk samtidskunst og gerne unge
kunstnere, ved at købe kunst og udlodde det til vores
medlemmer. Foreningen er naturligvis non-profit. 100% af
indtægterne fra salg af vinderchancer går ubeskåret til
indkøb af kunst, som udloddes til vores kunstudlodning
ved generalforsamlingen 2022. Basismedlemskab 2020: kr.
100,-. Basis + 1 vinderchance: kr. 200,-. Basis + 2
vinderchancer: kr. 300,-. Basis + 4 vinderchancer: kr.
500,-. Basismedlemskab. for unge under 25 år: kr. 50,Pris: 100 kr.
Sted: Kunstklubben, Hellerupvej 24, Hellerup.
UDSAT indtil videre banko i Allesøhallen.
Søn. 4. okt. 2020 til man. 20. dec. 2021 kl. 19
UDSAT pga COVID-19 48 spil om Ænder og kødvarer,
gavekort, øl og pengepræmier. Alle ordinære spil
gevinster har en værdi af kr. 125,- Vi modtager betaling
på Mobilepay eller kontant, ingen kort. Ca 1/3 af spillerne
er under 40 år. Der kræves medlemskort til kr. 20,- som
gælder hele sæsonen (Sep-Maj). Medlemskort opfylder
GDPR-kravene. Kødet leveres af Superbrugsen i Søndersø.
Bankospillet er arrangeret af Allesø GF, hovedafdelingen
og overskuddet går til støtte til ungdommen i de 7
afdelinger under Allesø GF. Vi slutter ca kl. 21.30. Husk
Bus 91 har endestation lige udenfor døren
Gratis.
Sted: Allesøhallen, Søhusvej 255, Odense N.
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Den gamle byrådssal.
Søn. 8. nov. 2020 til man. 30. dec. 2024 kl. 10
Demokratihistorie er også kønshistorie. Politiske
beslutninger nationalt og lokalt danner rammer om
hverdagslivet. Permanent udstilling. Kvindemuseet
ligger i Aarhus' tidligere rådhus fra 1857. Bygningen blev
ombygget i skønvirkestil i 1909 - året efter, at kvinder
opnåede kommunal stemme- og valgret i Danmark. I
forlængelse af ombygningen blev der bestilt nye
byrådsmøbler til salen - det er dem du i dag kan tage
plads i, når du besøger Kvindemuseet. Demokratihistorie
er også kønshistorie. De nationale og lokale love, der
danner ramme om hverdagslivet, påvirker vores
forståelse for og forventninger til køn, og det har stor
betydning hvem der er inkluderet og ekskluderet i den
demokratiske proces. Kvindebevægelsens historie.
Udstillingen viser kvindebevægelsens historiske
udvikling, fra Mathilde Fibiger til Me-too. I montrerne
finder du genstande, billeder og tekster der gør dig
klogere på bevægelsens perspektiver og udfordringer;
sædelighedsfejden, ægteskabsvilkår, konservative
borgeridealer og korsettets indsnævring. e 15 forskellige
gange forslag om kvinders valg- og stemmeret måtte
forbi folketinget, basisgruppens betydning for
rødstrømperne, retten til ligeløn og de nyeste
opdateringer i forhold til kampen for ligestilling for alle
på tværs af køn. Byrådsspillet. Skal Aarhus have en
badeanstalt, hvor kvinder og mænd kan bade sammen
fra åben strand? Skal en rådmand kunne kaldes en
rådkvinde?. Tag plads i de autentiske byrådsmøbler fra
1909 i den gamle Byrådssal på Kvindemuseet. Som
publikum kan du ved det interaktive byrådsbord selv
agere byråd. På væggen vækkes et guldindrammet
borgmesterportræt til live og præsenterer autentiske
spørgsmål relateret til køn, der har været taget op i
byrådet gennem tiden. Byrådsbordet sætter fokus på,
hvorfor demokratihistorie også er kønshistorie. Politiske
beslutninger nationalt og lokalt danner ramme om
hverdagslivet. Hvordan påvirker de vores forståelse for
og forventninger til køn? Og hvem er inkluderet og
ekskluderet i den demokratiske proces?.
https://kvindemuseet.dk/udstilling/den-gamle-byradssa
l/
Pris: 75/60.
Sted: KØN - Gender Museum Denmark, Domkirkepladsen
5, Aarhus C.
Pigernes og drengenes historier.
Søn. 8. nov. 2020 til man. 30. dec. 2024 kl. 10
Tag børnene med på skattejagt i udstillingen pigernes
og drengenes historier, som viser børneliv gennem 150
år. Her kan man klatre på montrerne, tegne på tavlerne
og klæde sig ud som børn i gamle dage. Permanent
udstilling. Om børn - for både børn og voksne.
Udstillingen bygger på en række konkrete børns liv og
omhandler temaer som familie, skole, børnearbejde og
leg samt forskelle på piger og drenge. I udstillingen
følger man børnene rundt blandt deres genstande, og
det er med til at tegne billedet af de forskellige børns
liv og vilkår. Den store forandring, der er sket med
barndommen i almindelighed og med forventninger til
piger og drenge i særdeleshed, formidles gennem
udstillingen ved at gøre historiske genstande og
kildemateriale tilgængeligt specielt for børn. Temaer i
udstillingen: Familiestørrelse og børnedødelighed.
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Mange børn voksede op i store søskendeflokke og det til
trods for, at mange børn ikke en gang blev ét år - indtil
for 100 år siden var børnedødeligheden i Danmark, som i
det meste af Europa, på ca. 20 % i det første leveår især
byerne, men noget lavere på landet. Det var ikke
sjældent, at mødre døde i barselssengen, og mange flere
børn end i dag voksede op uden deres egen mor. Døden
var en nærværende del af livet, og overtro og ydmyghed
over for skæbnen var ledetråde for mange handlinger. På
en del malede familiebilleder fra 1700-tallet er børnene
afbildet med døtrene på den ene side og sønnerne på den
anden side af forældrene, og de døde søskende i hvide
klæder svævende over søskendeflokken. Børnearbejde på
landet og i den tidlige industrialisering. Børn var munde,
der skulle mættes, men også hænder, der kunne arbejde,
så i de fleste hjem hjalp børn til fra treårsalderen. Mange
børn blev (indtil for 60-70 år siden) sendt ud at tjene før
10-års alderen som vogter- eller stalddrenge og som
hjælpepiger i køkkenet. I byerne fik de småjobs på
fabrikkerne, og derudover kunne smådrengene tjene som
bude for håndværkerne og småpigerne som hushjælp. I
14-års alderen kom stort set alle børn, som ikke tilhørte
de rigeste lag, ud at tjene, pigerne som tjenestepiger,
drengene som karle eller unge lærlinge. I pigernes fritid
vævede, syede og broderede de klæder og linned - men
hvad lavede drengene om aftenen i deres sparsomme
fritid, mens pigerne strikkede og broderede?. Skolegang og
børneinstitutioner. Tilbud om skolegang for drenge var
udviklet længe før, det blev almindeligt at tilbyde
skolegang til piger. Rundt om i de større byer blev der
bygget katedralskoler for drenge, og flere klostre havde
drengeskoler, mens kun få havde også undervisning for
piger. Med loven om almindelig skolegang fra 1814 blev
der skole for både drenge og piger i alderen syv til fjorten
år. Dog forblev skævvridningen, da drenge fik adgang til
overbygningerne, og først i 1903 blev der også adgang for
piger på de offentlige gymnasier. Omkring år 1900 blev
der åbnet børneasyler til dagpasning af arbejderklassens
enlige eller gifte mødres børn, når hun gik på arbejde det blev forløberne for børnehaver og vuggestuer.
Samtidig blev der grundlagt en række
opdragelsesanstalter for store børn, som ikke opførte sig
ordentligt, og forvaringshjem for børn, som var
handicappede, åndssvage eller på anden vis sære og
vanskelige at have i hjemmene. I Sverige erklærede
pædagog og forfatter, Ellen Key, 1900-tallet som
barndommens århundrede. Dette varslede en helt ny
børnepædagogik, som tog udgangspunkt i børns behov og
afløste tidligere tiders tro på, at fornuft kunne bankes ind
i børn. Leg og legetøj. 'Anna hun har ingen ro, før hun får
sin pakke: fire alen merino til en vinterfrakke' eller 'Peter
har den gren så kær, hvorpå trommen hænger - hvad du
ønsker, skal du få'. Der er flere eksempler på forskel
mellem pigerne og drengene i den stadig udbredte og
sungne julesang. Hvad børn fik, og hvad børn legede med i
de øverste lag af samfundet, afspejlede de to køn. Piger
var til flid og hjemlige sysler med dukker og tekstiler og
senere hjemmets indretning og opretholdelse, mens
drengene var til soldaterliv, samfundsliv og udadrettet
aktivitet. Blandt almue og i byproletariatet var legetøjet
mere enkelt - men også her afspejler det de to hovedspor:
dukker og omsorg til pigerne, soldater og action til
drengene. I nutiden, hvor det er god tone at behandle
drenge og piger ens og forvente det samme af dem, er
legetøjet stadigvæk ekstremt kønsopdelt. Klæder, krop og
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sport. Små drenge og små piger var i mange år klædt
ens og lignede små piger - i de højere samfundslag med
hvide kraver og kjoleskørter, og mange af dem også med
lange krøller. Alle i søskendeflokken kunne arve og
bruge det samme tøj. Da det blev almindeligt at købe
fabriksfremstillet tøj til spædbørn frem for at fremstille
det selv, blev det almindeligt med lyseblåt tøj til
drenge og lyserødt til piger. Klædedragtens markering
af de to køn har efter fire-femårsalderen været markant
så langt tilbage, som vi har billeder af børn, med drenge
klædt i bukser og piger i skørter. Der var en kort
'historisk pause' i påklædning efter køn i 1970erne, hvor
alle små børn var klædt som drenge med overalls. Nu er
de røde og lyse pigefarver side om side med de mørke
og blå drengefarver vendt tilbage med fornyet
understregning af kønskarakteren. Pige og drengeidræt
har altid været kønsopdelt - historisk har der været tale
om at overvinde grænser for bevægelse, frihed og
afklædthed, navnlig for piger. Den store statusforskel,
hvor "livet er for kort til kvindehåndbold!", som man
sagde i 1990'erne, er, trods mange gode eksempler på
dygtige fightere i pigesport, uhyre sejlivet. Bøger og
medier. Drengebogen og pigebogen var et sikkert hit i
50'erne med Jan og Puk og alle de andre - længe før
begrebet kvindelitteratur blev et faktum i voksenbogen.
Unisex-bøgerne var fremme allerede med 'De 5'-bøgerne
og har som genre fået en gevaldig renæssance med
Harry Potter. Nutidens computerspil er mest for drenge,
ikke fordi der ikke er fremstillet spil for og med piger
(Pixeline f.eks.), men fordi drenge spontant vælger at
bruge tid på computerspil og netsurfing alene eller i
fællesskab med kammeraterne, mens piger trods lige
adgang til computere ikke vælger det i samme
udstrækning. Det kunne der forskes mere i - ligesom i
de andre emner om arbejde, skolegang, tøj osv. og hvad
er mere oplagt end at udforske sådanne emner sammen
med børn?
Pris: 75/ 60.
Sted: KØN - Gender Museum Denmark, Domkirkepladsen
5, Aarhus C.
KUNSTØ 2021 - 26. juni - 4. juli 2021.
Man. 9. nov. 2020 til lør. 30. okt. 2021 kl. 08
Ønsker du at blive medlem af vores forening, deltage
som kunstner mm. Så vil vi opfordre dig til at blive
medlem af foreningen. Vi holder generalforsamling
hvert år i oktober måned. Pris for privat medlemsskab
kr. 100,-. Pris for virksomhed kr. På denne side kommer
billetter til KUNSTØ 2021 til salg. Indtil programmet er
klart, er det eneste du kan købe medlemskab i
foreningen. Bliv medlem af foreningen KUNSTØ. Ønsker
du at blive medlem af vores forening, deltage som
kunstner mm. Så vil vi opfordre dig til at blive medlem
af foreningen. Vi holder generalforsamling hvert år i
oktober måned. Pris for privat medlemsskab kr. 100,-.
Pris for virksomhed kr. 200,-. Ønsker du at støtte
foreningen yderligere kan du vælge kr. 1000,- eller flere
gange kr. 1000,-. KUNSTØ sender faktura ud for
medlemsskab hvert år i september måned. Udmeldelse
af foreningen skal ske senest hvert år den 30.06. Når du
er medlem af foreningen, sender vi dig nyhedsbreve,
men kun når der er nyheder. Vi takker fordi du vil være
med. Vi ses på Samsø til KUNSTØ den 26. juni - 5. juli
2021. Venlig hilsen. KUNSTØ.DK
Pris: 1000 kr.
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Sted: Kunstø, Brundby Hovedgade 98, Samsø.
Seniorgymnastik.
Tir. 10. 2020 til ons. 10. nov. 2021 aftales ved tilmelding
Der er seniorgymnastik i Gram Fritidscenter torsdage kl.
08.45. Medbring selv liggeunderlag og kosteskaft.
Tilmelding skal ske til Gerda Feddern på tlf. 26 31 33 06.
Gratis.
Sted: Gram Fritidscenter, Stadionvej 15, Gram.
Kommunale Sundhedstilbud.
Tir. 10. 2020 til ons. 10. nov. 2021 kl. aftales ved
tilmelding
Haderslev Kommune har forskellige tilbud til dig, der
ønsker støtte og vejledning til:. Kol Type 2 diabetes Angst
og depression Kræft Hjertesygdom Overvægt og i risiko for
livstilssygdom Rygestop Claudicatio. Du er velkommen til
at kontakte os for at høre mere om dine muligheder.
Kontakt Sundhedssamarbejde og Forebyggelse. Mail:
sundhedssamarbejdeogforebyggelse@haderslev.dk. Tlf. 40
22 74 03. Vi har telefontid mandag og fredag kl. 10-12
samt torsdag kl. 13-15.
Gratis.
Sted: Sundhedscenter Haderslev, Clausensvej 25,
Haderslev.
Aktiviteter i Gram Aktivcenter.
Tir. 10. 2020 til ons. 10. nov. 2021 kl. aftales ved
tilmelding
Aktivcentret er for personer, som har lyst til at mødes til
aktiviteter og være sammen med andre. Aktivcentret
består af et lokale til 50 personer med tilhørende køkken.
Gram aktivcenter kræver ingen medlemskab, men er et
tilbud til alle pensionister og efterlønsmodtagere over 60
år. Alle aktiviteter er baseret på frivillig indsats og af
interesserede brugere, der giver en hånd med til fælles
bedste. Ugentlige aktiviteter: Mandag kl. 10.00-11.00 Syng sammen v/Marie Vestergård. Tilmelding på tlf.
23700025. Mandag 14.00-16.30 - Strikkeklub v/Conni
Lützen og Hanne Ravn. Kaffe kan købes for 10 kr.
Tilmelding på tlf. 61348842 eller 74823006. Tirdag
14.00-16.30 - Maling v/ Lissi Bock. 10 kr. for kaffe.
Tilmelding på tlf. 42412888. Onsdag kl. 14.00-16.30 Hyggeeftermiddag med kortspil. 20 kr. for kaffe og kage.
Onsdag kl. 19.00 - 21.30 - Patchwork v/Karen Winther.
Sidste onsdag i hver måned undt. dec, 10 kr. for kaffe.
Tilmelding på tilf. 60671159. Torsdag kl. 14.00-17.00 Knipling v/ Edith Glssemann. Tilmelding på tlf. 40688838.
Gratis.
Sted: Gram Aktivcenter, Kirkeallé 22, Gram.
Gymnastik for rollatorbrugere.
Tir. 10. 2020 til ons. 10. nov. 2021 kl. aftales ved
tilmelding
Gymnastik og stolegymnastik for rollatorbrugere tirsdage
kl. 11:00. Mødested Varbergparkens netcafé, den ligger på
højre side af Varbergvej nr. 51. Tilmelding skal ske til
Gerda Feddern på tlf. 26 31 33 06.
Gratis.
Sted: Sundhedscenter Haderslev, Clausensvej 25,
Haderslev.
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Gåture.
Tir. 10. 2020 til ons. 10. nov. 2021 kl. aftales ved
tilmelding
Gåtur hvor der laves øvelser undervejs. Det er en
erstatning for indendørs seniorgymnastik. Vi mødes i
Varbergparken ud for nr. 61 ved udendørs fitness. Hver
tirsdag kl. 09:30 og kl. 10:15. Tilmelding skal ske til
Gerda Feddern på tlf. 26 31 33 06.
Gratis.
Sted: Sundhedscenter Haderslev, Clausensvej 25,
Haderslev.
Ripley's.
Fre. 13. nov. 2020 til fre. 31. dec. 2021
Ripley's Believe It or Not!Du må se det for at tro det I
Ripley's Believe It or Not. 12 gallerier på to etager er
fyldt med hundredevis af utrolige genstande,
fænomener og interaktive oplevelser.Mød verdens
grimmeste kvinde og manden med to pupiller i hvert
øje. Tag et billede af dig selv mens du går på væggene i
vores Illusions Zone. Se abstrakt kunst lavet af bræk i
vores 'Odd Art Gallery' - og hvor ellers kan du se en
gigantisk højhælet sko, der også er en bil? Kun i Ripley's
Believe It or Not!, Danmarks sjoveste museum på
Rådhuspladsen i København.Hans Christian Andersen
ExperienceTræd ind i et eventyr: I Hans Christian
Andersen Experience oplever du historien om hans liv fra hans barndom i Odense til hans liv som voksen og
hans mange rejser.Se og hør H.C. Andersens eventyr når
de farvestrålende scener 'kommer til live' med lys, lyd
og duft effekter. Prøv H.C. Andersens berømte hat og
tag en selfie med den mest berømte dansker. Mød Den
Lille Havfrue og Den Lille Pige med Svovlstikkerne, og
find ud af hvorfor kejseren ikke havde noget på!Ripley's
Believe It or Not! og Hans Christian Andersen Experience
ligger på Rådhuspladsen 57. Metro:
Rådhuspladsen.Guinness World RecordsBesøg det eneste
Guinness World Records Museum i Europa. 1.500 m2
fylde med spændende rekorder indenfor sport, kunst,
underholdning, natur og videnskab. Mød verdens højeste
mand, der målte 272 cm - og verdens mindste
kvinde.Oplev alt fra fodbold til motorsport i Sports
Galleriet. Se med, når 1.382.101 domino-brikker vælter,
prøv verdens største Pac-Man spil og gå amok i vores
interaktive Game Zone. The Mystic
ExploratoriumMærkelige fænomener venter dig i The
Mystic Exploratorium. Efterlad din skygge på en væg og
skift ansigt med en ven. Se, når malerierne bliver
levende i mørket og opdag hvad der sker på den øde
kirkegård. Tør du sætte dig i en elektrisk stol? Udforsk
de mørke gange i The Mystic Exploratorium - du ved
aldrig hvad der venter om hjørnet. Guinness World
Records og The Mystic Exploratorium ligger på
Østergade 16, Strøget. Metro: Kongens Nytorv
Pris: 95-250 kr.
Sted: Guiness World of Records, Oplevelsesmuseum,
Østergade 16, København K.
Lungetræning.
Man. 16. 2020 til tir. 16. nov. 2021 kl. 10.30 tirsdage og
kl. 11 torsdage
Lungeforeningen tilbyder lungetræning, hvor du lærer
øvelser og får gode råd, når du træner med en
lungesygdom. Når du træner jævnligt får du: Stærkere
muskler og knogler Stærkere hjertemuskel og bedre
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blodkredsløb Mindre åndenød Bedre balance Bedre humør.
Der trænes tirsdag kl. 10:30-11:30 og torsdag kl. 11-12.
For at deltage kontakt Frede Christensen på tlf. 22 56 61
81 eller på mail fredec@mail.dk.
Sted: Sundhedscenter Haderslev, Clausensvej 25,
Haderslev.
Fars Legestue.
Man. 16. 2020 til tir. 16. nov. 2021 kl. 14.15 hver tor
Du kan lege og tumle med dit barn sammen med andre
fædre. Du bliver mødt af en tovholder, og her er altid
kaffe på kanden. Sundhedsplejersken kigger forbi hver
gang kl. 15:00. Fars Legestue er for fædre med børn i
aldren 0-5 år. Der er Fars Legestue hver torsdag fra 14:15
- 16:15. Det er gratis og man kan komme uden tilmelding.
For at høre mere, kontakt Toke Prisak Jakobsen på tlf: 23
99 86 17 eller på mail Toke@haderslev.dk.
Gratis.
Sted: Sundhedscenter Haderslev, Clausensvej 25,
Haderslev.
Gigforeningens træning for dårlige rygge.
Man. 16. 2020 til tir. 16. nov. 2021 kl. aftales ved
tilmelding
Gigtforeningens Oplysningskreds (GOK) i Haderslev
tilbyder træning for dig med dårlig ryg. Du kommer til at
udføre øvelser, der styrker din ryg. For yderligere
oplysninger og tilmelding, kontakt Tove Berdin Møller på
tlf. 40 55 16 89 eller E-mail toveberdin@gmail.com.
Sted: Sundhedscenter Haderslev, Clausensvej 25,
Haderslev.
Gigforeningens yoga.
Man. 16. 2020 til tir. 16. nov. 2021 kl. aftales ved
tilmelding
Gigtforeningens Oplysningskreds (GOK) i Haderslev
tilbyder yoga for dig med led- og muskelproblemer.
Yoga'en tager hensyn til, at du har gigt. Træningen ledes
af en fysioterapeut. For yderligere oplysninger og
tilmelding, kontakt Tove Berdin Møller på tlf. 40 55 16 89
eller E-mail toveberdin@gmail.com.
Sted: Sundhedscenter Haderslev, Clausensvej 25,
Haderslev.
Gigtforeningens selvtræningsgruppe.
Tir. 17. 2020 til ons. 17. nov. 2021 kl. 14 hver tir
Vær med til gymnastik, der tager hensyn til, at du har
gigt. En instruktør guider os med forskellige øvelser.
Træningen finder sted på "Bispen"- lokale 11 og 12,
Bispebroen 3, 6100 Haderslev hver trisdag fra kl. 14-15:45.
Fo yderligere oplysninger og tilmelding, kontakt Grethe
Knutzen på tlf. 61 75 22 77. Træffetid hverdage kl. 10-16.
Gratis.
Sted: Kulturhus Bispen, Bispebroen 3, Haderslev.
Se Mennesket.
Fre. 27. nov. 2020 til søn. 24. okt. 2021 kl. 10
Åbningstider Tirsdag: 10-17 Onsdag: 10-17 Torsdag: 10-21
Fredag: 10-17 Lørdag: 10-17 Søndag: 10-17 Man. Ny
fotoudstilling præsenterer en bred vifte af perler fra
Kunstmuseum Brandts' store samling. Udstillingen "Se
mennesket" udforsker kameraets evne til visuelt og på et
splitsekund at skildre livet i al sin mangfoldighed.
Grundlæggende er det en billedbåren fortælling om det at
være menneske. Der præsenteres både billeder med og
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uden mennesker, men fælles for dem alle er, at de på
den ene eller anden måde fortæller om vores væren i
verden og de aftryk, vi sætter. Hvad er det vi læser ind
i billederne af de ansigter og kroppe vi ser? Genkender
vi os selv? Bliver verden større eller mindre af det vi
betragter? Med udstillingen inviteres museets gæster på
en fotografisk tour de force, der både rejser store
eksistentielle spørgsmål og pirrer den lille undren.
Samtidig er udstillingen en hyldest til mangfoldigheden
og fotografiets mange fortællende udtryksformer, fra
portræt og montage til kunst og reportage. Se
mennesket præsenterer en hel række danske og
internationale fotografer fra museets samling, blandt
andre Diane Arbus, Tine Harden, Søren Lose, Rafal
Milach, Palle From, William Eggleston, Sally Mann, Trine
Søndergaard, Wolfgang Tillmans, Bror Bernild, Eve
Arnold og Malick Sibidé
Pris: Og undervisere 50 kr) Et medlemskab af museet
koster 350 og giver fri entré i et år, samt en masse
andre fordele kr.
Sted: Kunstmuseum Brandts, Amfipladsen 7, Odense C.
CoviDesign.
Lør. 28. nov. 2020 til søn. 24. okt. 2021 Tirsdag-fre kl.
11-15. Lørdag-søn kl. 11-16
Udstillingen byder på lidt af hvert. Fra små, hæklede
coronavirus-figurer og humoristiske broderede udsagn til
mundbind i alskens kreative udformninger og tekstile
værker som på forskellig vis tager fat på temaer som
både sorg, afsavn frygt og død. Da pandemien rammer
os i begyndelsen af 2020 og sætter Danmark og resten af
verden i stå, sætter den samtidig kreative hjerner og
flittige hænder i sving. Sammen - hver for sig - finder
folk hinanden gennem håndens arbejde. De bearbejder
den voldsomme virkelighed og de pludselige
forandringer. Praktisk, taktilt, maske for maske, sting
for sting bliver COVID-19 fanget ind af strikketøj,
broderier og quiltede tæpper i et kreativt og
vildtvoksende univers af udtryk og aftryk. I udstillingen
vises værker af mere end 200 håndarbejdsentusiaster og
tekstilkunstnere fra 17 forskellige lande. De har oplevet
COVID-19 og dens konsekvenser meget forskelligt, men
har alle haft behov for gennem deres hænder at
kommentere, bearbejde og tolke situationen i tekstile
værker
Pris: 40 kr.
Sted: Greve Museum, Bækgårdsvej 9, Greve.
Hørsholm Egns Museum.
Tir. 1. dec. 2020 til søn. 21. nov. 2021 kl. 11/12-16
lukket mandage
Museet indeholder to udstillinger: "1770 - Slottet,
Struensee og trykkefriheden" om det forsvundne
Hirscholm Slot og om Struensee's ophævelse af censuren
og indførelse af trykkefriheden. "Stenalderjægerne fra
Nivå" Arkæologiske udgravninger fra Nivå.
Pris: 40 kr.
Sted: Hørsholm Egns Museum, Sdr. Jagtvej 2, Hørsholm.
Senior træning i gram motionscenter.
Fre. 11. 2020 til lør. 11. dec. 2021 kl. aftales ved
tilmelding
Seniortræning: seniorer mødes hver mandag og/eller
fredag mellem 08:00 og ca. 10:00, hvor der trænes i
fitnessmaskiner og der er fællestræning i salen fra 09:00
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til 09:30. Ud over disse tidspunkter kan der trænes på
egen hånd. Endvidere anbefales: Spinning: Hver tirsdag kl.
08:10 og fredag kl. 08:00. Yoga: Hver torsdag kl. 19:30 og
fredag kl. 10:10. Styrk ryggen på et af foreningens
ryghold: Mandag kl. 17:00, Onsdag kl. 10:40, eller torsdag
kl. 09:00. Gram Motionscenter tilbyder 40 ugentlige hold der er frit valg mellem alle hold. Vi lytter til dine ønsker,
kom og få en snak om, hvad der kunne være godt for dig.
Vi kan også kontaktes på tlf.: 74 82 33 06 - mobil: 28 89 33
40.
Sted: Gram Motionscenter, Kongevej 35, Gram.
Galleri Michael Lønfeldt - Udstilling af malerier.
Lør. 12. 2020 til lør. 11. dec. 2021 kl. 10
Udstilling med kunstner Michael Lønfeldt's malerier. Der
vil blive fremvist moderne malerier, skabt i et moderne
abstrakt farverigt kunstunivers. Han finder inspiration til
mine farverige abstrakte malerier mange forskellige
steder. Ikke mindst i naturen på rejser og ture rundt i det
danske land. Idéerne opstår ofte ved et blik Michael får af
et specifikt scenarie med former eller
farvekombinationer. Det er vigtigt for Michael, at den
abstrakte kunst han laver pirrer til nysgerrigheden. Og
drager betragteren, så vedkommende igen og igen finder
nye detaljer i kunstværket. Kig forbi og nyd de mange
flotte malerier. Der er også mulighed for at købe
værkerne med hjem. Se flere malerier på malerier af
Michael Lønfeldt: https://artbylonfeldt.dk/malerier
Gratis.
Sted: Galleri Michael Lønfeldt, Aftenstjernen 11, Odense
SØ.
Lydvandring: Magtens mure.
Fre. 18. dec. 2020 til søn. 7. maj 2023 kl. 00
Dyk ned i Christiansborg Slots lange og dramatiske historie
med den nye, digitale lydvandring 'Magtens mure'.
Lydvandringen er gratis og kan hentes på appen Useeum.
Folketinget udbyder i samarbejde med Dronnings
Christiansborg en gratis digital lydvandring, hvor du kan
blive klogere på Danmarks historiske magtcentrum,
Christiansborg Slot. I 'Magtens mure' rejser du tilbage til
en tid fyldt med magtfulde monarker, politiske kriser,
fatale slotsbrande, revolutionære folkeoprør, risikable
hestevæddemål og storslåede fester - men du får også et
indblik i de mange oplevelser, der venter dig bag slottets
mure den dag i dag. 'Magtens mure' består af 12 små
lydfortællinger à 3-4 minutters varighed, der kan høres i
appen Useeum i vilkårlig rækkefølge
Gratis.
Sted: Christiansborg Slotsplads, Christiansborg Slotsplads,
København K.
Lydvandring: Magtens mure.
Man. 21. dec. 2020 til søn. 1. jan. 2023 kl. 00
Dyk ned i Christiansborg Slots lange og dramatiske historie
med den nye, digitale lydvandring 'Magtens mure'.
Lydvandringen er gratis og kan hentes på appen Useeum.
Folketinget udbyder i samarbejde med Dronnings
Christiansborg en gratis digital lydvandring, hvor du kan
blive klogere på Danmarks historiske magtcentrum,
Christiansborg Slot. I 'Magtens mure' rejser du tilbage til
en tid fyldt med magtfulde monarker, politiske kriser,
fatale slotsbrande, revolutionære folkeoprør, risikable
hestevæddemål og storslåede fester - men du får også et
indblik i de mange oplevelser, der venter dig bag slottets
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mure den dag i dag. 'Magtens mure' består af 12 små
lydfortællinger à 3-4 minutters varighed, der kan høres i
appen Useeum i vilkårlig rækkefølge
Gratis.
Sted: Christiansborg - Folketinget, Rigsdagsgården 6,
København K.
Individuelt rygestopforløb, Låsby Fysioterapi.
Tor. 31. dec. 2020 til lør. 16. okt. 2021 kl. 09
Individuel rygestoprådgivning, Låsby Fysioterapi. Et
individuelt rygestopforløb tilbydes enkeltpersoner eller
par, og består af fem samtaler, som afholdes i hos Låsby
fysioterapi. Første samtale varer cirka en time, mens de
øvrige knap en halv time. Du får redskaber og støtte,
der hjælper dig til at blive røgfri. Forløbet er gratis og
ryger du 15 cigaretter dagligt, tilbydes du GRATIS
NIKOTINPRODUKTER, gældende fra din stopdato og 6
uger frem. Din stopdato vil typisk ligge mellem 2. og 3.
mødegang. Din rådgiver Kirsten Harritz vil kontakte dig i
løbet af 3 dage, for at aftale hvornår I skal have den
indledende samtale. Held og lykke med rygestoppet!
OBS: Din tilmelding er først gennemført, når du har
modtaget en bekræftelsesmail. Modtager du ikke mailen
bedes du kontakte rogfri@skanderborg.dk eller Birgit
Bøtker på mobil 2163 9177. Andre muligheder for
rygestopforløb. Skanderborg Kommune tilbyder
forskellige typer rygestopforløb: Gruppe. Rygestopforløb
i gruppe med fælles stopdag Fleksibelt rygestopforløb,
med løbende optag Online-forløb. Individuelt.
Skanderborg Hørning Galten Låsby Ry Telefonisk
rygestop. Se mere på
http://www.skanderborg.dk/rygestop
Sted: Låsby fysioterapi, Niels Bohrs Vej 22, Låsby.
Åbenthus tirsdage og torsdage.
Fre. 1. jan. til tir. 30. nov. 2021 kl. 9-12
Du kommer med dit it problem og får hjælp. Husk ta
tilmelde dig da vi har begrænsning grundet Corona.
Gratis.
Sted: Datastuen Kjærsgården 9, Kjærsgården 9, Vejle.
Morsø Traktormuseum.
Fre. 1. jan. til fre. 31. dec. 2021
Focuserer på traktorernes udvikling worldwide - fra den
spæde start til 1960, hvor traktorer er blevet næsten
identiske. Desuden stor afdeling med danskproducerede
traktorer samt temaudstilling om Marshall-hjælpen
efter 2. verdenskrig.Der udstilles 130 traktorer, fordelt
på 80 forskellige brands og der suppleres med store
plancher som viser den danske vinkel på historien.Vi
glæder os til at byde jer velkommen til en anderledes
oplevelse og give jer et indblik i historien
Pris: 30-250 kr.
Sted: Morsø Traktormuseum, Kjeldgårdsvej 49, Nykøbing
M.
Fang Samsøs Trolde.
Fre. 1. jan. til fre. 31. dec. 2021 kl. 00
Samsøs Trolde er et spil hvor du skal rundt på Samsø for
at fang Samsøs Trolde. Spillet findes i både App Store og
Play Store er et spil hvor man jager Samsøs Trolde. Når
du spiller finder du samtigt de hemmelige steder på
øen. Hent Samsøs Trolde i Apple App Store:
https://apps.apple.com/dk/app/samsøs-trolde/id15096
98214 eller Google Play Store:
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https://play.google.com/store/apps/details?id=net.peme.
v2.samsoestrolde og gå på jagt efter troldene. Se hvor
mange du kan fange og om du kan komme på top 10
listen. Samtidig med du fanger Samsøs Trolde kommer du
rundt og ser øen. Troldene gemmer sig som regel på
spændende steder og fortæller altid en lille historie om
stedet hvor de gemmer sig. De gemmer sig rundt på hele
øen og du kan kun fange dem når du er helt tæt på. Dvs.
du kan ikke spille spillet hvis ikke du er på øen, men når
du er her vil de vise dig steder du aldrig selv havde
fundet. Det kan være stranden der er perfekt til en
badetur når solen går ned, bakken med den perfekte
udsigt eller det bedste sted af købe dine nyopgravede
kartofler
Gratis.
Sted: Samsø, Samsø, Samsø.
Kongens Fald i Rørvig.
Fre. 1. jan. til fre. 31. dec. 2021 kl. 08
I vil på denne tur komme rundt i det skønne Rørvig, og I
vil opleve både skov og strand. Historien der følger med,
er både dramatisk, spændende og en lille smule
uhyggelig. I kommer rundt til forskellige seværdigheder og
lærer samtidig en masse om området. Spor, gåder og små
udfordringer, leder jer gennem området på en sjov og
underholdende måde. Start sted: Danmarks Midtpunkt.
Der vil være kuverter for hver post som indeholder fakta
og viden om hver sted. Spisning: Velegnet til picnic ellers er der fine spisesteder i Rørvig. I Bil : Ruten er 10
km + små vandreture v/poster på 4-5 km sammenlagt.
Cykling: 12 km + små vandreture v/poster på 4-5 km
sammenlagt. Vandring: 17 km ( Målt fra havnen).
Parkering: Ønsker I at vandre eller cykle, kan man parkere
ved Rørvig havn. Anbefales til 1-6 pers. Du behøver ikke
din mobiltelefon på turen:). Da vores turer ikke har nogen
guide, kan de laves hele året. Det vil sige, at I selv
bestemmer, tidspunktet, datoen og hastigheden. Den
oprettet adresse er startetstedet for denne tur, I skal
derefter via en lille opgave regne jer videre til næste
post. Se salgsteder for køb på vores hjemmeside. Rigtig
god fornøjelse
Pris: 399 kr.
Sted: Danmarks Midtpunkt, Lokkemosevej 70A, Rørvig.
Klintekongen Lars Krans - Klint.
Fre. 1. jan. til fre. 31. dec. 2021 kl. 08
Perfekt udflugt i den smukke natur i Klint. Undervejs kan I
læse historien om Trolden Lars Krans. Sjove spor, små
udfordringer, leder jer gennem området. I vil derfor
opleve både trange stuer, åbne vider, unik natur og
smukke rolige steder. Turen foregår således: I modtager
information om startsted. Små ledetråde guider jer videre
til den næste seværdighed/post. Der vil være kuverter for
hver post som indeholder fakta og viden om hver sted.
Aktiviteter for alle aldre, dog flest til de mindste børn.
Husk badetøj, hvis vejret tillader det. Turen er velegnet
til picnic og tager ca. 3-4 timer. Ruten er ca. 8 km + små
vandreture v/poster på 3-4 km sammenlagt. Bilen kan
parkeres v/startsted, hvis I ønsker at cykle eller
spadserer. Anbefales til 1-6 prs. I behøver ikke jeres
mobiltelefoner på turen. Da vores turer ikke har nogle
guide, kan de udføres hele året. Det vil sige at I selv
bestemmer tidspunkt, datoen og farten. Den oprettet
adresse er startstedet for denne tur. Her kan turen også
købes. Se flere salgsteder og evt. køb på vores
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hjemmeside. Rigtig god fornøjelse
Pris: 249 kr.
Sted: Spar, Klintvej 5, Nyrup, Nykøbing Sj.

Sted: Olgas, Gnibenvej 2, Sjællands Odde.

Jagten på "par nummer 9".
Fre. 1. jan. til fre. 31. dec. 2021 kl. 08
Skarresø er en af de største søer i Vestsjælland med en
størrelse på 92 ha. På denne fantastiske tur rundt om
Skarresø, vil I opleve den smukkest natur med skove og
bakket terræn. Skarresø har et meget rigt fugleliv, og
måske ser I et par rovfugle eller 2. Samtidig med fakta
og sjove opgaver bliver I klogere på " den bæredygtige
vinkel". Selve søen er opstået helt tilbage i Istiden.
Turen omkring Skarresø er det perfekte sted at opleve
sæsonernes smukke farver. Det er netop derfor, at
dette område i sin tid, har tiltrukket nogle af tidens
kendte malere. For at finde rundt til de udvalgte
steder, skal der løses opgaver i fællesskab og dette
klares helt uden brug af mobiltelefon. I kan se frem til
at blive underholdt, få en masse læring og viden om
Skarresø og området omkring Jyderup. Turen foregår
således: I modtager information om startsted. Små
ledetråde, opgaver og gåder guider jer videre til den
næste seværdighed/post. Der vil være kuverter for hver
post som indeholder fakta og viden om hver sted.
Anbefales til 1-6 personer. Da vores turer ikke har nogle
guide, kan de udføres hele året. Det vil sige at I selv
bestemmer tidspunkt, datoen og farten. Denne tur
henvender sig særligt til familier med børn fra 5 år og
opefter. Opgaverne er lavet, så alle kan være med. Den
oprettet adresse er startstedet for denne tur. Hvor
turen også kan købes. Se desuden flere salgsteder samt
evt. køb på vores hjemmeside. Rigtig god fornøjelse
Pris: 399 kr.
Sted: Jyderup Præstegård, Holbækvej 122, Jyderup.
Søheltene - Sj. Odde.
Fre. 1. jan. til fre. 31. dec. 2021 kl. 08
Spor, gåder og små udfordringer, vil på denne tur, føre
jer gennem historiske begivenheder, som i dag stadig
fejres. I vil se vande, der mødes og mindesmærker, der
vidner om vovemod og heltemod. I vil føle at her på
spidsen af Sjælland, bydes man velkommen af de
lokale, og I vil opleve at Sjællands Odde byder på meget
andet, end en tur med færgen til Jylland. Turen foregår
således: I modtager information om startsted. Små
ledetråde guider jer videre til den næste
seværdighed/post. Der vil være kuverter for hver post
som indeholder fakta og viden om hver sted. Aktiviteter
for alle aldre, også enkelte for de helt små. En tur tager
i bil ca. 4-5 timer. Starter og slutter ikke samme sted.
Ruten er velegnet til picnic - ellers er der fine
spisesteder på havnen. Ruten er 18 km + små
vandreture v/poster på 4-5 km sammenlagt. Parkering
v/startsted er ikke muligt. Ønsker man at cykle eller
vandre, kan der parkeres v/Kastanielys, Søndervangsvej.
22 km + små vandreture v/poster på 4-5 km
sammenlagt.(fra Kastanielys). Anbefales til 1-6
personer. I behøver ikke jeres mobil på turen :). Da
vores turer ikke har nogle guide, kan de udføres hele
året. Det vil sige at I selv bestemmer tidspunkt, datoen
og farten. Den oprettet adresse er startstedet for denne
tur. Se salgsteder for køb på vores hjemmeside. Rigtig
god fornøjelse
Pris: 399 kr.
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Jagten på bæredygtighed - Nykøbing Sj.
Fre. 1. jan. til fre. 31. dec. 2021 kl. 08
På denne tur får I set byens seværdigheder og smukke
områder. Undervejs vil I skulle skabe jeres egne energi, I
vil opdage nye naturfænomener. I kommer til at høre en
makaber historie, som absolut ikke er for sarte sjæle.
Turens overordnede emne er bæredygtighed og undervejs
vil I lære om FN´s 17 verdensmål. I bliver på denne tur
ledt rundt via spor, gåder og små udfordringer på en rute
omkring Nykøbing by. Skov, vand, by, kunst - I kommer
rundt om det hele. Turen foregår således: I modtager
information om startsted. Små ledetråde guider jer videre
til den næste seværdighed/post. Der vil være kuverter for
hver post som indeholder fakta og viden om hver sted.
Aktiviteter for alle aldre. Velegnet til picnic. Spisesteder
undervejs er også en mulighed. Bilen kan parkeres
v/startsted. Turen kan kun udføres på cykel eller som
vandring og den er ca. 8 km. En tur tager ca. 3-4 timer.
Anbefales til 1-6 personer. I behøver ikke jeres mobil på
turen :). Da vores turer ikke har nogle guide, kan de
udføres hele året. Det vil sige at I selv bestemmer
tidspunkt, datoen og farten. Den oprettet adresse er
startstedet for denne tur. Se salgsteder for køb på vores
hjemmeside. Rigtig god fornøjelse
Pris: 395 kr.
Sted: Sundhedscenter Odsherred, Sygehusvej 5, Nykøbing
Sj.
Ridder Ebbes Døtre - Højby.
Fre. 1. jan. til fre. 31. dec. 2021 kl. 08
I vil på denne tur høre om hvordan man genskabte Højby
Sø, og hvorfor? Alt imens I kan læse den dramatiske
fortælling om Ridder Ebbes Døtre, der udspillede sig lige
her. I vil opleve den smukkeste natur, vand, gamle
bygninger og måske sjældne fugle. Sporene, der leder jer
rundt, er både udfordrende og sjove - løs dem i fællesskab
og hjælp hinanden. Turen foregår således: I modtager
information om startsted. Små ledetråde guider jer videre
til den næste seværdighed/post. Der vil være kuverter for
hver post som indeholder fakta og viden om hver sted.
Aktiviteter for alle aldre. En tur tager 2-3 timer. Velegnet
til picnic. Bilen kan parkeres v/startsted. Turen kan kun
udføres som vandretur og den er ca. 5 km. lang. Anbefales
til 1-6 personer. I behøver ikke jeres mobil på turen :). Da
vores turer ikke har nogle guide, kan de udføres hele året.
Det vil sige at I selv bestemmer tidspunkt, datoen og
farten. Den oprettet adresse er startstedet for denne tur.
Se salgsteder for køb på vores hjemmeside. Rigtig god
fornøjelse
Pris: 199 kr.
Sted: P-plads, Bag Kirken, Højby.
Shelters.
Fre. 1. jan. til fre. 31. dec. 2021 kl. 13 til 12
Overnat i vores shelter, måske med en bison helt tæt på.
Lej evt. et bisonskind til 100,- pr. stk. til at ligge på. Der
er bålfad til hvert shelter, samt adgang til toilet og
køleskab.
Pris: 300 pr. nat.
Sted: Ditlevsdal Bison farm, Tokkerodvej 24, Morud.
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Kitesurfing i Lynæs.
Fre. 1. jan. til fre. 31. dec. 2021 Når der er vind!
Kom til et af Danmarks bedste surfspots nemlig Lynæs
og wind- og kitesurf. Vinden er gratis og vandet er for
alle;-).
Gratis.
Sted: Lynæs Havbad, Lynæs Havn, Hundested.
Besøg herregården Nr. Vosborg.
Fre. 1. jan. til fre. 31. dec. 2021 Se under beskrivelse
Kom og oplev de smukke stuer, bliv klogere på
herregårdens historie på en af vores guidede
rundvisninger. ÅBNINGSTIDER. Februar-marts. (Ring for
åbningstider i hverdagen). søndag kl. 10.00-16.00.
April-juni. (Ring for åbningstider i hverdagen). Lørdag
kl. 10.00-12.00. Søndag kl. 10.00-16.00. Juli-august.
(Ring for åbningstider i hverdagen). Mandag, tirsdag og
torsdag kl. 10 - 15. Onsdag kl. 10 - 15. Lørdag kl. 10 12. Søndag kl. 10 - 16. September-november. (Ring for
åbningstider i hverdagen). Søndag kl. 10.00 - 16.00.
Hellig- og mærkedage. Påsken 2021. Tirsdag - søndag kl.
10 - 16. Jul på Herregården 2021. Tirsdag til fredag kl.
10 - 16. Lørdag kl. 10 - 12. Søndag kl. 10 - 16. Lukkedag:
Store Bededag d. 30. april. GUIDET RUNDVISNINGER PÅ
DANSK. Januar, februar og marts: Den sidste søndag i
hver måned kl. 13.30. April, maj og juni: Hver søndag
kl. 13.30. * I forbindelse med påske afvikles
rundvisningerne kl. 14.30 Skærtorsdag, Langfredag &
Påskelørdag. Juli og august: Søndag og onsdag kl 13.30.
September, oktober, november: Hver søndag kl. 13.30. *
Åbningstider og rundvisninger kan ændres i forbindelse
med private arrangementer i stuerne eller særudstilling.
Der afvikles ikke rundvisning de sidste søndage i
november og hele december grundet særudstilling i
forbindelse med Jul på Nørre Vosborg. GUIDET
RUNDVISNINGER PÅ TYSK. Onsdag d. 07/07 kl. 14.00.
Onsdag d. 21/07 kl. 14.00. Onsdag d. 04/08 kl. 14.00.
Onsdag d. 18/08 kl. 14.00. Se 18 af de bedste oplevelser
og seværdigheder i Holstebro lige her. Danmarks
sommerhussøgemaskine finder du her. Vi glæder os til
at se dig! Information. Entré: 75 kr. for voksne -.
GRATIS for børn til og med 17 år. (Bemærk, at
billetpriserne kan differentiere i forbindelse med
særudstilling)
Pris: Voksne 75 kr børn under 18 gratis.
Sted: Nørre Vosborg Herregård, Vembvej 35, Vemb.
Støttemedlem 2021.
Fre. 1. 2021 til lør. 1. jan. 2022 2 kursusdage kl. 17
Hvis du vil støtte op om DOF Aalborg aftenskole, kan du
tilmelde dig her. Du behøver ikke,at gå på et kursus for
at være støttemedlem. Hold 210299.
Pris: 10 kr.
Sted: Oplysningsforbundet 2002, Box 52, Gistrup.
Sundhedstilbud - Haderslev kommune.
Fre. 1. 2021 til lør. 1. jan. 2022 kl. 00
Få støtte og vejledning til en sund hverdag Har du brug
for vejledning i forhold til din sundhed eller din sygdom,
har vi forskellige tilbud til dig.
https://www.haderslev.dk/service/sundhed/sundhedsti
lbud-til-voksne/sundhedstilbud-hold-og-kurser/.
Sted: Sundhedscenter Haderslev, Clausensvej 25,
Haderslev.
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Tranum Lys og Glas.
Fre. 1. 2021 til man. 31. jan. 2022 tir til søn fra kl. 10-17
Farvestrålende lys i lange baner, gaveartikler og
kurvevarer. Håndlavet glas og keramik fra eget værksted.
Se hjemmeside for fri-og feriedage. Den hyggelige og
autentiske butik byder på inspiration til hjemmet -. inde
som ude. Du kan altid finde en gave - der er ting i alle
prislejer. Lejlighedsvis workshops i stumpeglas - se
hjemmeside og Facebook. Skønne hylder med lokale
prudukter: gin, øl, te, honning. Endvidere: kaffe/te,
karameller, chokolade og andre andre lækkerier
Gratis.
Sted: Tranum Lys og Glas, Ejstrupvej 11, Tranum, Brovst.
Bronzemedlemskab kr.
Fre. 1. jan. 2021 til tor. 31. mar. 2022 2 kursusdage
Bliv medlem i SALTO og støt op om vores forening! SALTOs
formål er at skabe et inspirerende og hyggeligt fællesskab
for børnefamilier. Vi oplever hver dag, hvordan I der
kommer her, er med til at få det fællesskab til at
blomstre, og flere har spurgt, om de kan gøre mere.
Bronzemedlemskab for dig, der gerne vil støtte op om
SALTOs arbejde som frivillig og give en hånd ved et
arrangement, være ambassadør for SALTO og fortælle
andre om stedet, deltage i bestyrelsesarbejdet, hjælpe
med at dele brochurer ud, dele opslag/selv skrive på
Facebook og Instagram og I det hele taget hjælpe os med
at nå ud til flere familier. Eller måske er der noget andet
du ønsker at bidrage med? Medlemskabet koster ikke
noget. Du bliver inviteret med til1-2 årlige
fester/visionsaftner for frivillige og ansatte - og
naturligvis til vores generalforsamling i marts måned.
Medlemskabet kan tegnes i perioden 1.1.2021-31.12.2021
og er gældende frem til 31.3.2022. Hold KB-2101
Gratis.
Sted: SALTO Familieaktiviteter, Støberihallen,
Nordstensvej 1, Hillerød.
Guldmedlemskab 1500 kr.
Fre. 1. jan. 2021 til tor. 31. mar. 2022 2 kursusdage
Bliv medlem i SALTO og støt op om foreningen! SALTOs
formål er at skabe et inspirerende og hyggeligt fællesskab
for børnefamilier. Vi oplever hver dag, hvordan I der
kommer her, er med til at få det fællesskab til at
blomstre, og flere har spurgt, om de kan gøre mere.
Guldmedlemskab er primært tænkt til firmaer eller andre
der gerne vil støtte SALTO med et større økonomisk beløb.
Medlemskabet koster 1500,- årligt. Du bliver inviteret med
til1-2 årlige fester/visionsaftner for frivillige og ansatte og naturligvis til vores generalforsamling i marts måned.
Der altidgratis kaffe i caféen til guldmedlemmer.
Medlemskabet kan tegnes i perioden 1.1.2021-31.12.2021
og er gældende frem til 31.3.2022. Hold KG-2101
Pris: 1500 kr.
Sted: SALTO Familieaktiviteter, Støberihallen,
Nordstensvej 1, Hillerød.
Platinmedlemskab 5000 kr.
Fre. 1. jan. 2021 til tor. 31. mar. 2022 2 kursusdage
Bliv medlem i SALTO og støt op om foreningen! SALTOs
formål er at skabe et inspirerende og hyggeligt fællesskab
for børnefamilier. Vi oplever hver dag, hvordan I der
kommer her, er med til at få det fællesskab til at
blomstre, og flere har spurgt, om de kan gøre mere.
Platinmedlemskab er primært tænkt til firmaer eller
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andre der gerne vil støtte SALTO med et større
økonomisk beløb. Medlemskabet koster 5000,- årligt. Du
bliver inviteret med til1-2 årlige fester/visionsaftner for
frivillige og ansatte - og naturligvis til vores
generalforsamling i marts måned. For
platinmedlemmerer der altidgratis kaffe og kagei caféen
ogen VIP plads til vores arrangementer - bare sig til:-)
Medlemskabet kan tegnes i perioden
1.1.2021-31.12.2021 og er gældende frem til 31.3.2022.
Hold KP-2101
Pris: 5000 kr.
Sted: SALTO Familieaktiviteter, Støberihallen,
Nordstensvej 1, Hillerød.
Kobbermedlemskab 250 kr.
Fre. 1. jan. 2021 til tor. 31. mar. 2022 2 kursusdage
Bliv medlem i SALTO og støt op om vores forening!
SALTOs formål er at skabe et inspirerende og hyggeligt
fællesskab for børnefamilier. Vi oplever hver dag,
hvordan I der kommer her, er med til at få det
fællesskab til at blomstre, og flere har spurgt, om de
kan gøre mere. Kobbermedlemskab er for dig som gerne
vil støtte SALTOs arbejde økonomisk. Du er selvfølgelig
også velkommen til at bidrage som ambassadør og/eller
frivillig. Medlemskabet koster 250,- årligt. Du bliver
inviteret med til1-2 årlige fester/visionsaftner for
frivillige og ansatte - og naturligvis til vores
generalforsamling i marts måned. Medlemskabet kan
tegnes i perioden 1.1.2021-31.12.2021 og er gældende
frem til 31.3.2022. Hold KK-2101
Pris: 250 kr.
Sted: SALTO Familieaktiviteter, Støberihallen,
Nordstensvej 1, Hillerød.
Sølvmedlemskab 500 kr.
Fre. 1. jan. 2021 til fre. 1. apr. 2022 2 kursusdage
Bliv medlem i SALTO og støt op om vores forening!
SALTOs formål er at skabe et inspirerende og hyggeligt
fællesskab for børnefamilier. Vi oplever hver dag,
hvordan I der kommer her, er med til at få det
fællesskab til at blomstre, og flere har spurgt, om de
kan gøre mere. Sølvmedlemskab er for dig som gerne vil
støtte SALTOs arbejde økonomisk. Du er selvfølgelig
også velkommen til at bidrage som ambassadør og
og/eller frivillig. Medlemskabet koster 500,- årligt. Du
bliver inviteret med til1-2 årlige fester/visionsaftner for
frivillige og ansatte - og naturligvis til vores
generalforsamling i marts måned. Medlemskabet kan
tegnes i perioden 1.1.2021-31.12.2021 og er gældende
frem til 31.3.2022. Hold KS-2101
Pris: 500 kr.
Sted: SALTO Familieaktiviteter, Støberihallen,
Nordstensvej 1, Hillerød.
Værkerne - Brandts`faste samling.
Fre. 1. jan. 2021 til lør. 31. dec. 2022 kl. 10
Oplev 250 års kunst set fra Fyn. Med afsæt i Fyn
fortæller Værkerne historien om klædefabrikken på
Brandts i Odense og det moderne gennembrud - side om
side med nutidens talenter. Vidste du, at Brandts
Klædefabrik blev opført på samme tid som mestrene
P.S. Krøyer og H.A. Brendekilde malede nogle af deres
bedste værker? I slutningen af 1800-tallet var Odense,
næst efter København, Danmarks største industriby.
Alligevel var det ikke fabrikker og byens store havn, som
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tidens borgerskab ville se på hjemme i stuerne. Det var
tværtimod naturen, helst i dens mest uspolerede og
oprindelige form
Pris: Https://brandts.dk/planlaeg-dit-besoeg/.
Sted: Kunstmuseum Brandts, Amfipladsen 7, Odense C.
EventPark Aarhus.
Lør. 2. jan. til tor. 30. dec. 2021
Pris: 60-120 kr.
Sted: EventPark Aarhus, Holmstrupgårdvej 18, Brabrand.
Fitness Gram Motionscenter.
Lør. 2. jan. til fre. 31. dec. 2021 kl. 05.30-22
Fitness: Styrketræning holdtræning. Alle er velkomne.
Gram Motionscenter har til formål at fremme, støtte og
udvikle fysisk -, social - og mental sundhed - styrke
fællesskabet og det sociale liv i og fremme
medlemmernes lyst til engagement og medansvar. Balance
og Bevægelse: Mandag og fredag 09:00-09:30. Callanetics:
Onsdag 09:00-10:00. Vægttab: Mandag kl. 19:00. Styrk
ryggen: Mandag kl. 17:00 og torsdag kl. 09:00.
Fatburner-Tabata: Mandag 09:40-10:34 og torsdag
10:00-10:50. Funktionel træning: Torsdag 17:50-19:00. Gå
hold. Mandag kl. 15:00-16:00. Puls og Box: Tirsdag
17:00-17:55. Puls og Styrke: Onsdag 17:00-17:55.
Seniortræning: Mandag og fredag 08:00-10:00. Trampolin:
Tirsdag 18:50-19:20 og torsdag 17:00-17:30. TRX
(Suspension Training): Mandag 17:00-17:45, onsdag
18:05-18:55, fredag 09:00-10:45. Yoga: Torsdag
19:30-20:30, fredag 10:10 - 11:30. Zumba: Tirsdag
17:40-18:40. Læs mere på
http://www.grammotionscenter.dk/. What do you want
to do ?New mailCopy. What do you want to do ?New
mailCopy
Pris: Kontingent i forhold til medlemsaftale.
Sted: Gram Motionscenter, Kongevej 35, Gram.
OLG-Marked.
Søn. 3. jan. til søn. 19. dec. 2021 kl. 10-16
Odsherreds Loppe- og Genbrugsmarked med over 100
stadepladser er en spændende blanding af et udflugtsmål
og et alternativt indkøbssted. Åbent hver søndag kl.
10-16. Udover almindeligt marked er der også:. - Brugtbil
marked - Kildevangen 1 (tlf. 59 65 33 03). Café.
Børnebiograf. Kontakt: olg@olg.dk / 59 65 93 03
Sted: Odsherreds loppe og genbrugsmarked, Sneglerupvej
2, Grevinge.
Mysteriet på Herregården.
Søn. 3. jan. til fre. 31. dec. 2021 kl. 10-16
Hjælp med at opklare mysteriet på Nørre Vosborg når de
lancerer deres helt nye app - museumsmysteriet. Appen er
et sjovt og lærerigt spil, hvor børn og legesyge voksne via
appen skal løse mestertyven Heidenreichs gåder. Skurken
Heidenreich, en grisk og udspekuleret excentriker med
forkærlighed for uvurderlige kulturskatte, har planlagt at
stjæle en værdifuld genstand fra herregården. Professor
Blom er på sporet af ham, men han har brug for hjælp.
Børnene kan kun stoppe Heidenreich, hvis de kan løse
hans drilske gåder, som fører dem på en spændende tur
rundt på herregården. Børnene går samtidig på opdagelse
i Nørre Vosborgs spændende historie og naturen i området
omkring herregården. Appen er gratis for alle. Entré på
herregården er 75 kr. for voksne - gratis for børn til og
med 17 år. Leg og læring. MuseumsMysteriet Nørre
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Vosborg implementeres via Useeum-appen og er et
læringsspil for børn og barnlige sjæle, der skal
imødekomme et ønske om mere historisk formidling,
tilpasset Nørre Vosborg og den moderne besøgende.
Mysteriet kan bruges af skoler og familien og spillet
tager ca. en time. Den tekniske platform for løsningen
er Useeum: En fælles app, som museer, slotte,
herregårde mm. kan bruge til at formidle viden og
fortællinger via smartphone til besøgende. Appen
anvendes fx allerede på Christiansborg, Kronborg og
Hammershus. MuseumsMysteriet kombinerer således det
digitale og fysiske rum gennem spil, der tvinger
spilleren til at løfte blikket fra telefonen 95% af tiden,
undersøge omgivelserne og finde frem til udvalgte
steder for at gennemføre spillet. Det Moderne
Fællesskab - i historiens vingesus. Appen er udviklet i
samarbejde med Vemb skole, frivillige m.fl. i regi af
projektet 'Det moderne Fællesskab i historiens vingesus'.
Projektet ønsker at gentænke det moderne fællesskab
for børn, unge, familier og seniorer i og omkring Vemb
med Nørre Vosborg som løftestang. Projektet ønsker at
indgå, bidrage og samarbejde om de gode ting, der sker
lokalt. Projektet er støttet af LAG og erhvervsstyrelsens
landistriktspulje. Information. Appen er gratis for alle.
Entré på herregården er 75 kr. for voksne - gratis for
børn til og med 17 år. SÅDAN GØR DU: 1. Hent appen
Useeum i App Store eller Google Play (hent gerne app'en
hjemmefra). 2. Vælg Nørre Vosborg. 3. Start
MuseumsMysteriet
Pris: Gratis under 18 år.
Sted: Nørre Vosborg Herregård, Vembvej 35, Vemb.
Hjertemotion.
Man. 4. jan. til lør. 11. dec. 2021 kl. 16-17 alle onsdage
Kom og vær med i Hjerteforeningens Hjertemotion, som
består af et motionsforløb, der strækker sig over 32
uger, hvor undervisningen varetages af dygtige
fysioterapeuter. I løbet af de 32 uger modtager du som
deltager 1 times motion om ugen, der følges op af en
1/2 times socialt samvær og erfaringsdeling. Træningen
tilrettelægges af instruktøren, og du har mulighed for at
få gode råd og vejledning af instruktøren under
træningen. Træningen udføres af autoriseret
FYSIOTERAPI & TRÆNING HADERSLEV. Træningen finder
sted: Vojens Sundhedscenter 1. sal, træningssalen. Alle
onsdage fra 04-01 2021 kl. 16.00 - 17.00. Kr. 480,-, for
16 gange. Der kan betales med MobilePay eller ved
bankoverførsel. For tilmeling, kontakt Preben Callesen
på tlf.: 20 92 25 15 eller mail: pdcallesen@gmail.com
Pris: 480 kr for 16 gange.
Sted: Sundhedscenter Vojens, Rådhuscentret 7, Vojens.
Fysisk Træning m/k v/Dorte With.
Tor. 7. jan. til tor. 2. dec. 2021 35 kursusdage kl. 18
På disse hold arbejdes hele kroppen igennem.
Træningen er rettet mod dig, som trænger til at
forbedre kondition, udholdenhed og styrke med særlig
fokus på ryggen, men også andre områder vil få
opmærksomhed. Redskaber inddrages og der vil være
tips og ideer, hvis du evt. har "ømme punkter".
medbring evt. tæppe eller håndklæde til
udspændingsdelen. Der er i efteråret venteliste til
holdet, - og enhver form for henvendelse vedr. Fysisk
træning skeer direkte til Dorte With, tlf. 86890023. Hold
21-230
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Pris: 600 kr.
Sted: Ry Aftenskole, kontoret, Købmandsgården 18, Ry.
Naturtræning.
Fre. 8. jan. til fre. 10. dec. 2021 kl. 10
Motion under åben himmel. Træning ude i naturen. Der er
mulighed for efterfølgende træning på måtter og
afspænding. Træningen afsluttes med hygge omkring den
medbragte kaffe/the. Tilmelding nødvendig pga. corona!
Onsdagshold: Skånsom træning med særlige hensyn til
deltagernes behov for træning. Opstart den 13. januar
2021 kl. 10. Fredagshold: Fokus på styrke og kondition
med øvelser på en 3,5 km rute i frisk tempo. Opstart den
8. januar 2021 kl. 10. Pga. de nuværende
coronarestriktioner må der max. være 10 deltagere på
holdet. Ingen øvelser på måtter. Kun afspænding
Pris: 25 kr pr. måned.
Sted: Spejderhytten, Ydesvej 9, Grenaa.
Pilates for øvede.
Man. 11. jan. til man. 29. nov. 2021 32 kursusdage kl. 10
Underviser: Nina Krogh Bertelsen. BEMÆRK: Holdet er et
helårshold, men prisen gælder ved startd. 31/5. Pilates er
en træningsmetode, som styrker og smidiggør musklerne.
På kurset lærer du, hvorledes ryg- og ledproblemer
forebygges og afhjælpes ved hjælp af stabiliserende
øvelser. Du får en generel træning af hele kroppen med
fokus på åndedrættet. Holdet henvender sig til øvede
kursister. Underviseren er fysioterapeut Kurset henvender
sig primært til deltagere med fysiske skavanker, som
kræver specielle hensyn, og foregår derfor på et lille hold
(max. 9 deltagere). Hvis du har skavanker, som
underviseren skal tage hensyn til, bedes du udfylde en
"handicaperklæring" - find den her. Hold 21149
Pris: 570 kr.
Sted: Snedsted Hallen, Øster allé 10, Snedsted.
Bevægelse i varmt vand.
Tor. 14. jan. til tor. 9. dec. 2021 32 kursusdage kl. 18.45
Underviser: Rasmus Hilligsø Munk. BEMÆRK: Holdet er et
helårshold - men prisen gælder for perioden august december. Bevægelseskursus i 34 grader varmt vand med
frisk tempo og dog hensyntagende. Underviseren er
fysioterapeut. På dette hold tages særligt hensyn til
nakke-skulder problemer. Du lærer at udnytte vandets
egenskaber i diverse øvelser. Vandets varme og opdrift
bevirker smertelindring og øger bevægelsesfriheden.
Vandet kan også yde modstand i øvelserne, hvilket giver
mulighed for at arbejde på flere niveauer. Der er tempo
på i en del øvelser. Kurset henvender sig primært til
deltagere med fysiske skavanker, som kræver specielle
hensyn, og foregår derfor på et lille hold (max. 9
deltagere). Hvis du har skavanker, som underviseren skal
tage hensyn til, bedes du udfylde en "handicaperklæring" find den her. Hold 21113
Pris: 1070 kr.
Sted: Snedsted Hallen, Øster allé 10, Snedsted.
Øre Akupunktur Uddannelsen/auriculoterapi.
Fre. 22. jan. 2021 til fre. 22. apr. 2022 kl. 09
Bliv RAB godkendt Øre Akupunktør som det eneste sted i
landet. Uddannelsen kan tages både i København og
Aarhus. Som Øre Akupunktør kan du gøre en forskel for
mange mennesker. Bliv RAB godkendt Øre Akupunktør som
det eneste sted i landet. Uddannelsen kan tages både i

#ALLE TIDERS OPLEVELSER

RoskildeLIVE
København og Aarhus. Som Øre Akupunktør kan du gøre
en forskel for mange mennesker: bl.a. lærer du at
hjælpe folk med allergier, mave/tarm-lidelser,
barnløshed og andre hormonelle ubalancer. Du vil lærer
at hjælpe dem, der har fået stress og har det psykisk
udfordret. Du vil også lære at behandle
hudproblematikker som eksem og akne, samt smerter i
muskler, led og nerver. For komplet oversigt over kurser
og indhold, se. her :
https://www.akupunkturakademiet.dk/datoer-hold-1aa
. Uddannelsen indeholder 299 timers undervisning,
fordelt som følger:99 timer: Teori klassetimer 81 timer:
Praktisk træning klassetimer 40 timer: E-learning 43
timer: Egen Praksis 6 timer: Mundtlig/praktisk og
skriftlig eksamen. Du vil blive undervist
i:Grundlæggende AuriculoTerapi / Øre Akupunktur
AuriculoMedicin - frekvenser og fødevaretest
Posturologisk behandling - holdningskorrektion
ChromoTerapi - behandling med lys og farver Behandling
af specifikke lidelser Traditionel Kinesisk Medicin
Patienthåndtering, lovgivning og journaloptagelse
Stikteknikker, sikkerhed, hygiejne og brug af forskellige
nåletyper Brug af redskaber og test Specialiseret
træning Behandling af hinanden og patienter Masser af
øve- og spørgetid. Du skal være opmærksom på at en
del at uddannelsen er selvstudie, gruppearbejde og
behandlingstid. Se de øvrige krav. her:
https://www.akupunkturakademiet.dk/krav-til-uddanne
lse. For at kunne gå til eksamen: Da denne uddannelse
er RAB godkendt, stilles der særlig krav for at holde et
højt uddannelsesniveau. Du kan læse præcist hvilke.
her: https://www.akupunkturakademiet.dk/rab-krav.
Målgruppe: Alle interesserede er velkomne på
Øreakupunkturuddannelsen. Interesserer du dig for
kroppen, psyken og behandling - og har du lyst til at
hjælpe andre mennesker, kan du gå i gang. Vi anbefaler
vi at du går i gang med at læse. anatomi/fysiologi:
https://www.akupunkturakademiet.dk/anatomi-fysiolog
i med det samme. Er du allerede sundhedsfagligt
uddannet, får du selvfølgelig merit for dette. Det
gælder f.eks. hvis du er fysioterapeut, sygeplejerske,
jordemoder, læge, ergoterapeut eller lignende, eller
hvis du i forvejen er RAB godkendt i et andet fag, f.eks.
zoneterapi, massage, KST-terapi, psykoterapi osv. Klik
på den dato, du gerne vil starte for at se alle
kursusdage og datoer. Start datoer for hold Auriculo 4AA
& Auriculo 4KBH 2021: * Med forbehold for fejl og
rettelser. Undervisere: Skolen holder et højt fagligt
niveau og alle undervisere er uddannet Akupunktører,
AuriculoTerapeuter / Øre Akupunktører, Posturologer,
Læger, Fysioterapeuter eller Psykoterapeuter. Alle har
mange års erfaring som undervisere og behandlere i
egen klinik. Hovedunderviser: Rikke Godthjælp er
uddannet Akupunktør og Zoneterapeut I 2003 fra
Helseskolen i Søborg. Blev hurtigt efter sin
grunduddannelse som akupunktør betaget af
Posturologi, Auriculoterapi og Auriculomedicin. Dette er
behandlingsformer som benytter øreakupunkturen med
en mere vestlig tilgang til kroppen, udviklet af franske
læger og professorer. Efter- og videreuddannelse har
altid været i fokus. Dette sikrer, at du modtager den
bedste og mest opdaterede undervisning. Rikke deltager
hvert år i kurser, kongresser, symposier og
praktikophold i ind - og udland - Danmark, Frankrig,
Italien, Norge, Tyskland, Holland og USA. Rikke har
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undervist i øreakupunktur på AkupunkturAkademiet siden
2010 og har efterfølgende udvidet med undervisning
AuriculoMedicin, ChromoTerapi og Posturologi. Til dagligt
behandler Rikke Godthjælp i sin klinik ved Nørreport
station i hjertet af København:
http://www.godthjaelp.dk/. :
http://www.godthjaelp.dk/. Dette får du udleveret på
uddannelsen: Auriculoterapi trin 1 (bog). Auriculoterapi
trin 2 (bog). Blå trykpen. S / H hammer. ØreAtlas (hæfte).
Magneter x 4 styks. Neurostabs til såler, 1 sæt. Såler,
indlæg mm til 1xsål. Værdi 2400 kr. *OBS: Ved betaling i
afdrag, tilbagebetales depositum, når alle afdrag er
betalt, efter gennemført uddannelse
Pris: 33795 kr.
Sted: AkupunkturAkademiet, Industriområdet 15,
Hovedgård.
Kunst & KaffeBaren.
Fre. 22. jan. 2021 til søn. 1. dec. 2024 kl. 11 til 17.30 alle
hverdage
Her glæde vi os til at se jer til 2goKaffe, the og med
cookies, MEN også afhentning af kunst som kan bestilles
på www.LinaArt.dk eller ring til Lina på 23991899 - vi
glæder os vildt meget til at se dig og jer.Vi spritter &har
visir. Eventyr oliemalerier med stor dybde og fantasi, op
til 24 lag er lagt på over lang tid og der findes både
mindre malerier og de helt store. et stort udvalg af
massive bronze skulpturer enten i form af kvinder og
heste, eller skønne hjerte jordkloder med en hyldest til
Moder Jord som Linas kunst altid har har og har haft
omdrejningspunkt om naturen og Moder Jord som det
kvindelige feminime aspekt. her er skulpturer i flere
meters højde og helt bitte små hjertejordkloder - alle
værker er unika. Lina har igennem 31 år som kunstner
udviklet en dyb forståelse for sin formindling af hendes
værker og du kan røre ved alle værkerne, og den vej
igennem kan du lade dig berøre. på gensyn
Gratis.
Sted: Kunst & KaffeBaren, Gentoftegade 33, Gentofte.
Minen og Genbrugsbyen.
Man. 1. feb. til tir. 30. nov. 2021 kl. 10-16
I Minen kan du se hvorledes vi henter råstoffer op af
jorden til at producere nye ting. I Genbrugsbyen ses
hvordan det er muligt at genanvende vores ressourcer igen
og igen og dermed forurene mindre.
Gratis.
Sted: Økolariet, Dæmningen 11, Vejle.
Verdensrummet.
Man. 1. feb. til tir. 30. nov. 2021 kl. 10-16
I Verdensrummet er der fokus på FNs 17 Verdensmål for
bæredygtig udvikling. Se også udstillingerne om "Sund
Fjord Vejle" og besøg lokalbefolkningen i den bolivianske
regnskov gennem en 360 grader panoramafilm med
VR-briller.
Gratis.
Sted: Økolariet, Dæmningen 11, Vejle.
Kostbar Klode.
Man. 1. feb. til tir. 30. nov. 2021 kl. 10-16
Bliv klog på hvordan kosten påvirker vores klode. Få et
indblik i de forskellige fødevarers klimaaftryk, tips til at
spise mindre kød samt en masse gode, konkrete råd til
hvad du skal gøre, hvis du vil spise mere bæredygtigt og
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gøre noget godt for klimaet.
Gratis.
Sted: Økolariet, Dæmningen 11, Vejle.
Plast i havet.
Man. 1. feb. til tir. 30. nov. 2021 kl. 10-16
Se, hvordan havene mange steder flyder med plast til
skade for de dyr, der lever der. Nogle dyr bliver kvalt i
plasten mens andre spiser de små stumper plast. Gå på
opdagelse i vraget af en gammel båd.
Gratis.
Sted: Økolariet, Dæmningen 11, Vejle.
Grundvand og Drikkevand.
Man. 1. feb. til tir. 30. nov. 2021 kl. 10-16
Følg vandets rejse gennem den danske undergrund og
find ud af, hvor meget vand I bruger i hjemmet. Bliv
klogere på forurening og hvad du selv kan gøre.
Gratis.
Sted: Økolariet, Dæmningen 11, Vejle.
Kloakken.
Man. 1. feb. til tir. 30. nov. 2021 kl. 10-16
Prøv en tur i kloak-simulatoren, hvor du bliver "skyllet
ud" i toilettet og møder rotter, lort og andre ting på din
vej! Følg spildevandets vej gennem rensningsanlægget
og se alle de processer, som vandet skal igennem inden
det ledes tilbage til naturen.
Gratis.
Sted: Økolariet, Dæmningen 11, Vejle.
Fjord & Hav.
Man. 1. feb. til tir. 30. nov. 2021 kl. 10-16
Gå på opdagelse under vandoverfladen og oplev
forskellen på en ren fjord og en fjord, som mangler
næringsstoffer og er iltfattig. Smag forskel på brakvand
fra Østersøen, Vejle Fjord, Nordsøen og det Røde Hav.
Gratis.
Sted: Økolariet, Dæmningen 11, Vejle.
Skoven.
Man. 1. feb. til tir. 30. nov. 2021 kl. 10-16
Gå på opdagelse under jordens overflade og se, hvor
meget liv der faktisk findes under vores fødder. Der er
muldvarpe, regnorme, grævlingens hule og flagermus dyr, vi normalt ikke ser. Hør naturvejlederen fortælle
om naturen ved skovhytten.
Gratis.
Sted: Økolariet, Dæmningen 11, Vejle.
Franciska Clausen og det evige eksperiment.
Lør. 6. feb. 2021 til søn. 24. apr. 2022 Tirsdag-søn kl.
11-17
Gå på opdagelse i eller gense værker fra hele Franciska
Clausens karriere. Franciska Clausen får nu igen plads
på Kunstmuseet Brundlund Slot, hvor malerier,
tegninger og gouacher vil fylde slottets første sal.
Igennem fem temaer bliver forskellige sider af hendes
kunstneriske virke beskrevet. Eksperimentet er i fokus,
for Clausen var altid i proces og i færd med at udforske
nye idéer. Helt tilbage i hendes studietid opsøgte hun
kunstskoler, hvor hun mente at den maleriske retning
kunne kaste ny inspiration af sig. Den nysgerrighed holdt
aldrig op, og den visuelle alsidighed det affødte, er der
her rig mulighed for at blive klogere på. Det er også
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muligt at se malerier, som ikke har været vist før. Det har
nemlig været muligt at konservere en række værker, som
ellers ville være i for dårlig stand til at blive udstillet
Pris: 75 kr.
Sted: Museum Sønderjylland - Kunstmuseet Brundlund
Slot, Brundlund Slot 1, Aabenraa.
Forsvars- og Garnisonsmuseum.
Man. 15. feb. til søn. 31. okt. 2021
Det danske Totalforsvars historie samlet på et sted. Intet
andet sted i Danmark finder man Totalforsvarets historie
og besættelsestiden 1940 - 1945 udstillet under samme
tag.I en kæmpehangar fra 2. Verdenskrig kan man komme
tæt på håndskydevåben, jagerfly, politimotorcykler og
meget andet materiel, som har været en del af det danske
Totalforsvar i krig og fred.Oplevelser for hele familien
Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum er et sted, hvor
hele familien kan få nogle lærerige og spændende
oplevelser sammen. De fleste ting må berøres
Pris: 35-125 kr.
Sted: Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum,
Skydebanevej 22, Aalborg.
Kystcentret Thyborøn.
Man. 15. feb. til søn. 31. okt. 2021
Vestkystens største oplevelsescenter - over 5000 m2 fyldt
med aktiviteter!Væk dine sanser i vores sansetunnel fyldt
med gys og sjove grin. Skab store bølger med både
hænder og fødder, sejl med fjernstyrede skibe, ta' en tur i
biffen, lav kæmpesæbebobler, bliv klogere på revlehuller,
prøv kviksand, byg diger og meget mere. Masser af
spændende aktiviteter og oplevelser - nok til en hel ferie!
Pris: 105-300 kr.
Sted: Kystcentret, Kystcentervej 3, Thyborøn.
Skovsgaard Gods.
Man. 15. feb. til søn. 19. dec. 2021
Pris: 60-200 kr.
Sted: Skovsgaard Gods, Kågårdsvej 10, Rudkøbing.
Danmarks Fugle Zoo.
Man. 1. mar. til tir. 30. nov. 2021
Danmarks Fugle Zoo, er fynsk bondegårdsidyl når det er
skønnest . I den 6 ha. store fuglezoo er der anlagt et 2 km
handicapvenligt stisystem, i det meget skønne kuperede
terren med en meget stor biodiversitet.På denne rundtur
kan man opleve 800 fugle - 150 arter - fra hele verden,
godt indpasset i den ægte fynske natur, mellem gamle
træer, buske og blomster. Af fugle kan der blandt andet
opleves: storke, strudse, papegøjer, traner, ibis,
svømmefugle, latterfugle, tropefugle og vi har Danmarks
største samling af ugler.Et spændende lille museum med
gamle danske landbrugsredskaber, fra en svunden tid, kan
ses ved konference lokalet. Der er rig mulighed for at
nyde den medbragte mad ved en af de mange små Oaser
med bænke og borde, på den overdækkede teresse ved
kiosken eller benytte et af fugleparkens grillsteder
Pris: 100-150 kr.
Sted: Danmarks Fugle Zoo, Skovvej 50, Nårup Skov,
Tommerup.
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Keramik.
Tir. 2. 2021 til man. 30. mar. 2026 kl. det booker du
selv
Lav din egen keramik fra bunden, glaser og få det
brændt. Du booker din værkstedstid på timebasis, når
det passer ind i din kalender. Studio R54 er et lille
enmands-værksted som gerne deler faciliteter med
andre. Det koster noget at drive et værksted og dertil
kommer materialer, værktøj, ovn mmm. Derfor koster
det 100-125 kr. at være i værkstedet, men så får du
også noget for dine penge. Man kan komme som
nybegynder eller øvet og ønsker man vejledning til at
komme igang, betaler man 125,-kr. for det
Pris: 100-125 kr/t.
Sted: Studio R54/Dit keramikværksted på Østerbro,
Ryesgade 54 st., København Ø.
Brændesgårdshaven.
Ons. 3. mar. til lør. 30. okt. 2021
Grupperabat - 20% ( min. 20 personer )Rabatten
fratrækkes automatisk ved bestilling af 20 billetter eller
derover.* Alle forlystelser inkl. vandland og dyrepark er
gratis når entreen er betalt Gæster med handicap
betaler entre på lige fod med. Brændesgårdshavens
øvrige gæster, og kan, mod forevisning af gyldigt
ledsagerkort fra DSB, et Børneledsagerkort, et DH
ledsagekort eller et medlemskort fra Dansk
Blindesamfund, medtage en ledsager over 18 år
gratis.Der tages forbehold for ændringer! Af sikkerhedsog driftsmæssige årsager forbeholder vi os ret til at
lukke samt variere åbningstider for forlystelser, butikker
og øvrige faciliteter.Brændegårdshaven blev åbnet i
1933 og er bl.a. kendt for sine smukke omgivelser. Der
findes mange hyggelige steder med borde og bænke
rundt i haven, hvor du kan sidde og slappe af.
Brændegårdshaven har både zoo, vandland, forlystelser
og den meget smukke have man kan benytte. Af
Forlystelser kan nævnes: Sti, Klatreland, Luna Loop,
Mariehønen, Nautic Jet, Hoppepuder, Minigolf, Bassin,
Børnevandland, Vandrutsjebaner, Robåde, Svævebane,
Trylleshow
Pris: 399 kr.
Sted: Brændegaardshaven, Højevejen 4, Svaneke.
Svømning.
Tor. 4. 2021 til fre. 4. mar. 2022 kl. 14
Motionssvømning.
Pris: 200 pr. halve år.
Sted: Vojens Svømmehal, Stadionallé 7, Vojens.
Keramik maling.
Lør. 6. mar. til søn. 31. okt. 2021 kl. 10
Mik og Mak, Nordjyllands nye keramik malerværksted.
Mal din egen kaffekop, frugtskål eller vase. Mere end
150 forskellige valgmuligheder. Se mere og Reserver tid
på www.mikogmak.dk eller på tlf. 30426746. En del af
Nordjysk Fodboldgolf og kan kombineres.
Pris: 50-500 kr.
Sted: Nordjysk Fodboldgolf, Engvej 39, Nørhalne,
Vadum.
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Velkommen til krocket i Arnborg.
Man. 8. mar. til man. 13. dec. 2021 kl. 09 -12
Krocket er et taktisk spil med masser af sjov, strategi,
udfordring, spænding & fællesskab i det fri og er kendt
som et havespil for børn og voksne- ofte synonym med
dansk hygge. Men DGI krocket er MEGET mere. Det er en
seriøs sport og et makkerspil.
Pris: 250 kr for 2021.
Sted: Arnborg Hallen, Sportsvej 18, Herning.
Tirsdagsholdet "Allround Outdoor" - KOF.
Tir. 9. mar. til tir. 14. dec. 2021 kl. 17
Hos KOF kan du være aktiv hele vinteren! Foreningshold,
gå- og løbeture, foreningsweekender med overnatning og
meget mere :-) Alle er velkomne og der er optag for nye
medlemmer. Tirsdagsholdet Allround Outdoor for voksne!
Kom med på foreningens faste Tirsdags-Outdoorhold for
voksne (+16) på Kongelundsfortet. Holdet laver et bredt
udvalg af aktiviteter - herunder. SUP, MTB, Træklatring.
NatureGaming (Lasergame), sanketure, mad over bål og
meget mere. Holdet har fast "trænings-tid". hver tirsdag.
Pt. i tidsrummet kl. 17.00-19.00. (. OBS - Når solen går
senere ned kan tidspunktet evt. blive flyttet til
18.00-20.00). Udover fokus på aktiviteter er der også et
højt fokus på forenings-fællesskab og masser af sjov og
hygge. Tilmelding & Medlemskab af KOF. Der er et
begrænset antal pladser på holdet - tilmelding er derfor
påkrævet. Det er gratis at deltage på holdet - til gengæld
skal du være medlem af KOF. Et årsmedlemskab koster
300kr og følger kalenderåret. Man kan indmelde sig i KOF
her: https://kof2020.nemtilmeld.dk/72/. Spørgsmål?. Har
du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på
info@kof2020.dk ! Vi ses på Kongelundsfortet! Med venlig
hilsen,. Bestyrelsen og Instruktørerne på tirsdags-holdet!
Sted: Kongelundsfortet, Kalvebodvej 265, Dragør.
Værestedet Borgercafeens petanque.
Ons. 10. mar. til tir. 14. dec. 2021 kl. 13.30 mandage
Petanque kl.13.45 -15.00 mandage. På Ældresagens baner
på Christiansfeldvej. Vi mødes deroppe eller følges ad fra
Borgercafeen kl. 13.30. Henvendelse for deltagelse til
Karen Thymann på 23310960 eller via facebook eller på
Borgercafeen
Gratis.
Sted: Borgercafeen, Jomfrustien 5, Haderslev.
Socialt samvær i Krolf klubben Odin.
Ons. 17. mar. til fre. 31. dec. 2021 kl. 14
Krolf er en blanding af golf og krockert. En bane består af
12 huller, som man ved hjælp af en speciel kølle skal slå
en kugle hen i på færrest slag. Det er en meget
handicapvenlig aktivitet. Når man møder op trækkes der
lod til holdene, som består ef 4 spillere. Holdene går så i
gang med st spille 4 runder a´ 12 huller, samtidig med
man går og hyggesnakker. Nogle kan måske ikke klare at
spille alle huller, de går så blot op i klubhuset og venter
til de øvrige er færdige. Efter spillet mødes alle i
klubhuset til socialt samvær. Vi har spillere som går med
rolator, og nogle spiller kun med én hånd. For dem som
ønsker større konkurrence er der også muligheder for
dem, idet klubben deltager i turnering og der er også
mulighed for at deltage i uofficiel danmarksmesterskab.
Klubben afholder selv flere stævner i løbet af året, hvor
der også er frivilligt at deltage. Hvert år afholdes der et
klubmesterskab henholdsvis for damer og herrer. Vi var i
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90 medlemmer i 2020 så der er rig lejlighed til at få
flere venner i sit netværk
Pris: For året 2021 er det 150 kr.
Sted: Krolfklubben Odin, Overgårdsvej 1 C, Vojens.
Travetur fra P-pladsen overfor fodboldstadion hver
anden torsdag i ulige uger, kl 10:00.
Ons. 17. 2021 til tor. 20. mar. 2025 kl. 10
Du er også meget velkommen og det er GRATIS! Lisbeth
og Poul er tovholdere for denne klub. Det eneste der
kræves for at medvirke er, at du har lyst til traveture
rundt i den dejlige natur omkring Esbjerg. Du er også
meget velkommen og det er GRATIS! Lisbeth og Poul er
tovholdere for denne klub. Det eneste der kræves for at
medvirke er, at du har lyst til traveture rundt i den
dejlige natur omkring Esbjerg. Alle er velkommen og det
kræver ikke medlemskab at deltage i disse ture.
Beskrivelse. Klubben har fungeret siden januar 2018 og
vi mødes både mænd, kvinder og børn. Turene er for
alle der kan og vil og der er kun to regler: det er ikke
finere at gå hurtigt end det er at gå langsomt, man kan
gøre som man vil. Det er ikke finere at gå langt end at
gå kortere tur, det drejer sig om at være med og få sig
rørt.
Sted: Vognsbølparken, Gl. vardevej 89, Esbjerg.
Tipspromenade - en gåtur med poster rundt om
Nordby.
Fre. 19. mar. til fre. 31. dec. 2021 Hent hæftet hos
Smagen af Øen fra 10-17
Nordsamsø Borgerforening har lavet en hyggelig tur på
1.4 km rundt om byen som en tipspromenade. Gætter
du alle 10 spørgsmål rigtigt, deltager du i lodtrækningen
om præmier. Alt er forklaret i hæftet. Køb den sjove
quiz hos Smagen af Øen for en flad 20'er.
Pris: 20 kr pr. hæfte.
Sted: Nordby, Nordby, Samsø.
Skovfulness - vilde urter og udstræk.
Man. 22. mar. til man. 18. okt. 2021 kl. 11
Stræk ud/stress ned. Læren om vilde urter med
bevægelse, balance og nærvær. Mental styrke i skovens
dybe stille ro. Fast hold hver mandag skovfit.dk
Skodsborg station. Få sanserne stimuleret og kom ned i
kroppen. Du får urter med hjem til dit eget sunde
køkken. Og derved får du trin for trin med årstiden
mulighed for at få lært hvad de vilde urter kan for dig,
din sundhed og grønne smagfulde køkken. Vi slutter af
med en drik fra skovens urtekammer. Bestil adgang til
hold ved at skrive til mail@skovfit.dk. Hver mandag kl.
11.00
Pris: 275 kr pr. mdr.
Sted: Skodsborg Station, Bøllemosevej 6, Skodsborg.
Hanne Behrens: Så enkelt er det.
Fre. 26. mar. til lør. 23. okt. 2021 Mandag-fre kl. 11-17,
lør kl. 10-14 (juni-august). Tirsdag-fre kl. 11-17, lør kl.
10-14 (september-maj)
Udstillingen med guldsmed Hanne Behrens´ arbejder
viser først og fremmest hendes nyeste arbejder fra de
seneste fem år. Der er tale om unika smykker i tekstile
teknikker i guld og sølv. Udgangspunktet er tråden, og
Hanne Behrens fortæller, at hendes arbejder forandrer
sig, fordi der hele tiden kommer nye ideer og
inspirationer fra ting, hun oplever/ser i sine omgivelser.
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Hanne Behrens har gennem årene ladet sig inspirere af
mødet med tekstile teknikker over hele verden. Blandt
andet på rejser til Mexico og Guatemala, hvor hun lærte
indianernes fletteteknikker at kende, og til USA og New
Zealand, hvor mødet med maoriernes vævearbejder lagde
grunden til nye arbejder. Men også mødet med danske
metalarbejder fra blandt andet oldtiden og vikingetiden
har været en inspiration i hendes arbejde med smykker og
objekter af tråd i både ædle og almindelige metaller. I
udstillingen i Drøhses Hus kan man også opleve hendes
fascination af naturen. Hanne Behrens har været hele
turen rundt: Hun har arbejdet med knipling, strikning og
vævning i metal, fra stringente og minimalistiske smykker
og strikkede kurve i guld og sølv, vævede hønsefigurer,
smykker med indlagte naturmaterialer til de seneste års
mere fabulerende menneskelignende figurer i farvet
kobbertråd. Hendes omhyggelige forarbejde udmønter sig
i de mange prøver og halvfabrikata i forskellige metaller,
som også vises i udstillingen. Udstillingen giver et klart
billede af Hanne Behrens' livslange udvikling og
perfektionistiske arbejde med tekstile teknikker i metal "Så enkelt er det"
Pris: 50 kr.
Sted: Museum Sønderjylland - Drøhses Hus, Storegade 14,
Tønder.
Udstilling på Københavns museum: Byen på
tegnebordet.
Fre. 26. mar. til søn. 14. nov. 2021 kl. 09-18 & 09-21
Udstilling på Københavns museum: Byen på tegnebordet.
Bag det København vi kender i dag, ligger utallige timers
tegnearbejde i Stadsarkitektens Tegnestue. I en periode
på mere end 100 år havde landets største tegnestue til
opgave at tegne en lang række kommunale bygninger. Nu
har Københavns Museum fundet de største skatte frem fra
et helt særligt arkiv under Stadsarkivet. En stor samling
arkitekttegninger, nøje udvalgt af blandt andre den gamle
stadsarkitekt Otto Känzner. På udstillingen kan du opleve
aldrig før udstillede originale tegninger, der suppleres af
historiske fotos fra museets samlinger, og giver et unikt
indblik i datidens København. Historien akkompagneres af
fotograf Jens Markus Lindhes nyeste fotos af byen og
bygningerne. Københavns Museum har taget udgangspunkt
i flere velkendte bygninger, og deres udvikling gennem
tiden. Fra konstruktion til renovation eller nedrivning. Alt
imens byen er rivende udvikling, og stilarter skifter i takt
med både teknologiens- og urbaniseringens indtog i
købstaden. Det er en fortælling fra maskinrummet hos
dem, der fik ideerne til det København, vi kender i dag.
De tegnede alt fra skoler og boliger til gadebelysning og
tekniske bygninger. Det er historien om dem, der tegnede
konturerne af vores elskede hovedstad. Om det
arbejdsredskab, der både gjorde fremtidens tilretninger
lettere, og inspirerede når der skulle bygges nyt. Om
Københavns Museum. Københavns Museum, der før hed
Københavns Bymuseum, har til opgave at indsamle,
formidle og forske i historien omkring København.
Grundlagt i 1901, og senest i 2020 genåbnet på hjørnet af
Stormgade og Vester Voldgade. De arbejder for at
viderebringe historiske perspektiver på byens udvikling, og
sikre formidling omkring blandt andet byens typografiske
udvikling og borgernes velfærd og medbestemmelse.
Dertil har de påtaget sig opgaven at dokumentere og
forske i hidtil underbelyste aspekter i byens historie, som
migration og kulturel mangfoldighed. Kontakt:
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museum@kff.kk.dk
Pris: 90 kr.
Sted: Københavns Museum, Stormgade 18, København V.
Keramikker Inge Frederiksen Høj.
Lør. 27. mar. til tor. 30. sep. 2021 kl. 10
Udstilling med keramik fra Inge Frederiksen Høj Vaser
og fade mv. i skønne farver og mønstre. Inge er absolut
en mester i forskellige farvesammensætninger som er
ilagt i hendes mønster. Nordjysk kunstner der med
baggrund i en uddannelse som kunsthåndværker på
Kunstakademiets Designskole Bornholm og grafisk
designteknolog på University College
Gratis.
Sted: Bruuns Atelier og Galleri, Havnegade 2, Hals.
Hjortdal Dyrefarm.
Lør. 27. mar. til søn. 24. okt. 2021
Velkommen til Hjortdal DyrefarmHjortdal Dyrefarm er
stedet hvis du ønsker en hyggelig, oplevelsesrig og
afslappende dag.Vi er beliggende midt i den smukkeste
nordjyske natur kun ca 1,5 km fra det sprudlende
Vesterhav ved Slettestrand, og lige ved den. Fantastiske
og smukke Svinkløv Plantage. På Dyreparkens 10 tdl
store område har du rig mulighed for at nyde
panoramaudsigten over Jammerbugten og Lienbakkerne,
mens du oplever dyrene Bemærk: Hunde må medbringes
i snor
Pris: 75-225 kr.
Sted: Hjortdal Dyrefarm, Slettestrandvej 52, Fjerritslev.
Gavnø Slot og Slotspark.
Lør. 27. mar. til søn. 24. okt. 2021 kl. 10
Vi glæder os til at byde vores gæster velkommen, til
endnu en fantastisk sæson på Gavnø. Bliv klar til
sæsonen med dit helt eget Gavnø 2021 Sæsonkort, så
har du fri entré hele sæsonen, samt til Påske på Gavnø,
Gavnø Classic Autojumble, Havedage på Gavnø o.
Pris: 125/75.
Sted: Gavnø Slot og Park, Gavnø 2, Næstved.
Gavnø Go Fly.
Lør. 27. mar. til søn. 24. okt. 2021 kl. 10
Velkommen til en ny sæson på Gavnø Go Fly. 7
forskellige baner står klar med sjove, spændende og
udfordrende oplevelser, lige fra juniorbanens sjove og
rekreative aktiviteter til højest oppe i Gavnøs 150-årige
trækroner.
Pris: Fra 185.
Sted: Gavnø Slot og Park, Gavnø 2, Næstved.
This is not africa - unlearn what you have learned.
Lør. 27. mar. til søn. 24. okt. 2021 kl. 10-17
This is not africa - unlearn what you have learned
præsenterer en bred vifte af værker skabt af 26
toneangivende samtidskunstnere fra eller med relation
til det. Som titlen antyder, gør udstillingen op med den
traditionelle og stereotypiske vestlige fortælling om 'det
afrikanske'. Udstillingen præsenterer en række
toneangivende afrikanske samtidskunstnere, og er skabt
i tæt samarbejde med det ambitiøse og kunstneriske
kraftcenter SCCA og Red Clay i Ghana. Her fortæller
udstillingsansvarlig, museumsinspektør Maria Kappel
Blegvad mere om udstillingen
Pris: 160 kr.
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Sted: ARoS Aarhus Kunstmuseum, Aros Allé 2, Aarhus C.
GeoCenter Møns Klint.
Lør. 27. mar. til søn. 31. okt. 2021
Pris: 85,50-130,50 kr.
Sted: GeoCenter Møns Klint, Stengårdsvej 8, Borre.
Fodboldgolf.
Lør. 27. mar. til søn. 31. okt. 2021 kl. 09
Aktivitet på en af de absolut flotteste og bedst besøgte
fodboldgolfbaner i Danmark. Sjov, hyggeligt, friske luft og
motion. Bold for alle.
Pris: 60-110 kr.
Sted: Nordjysk Fodboldgolf, Engvej 39, Nørhalne, Vadum.
Skærup Zoo.
Lør. 27. mar. til søn. 14. nov. 2021
I Skærup Zoo kan du opleve 100 forskellige dyrearter. Du
kommer tæt på legesyge aber, farlige rovdyr og søde
dyrebørn. På legepladsen kan børnene muntre sig eller de
kan kæle med de søde klappedyr. I weekender, ferier og
på helligdage er der ponyridning og fodringer af dyrene.
Skærup Zoo er indrettet så du nemt kan finde et sted at
nyde din medbragte mad. Du kan også vælge at købe mad
og drikke i kiosken. Mange af dyrene må fodres med foder
købt i kiosken. Dyrefoder koster 20 DKK.I skoletjenesten
for skoler, institutioner og andre grupper skræddersyes et
program efter jeres ønsker. Der er mulighed for
overnatning for grupper
Pris: 65-130 kr.
Sted: Skærup Zoo, Søndermarksvej 102, Skærup, Børkop.
Falkecenter Samsø.
Søn. 28. mar. til søn. 24. okt. 2021
Velkommen til Falkecenter SamsøOplev de majestætiske
ØRNE, dragende UGLER, lynhurtige FALKE og den
beregnende HØG vise deres frie flyvekundskaber på
Samsø. På FALKECENTER SAMSØ inviteres du ind i et
univers der fanger alle uanset alder. Her drages du ind i
en verden der rummer det mest ultimative, nemlig det at
kunne lade sige let og elegant bære højt op på himlen,
forsvinde til en lille silhuet, og med allestedsnærværende
vise den ultimative jagtteknik når falkoneren i samarbejde
kalder den lynhurtige falk ned midt i manegen. Tættere
kommer vi ikke på naturen og den ultimative frihed! På
Falkecentret sættes vores GÆSTER og ROVFUGLE i
centrum. Hos os gives der masser af tid til formidling og
spørgsmål. Vores vision er at formidle rovfugle og ugler,
og ikke mindst dele vores respekt og begejstring for disse
smukke fugle. Derudover er der mulighed for at få taget
sit helt eget unikke billede i selskab med en af fuglene
Pris: 75-360 kr.
Sted: Falkecenter Samsø, Eskevej 4, Samsø.
Den Indadvendte Legeplads.
Tir. 30. mar. til søn. 24. okt. 2021 kl. 12-12
En legeplads der udfordrer hovedet mere end kroppen - et
sted hvor man kan drømme, undre sig og hitte på. Fra D.
30 marts og hele sommeren kan du igen dagdrømme i. Den
Indadvendte Legeplads på Ingerslevs Boulevard, mellem
markedet og Harald Jensens Plads. Traditionelle
legepladser er, måske uden at nogen har tænkt over det,
lavet til udadvendte, eller ekstroverte, børn: De er lavet
for at så mange børn som muligt kan udfordre deres. mod
og klatreevner, det er steder hvor man tager chancer,
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steder med masser af liv, larm og vildskab. Indadvendte
børn derimod kan godt lide at lege alene. Deres leg
foregår i høj grad i deres. egen fantasi, de tænker ofte
mere og længere over tingene og de har. en god
forestillingsevne. Derfor har vi bygget en legeplads der.
udfordrer hovedet mere end kroppen - et sted hvor man
kan drømme, undre sig og finde på i fred og ro. Det er
en meget, meget lille legeplads, for her leger man
alene. (Bemærk at Brobjergskolen er skrevet på som
sted, for man kan ikke skrive Ingerslevs Boulevard på
som sted. Vores værksted ligger på Brobjergskolen.)
Gratis.
Sted: Brobjergskolen, Valdemarsgade 1E-1F, Aarhus C.
Zen-Garden.
Tor. 1. apr. til tor. 30. sep. 2021
Pris: 50-250 kr.
Sted: Stenlille - Zen-garden, Veddebyvej 49, Stenlille.
Dronningens broderier på Koldinghus.
Tor. 1. apr. til tor. 30. dec. 2021 kl. 00
I år viser Koldinghus for første gang H.M. Dronningens
broderede private værker offentligt i udstillingen
"Dronningens Broderier". Dronningen tegner selv
mønstrene og komponerer farvesætningen til
broderierne. Det er velkendt for mange, at H.M.
Dronningen er en særdeles aktiv kunstner inden for en
række genrer: maleri, decoupage, teaterscenografi og
broderi, som kan ses i de danske kirker på bispekåber og
alterduge. Men færre ved, at Dronningens enorme
virkelyst også har resulteret i en stor produktion af
private broderier, der aldrig før er set i offentligheden.
Dronningen tegner selv mønstrene og komponerer
farvesætningen til broderierne, der bl.a. er givet i gave
til familie, venner og ansatte ved hoffet eller pryder
Dronningens hjem på alt fra puder til kaminskærme,
duge og stolesæder. De private gaver er udført med
samme omtanke, som vi kender fra de offentlige værker
til kirkerne. Dronningen tegner mønstre med symboler
og referencer skræddersyet til modtageren af gaven, og
i farvevalget folder kreativiteten sig fuldt ud- oftest,
som Dronningen selv siger, i "rabalderfarver". I
udstillingen vises cirka 100 af Dronningens private
broderier for første gang i en udstilling på Kongernes
Samling Koldinghus i slottets smukke hvide bibliotekssal.
Udstillingen er tilrettelagt med stort engagement fra
Dronningen og kurateret i et samarbejde mellem
hofinventarinspektør mag.art. Elisabeth von Buchwald
og udstillingskurator Anni Nørskov Mørch. Udstillingen
realiseres af Museum Kolding og vises på Koldinghus i et
samarbejde med Kongernes Samling
Pris: 120 kr.
Sted: Koldinghus, Koldinghus 1, Kolding.
Loppemarked.
Lør. 3. apr. til lør. 30. okt. 2021 kl. 10-13
Tranum Borgerforening afholder indendørs loppemarked
hver lørdag kl. 10 - 13 på Dybdalsvej 24, Tranum.
Gratis.
Sted: Tranum Forsamlingshus, Tranhøj 13, Tranum,
Brovst.
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The Happiness Museum.
Man. 5. apr. til fre. 31. dec. 2021
Bringing Happiness to Life. A small museum about the big
things in life. Explore well-being, happiness and quality of
life. Experience The Happiness Lab - The History of
Happiness - The Politics of Happiness - The Anatomy of
Smile - The Geography of Hapiness - The Future of
Happiness - Nordic Happiness
Pris: 65-95 kr.
Sted: The Happiness Museum, Admiralgade 19, København
K.
EDB - værksted.
Tir. 6. apr. til tir. 28. sep. 2021 22 kursusdage kl. 10.30
Underviser: Michael Bohn. Undervisning i det meste. Fx
video-redigering, Internet og hjemmesider, dansk og
stavetræning på computer mv. Kontakt IOFNet og hør
nærmere. På EDB-værkstedet kan du lære næsten alt det
du ønsker at vide om EDB. Tilrettelagt for voksne med
bevægelses handicap. Hold 211250
Pris: 800 kr.
Sted: Hans Knudsens Plads 1 A, Hans Knudsens Plads 1 A,
København Ø.
EDB - værksted.
Tir. 6. apr. til tir. 28. sep. 2021 22 kursusdage kl. 13.30
Underviser: Michael Bohn. Undervisning i det meste. Fx
video-redigering, Internet og hjemmesider, dansk og
stavetræning på computer mv. Kontakt IOFNet og hør
nærmere. På EDB-værkstedet kan du lære næsten alt det
du ønsker at vide om EDB. Tilrettelagt for voksne med
bevægelses handicap. Hold 211255
Pris: 800 kr.
Sted: Hans Knudsens Plads 1 A, Hans Knudsens Plads 1 A,
København Ø.
Skøre Knogler.
Tir. 6. apr. til tir. 30. nov. 2021 21 kursusdage kl. 10.30
BEMÆRK: Holdet er et helårshold - men prisen gælder for
14 gange i perioden august - november. Kurset er for dig
der har osteoporose og ønsker større viden om, hvordan
du kan træne hensyntagende og hvordan du skal forholde
dig i din hverdag. Undervisningen indeholder teori samt
praktik. I træningsdelen tages individuelle hensyn og der
afprøves forskellige træningsformer. Medbring
liggeunderlag og pude. Dorthe Søe Munkarbejder til daglig
som fysioterapeutpå Fysio Klinik i Snedsted. Kurset
henvender sig til deltagere med fysiske skavanker, som
kræver speciel hensyntagen, og foregår derfor på et lille
hold (max. 9 deltagere). Du bedes du udfylde en
"handicaperklæring" - find den her. Hold 21157
Pris: 500 kr.
Sted: Spillestedet Thy, Plantagevej 18, Thisted.
Brystopererede kvinder.
Tir. 6. apr. til tir. 30. nov. 2021 21 kursusdage kl. 8.45
Underviser: Dorthe Søe Munk. BEMÆRK: Holdet er et
helårshold - men prisen gælder for 14 gange i perioden
august - november. På dette kropsbevidsthedskursus for
brystopererede kvinder,lærer du,hvordandu kan opbygge
en krop i balancemed øvelser, der passer til din
helbredstilstand. Der fokuseres på diverse følgevirkninger
efter operation og evt. strålebehandling. Undervisningen
består således af praktiske øvelser med tilhørende
relevant teori. Du kan først starte på kurset, når du er
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færdig med genoptræning i offentligt regi og tidligst 6
måneder efter operationen. Medbring liggeunderlag og
pude. Underviseren erfysioterapeut Vi har modtaget en
flot donation til GOK-Thisteds aktiviteter for
brystopererede kvinder. Fonden kaldes Marina-fonden. I
overensstemmelse med retningslinierne for donationens
anvendelse, er prisen derfor 33%. billigere på dette hold
end på andre hold med tilsvarende timetal. Der er
mulighed for løbende start på holdet. Kurset henvender
sig primært til deltagere med fysiske skavanker, som
kræver specielle hensyn, og foregår derfor på et lille
hold (max. 9 deltagere). Hvis du har skavanker, som
underviseren skal tage hensyn til, bedes du udfylde en
"handicaperklæring" - find den her. Hold 21156
Pris: 465 kr.
Sted: Spillestedet Thy, Plantagevej 18, Thisted.
EDB - værksted.
Ons. 7. apr. til ons. 29. sep. 2021 22 kursusdage kl.
10.30
Underviser: Ib Pedersen. Undervisningi det meste. Fx
video-redigering, Internet og hjemmesider, dansk og
stavetræning på computer mv. Kontakt IOFNet og hør
nærmere. På EDB-værkstedet kan du lære næsten alt
det du ønsker at vide om EDB. Tilrettelagt for voksne
med bevægelses handicap. Hold 211350
Pris: 800 kr.
Sted: Hans Knudsens Plads 1 A, Hans Knudsens Plads 1 A,
København Ø.
EDB - værksted.
Ons. 7. apr. til ons. 29. sep. 2021 22 kursusdage kl.
10.30
Underviser: Michael Bohn. Undervisningi det meste. Fx
video-redigering, Internet og hjemmesider, dansk og
stavetræning på computer mv. Kontakt IOFNet og hør
nærmere. På EDB-værkstedet kan du lære næsten alt
det du ønsker at vide om EDB. Tilrettelagt for voksne
med bevægelses handicap. Hold 211351
Pris: 800 kr.
Sted: Hans Knudsens Plads 1 A, Hans Knudsens Plads 1 A,
København Ø.
EDB - værksted.
Ons. 7. apr. til ons. 29. sep. 2021 22 kursusdage kl.
13.30
Underviser: Michael Bohn. Undervisningi det meste. Fx
video-redigering, Internet og hjemmesider, dansk og
stavetræning på computer mv. Kontakt IOFNet og hør
nærmere. På EDB-værkstedet kan du lære næsten alt
det du ønsker at vide om EDB. Tilrettelagt for voksne
med bevægelses handicap. Hold 211355
Pris: 800 kr.
Sted: Hans Knudsens Plads 1 A, Hans Knudsens Plads 1 A,
København Ø.
EDB - værksted.
Tor. 8. apr. til tor. 30. sep. 2021 21 kursusdage kl.
10.30
Underviser: Michael Bohn. Undervisningi det meste. Fx
video-redigering, Internet og hjemmesider, dansk og
stavetræning på computer mv. Kontakt IOFNet og hør
nærmere. På EDB-værkstedet kan du lære næsten alt
det du ønsker at vide om EDB. Tilrettelagt for voksne
med bevægelses handicap. Hold 211450
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Pris: 800 kr.
Sted: Hans Knudsens Plads 1 A, Hans Knudsens Plads 1 A,
København Ø.
EDB - værksted.
Tor. 8. apr. til tor. 30. sep. 2021 21 kursusdage kl. 13.30
Underviser: Michael Bohn. Undervisningi det meste. Fx
video-redigering, Internet og hjemmesider, dansk og
stavetræning på computer mv. Kontakt IOFNet og hør
nærmere. På EDB-værkstedet kan du lære næsten alt det
du ønsker at vide om EDB. Tilrettelagt for voksne med
bevægelses handicap. Hold 211455
Pris: 800 kr.
Sted: Hans Knudsens Plads 1 A, Hans Knudsens Plads 1 A,
København Ø.
EDB - værksted.
Fre. 9. apr. til fre. 1. okt. 2021 21 kursusdage kl. 10.30
Underviser: Michael Bohn. Undervisningi det meste. Fx
video-redigering, Internet og hjemmesider, dansk og
stavetræning på computer mv. Kontakt IOFNet og hør
nærmere. På EDB-værkstedet kan du lære næsten alt det
du ønsker at vide om EDB. Tilrettelagt for voksne med
bevægelses handicap. Hold 211550
Pris: 800 kr.
Sted: Hans Knudsens Plads 1 A, Hans Knudsens Plads 1 A,
København Ø.
EDB - værksted.
Fre. 9. apr. til fre. 1. okt. 2021 21 kursusdage kl. 13.30
Underviser: Michael Bohn. Undervisningi det meste. Fx
video-redigering, Internet og hjemmesider, dansk og
stavetræning på computer mv. Kontakt IOFNet og hør
nærmere. På EDB-værkstedet kan du lære næsten alt det
du ønsker at vide om EDB. Tilrettelagt for voksne med
bevægelses handicap. Hold 211555
Pris: 800 kr.
Sted: Hans Knudsens Plads 1 A, Hans Knudsens Plads 1 A,
København Ø.
Brystopererede kvinder.
Fre. 9. apr. til fre. 3. dec. 2021 19 kursusdage kl. 12
Underviser: Dorthe Søe Munk. BEMÆRK: Holdet er et
helårshold - men prisen gælder for 14 gange i perioden
august - december. Bevægelseskursus i 34 grader varmt
vand. Underviseren er fysioterapeut. Du lærer at opbygge
en krop i balancemed øvelser, der passer til
helbredstilstanden. Der fokuseres på diverse
følgevirkninger fra operation og efterbehandling. Dulærer
også at udnytte vandets egenskaber. Vandets varme og
opdrift virker smertelindrende og øger
bevægelsesfriheden. Vandet kan også yde modstand i
øvelserne, hvilket giver mulighed for at arbejde på flere
niveauer. Vi har modtaget en flot donation til
GOK-Thisteds aktiviteter for brystopererede kvinder.
Fonden kaldes Marina-fonden. I overensstemmelse med
retningslinierne for donationens anvendelse, er prisen
derfor 33%. billigere på dette hold end på andre hold med
tilsvarende timetal. Kurset henvender sig primært til
deltagere med fysiske skavanker, som kræver specielle
hensyn, og foregår derfor på et lille hold (max. 9
deltagere). Hvis du har skavanker, som underviseren skal
tage hensyn til, bedes du udfylde en "handicaperklæring" find den her. Hold 21114
Pris: 465 kr.
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Sted: Snedsted Hallen, Øster allé 10, Snedsted.
Vin avl modul 3.
Lør. 10. apr. til lør. 25. sep. 2021 6 kursusdage kl. 14
Underviser: Jean Becker. MODUL 3 Pasning af vingården.
Gødskning: Vinplanterne skal have noget at leve af. I
etableringsfasen kan der tilføjes gødning, så planten
kan danne et godt rodnet. Beskæring: Når faren for
frost er forbi, hvilket normalt vil sige i marts, foretages
en kraftig vinterbeskæring. Beskyttelse mod frost er
noget vi skal tage hensyn til. I det danske klima er det
ikke nødvendigt at beskytte mod normal vinterfrost. De
kan dog være nødvendigt med passende læ, så
planterne ikke tørrer ud. Planterne er neget følsomme
for frost i starten af maj, lige når de springer ud. Frost
lige inden høst er ikke noget stort problem for høsten,
men det kan svække afmodningen og dermed
vinterhårførheden, så der kan ske skader i løbet af
vinteren. Forebyggelse af sygdomme: Der findes nogle
få sprøjtemidler, der må bruges i dansk vinavl. De skal
benyttes forebyggende, altså inden angrebet er sat ind,
da de ikke er kraftige nok til at helbrede. Man skal
overveje om dyrkningen skal være økologisk eller
konventionel samt lave en sprøjteplan og følge den.
Beskyttelse mod fugle: nogen sætter permanent net op
over hele vinmarken, men det mest almindelig er at
sætte net op på begge sider af rækkerne, så de dækker
druezonen. Net opsættes i starten af august, inden
fuglene for alvor får interesse for druerne. Høst: Man
høster første gang på treårige planter. Høsten skal
foregå, når druerne er modne. Man kan f.eks. en gang
ugentlig fra 1. september plukke nogle druer og måle
sukkerindhold og pH-værdien. Høsten bør ske når
druerne er fysiologisk modne, eller hvis der pludselig
kommer frost. Mødesteder aftales på kurset. Hold
B11231
Pris: 700 kr.
Sted: DOF Birkerød Fritidsskole, Skrænten 15
(administration), Birkerød.
Dinosaurerne er løs i ZOO.
Lør. 10. apr. til søn. 26. sep. 2021 kl. 09
Der er altid noget nyt at opdage i ZOO. Denne gang er
der tale om en temmelig stor nyhed. Vi har nemlig fået
besøg af 25 kæmpemæssige dinosaurer, der har slået sig
ned side om side med løverne, pandaerne og alle de
andre dyr i Haven.
Pris: Fra 105.
Sted: Zoologisk Have, Roskildevej 32, Frederiksberg.
EDB - værksted.
Man. 12. apr. til man. 27. sep. 2021 20 kursusdage kl.
10.30
Underviser: Michael Bohn. Undervisningi det meste. Fx
video-redigering, Internet og hjemmesider, dansk og
stavetræning på computer mv. Kontakt IOFNet og hør
nærmere. På EDB-værkstedet kan du lære næsten alt
det du ønsker at vide om EDB. Tilrettelagt for voksne
med bevægelses handicap. Hold 211150
Pris: 800 kr.
Sted: Hans Knudsens Plads 1 A, Hans Knudsens Plads 1 A,
København Ø.
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EDB - værksted.
Man. 12. apr. til man. 27. sep. 2021 20 kursusdage kl.
13.30
Underviser: Michael Bohn. Undervisningi det meste. Fx
video-redigering, Internet og hjemmesider, dansk og
stavetræning på computer mv. Kontakt IOFNet og hør
nærmere. På EDB-værkstedet kan du lære næsten alt det
du ønsker at vide om EDB. Tilrettelagt for voksne med
bevægelses handicap. Hold 211155
Pris: 800 kr.
Sted: Hans Knudsens Plads 1 A, Hans Knudsens Plads 1 A,
København Ø.
Hyg dig med en bog.
Man. 12. apr. til fre. 31. dec. 2021
På eReolen kan du læse fantastiske bøger. Du kan dykke
ned i fantastiske fortællinger på eReolen. Du kan læse
eventyr om fakta, fiktion og alt imellem: Gå til eReolen
her: https://ereolen.dk/
Gratis.
Sted: Aarhus Kommune, Kultur og Borgerservice,
Vestergade 55, 1., Aarhus C.
Motions holdet Team My Heart Haderslev.
Man. 12. apr. til fre. 31. dec. 2021 kl. 16.30
Motions hold til den der har det svært med vægten eller
sygdom. Motions hold til den der har det svært med
vægten eller sygdom. Her er plads til alle, uden det bliver
hårdere en man selv kan/vil. Vi cykler ture om mandagen
( 15-40 km) fra kl. 16.30. Styrketræner om onsdagen i
sundhedscentret fra 18 til 19. Kom frisk M/K'er her hygger
vi os med motion
Pris: 250 om året.
Sted: Haderslev, Haderslev, Haderslev.
Kamp, jagt og pragt. Våben fra den islamiske verden
1500 - 1850.
Ons. 21. apr. til søn. 26. sep. 2021 kl. 10
Oplev de islamiske fyrsters fascinerende våbenarsenal - til
brug på slagmarken, ved jagten og i forbindelse med
hoffernes ceremonier. For mange kan begrebet våben
have en negativ klang, men det er værd at huske på, at
våben i sig selv er neutrale redskaber, som mennesker
overalt på jorden har brugt til alle tider. Langt de fleste
våben er skabt til mænd - det gælder også i den islamiske
verden - hvor de fineste og rigest forarbejdede
eksemplarer hverken var beregnet til kamp eller jagt, men
kan betragtes som en slags mandlige smykker og
statussymboler. Der er lagt en kolossal teknologisk viden
og kunstnerisk kreativitet i forarbejdelsen af disse ofte
spektakulære og juvelbesatte genstande - men tag ikke
fejl, der er stadig tale om fuldt funktionelle våben!
Våbnene er i sin tid blevet fremstillet i et område, der
spænder fra Nordafrika i vest til Indien i øst. I dag
befinder de sig dog alle i danske samlinger, hvortil nogle
allerede er ankommet i begyndelsen af det 17.
århundrede. Genstande fra Davids Samling er efter et
større detektivarbejde i rigt mål blevet suppleret af andre
fra Nationalmuseet, Rosenborg Slot, Designmuseum
Danmark og fra en betydelig privat samling. Mange af
disse genstande udstilles nu for første gang. Foto: Kit
Weiss, Kat. 141. Armbeskytter, Davids Samling
Gratis.
Sted: Davids Samling, Kronprinsessegade 30-32,
København K.
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Bag facaden.
Ons. 21. apr. til søn. 3. okt. 2021 kl. 10
Den 21. april åbner Dansk Arkitektur Centers nye, store
udstilling Bag Facaden. Udstillingen går helt tæt på
nogle af dansk arkitekturs aktuelle dagsordner. Der er
masser på spil. Har vi (fortsat) råd til at bo i byen? Er
der plads til piger i vores byrum? Hvordan sikrer vi en
blomstrende biodiversitet? Er der plads til udsatte
hjemløse? Er byerne rustet til at håndtere
klimaforandringer?. Udstillingen giver besøgende et
unikt indblik i, hvad der foregår bag kulisserne, når
arkitekter og byplanlæggere skaber de byrum og
bygninger, der danner rammene for vores liv. Der er
fokus på de kræfter, der driver udviklingen frem, på de
fejl arkitekter uundgåeligt begår undervejs og på,
hvordan vi retter op på dem igen. Bag Facaden inviterer
gæsterne til at stoppe op, reflektere og diskutere nogle
af de komplekse spørgsmål for bedre at forstå, hvad der
egentlig er på spil bag facaden. Og så går den helt tæt
på den enkelte, for hvad kan vi selv gøre for at påvirke
vores fælles fremtid?. Entré. Voksen: 95 kr. Børn (0-17
år) : Gratis. Unge (18-25): 50 kr. Studerende: 70 kr.
Gratis med klubkort til DAC
Pris: 95 kr.
Sted: DAC, Dansk Arkitektur Center, Bryghuspladsen 10,
København K.
Brunkulsmuseum ny sæson.
Ons. 21. apr. til søn. 24. okt. 2021 kl. 10-17
Søby Brunkulsmuseum er lidt forsinket på grund af
corona klar til at åbne sæsonen - vel at mærke med
fokus på en sikker oplevelse. Vi har indført ensrettet
færdsel, så alle kan gå rundt i tryghed.
Pris: 50 (børn under 12 år gratis).
Sted: Søby Brunkulsmuseum, Brunkulsvej 29, Herning.
Art of Sport.
Ons. 21. apr. til søn. 24. okt. 2021 kl. 11
En glinsende gul skulptur vrider sig rundt i en atletisk
bevægelse, og mellem benene skyder en
overdimensioneret fallos direkte i vejret. Det er
kunstneren Sarah Lucas' humoristiske portræt af
sportsikonet og fodboldlegenden Diego Maradona. For
nogle er sporten et fristed, et arnested for
fællesskaber, venskaber og selvudvikling, mens den for
andre er et sted, der er ekskluderende og truer deres
identitet og selvopfattelse. Det er netop denne
dobbelthed, som Art of Sport undersøger. Gennem en
lang række værker skabt af over 30 danske og
internationale stjerner stiller Art of Sport skarpt på
sportens kvaliteter og fællesskaber, men også på de
negative sider, hvor sexisme, fremmedhad,
kommercialisering og politiske interesser kan få os til at
tænke over, hvad der er 'fair play' - både på banen og
udenfor. Sportens slagside. Art of Sport spejler den
verden, vi lever i, og præsenterer værker af kunstnere
som Mark Bradford, Sarah Lucas, Camille Henrot, Sylvie
Fleury, Jeff Koons, Kota Ezawa, Hank Willis Thomas,
Lyle Ashton Harris og mange flere, der tager fat i
højaktuelle debatter inden for sportens univers. Selvom
sport er for alle og går på tværs af kulturelle,
økonomiske og sociale skel, så er det samtidig også et
sted, hvor racisme og fremmedhad, sexisme og
homofobiske holdninger trives. Det ser vi bl.a. i
Leatherboys - en installation af Louka Anargyros, der
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antager form af tre keramiske skulpturer af
sammenfiltrede mandekroppe iklædt motorsportsudstyr.
De vanlige sponsorlogoer på dragterne er udskiftet med
homofobiske og nedværdigende øgenavne, som
kunstneren selv er blevet kaldt. Brud med et fastlåst syn
på køn. Flere af værkerne i Art of Sport gør op med den
herskende traditionelle kønsopdeling og stereotype
kønsforståelse, f.eks. når kunstneren Mark Bradford med
kejtede bevægelser spiller basketball iført et voluminøst
krinolineskørt. Vi ser ham vise viljen til at rejse sig igen og
igen på trods af mødet med kulturelle, køns- og
racemæssige udfordringer. Foto: David Stjernholm.
Installation view in Art of Sport at Copenhagen
Contemporary, 2021. Voksen: 100 kr.
Studerende/Pensionist/Gruppe: 65 kr. Børn: Gratis
Pris: 100 kr.
Sted: Copenhagen Contemporary, Refshalevej 182,
København K.
Neandertaler.
Ons. 21. apr. til søn. 24. okt. 2021 kl. 14.54-14.54
Moesgaard Museum præsenterer igen en af de helt store
verdenshistoriske fortællinger. I særudstillingen om
neandertalerne træder museet et meget stort skridt ti.
Særudstillingen sætter fokus på neandertalerne, deres liv
og skæbnesvangre møde med Homo sapiens. Udstillingen
viser et mere nuanceret syn på neandertalerne end det
gængse billede af et primitivt hulemenneske
Sted: Moesgaard Museum, Vi mødes ved indgangen,
Moesgård Allé 15, Højbjerg.
Oplev 1864.
Ons. 21. apr. til søn. 31. okt. 2021 kl. 10-17
Velkommen på Historiecenter Dybbøl Banke. Her træder
du lige ind i danmarkshistorien under krigen på Dybbøl
Banke mellem danskerne og preusserne i 1864.
Pris: Voksne: 130 kr, Børn (5-17 år): 80 kr, Børn (0-4 år) fri
entré.
Sted: Historiecenter Dybbøl Banke, Dybbøl Banke 16,
Sønderborg.
Dybbøl Mølle.
Ons. 21. apr. til søn. 31. okt. 2021 kl. 11-16
To gange ødelagt i krig og to gange brændt ned. Dybbøl
Mølle har været igennem meget, siden den blev bygget i
1744. Alt det kan du se og læse mere om i den nye
udstilling, åbnet i 2020. I dag, ET NATIONALT SYMBOL.
Pris: Voksne: 50 kr, Børn (5-17 år): 25 kr, Børn (0-4 år) fri
entré.
Sted: Dybbøl Mølle, Dybbøl Banke 7, Sønderborg.
Ny Udstilling: Byen på tegnebordet - Drawing a City.
Ons. 21. apr. til søn. 14. nov. 2021 kl. 08-18
Se den anmelderroste særudstilling om byens ukendte
arkitekttegninger. Åben indtil 14. november. Københavns
Museum inviterer dig ind i maskinrummet hos dem, der
over en 100 år lang periode tegnede konturerne af den
hovedstad, vi kender i dag: Få historien om bl.a. Den
Hvide Kødby og Lynetten, se de flotte arkitekturtegninger
og fotos af det gamle København - og af byen lige nu. Alt
er tegnet - og det er rigtig meget Det er lidt af en
skattekiste, som Københavns Museum trækker på i den
nye udstilling: Et helt særligt arkiv under Stadsarkivet, der
består af ikke mindre end 180.000 arkitekttegninger af
københavnske byggerier. I en periode på lidt over 100 år

#ALLE TIDERS OPLEVELSER

RoskildeLIVE
(1886-1998), havde Københavns Kommune landets
største tegnestue, Stadsarkitektens Tegnestue. Her stod
en større gruppe medarbejdere for at tegne en lang
række kommunale bygninger, lige fra skoler og boliger
til gadebelysning, gadeinventar og tekniske bygninger.
Den gamle stadsarkitekt Otto Käszner nåede at samlede
en gruppe med særlig indsigt i samlingen, som har
hjulpet med at finde det bedste frem fra gemmerne.
Fra april 2021 viser Københavns Museum noget af det
mest spændende frem. Bygningerne - og menneskerne
bag Udstillingen viser aldrig før udstillede originale
tegninger, mens historiske fotos er hentet frem fra
museets samlinger. Alt dette står side om side med
fotografen Jens Markus Lindhes nyeste fotos af byen og
bygningerne. Københavns Museum følger en række
bygninger, der bliver opført, får tilbygninger og bliver
revet ned igen alt imens stilarterne skifter fra rig brug
af ornamentik til rette linjer. Den store tilvandring fra
land til by og ny teknologi i perioden ændrer
arkitekturen og brugen af byens huse. På udstillingen får
du indblik i tankerne bag, ser tegningerne til, og hører
oplevelsen af dem, der skabte husene, dem der brugte
dem og dem, der stadig bruger dem. Eksempelvis
fortæller en elev levende om sin skolegang i 1940'erne
på Rådmandsskolen, hvor drenge og piger gik hver for
sig. Hvordan var det at arbejde for Stadsarkitekten? "Mit
første indtryk af tegnestuen, da jeg startede som
studentermedhjælper i 1969 var et noget stift og støvet
foretagende. Opmåling af et tomt hospitalsafsnit på var
noget af det første, jeg blev sat til, men jeg fandt
hurtigt ud af, at det i høj grad var en spændende
tegnestue, og en af landets største. Det største og mest
spændende projekt, jeg var med på, var
Lynette-anlægget op gennem 70'erne, og igen i 90'erne.
For mig var det omfattende tegningsarkiv ikke bare
noget, der hørte fortiden til. Det var et arbejdsredskab,
når der skulle laves ændringer, fx nye toiletter til
skolerne, og en vigtig inspirationskilde, når der skulle
bygges nyt" udtaler Svend Baggesen, tidligere
afdelingsarkitekt i Projekteringsafdelingen i
Stadsarkitektens Direktorat. Et eksempel på bygninger,
der er med: Flæskehallen - Den hvide Kødby I mange år
genlød Den Hvide Kødby på Vesterbro af slagternes
taktfaste hug, sækkevogne, der skramlede rundt, og
råben og snakken fra de mennesker, der myldrede frem
og tilbage. Bygningerne var til praktisk brug, med slid og
stødmærker på porte og døre. Over det hele lå en lidt
fad em af kogt fedt, blod og kød. Der var næppe mange,
der dengang tænkte på, at de her færdedes i det, der i
dag bliver kaldt epokegørende arkitektur på linje med
Arne Jacobsen. Den Hvide Kødby blev opført af
Københavns Kommune i årene 1931-34 efter tegninger
af stadsarkitekt Poul Holsøe og hans medarbejdere. Og
det med lige linjer, glatte overflader og en hvidhed, der
signalerede hygiejne. I dag er hele området sat i stand
og en magnet for et yngre, tjekket publikum, som skal
hen og have noget at spise og drikke eller lige skal købe
den helt rigtige kniv til den hjemmelavede Sushi. De
udstillede tegninger giver et enestående overblik over
Kødby-komplekset, mens s/h fotos giver et nostalgisk
tilbageblik og Jens Markus Lindhes nye fotos viser,
hvordan det tager sig ud i dag. Forlæng oplevelsen - køb
bogen Køb den rigt illustrerede bog med samme tema
som udstillingen - kan sagtens læses uden, at man har
set udstillingen, læs mere her. Åbningsperiode: 21. april
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til 14. november 2021. De til en hver tid gældende
corona-restriktioner vil blive overholdt i forbindelse med
udstillingen
Pris: 90 kr inkl. entré til Københavns Museum. Børn under
18 år gratis.
Sted: Københavns Museum, Stormgade 18, København V.
Særudstilling; Jutlandia. Sygeplejersker i Korea-krigen.
Ons. 21. apr. til søn. 28. nov. 2021 kl. 11-16
To dagbøger skrevet af sygeplejersker om bord på
Jutlandia giver et levende indblik i livet om bord på det
flydende hospital og skildrer sygeplejerskernes krævende
arbejdsopgaver som frontpersonale i en krigszone, deres
fritid og sociale liv. Udstillingen viser effekter fra
Jutlandia, bl.a. de to dagbøger. Dagbogscitater er
illustreret med billeder fra Sygeplejemuseets store
samling og tilsammen fortæller de en levende historie om
sygeplejerskernes arbejde på Jutlandia. Det 3. togt var
det hårdeste af togterne for det ombordværende
personale. Takket være det nyinstallerede helikopterdæk
kunne soldaterne blive fjøjet ind direkte fra fronten
Pris: Alm. entre.
Sted: Dansk Sygeplejehistorisk Museum, Fjordvej 152,
Strandhuse, Kolding.
Særudstilling: "Dyre Dufte - Dyre dufte".
Ons. 21. apr. til tir. 30. nov. 2021 kl. 09 (Hele dagen)
Myreboet myldrer af liv og ved hjælp af lugtekasser kan
du udforske din egen lugtesans. Naturamas nye
særudstilling har dufte i centrum. Hvordan bruger dyrene
dufte? Hvad bruger dyr dufte til? Hvad med os mennesker,
hvordan bruger vi dufte?. Som noget nyt kan du få din
egen Audioguide med rundt i udstillingen og vælge de
historier du gerne vil høre. Det er Corona-venlig
formidling!
Pris: Gratis når entréen er betalt. Børn og unge (0-17
år)har gratis adgang til Naturama.
Sted: Naturama, Dronningemaen 30, Svendborg.
Klimaudstilling: Verden varmer op.
Ons. 21. apr. til tir. 30. nov. 2021 kl. 10-16
Træd ud på en isflage, tag et dyk ved koralrevet, stå midt
i en skovbrand. Se og oplev klimaforandringerne og gør
klar til handling! Få masser af sanseindtryk, oplevelser og
interaktivitet som gør dig klogere på årsagen til at klimaet
forandrer sig.
Gratis.
Sted: Økolariet, Dæmningen 11, Vejle.
Særudstilling - En fjer i hatten - modistens gerning.
Ons. 21. apr. til søn. 19. dec. 2021
Slagelse Museum har en stor samling fra modisten Viola
Nielsen, der havde butikken Modesalonen Wien fra 1941 til
1984 i Rosengade 3. Disse indgår i udstillingen om hatte og
fremstilling af hatte. Viola Nielsen var selv udlært som
modist i samme forretning, hvor der uafbrudt havde været
modehandel på adressen siden 1891. Viola havde elever
ansat i butik og værksted, og sørgede for at eleverne også
kom på skole i København. Udover at vise Violas fine og
meget forskellige hatte med fjer, slør, bånd og blomster i
filt, stof, pels, strå og fake fur i et eldorado af farver og
materialer i tidens mode, så viser udstillingen også de
flotte forme af blik, træ og trådfiber, som hattene er
lavet over. Udstillingen er bygget op som en lille butik,
man kan gå ind og se nærmere på de mange fine detaljer
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Pris: Alm entre pirser.
Sted: Slagelse Museum, Bredegade 11A, Slagelse.
Kunstner i kz-lejr.
Ons. 21. apr. til søn. 19. dec. 2021 alm åbningstid
Axel Munk-Andersen var oprindelig uddannet kunstner
og under hans fangenskab i koncentrationslejren
Buchenwald, tegnede han dagligdagen i lejren. Den 19.
september 1944 blev ca. 2000 danske politimænd
interneret af den tyske besættelsesmagt, som
deporterede dem til Tyskland. De fik status af
krigsfanger og kom i fangelejr. En af dem var Axel
Munk-Andersen fra Holbæk, der arbejdede på
politistationen på Rosenvænget i København. I
særudstillingen: Kunstner i koncentrationslejr hænger
tegningerne side om side, og alle gæster kan her få
glæde af de helt særlige kunstværker
Pris: Alm entre 30 kr.
Sted: Ringsted Museum & Arkiv, Køgevej 41, Ringsted.
Carl-Henning Pedersen - Lerets billedmager.
Ons. 21. apr. til søn. 19. dec. 2021 kl. 10
Den anerkendte CoBrA-kunstner Carl-Henning Pedersen
er kendt for sit fabulerende maleri. Nu rettes der for
første gang i museumssammenhæng selvstændig
opmærksomhed mod kunstnerens arbejder i ler.
Udstillingen stiller skarpt på hele den farvemættede
pallette af keramik fra Carl-Henning Pedersens hånd.
Fra hans monumentale udsmykninger til blandt andet
Angligården i Herning, 1966-1968, til hans samarbejde
med Royal Copenhagen i begyndelsen af 1990erne. Her
skaber han en lang række værker, dels på fajance og
porcelæn, dels på lertøj, ligesom han udfører en række
ekspressive eksperimenter med leret fra slutningen af
årtiet, hvor figurerne bærer de tydelige fingeraftryk af
kunstnerens spontane skabelsesproces. Carl-Henning
Pedersen havde som ung en drøm om at blive
komponist, og man fornemmer i hans keramiske værker
en egen tone i de legende og rytmiske penselstrøg. Til
denne udstilling har komponist Ditte Rønn derfor
undersøgt den særlige klang i Carl-Henning Pedersens
keramiske værker og skabt lydværket "I mine hænder",
der danner lydspor til syv udvalgte værker i udstillingen.
Udstillingen er skabt i et samarbejde mellem
Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og CLAY
Keramikmuseum og er bl.a. blevet til på baggrund af en
generøs donation på 36 keramiske værker fra
Carl-Henning Pedersens enke, Sidsel Ramson, til CLAY
Keramikmuseum Danmark
Pris: Voksne 75 kr / Seniorer, studerende 60 kr / Børn u.
18 år GRATIS.
Sted: Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum, Birk
Centerpark 1, Herning.
Kunstudstillinger på Fyrgården i Hundested.
Ons. 21. apr. til søn. 19. dec. 2021 kl. 13-16
På Fyrgården i Hundested inviterer Hundested
Kunstforening indenfor, til et spændende program med
flotte udstillinger for 2021. I kan se abstrakte
landskabsbilleder og smukke akvareller. Fyrgården ligger
smukt placeret som nabo til Knud Rasmussens Hus med
udsigt til Kattegat. I 2021 kan du se udstillinger på
Fyrgården med poesi, humor, eventyr, og fantasi
fortællinger. I 2021 kan du se værker gennemsyret af
poesi, sjove og skæve historier fra hverdagens dramaer
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med et eventyrligt og humoristisk perspektiv. Ud over
dette vil du også se abstrakt kunst, malerier, keramik og
skulptur og sidst men ikke mindst, har de helt unge
kunstnere fået plads til at vise deres store evner inden for
billedkunstens. Udstillinger i 2021. 13.03 - 11.04 Olav
Petter Ryan. Benytter forskellige materiale. Maleri,
skulptur, Installation. 17.04 - 16.05 Hanne Sie og Joseph
Salamon. Abstrakt maleri og skulptur. 22.05 - 20.06
Susanne Ulf Hansen og Nana Mikkelsen. Grønland, Akvarel
og skulptur/tupilakker. 26.06 - 25.07 Lotte Horne.
Surreelle malerier med visuelle overraskelser, drømmende
og fabulerende fortællinger. 31.07 - 29.08 Rikke Feld og
Lone Villaume. Malerier med et kærligt blik i øjet, vises
værker med eventyrlig humor og sjove skæve historier fra
hverdagens dramaer. 04.09 - 10.10 Cecillia Fiona.
Malerierne er overvældende, farverige, fantasifulde og
surrealistiske. 16.10 - 21.11 Medlemsudstilling. Maleri og
skulptur inden for "Fantasi og eventyr". 13.11 - 14.11
Medlemmernes Julemarked. Oplevelser i området På den
autentiske Havn i Hundested kan du nyde en dejlig bid
mad, og besøge den populære
https://www.visitnordsjaelland.dk/nordsjaelland/planlae
g-din-tur/hundested-sandskulpturfestival-gdk639660l,
eller familiens mindste kan prøve at "klappe en fisk":
https://www.visitnordsjaelland.dk/nordsjaelland/planlae
g-din-tur/oplevelsesplatformen-klap-en-fisk-gdk652051 på
oplevelsesplatformen. Tag på visit hos naboen.
Polarforskeren Knud Rasmussens Hus:
https://www.visitnordsjaelland.dk/nordsjaelland/planlae
g-din-tur/knud-rasmussens-hus-gdk619756 ligger få meter
fra kunstforeningen, eller tag en kort vandretur på
Spodsbjergstien, hvor i kan se Spodsbjergfyr:
https://www.visitnordsjaelland.dk/nordsjaelland/planlae
g-din-tur/spodsbjerg-fyr-gdk1085206, der hører til en af
de allersmukkeste naturoplevelser i Halsnæs. Hundested
kunstforening. Foreningen blev stiftet 31. marts 1980 af
en flok der sammen gik på aftenskole og fik modeller til
undervisning. Få mere information om kunstforeningen :
http://www.hundested-kunstforening.dk/17437391 der i
2005 fik lov til at benytte Fyrgården i Hundested til
udstilling og i 2020 kunne foreningen fejre 40-års
jubilæum
Sted: Fyrgården (tidl. Fyrmesterboligen), Fyrstien 1,
Hundested.
"Invasive arter - Nye dyr?".
Ons. 21. apr. til fre. 31. dec. 2021 kl. 09 (Hele dagen)
Vidste du at huskatten er fra Afrika og slet ikke hører til i
Danmark. hvad med fasanen, ulven, signalkrebsen. hører
de naturligt til her eller er de såkaldt invasive arter?
Oplev udstillingen og hør historier om arternes udbredelse
i DK.
Pris: Gratis når entréen er betalt. Børn og unge (0-17
år)har gratis adgang til Naturama.
Sted: Naturama, Dronningemaen 30, Svendborg.
I pagt med kulturen - kunst på kortfilm.
Ons. 21. apr. til fre. 31. dec. 2021 kl. 10
OFF - Odense International Film Festival har sammensat
en række kortfilm om, hvordan natur og kultur fletter sig
ind og ud af hinanden. Hvordan mennesker lever i mere
eller mindre harmoni med naturen. Fem små
kortfilmsperler tager os med ud i den store verden til
henholdsvis Frankrig, Slovenien, USA, Schweiz og Norge.
Filmene har alle været udtaget til konkurrencerne på OFF,
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som er Danmarks ældste og eneste Oscar- og
EFA-kvalificerende filmfestival. Filmene kører
kontinuerligt i loop, så sæt dig blot blødt til rette og tag
med på en filmrejse i korte bidder. Filmoversigt Totems
(Frankrig, 8 min), Trahere (Slovenien, 10 min), Dulce
(USA, 11 min), Black line (Schweitz, 11 min),
Polyfonatura (Norge, 20 min)
Pris: Https://brandts.dk/planlaeg-dit-besoeg/.
Sted: Kunstmuseum Brandts, Amfipladsen 7, Odense C.
Din shopping - Klodens fremtid.
Ons. 21. apr. til fre. 31. dec. 2021 kl. 10-19 /lør-søn
10-16
Se Økolariets udstilling i Bryggen Shoppingcenter i Vejle,
som handler om vores indkøbsvaner og vores
(over)forbrug. Se hvilke skjulte råstoffer og ressourcer,
som bliver brugt til at producere forskellige varer og
bliv klogere på biodiversitet.
Gratis.
Sted: Bryggen, Søndertorv 2, Vejle.
Tollundmanden 70 år.
Ons. 21. apr. til fre. 31. dec. 2021 Museets åbningstid
Jubilæumsudstilling i anledningen af 70-året for fundet
af Tollundmanden. Udstillingen, der skulle have fejret
70-året for fundet af Tollundmanden, er blevet udskudt
pga. Covid-19 pandemien og problemer med leverance,
nedlukning af museet mv. Nu er der dog lys for enden af
den tilsyneladende endeløse tunnel. D. 21. april åbner
museet igen, og der kan museets gæster, for første gang
se udstillingen
Pris: Almindelig entré.
Sted: Museum Silkeborg, Hovedgårdsvej 7, Silkeborg.
With Love From Spain.
Ons. 21. apr. 2021 til søn. 2. jan. 2022 kl. 11
Både voksne og børn savner at rejse. At komme ud og få
nye indtryk. Tag med os til Spanien. På udstillingen With
Love From Spain møder du 11 spanske arkitekter, som
viser deres kærlighed til skandinaviske arkitekter og
designere som Utzon og Jacobsen.
Pris: Alm. entré.
Sted: Utzon Center, Slotspladsen 4, Aalborg.
Silkeborg Outdoor - fra overlevelse til oplevelse.
Ons. 21. apr. 2021 til søn. 13. feb. 2022 Museets
åbningstid
Gå på opdagelse i den skønne natur omkring Silkeborg i
særudstillingen "Silkeborg Outdoor - fra overlevelse til
oplevelse" på Hovedgården. Sejl i kajak(simulator) ned
ad Gudenåen, bliv klogere på, hvilke spor af fortidens
mennesker der gemmer sig i Vesterskoven, hør
fortællingen om stenalderens jægere ved Langsøen, og
se den imponerende sølvskat med over 600 mønter, der
i vikingetiden blev nedlagt ved Hærvejen. Det er nogle
af de ting, du kan opleve i Museum Silkeborgs nye, stort
anlagte særudstilling
Pris: Almindelig entré.
Sted: Museum Silkeborg, Hovedgårdsvej 7, Silkeborg.
Ekspedition til Afrika.
Ons. 21. 2021 til tor. 21. apr. 2022 kl. 10-16
Vi har remixet udstillingen Afrikas Savanne, der nu
genopstår som Ekspedition til Afrika. I 1947 deltog
Naturhistorisk Museum i den dansk-østafrikanske
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ekspedition i Kenya og Tanzania, hvor målet var at
fremskaffe fugle og pattedyr til museets samling og
udstillinger - nogle af de indsamlede dyr blev bl.a.
udstillet i vores kendte og elskede udstilling Afrikas
Savanne, der nu genopstår som Ekspedition til Afrika. Kom
med på en spændende rejse fra Danmark til Nairobi i
Kenya. Du kan opleve stemningen fra teltet i lejren, prøve
kræfter med at være konservator for en dag, se
spændende film - og meget mere
Pris: 100 kr for voksne, gratis for børn.
Sted: Naturhistorisk Museum, Aarhus, Wilhelm Meyers Allé
10, Aarhus C.
Byen under byen - sanseudstilling af Tine Louise
Kortermand.
Ons. 21. apr. 2021 til man. 2. maj 2022 kl. 10
MED SVÆVENDE KLODER OG MAGISKE MIKRO-UNIVERSER.
Kunstmuseum Brandts har en lang tradition for at skabe
kunstneriske oplevelser for både store og små.
Udstillingen Byen under byen er en poetisk og forførende
totalinstallation for hele familien. Forestil dig en verden
helt uden mennesker. En natur der fornyer sig selv, når vi
engang er væk. Træer og planter vokser vildt. I det
vægtløse univers af flimrende skyggespil og abstrakte
lydkompositioner svæver små lysende planeter. De
gemmer på lommer af hemmeligt liv og tilbyder glimtvise
kig ind i en anden verden. I de tilgroede miniaturehuse
bor små levende silhuetter, der fortæller historier om
rasende tyfoner, lyden af sne og hindbær der eksploderer
på tungen. Magiske øjeblikke i naturen, fra en verden, der
var en gang. Den er skabt af den danske video-, lyd- og
performancekunstner Tine Louise Kortermand (f.1968),
som er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi. I
udstillingen sætter hun fokus på naturens skrøbelighed og
udforsker tanken om, hvordan verden mon ser ud, hvis vi
mennesker en dag ikke er her. Med en blanding af
fortælling, fascinerende mikro-universer, grannåledufte,
mærkelige objekter, vægtløse planeter, elektronisk
bearbejdede naturlyde og storladne videoværker,
transporteres vi ind i en ukendt fremtid til et tindrende
smukt og vægtløst univers, der gør, at vi for et øjeblik
glemmer, hvor vi virkelig er. I sanseudstillingen Byen
under byen viderefører Tine Louise Kortermand sin
kunstneriske praksis, som altid har fokus på fortælling og
interaktion med publikum. Hendes værker er ofte en
hybrid imellem videoinstallationer, performancekunst og
elektroakustisk musik, der spænder fra popkultur til det
nyskabende udtryk. Til udstillingen har hun komponeret et
originalt video- og lydværk. Et soundscape med skiftende
klangbilleder, der pirrer nysgerrigheden, skaber stemning
og sætter en strøm af billeder og tanker i gang hos
beskueren. Udstillingen anbefales fra 6+
Pris: Https://brandts.dk/planlaeg-dit-besoeg/.
Sted: Kunstmuseum Brandts, Amfipladsen 7, Odense C.
Al sport begynder i Magasin.
Tor. 22. apr. til søn. 31. okt. 2021 kl. 13
Oplev Magasin du Nord Museums særudstilling 'Al sport
begynder i Magasin'. I udstillingen kan man lære mere om
da Magasin åbnede sin første sportsafdeling i 1896, og se
et udpluk af de OL-dragter Magasin har leveret til de
danske atleter. Læs mere om udstillingen 'Al sport
begynder i Magasin' på museets hjemmeside
MagasinMuseum.dk:
http://magasinmuseum.dk/al-sport-begynder-i-magasin/

#ALLE TIDERS OPLEVELSER

RoskildeLIVE
Gratis.
Sted: Magasin du Nord Museum, Vingårdstræde 6,
København K.
Malerinden Merete Eliassen.
Fre. 23. apr. til søn. 3. okt. 2021 ons -søn, kl. 12-17
Lille udstilling af Merete Eliassens dejlige
billeder/collager. De er udstillet i caféen hele sæsonen.
Mød Merete i caféen d. 08.05. kl 15.30-17.
Gratis.
Sted: Ninas Natur Cafe, Kirkeltevej 101, Kirkelte,
Allerød.
Dronningens Ansigter | H.M. Dronning Margrethe II
1940-2020.
Lør. 24. apr. til søn. 24. okt. 2021 kl. 10-17
H. M. Dronning Margrethes 80-års fødselsdag d. 16. april
markeres med en stor særudstilling på Frederiksborg
Nationalhistorisk Museum. Udstillingen Dronningens
Ansigter giver et alsidigt billede af Dronning Margrethes
opvækst, opgaver som statsoverhoved og særlige
interesser for kunst og videnskab. Se udstillingen fra d.
17. juni og året ud. Den røde tråd. Udstillingens røde
tråd er portrætter af Dronningen gennem 8 årtier, fra
den tidligste barndom og frem til i dag. Museets nyeste
portræt er udført af Niels Strøbæk, som også malede
det første officielle portræt af Dronningen efter
tronskiftet. Portrættet præsenteres for første gang på
udstillingen, efter at Dronningen har afsløret det ved
udstillingsåbningen, som ikke er åben for
offentligheden. Dragter og genstande fra et levet liv.
Portrætterne suppleres af genstande, beklædning og
filmklip fra begivenheder, som har haft betydning i
Dronningens liv. Du kan bl.a. se pragtfulde dragter,
båret ved særlige begivenheder - f.eks. den daværende
tronfølgers første statsrådsmøde den 18. april 1958.
Eller den overdådige silkebrokadedragt med
pelsbesætning, Dronningen bruger ved den årlige
nytårskur. Legendariske nytårstaler. Dronningens
nytårstaler er et kapitel for sig, som mange danskere
går op i. Gennem årene har Regenten på sin egen kloge
facon givet befolkningen en kærlig opsang mere end én
gang. På udstillingen kan du se tøjet båret ved den
seneste nytårstale 2019, sammen med manuskriptet til
talen - og ikke mindst filmklip fra en lang kavalkade af
tidligere nytårstaler. Taler, der afspejler Dronningens
mangeårige regeringsperiode og den udvikling, Danmark
og danskerne har gennemgået undervejs. Levende
billeder. I det hele taget er udstillingen ledsaget af
filmklip, som viser hvordan danskerne har set og oplevet
Dronningen livet igennem. Statsministerens rolle. Et
afsnit viser statsminister Jens Otto Krag, der udråber
Dronningen i 1972. Du kan se portrætter af ham og de
andre statsministre, der har tjent i hendes regeringstid,
og høre interviews med dem om det særlige ved at
være statsminister i et konstitutionelt monarki. En
kunstnerisk dronning. Det er velkendt at Dronningen har
en kunstnerisk åre og stor glæde ved at arbejde
kreativt. Udstillingens sidste del fortæller om hendes
kunstneriske virke, med eksempler på såvel billedkunst
og scenografi som broderede tekstiler, designet og
udført af Dronningen til både officielt og privat brug.
Blandt hendes scenografiopgaver for teater og ballet
kan du bl.a. se nogle af de eventyrlige kostumer,
Dronningen skabte til Tivoli Balletteaterets opsætning
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af "Snedronningen" i december 2019. Praktiske
oplysninger. Hvad: Droningens Ansigter - H.M. Dronning
Margrethe II 1940-2020. Hvor: Frederiksborg
Nationalhistorisk Museum, Frederiksborg Slot, 3400
Hillerød. Hvornår: 24. april- 24. oktober 2021.
Åbningstider: Se åbningstider på Frederiksborg
Nationalhistorisk Museum:
https://dnm.dk/praktisk-information/. Entré: Køb entré
til udstillingen Dronningens Ansigter:
https://dnm.dk/tc-events/entre/. Læs mere: Læs mere
om særudstillingen Dronningens Ansigter:
https://dnm.dk/event/dronningens-ansigter/. Kontakt:
dnm@dnm.dk / 48260439
Sted: Frederiksborg Slot, Frederiksborg Slot 10, Hillerød.
Daugbjerg Kalkgruber.
Lør. 24. apr. til søn. 31. okt. 2021
Besøg landevejs røveren Jens Langknivs tilflugtssted dybt
under jorden i de lave kringlede gange i Daugbjerg
Kalkgruber.Daugbjerg Kalkgruber er Skandinaviens ældste
kalkgrube. Her er brudt kalk til byggeri, helt tilbage til
den tidlige middelalder. Kalkgruben fremstår i sin
oprindelige form, hugget og båret ud
kalkminearbejdere.Her er stor mulighed for at opleve
flagermus på nært hold, i sæsonen.Daugbjerg Kalkgruber
er beliggende midt i den særdeles smukke og egenartede
Dybdalskov, som er en Habitat 2000 fredning
Pris: 50-90 kr.
Sted: Daugbjerg Kalkgruber, Dybdalsvej 18 C, Daugbjerg,
Viborg.
Wunderkammer 3.
Lør. 24. apr. 2021 til søn. 16. jan. 2022 sep-juni: tirs-søn
/ juli-aug: man-søn: 10-16
En udstilling i krydsfeltet mellem billedkunst og
DNA-forskning, der adresserer livets store spørgsmål:
Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Hvor er vi på vej hen?.
Udstillingen er arrangeret sammen med DNA-forskerne
Martin Sikora og Eske Willerslev. De arbejder med at
udvinde viden fra livets usynlige, men samtidig mest
fundamentale byggesten. Det DNA-materiale, som de
undersøger fra f.eks. en tand, kan både afsløre detaljer
om det individ, tanden stammer fra, og tilvejebringe
viden om større populationer og folkevandringer. Men
hvordan bliver denne viden vedkommende? Hvordan kan vi
forholde os til det, vi ikke kan sanse? Og hvordan kan vi
søge at forstå de dele af virkeligheden, vi ikke kan se? Det
er spørgsmål, som udstillingen fremkalder. Ved at forene
forskernes resultater med den nyeste kunst vil
Wunderkammer 3 give sådanne spørgsmål ny visuel form
og gøre dem nærværende. I udstillingsrummet vil vi
således både blive præsenteret for DNA-forskernes data
og forskellige kunstneres fortolkninger af de samme data.
Ligesom Wunderkammer 1 og 2 bliver også den tredje
udstilling i rækken en lystvandring drevet af nysgerrighed
og overraskende opdagelser. Man vil bl.a. kunne opleve en
3D-printer printe et skelet af Homo Naledi, som levede for
200-300.000 år siden, filmiske fortolkninger af genetiske
data og bio-kunstneres bud på, hvordan vi bliver i stand til
at ændre på livets udvikling - alt sammen bundet sammen
af en baldakin-agtig installation af knoglefund fra
forhistorisk tid til i dag. Det samlede
Wunderkammer-projekt er præmieret med
Bikubenfondens udstillingspris VISION
Pris: 80/60/0 kr.
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Sted: Esbjerg Kunstmuseum, Havnegade 20, Esbjerg.
Grøndalspark Skolehave sæson 2021.
Tir. 27. apr. til tor. 23. sep. 2021 kl. 16.30
Vil du være med til noget sjovt, meningsfuldt og
corona-sikkert, som du kan dyrke sammen med dit barn?
Så få en skolehave, hvor du kommer ud i det grønne og
får jord under neglene og fuglefløjt i ørerne sammen
med dit barn. Vil du være med til noget sjovt,
meningsfuldt og corona-sikkert, som du kan dyrke
sammen med dit barn? Så få en skolehave, hvor du
kommer ud i det grønne og får jord under neglene og
fuglefløjt i ørerne sammen med dit barn! I skolehaven
lærer børnene at så og dyrke grøntsager i deres egne
små havestykker og I får høsten med hjem i løbet af
sommeren. Vi frivillige instruktører er der hele vejen
igennem til at hjælpe og svare på spørgsmål. Aktiviteter
og årets gang i skolehaven. I foråret sår børnene
afgrøder, og vi ser spirene titte frem og lærer at kende
forskel på ukrudt og rækker med grøntsagsspirer. Når
solen begynder at lune godt i forsommeren, gælder det
om at luge, og sommeren igennem kan I glæde jer over
at kunne høste grøntsager og blomster, som I kan tage
med hjem. Alt efter corona-restriktionerne i løbet af
foråret og sommeren, laver vi også forskellige
aktiviteter, fx med bål, kigge i kompost, indsamling af
planter med mere. Grupper. I år er børn og deres
voksne inddelt i mindre grupper. 3-4 grupper er i haven
samtidig enten hver tirsdag eller hver onsdag kl.
16.30-18.00, og hver gruppe skal holde sig inden for
deres eget afmærkede område i haven. Det gør vi for at
overholde det udendørs forsamlingsforbud, som i
skrivende stund er på 25 personer, hvor man gerne må
være flere grupper på max 25 personer, så længe
grupperne ikke blandes. Vi inddeler jer i disse grupper,
når vi kan se, hvor mange af jer der har tilmeldt jer
samt hvor mange I forventer at komme (det bliver I bedt
om at svare på, når I tilmelder jer - se nedenfor).
Tilmelding og pris. Du tilmelder et eller flere børn på
enten tirsdagsholdet eller onsdagsholdet og betaler
derefter med Dankort ved at klikke på en af
mulighederne ude til højre oppe i starten af denne side,
hvor der står "Tilmelding". Når du tilmelder dig, bliver
du blandt andet bedt om at skrive et bud på, hvor
mange personer I som oftest regner med at være, når I
kommer på den ugentlige havedag i skolehaven. Vi har
brug for få jeres bedste bud på dette, så vi kan
sammensætte grupperne på en måde, så flest mulige
børn kan få en skolehave, og så vi samtidig kan sikre, at
vi overholder forsamlingsforbuddet og øvrige
corona-hensyn. Prisen for en hel sæson inkl. frø,
gødning mv. er 235 kr. for hvert barn, som har sit eget
havestykke. Sæsonstart. Vi starter op i uge 17, hvor
grupperne på tirsdagsholdet har første havedag tirsdag
d. 27. april kl. 16.30-18.00, og grupperne på
onsdagsholdet har første havedag onsdag d. 28. april kl.
16.30-18.00. At komme i haven og afbud. Det er vigtigt,
at I kommer hver uge på jeres hold (dvs. tirsdage eller
onsdag, alt efter hvad I tilmelder jer), og at I melder
afbud, hvis I alligevel bliver forhindret i at komme. I
melder afbud ved at skrive en kommentar i vores
Facebook-gruppe:
http://www.facebook.com/groups/461850400502464/?f
b_dtsg_ag=AdxdyHc3bFQ3g934lo_xNaBSskOhRSd02azj_H
yYfWDR9w%3AAdw5p-SNjwM3xyxWM6NAsQlo7v5iyPWRw
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V_YV9nmvaSPbA eller (fx hvis du ikke er på Facebook) ved
at sende en mail til groendalspark.skolehave@gmail.com. I
beskeden/mailen skriver du barnets fulde navn. OBS: Hvis
I tre uger i træk ikke kommer og ikke melder afbud, bliver
jeres have inddraget og givet til et andet barn eller brugt
til fællesdyrkning. Hvis I tager væk nogle uger fx på ferie:
Vi vander haverne regelmæssigt i ferien og derudover kan
I tale med nogle af de andre familier i haven om at passe
på hinandens haver og høste og luge i nabohaven, mens I
er på ferie. Sommerferieperioden. I skolesommerferien er
der færre åbningsdage - vi giver besked senere, når vi
ved, præcis hvordan det bliver. Hvis muligt i forhold til
Corona, slutter vi sæsonen med en høstfest i september
for alle børn og deres familier. Skolehavens
Facebook-gruppe og mailadresse. Hvis du har spørgsmål til
skolehaven kan du skrive i vores Facebook-gruppe (se link
nedenfor) eller sende os en mail på:
groendalspark.skolehave@gmail.com. Tilmeld dig meget
gerne vores Facebook-gruppe, hvor vi eksempelvis
informerer om havedagene og giver besked, hvis vi pga.
kraftigt regnvejr er nødt til at aflyse en havedag. Du kan
finde gruppen ved at søge i Facebook på "Grøndalspark
skolehave" eller via følgende link: Facebook-gruppe:
http://www.facebook.com/groups/461850400502464/?fb_
dtsg_ag=AdxdyHc3bFQ3g934lo_xNaBSskOhRSd02azj_HyYfW
DR9w%3AAdw5p-SNjwM3xyxWM6NAsQlo7v5iyPWRwV_YV9n
mvaSPbA. Regler og tiltag vedrørende Corona. Pga.
Corona-situationen er der i år nogle særlige regler, vi skal
overholde, når vi er i haven. De er anderledes end sidste
år, for vi har lært meget om corona-hensyn og lyttet til
den feedback, I gav os sidste år: Bliv inden for din gruppes
område. Hver gruppe har et område, som de skal holde sig
inden for, for at sikre at vi overholder
forsamlingsforbuddet. Det er forældrenes ansvar at sikre,
at børnene overholder dette. Hold afstand. Hold god
afstand (mindst 2 meter) til alle andre i skolehaven. Vær
især opmærksom på dette, når I ankommer i haven, når I
henter værktøj, frø, vand mv. samt når I forlader haven.
Vi har fordelt haverne, så man har god afstand mellem
hver have på de enkelte hold. I må kun komme på den dag
I har tilmeldt jer. For at sikreafstand mellem jer, må man
KUN komme i haven på den dag man har tilmeldt sig. Dvs.
hvis man fx er på tirsdagsholdet, må man kun komme i
haven om tirsdagen. Brug af. håndsprit og håndvask. Vask
altid hænder/sprit altid hænder af, når I ankommer i
skolehaven, inden I henter redskaber, frø, vand mv. og
inden I forlader haven. Ha egne havehandsker med. I skal
altid have egne havehandsker med og have dem på, når I
er i haven. Egen håndsprit med. Hav egen håndsprit med
(vi vil have håndsprit og sæbe i haven, men sørg for at I
har jeres egen med for at vi undgår ventetid og
forsamlinger med vaskestationerne/spritstationerne.).
Ved tegn på sygdom. Viser man det mindste tegn på
sygdom eller er nogen i ens husstand syg med
Corona-relaterede symptomer, skal man melde afbud og
må ikke komme i haven. Øvrige retningslinjer. Og endelig
skal man naturligvis følge de almindelige retningslinjer om
at nyse og hoste i ærmet og begrænse fysisk kontakt. Vær
i øvrigt opmærksom på følgende. Vi har ikke ressourcer til
at spritte redskaberne af mellem hvert hold. Det er derfor
vigtigt som nævnt, at man har havehandsker på, samt at
man bruger håndsprit og vasker hænder. Ansvaret for at
barnet og den voksne overholder de ovennævnte regler er
de voksnes (barnets forældre). Vi håber, at Danmark
åbner mere og mere hen over sommeren, så vi hen ad
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vejen kan ændre reglerne og lave flere aktiviteter i
haven. Vi glæder os til at se jer i haven! Mange grønne
hilsner. De frivillige i Grøndalspark Skolehave.
Behandling af personoplysninger (GDPR). Her kan du
læse om, hvordan vi behandler de oplysninger, du giver
os, hvis du tilmelder et barn til en skolehave:
Privatlivspolitik for foreningen Københavns Skolehaver:
http://kbhskolehaver.dk/wp-content/uploads/2020/04/
Privatlivspolitik_GDPR.pdf
Pris: 235 kr.
Sted: Grøndalspark Skolehaven, Grøndalsvænge 33,
København NV.
Særudstilling: I Røg og Brand - Slaget i Femern Bælt,
1644.
Ons. 28. apr. 2021 til man. 28. feb. 2022 I museets
åbningstid
Fra 1643-45 udspiller der sig fejde mellem Sverige og
Danmark - og på en kold oktoberdag i 1644 står det
endelige, blodige opgør mellem de to arvefjender. I
Femern Bælt udkæmpes et dramatisk søslag, der sender
tre skibe til havets bund. Flere hundrede år senere
undersøges vragene af marinarkæologer forud for
anlæggelsen af en tunnel mellem Lolland og Femern.
Udstillingen 'I Røg og Brand' viser resultatet af flere års
undersøgelser, udført af danske og tyske forskere fra
Vikingeskibsmuseet og Archäologisches Landesamt
Schleswig-Holstein på vegne af Femern A/S. Med fundet
af de tre skibsvrag Swarte Arent, Lindormen og
Delmenhorst kan vi virkeliggøre de gruopvækkende
hændelser, der bliver begyndelsen til enden på
Danmarks magt i Østersøen. Udstillingen er en visuel
iscenesættelse af et dramatisk maleri fra søslaget.
Fragmenter af bronzekanoner ødelagt af brand og
eksplosion. Dystre spor efter besætningerne. En
imponerende skibsmodel af et dansk krigsskib. Rustrøde
tekstiler, der understreger ilden som et afgørende
element i krigsførelsen til søs
Pris: Gratis, når entréen er betalt.
Sted: Vikingeskibsmuseet, Vindeboder 12, Roskilde.
Hvad er det værd? 100-års jubilæumsudstilling.
Tor. 29. 2021 til fre. 29. apr. 2022 kl. 10
I anledning af vores 100-års jubilæum inviterer vi inden
for i en udstilling, der undersøger værdien af den
danske natur- og kulturarv. Gå på opdagelse i et
skatkammer af fantastiske genstande, når vi udstiller
nogle af museets mest værdifulde objekter.
Pris: 100 kr for voksne, gratis for børn.
Sted: Naturhistorisk Museum, Aarhus, Wilhelm Meyers
Allé 10, Aarhus C.
Labyrinthia.
Fre. 30. apr. til søn. 26. sep. 2021
Labyrinternes LandSjove udfordringer for alle. Vi har 7
forskellige labyrinter - plus én til HUNDE.Så kom og
oplev en anderledes og udfordrende dag i labyrinternes
forunderlige verden, og få masser af motion til både
hoved og ben. Nyd synet og duften af de hundredevis af
smukke roser i vores vandlabyrint (og bliv måske en lille
smule våd!). Download vores gratis App, så du selv kan
styre vandportene! Inde i Kryptoteket kan du også få
godt gang i "de små grå" med nogle af de ca. 50
forskellige spil/opgaver. Ta' på udflugt til Labyrinthia,
Labyrinternes Land ved Silkeborg, og oplev nogle
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anderledes, sjove og udfordrende timer i labyrinternes
verden, og få masser af sund motion til både hoved og
ben. Nyd synet og duften af de hundredvis af smukke roser
i vores vandlabyrint (og bliv måske en lille smule våd), og
brug "de små grå" i Kryptoteket
Pris: 75-185 kr.
Sted: Labyrinthia ApS, Gl. Ryvej 2, Rodelund, Them.
Værkstederne Brandt/Egemose væv - skulptur - grafik foto.
Fre. 30. apr. til søn. 26. sep. 2021 kl. 13-17. Maj:
Weekender og helligdage. Juni-august: Alle dage undtagen
mandag. September: Weekender
Kunstnerparret Anne Marie Egemose og Erik Brandt viser
udsmykninger udført til kirker og institutioner på Vestfyn.
Desuden vil de fremme kendskabet til den gamle
kulturplante hør. Erik Brandt viser skulptur og foto, Anne
Marie Egemose viser grafik, miniature vævninger, store
gobeliner og installationer. Parret ønsker at vise en
udstilling, med nye og ældre værker, der vidner om
mange års arbejde med kunstneriske udtryksformer, og
den erfaring og dybe forbundethed med liv og død de har
som jordbrugere gennem 30 år på slægtsgården nær
Assens
Pris: Voksne, inkl. rundvisning 60 kr Grupper (min. 10) 50
kr pr. person. Børn under 13 år sammen med voksne
gratis. Gratis adgang til cafe og butik.
Sted: Hørvævsmuseet, Nårupvej 30, Glamsbjerg.
Birkegårdens Haver.
Fre. 30. apr. til søn. 19. dec. 2021
Birkegården - Familiepark og haveoaseØnsker I en sjov,
hyggelig og afslappende dag i smukke omgivelser? Så er
Birkegården udflugtsmålet for jer! Er I haveelskere, kan I
opleve 5 smukke og inspirerende haver. Er I børnefamilie,
er dyreområdet det mest populære. Parken byder også på
6 legepladser, minigolfbane, flere picnicområder med grill
samt café og gavebutik.Læs mere på
www.birkegaardens-haver.dk
Pris: 70-620 kr.
Sted: Birkegårdens Haver ApS, Tågerupvej 4, Tågerup,
Ruds Vedby.
Liselund: Rudvisning i lystslot og have.
Lør. 1. maj til søn. 26. sep. 2021 kl. 13
Tidspunkt: Maj, juni, september: lør-søn kl. 13 Juli,
august: ons-søn kl. 13.
Pris: 80 kr.
Sted: Liselund Gl. Slot og Slotspark, Langebjergvej 4,
Borre.
LIselund: Rundvisning i Lystslottet.
Lør. 1. maj til søn. 26. sep. 2021 kl. 15
Rundvisning i Liselund Lystslot Tidspunkt: Maj, juni,
september: lør-søn kl. 15 Juli, august: ons-søn kl. 11 og
15.
Pris: 50 kr.
Sted: Liselund Gl. Slot og Slotspark, Langebjergvej 4,
Borre.
SUP-udlejning.
Lør. 1. maj til tor. 30. sep. 2021 kl. 08
Afprøv balancen og få en god naturoplevelse på Gamborg
fjord. Surfing og udforskning af danske farvande på Stand
Up Paddleboards (SUP) er nu endnu nemmere at prøve ved
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Lillebælt. Prøv en fredfyldt og smuk tur på Lillebælt og
f.eks. Gamborg Fjord. Det ca. 3 meter lange bræt er
perfekt til en paddeltur på de mere stille vande i
Lillebælts fjorde og sund. En paddeltur på SUP er både
smuk og underholdende, men også god motion og
balance-træning. Vores SUP er modellen SIC tao 11,6,
og er meget egnede til alle - nybegyndere eller øvede.
SUP'et lejes i 2 timer ad gangen mellem 8.00 og 19.00 bestilles flere lejeperioder i træk samme dag, får man 1
time ekstra pr. ekstra lejeperiode! F.eks. kan du leje i 6
timer i træk, og få 2 timer gratis. Eller lej i 8 timer i
træk, og få 3 timer gratis! Udlejningsperiode: 1. maj til
og med 30. september. Der er flere tider pr dato - BOOK
BILLET:
https://lillebaelt-waters.dk/da/aktivitet/sup-udlejning.
Kontakt: anders.gamborg@gmail.com / +45 4182 0123
Sted: Gamborgen, Borrevej 2, Middelfart.
Havkajak udlejning i Strib.
Lør. 1. maj til tor. 30. sep. 2021 kl. 08
Oplev Lillebælt på tæt hold. Strib-kajak.dk udlejer nye
og sødygtige glasfiber-havkajakker fra Strib. Kajakkerne
befinder sig i vandkanten, lige klar til dig.
Strib-kajak.dk udlejer nye og sødygtige glasfiber
havkajakker via "hjælp dig selv" princippet.
Udlejningsstedet er ubetjent for at give dig større
fleksibilitet og lavere lejepris. Når du lejer en havkajak
følger der svømmevest, pagaj, dækken, øse og vogn
med. Kajakkerne kan søsættes 100 meter fra
udlejningssted. Kajakken har to vandtætte stuverum, så
du kan få plads til madpakken og solcremen.
Oplåsningskode får du sms'et senest aftenen før din
bookingdato. Udlejningsperiode: 1. maj til og med 30.
september. Kontakt: booking@strib-kajak.dk / +45 3046
2666
Sted: Strib-kajak.dk, Øster Allé 65, Middelfart.
Kanoudlejning.
Lør. 1. maj til tor. 30. sep. 2021 kl. 08
Oplev Gamborg fjord og Lillebælt i kano. Udlejning af
kanoer på dagsbasis. Tag ud på en kanotur, f.eks. rundt
om Svinø i Gamborg Fjord. Sikkerhed. Bemærk venligst,
at udlejning af kanoer er på eget ansvar. Det kan ikke
anbefales, at sejle når vinden er mere end 10
meter/sek. Kano for grupper. Ønsker du at leje op til 8
kanoer, kan dette arrangeres efter forespørgsel. Udlejer
har kanotrailer. Udlejningsperiode: 1. maj til og med
30. september. BOOK BILLET:
https://lillebaelt-waters.dk/da/aktivitet/kanoudlejning
. Kontakt: anders.gamborg@gmail.com / +45 4182 0123
Sted: Gamborgen, Borrevej 2, Middelfart.
Havkajak udlejning fra Vejlby Fed Strand.
Lør. 1. maj til tor. 30. sep. 2021 kl. 18
Strib-kajak.dk udlejer nye og sødygtige
glasfiber-havkajakker fra Vejlby Fed Strand Camping.
Kajakkerne befinder sig i vandkanten ved badebroen og
stranden, lige klar til dig. Receptionen udleverer nøgle
til kajakkerne, og der følger svømmevest, pagaj,
dækken og øse med. Kajakkerne vejer godt 20 kilo, og
kan let søsættes fra udlejningssted. Kajakken har to
vandtætte stuverum, så du kan få plads til madpakken
og solcremen. Har du brug for mere end 8 kajakker, så
kontakt udlejer for nærmere aftale. Ønsker du
heldagsleje, booker du af to gange, hhv. for- og
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eftermiddag. Udlejningsperiode: 1. maj til og med 30.
september. Der er flere tider pr dato - BOOK BILLET:
https://lillebaelt-waters.dk/da/aktivitet/kajakudlejningmiddelfart. Kontakt: booking@strib-kajak.dk / +45 3046
2666
Sted: Vejlby Fed Camping, Rigelvej 1, Middelfart.
Havkajak udlejning fra Middelfart Marina.
Lør. 1. maj til tor. 30. sep. 2021 kl. 18
Kom helt tæt på naturen i en havkajak på Lillebælt.
Strib-kajak.dk udlejer nye og sødygtige glasfiber
havkajakker fra Middelfart Marina. Kajakkerne befinder
sig i vandkanten ved marinaens badebro og strand, lige
klar til dig. Der følger svømmevest, pagaj og øse med.
Kajakkerne vejer godt 20 kilo, og kan let søsættes fra
udlejningssted. Kajakken har to vandtætte stuverum, så
du kan få plads til madpakken og solcremen. Har du brug
for mere end 6 kajakker, så kontakt udlejer for nærmere
aftale. Kajakker skal returneres senest hhv. kl. 13:00, kl.
18:00 eller ved solnedgang. Ønsker du heldagsleje, booker
du af to gange, hhv. for- og eftermiddag.
Udlejningsperiode: 1. maj til og med 30. september. Der
er flere tider pr dato - BOOK BILLET:
https://lillebaelt-waters.dk/da/aktivitet/havkajak-udlejn
ing-middelfart-marina. Kontakt: booking@strib-kajak.dk /
+45 3046 2666
Sted: Middelfart Marina, Østre Hougvej 124, Middelfart.
Kajakudlejning i Juelsminde.
Lør. 1. maj til fre. 1. okt. 2021 kl. 09
Udlejning og guidede ture på Sit On Top Kajakker. Se
mere på www.kajakudlejning.dk.
Pris: Fra 300 kr.
Sted: Storstranden, Havnen 6B, Juelsminde.
Besøgshave med udstilling.
Lør. 1. maj til lør. 2. okt. 2021 lør-søn kl. 13-17
Besøgshave med runer og figurer fra den gamle nordiske
religion og figurer fra østens religioner. Oplev en gammel
visdom om naturen og menneskelivet. telefon 31907904
Rundvisning 100 kr. www.finse.dk/runehaven.pdf
Gratis.
Sted: Runehaven, Klithøjvej 1, Nødebohuse, Hundested.
Særudstilling - Vejen til blæsebælgen - 5.
Thuleekspedition 100 år.
Lør. 1. maj til søn. 17. okt. 2021 kl. 11-16 & 11-20
Særudstillingen VEJEN TIL BLÆSEBÆLGEN - 5. THULE
EKSPEDITION 100 ÅR i Knud Rasmussens Hus i Hundested
indleder en fireårig fejring af 100-året for 5.
Thule-Ekspedition. I 2021 er det netop 100 år siden, at
den skelsættende ekspedition afgik fra Thule.
Ekspeditionen var en markering af 200-året for Hans
Egedes ankomst til Grønland, og i den anledning var også
Kong Christian 10. som den første regent nogensinde på
besøg i landet. Knud Rasmussens møde med
kongefamilien, et skibsforlis og flere tragiske dødsfald var
en del at den dramatiske begyndelse på ekspeditionen,
der efter mange anstrengelser endelig kunne opslå sin
base på Danske Ø. Her byggede deltagerne efter bedste
evne deres hovedkvarter - en lille træhytte, der af gode
grunde fik navnet Blæsebælgen. Udstillingen kan ses i
Knud Rasmussens Hus i Hundested fra 1. maj kl. 11.00.
Entré: 60 kr. for voksne. Børn og unge under 18 år gratis.
Kontakt: info@indmus.dk / +4547937161
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Pris: 60 kr.
Sted: Knud Rasmussens Hus, Knud Rasmussensvej 9,
Hundested.
Landbomuseet Kolding, Brødsgård.
Lør. 1. maj til lør. 23. okt. 2021 kl. 14-17 onsdage og
lørdage
Se udstillingen om dansk landbrugs udvikling gennem
100 år. Nyt. Nyt. Museet holder åbent i den første uge
(uge 26) og den sidste uge (31) af skolernes
sommerferie. Entre til vores udstilling. Se vores
hjemmeside.
Pris: Voksne 40 kr børn 20 kr.
Sted: Landbomuseet Brødsgaard, Harte, Brødsgårdsvej
52, Kolding.
Oplev historisk bådebygning på Vikingeskibsmuseet.
Lør. 1. maj til søn. 24. okt. 2021 kl. 10-17
Oplev 1000-år gammelt håndværk, når bådebyggerne
arbejder på at bygge et handelsskib fra vikingetiden. De
bruger de sammen materialer og teknikker, som
vikingerne brugte for 1000 år siden. På værftspladsen
kan I møde håndværkerne, der fortæller og viser,
hvordan vi genskaber vikingeskibene. Bådebyggerne
rekonstruerer Skuldelev 3-skibet fra ca. 1030. Skibet,
der kan ses i Vikingeskibshallen, blev i vikingetiden
brugt til kysttransport og som fragtskib med afgrøder til
markedet. Skibet er bygget næsten helt i egetræ og
med et så omhyggeligt håndværk, at man kan fornemme
stoltheden ved at eje sådan et skib gennem de mange
år, der er gået siden originalen blev søsat. Skibet bygges
med de teknikker og af de materialer, vikingerne brugte
og forventer, når byggeriet er færdigt til efteråret, at
have brugt ca. 12.000 arbejdstimer
Pris: Gratis, når entréen er betalt.
Sted: Vikingeskibsmuseet, Vindeboder 12, Roskilde.
Børglum Kloster.
Lør. 1. maj til søn. 24. okt. 2021 kl. 10-17
Oplev mere end 15 udstillinger i historie, kunst og kultur
når vi genåbner klosteret. Se blandt andet den nye
kunstudstilling 'HAUTE PEINTURE' - 'I KORSETS TEGN' af
Finn Grabowski, Den gamle domkirke, Bayeuxtapetet og
østfløjens historiske udstillinger.
Pris: 85 kr.
Sted: Børglum Kloster, Børglumklostervej 255, Vrå.
Kompedal - en lejr og et landskab.
Lør. 1. maj til søn. 24. okt. 2021 Museets åbningstid
Tyske flygtninge, militærnægtere, mord og
menneskejagt. Den jyske hede, ihærdige
kartoffeltyskere, voldsomme hedebrande, en
charmerende tyveknægt og et bestialsk mord. Kompedal
Plantage er rig på indtryk og historier, og med
oprettelsen af militærnægterlejren i Kompedal kom der
endnu flere til. Få historien om nægterne under Den
Kolde Krig med stigende nægtertal - fra drengestreger
til hash og hærværk
Pris: Almindelig entré.
Sted: Museum Silkeborg - Blicheregnen, Blichersvej 30,
Kjellerup.
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Udstilling om Trækfuglenes Vadehav.
Lør. 1. maj til søn. 31. okt. 2021 kl. 10
Udstillingen er for alle aldre, og indfører dig i Vadehavets
mysterier.
Pris: Voksne 120 kr Børn 50 kr.
Sted: Vadehavscentret, Okholmvej 5, Vester Vedsted,
Ribe.
Vandretur med fårehyrde: Geeke og Ingrid.
Lør. 1. maj til søn. 31. okt. 2021 kl. 11-14
Lystbækgaard tilbyder turister, grupper og enkeltpersoner
at komme med på en 2-3 timers vandretur med fårehyrde,
350 får og hunde. Tilmelding er til Ingrid på tlf. 23335231.
Hver onsdag og fredag fra maj til oktober fra kl. 11 - 14.
Min 4 personer, max 8. Medbring madpakke og
drikkevarer. Du får alle informationer om naturpleje, og
hvorfor biodiversiteten er så stor på heden. Du får vist,
hvordan man arbejdede med råulden fra fårene. Pris pr.
person kr. 250,-. Kontakt: lystbaekgaard@mail.tele.dk /
+45 2123 2984
Sted: Præstbjerg Naturcenter, Klejnstrupvej 2, Sørvad.
Galleri.
Lør. 1. maj til søn. 31. okt. 2021 åbent efter aftale, eller
når flaget er ude
Hyggeligt galleri på den gamle gård. Farverige
naturabstraktioner og kunsthåndværk. Her er mulighed for
at se på malerierne i ro og mag. man kan få en uddybende
snak om værkerne, eller man kan gå i ro. Jeg har malerier
i mange størrelser, og i år har jeg nederdele, jeg har syet
af genbrugs sarier fra Indien
Gratis.
Sted: Galleri Louise T, Hammersholt Byvej 43, Hillerød.
Gratis Forløb For Pårørende.
Lør. 1. maj til ons. 1. dec. 2021 kl. 16.30-19
FamiliebehandlingAlfa København tilbyder GRATIS forløb
for pårørende for alle pårørende til misbrugere. Alle
pårørende er velkommen til at deltage. Det kræver blot at
de melder deres ankomst, så vi ved hvor meget kaffe der
skal brygges. Familiebehandling. Alfa København tilbyder
GRATIS forløb for pårørende for alle pårørende til
misbrugere. Alle pårørende er velkommen til at deltage.
Det kræver blot at de melder deres ankomst, så vi ved
hvor meget kaffe der skal brygges. Hver anden onsdag
klokken 16.30 til 19.00 er der familiebehandling.
Behandlingen har et dobbelt sigte. Vi ønsker at
understøtte forståelsen hos familierne for den afhængiges
proces og samtidig yde støtte til rollen som pårørende.
Erfaringsmæssigt kan familiemedlemmer eller pårørende
have alvorlige konsekvenser i form af depression, angst og
udbrændthed. Ved hjælp af undervisning og
problemløsende gruppeterapi, kan deltageren blive
bevidst om de mekanismer, som ubevidst aktiveres i
familien. Deltagelse i familiebehandlingen forebygger
disse mekanismer som i værste tilfælde kan være med til
at fastholde den nedadgående spiral. Behandlingsforløbet.
I behandlingsforløbet får de pårørende indsigt i de
forskellige adfærdsmønstre, som de ubevidst kan gøre
brug af, som en forsvarsmekanisme. Dette giver sig til
udtryk ved at de ofte vælger at ignorere problemerne
eller lader som om, at de ikke er så alvorlige, som de er.
På samme måde vil de få øje på og indsigt i undertrykt
vrede, og lære nye måder at håndtere og udtrykke vrede
på. Der arbejdes med grænser, hvor den pårørende får
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nogle værktøjer til, hvordan han eller hun kan begynde
at sætte grænser. Samt slippe kontrollen og fastholde
hensynet til sig selv på en konstruktiv måde. Dette vil i
sidste ende gavne misbrugerens bedringsproces og den
pårørendes egen livskvalitet. Hos Alfa København
betragter vi misbrug og kemisk afhængighed som en
løsning på stressfaktorer, der kan traumatisere både
misbrugeren selv samt dennes familie og øvrige
pårørende. I den familieorienterede behandling har vi
implementeret familieunderstøttende samtaler med de
berørte parter, både undervejs i forløbet og som
efterværn. Således kan misbruger og pårørende mødes i
en anerkendende dialog. På den måde lærer de at gøre
brug af de værktøjer og mestringsstrategier, de har
tilegnet sig i behandlingen:
https://www.alfakbh.dk/dagbehandling/. Integritet.
Det er vores overbevisning, at det er vigtigt, at den
pårørende bevarer sin personlige integritet og får
mulighed for at komme videre i sit eget liv. Og samtidig
give en forståelse af, hvad der sker i forbindelse med
behandlingsforløbet for den afhængige, som den
pårørende er tæt på. Det sikrer, at de taler samme
sprog og er i stand til at samarbejde og træffe sundere
beslutninger om børn, fremtid og lignende. Alle der er
pårørende er velkommen til at komme og deltage i
familiebehandlingen. Den gratis pårørendebehandling
foregår på Sankt Kjelds Plads 12, 2 sal, 2100 København
Ø hver anden onsdag fra 16.30 til 19.00
Gratis.
Sted: Alfa København, Sankt Kjelds Plads 12, 2 sal,
København Ø.
Storm-kunst.
Lør. 1. maj til fre. 31. dec. 2021 kl. 10-13 lør
Galleri og værksted Ulla Storm udstiller egne malerier
og keramik. Kirsten Hørsman udstiller keramik. Åbent
iflg aftale på tlf. 21430798 samt når flaget er ude.
Gratis.
Sted: Storm-kunst.dk, Willemoesgade 2D, Assens.
Dressed for Success - 100 Years of Fashion
Photography.
Lør. 1. maj 2021 til søn. 9. jan. 2022 kl. 11
Velkommen til Europas nye museum for fotografisk
kunst! Falsterbo Photo Art Museum, mindre end en
times kørsel fra København, visar premiereudstillingen
"Dressed for Success - 100 Years of Fashion Photography"
med 140 eksklusive værker.
Pris: 185 SEK.
Sted: Falsterbo Photo Art Museum, Strandbadsvägen 30,
Vellinge.
Træning af sæler og marsvin.
Man. 3. maj til fre. 31. dec. 2021 kl. 14.45
Se med når dyrene skal trænes - og få måske en sjov
historie med:).
Pris: Gratis når entréen er betalt.
Sted: Fjord&Bælt, Margrethes Plads 1, Kerteminde.
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