
 

Knipling 
Knipling er et spændende og afslappende håndarbejde med mange nye former, som alle kan lære uanset alder. 

Du kan låne en knipleplade af flamingo og kniplepinde til at starte på. 
Tid og sted: tirsdage kl. 13.00 – 16.00 i Aktivitetshuset. 

30 timer - 10 gange pris kr. 400,00 

som kan indsættes på Reg: 6150 Konto 1694238 
Start: tirsdag d. 10. januar 2023 

Tilmelding på tlf. 2627 5243 / 5819 9181 eller mail: ireneastrup@outlook.dk 

 
Fællessang i Omø Kirke 
Sangleder Søren Thuesen 

Vi synger de dejlige sange og salmer sammen.  
12 gange 1,5 timer pr gang, onsdage 

Kl. 19.00 – 20.30. 
25. januar  

01.-08.-15.-22. februar 
01.-08.-15.-22.-29. marts 

05.-12.-26. april 
03.-10. maj 2023 

pris dkk 200,00 for hele kurset eller 20,00 pr. gang,  
som kan indsættes på reg: 6150 konto 1694238 

Tilmelding senest d. 20. januar 

 

 

Finere Madlavning for damer 
Underviser Katja Rasmussen 

Kurset omfatter tilberedning og anretning inden for finere madlavning. Fælles spisning og fælles oprydning. 
Udgifter til råvarer aftales og afregnes med underviseren. Pris kr. 320,00 

som kan indsættes på reg. 6150 konto 1694238 
16 timer 4 gange, torsdage, kl. 17.00 – 21.00 i Forsamlingshuset,  

19. 01 – 09.02. – 23.02. – 09.03. 2023 

Tilmelding senest d. 20 september. 

på telefon 2627 5243 eller mail: ireneastrup@autlook.dk 

 

Finere Madlavning for mænd 

Underviser Steffen Glismann 
Kurset omfatter tilberedning og anretning af retter inden for finere madlavning. Fælles spisning og fælles oprydning.  

Udgifter til råvarer aftales og afregnes med underviseren. Pris 320,00 

som kan indsættes på Reg. 6150 Konto 1694238 

16 timer 4 gange fredage1. Kl. 17.00 – 21.00 2023 i Forsamlingshuset, 

20.01 – 17.021.- 03.03. 17.03.-31.03.   

Tilmelding senest d.10. januar 

tlf. 2627 5243 eller mail: ireneastrup@outlook.dk 
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Modeopvisning 
med tøj til damer i alle størrelser 

fra Jysk Tøjsalg v/ Lars Rasmussen 
Lørdag d. 15 april 2023 kl. 13.00 

I Forsamlingshuset 
Nu er der chance for at få at forny garderoben. Vi får besøg af Lars Rasmussen, med efterårets og vinterens kollektion. Kom og 

se det smarte og klassiske tøj til max dkr. 300,00 – Jakker, og som også indeholder store størrelser og som vises frem af lokale 

modeller. Der kan betales med Kort og MobilePay 
Vi får en hyggelig eftermiddag ud af det, med nogle gode stykker smørrebrød, billetten indeholder indgang, smørrebrød og 

kaffe. 
Pris kr. 60,00 for mad og kaffe. Vin, Øl og vand kan købes. 

Tilmelding senest d. 10. april på tlf. 26 27 52 43 eller ireneastrup@outlook.dk 

 

           

  

Kursus i Kursus i Linedans  

 

Underviser er May-Britt Hansen. 

d. 17. 1. gang mandag d. 09. januar 2023 

 

Kl. 19.00 -20.30, 10 gange, i Omø Forsamlingshus. 
 

Pris dkk 320,00 som kan indsættes på Reg: 6150 Konto 1694238 

 

 

Qi gong 

Underviser Marianne Jaworski 
Qi gong er en krops træning, bestående af langsomme, bløde bevægelser. Træningen fremmer blodomløbet, 

styrker muskler og led, og forbedre immunsystemet. Læs mere på WWW.biyun.dk 

Du lærer at træne selv hjemme og ca. 1 mdr. efter kurset vil der være 2 timers opfølgning af kurset 

Ved tilmeldingen bedes du oplyse om du ønsker en cd eller en lydfil samt din alder. 

Lørdag d. 25. og søndag d. 26. februar begge dage 9.00 – 15.00  

i Forsamlingshuset. Pris 300,00 som kan indbetales på Reg: 6150 Konto 1694238 

Tilmelding senest d. 15. februar på tlf. 2627 5243 eller ireneastrup@outlook.dk 
Venlig hilsen Aftenskolen 

FO-OMØ 

 

 

Kursus i den nye Omø Hjemmeside 

i Forsamlingshuset 

Underviser Camilla Linnebjerg 

Har du en forening, erhverv eller en underside på den nye Omø-hjemmeside, som du skal redigere, så 

har du mulighed for at lære, hvordan du gør det på dette kursus. 

Camilla Linnebjerg som er i gang med at udarbejde vores nye hjemmeside, vil undervise.  

Medbring Computer  

1. kursus er d. 10. januar kl. 16.00 – 18.00 2023 pris dkk 100,00 

2. kursus er d. 12. januar kl. 19.00 – 21.00 2023 pris dkk 100,00 

som kan indbetales på Reg: 6150 Konto: 1694238 
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Pileflet 
Underviser er Tom Christiani 

 Lær at flette Pile til smukke kurve 
Lørdag d. 18. og søndag d. 19. marts kl. 10.30-17.00, I Forsamlingshuset. 

Man kan vælge lørdag eller søndag eller begge dage. 

Max 7 deltagere pr. dag. 

pris 150,00 pr dag som kan indbetales på Reg 6150 Konto 1694238  

Udgift til materialer afregnes direkte til underviseren. 

Der medbringes en skarp kniv, en rosensaks, og 2 sten, på størrelse med en knyttet næve. 

Tilmelding senest d. 03. marts som bedes overholdt. på tlf. 26 27 52 43 eller ireneastrup@outlook.dk 
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