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Velkommen
Kære Akti-bruger,
som optakt til årsskiftet holder du Aktivitetshusets kursusprogram
01.2017 i hænderne. Du kan glæde dig på et stort udvalg af kurser,
der både byder på gengangere, traditionelle emner og nye idéer.
Kurserne spænder dette halvår fra det kreative håndværk over håndarbejde, mad, sprog, foto og IT/medier hen til træ og metal. Der er
noget til alle og forhåbentligt finder du præcis det, der vækker din lyst
til at være kreativ, bruge dine hænder og sanser, være sammen med
andre og lære noget nyt.
Aktivitetshuset har i de forgangne år haft en markant stigning af
brugerantallet. I 2009 havde huset 12.195 brugere, i 2012 allerede
16.665 og i 2015 har 19.247 brugere haft gavn af Aktivitetshuset.
Det er altid spændende at se, hvor mange brugere der har været i
de forskellige værksteder, hvor mange kursister der kunne lokkes til at
deltage i programmet, hvor mange udlånssedler der blev udfyldt, hvem
der tog imod individuelle vejledninger, hvor mange kom i Info og hvem
deltog i vores kulturprojekter. Det er imponerende og dejligt for mig
som leder at se, at mindretallet tager så godt imod deres kulturhus, at I
bruger det og har lyst at komme her. Et større kompliment kan vi ikke få
for vores arbejde og jeg vil gerne sige tak til jer for det!

Mange glade hilsener
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Info
Aktivitetshuset er et hus for alle inden for det danske mindretal. Vi tilbyder plads, udstyr og personale til dine
aktiviteter. Og så har vi mange spændende kurser, udstillinger og arrangementer hele året rundt. Brug af
værksteder og lån af udstyr er gratis!
Aktivitetshuset
Nørregade 49
24939 Flensborg
Tlf. +49 (0)461 150 140
Fax +49 (0)461 150 14 20
e-mail: akti@sdu.de
www.aktivitetshuset.de

Åbningstider
Mandag, tirsdag, torsdag
Onsdag 			
Fredag 			

kl. 10:00 - 20:00
kl. 10:00 - 22:00
kl. 10:00 - 14:00

Begrænsede åbningstider og lukketider
I særlige perioder (f.eks. ferier) har vi begrænset åbningstid (mandag - torsdag kl. 10.00 - 16.00 og fredag
kl. 10.00 - 14.00) uden vejledning i værkstederne og uden mulighed for service til arrangementer. Huset må
dog gerne bruges uden for disse åbningstider - kontakt os og aftal nærmere.
I skolernes korte ferier (vinter, forår og efterår) lukker huset som regel én af ugerne og har begrænset åbningstid i den anden. I sommerferien er huset gennemgående åbent med begrænset åbningstid.

Oversigt 1/2017
10. - 17.04.2017		
18. - 21.04.2017 		
01.05.2017			
25. - 26.05.2017		
05.06.2017			
10.07. - 01.09.2017

lukket
begrænset åben
lukket
lukket
lukket
begrænset åben

Informationsmateriale
I Caféen kan du finde materiale og informere dig om det danske mindretal, foreninger, højskoler og meget
andet. Du er velkommen til selv at lægge infomateriale ud eller at hænge plakater op.

Nyhedsbrev
En gang om måneden sender Aktivitetshuset et nyhedsbrev ud til alle interesserede med informationer om
udstillinger, arrangementer og kurser. Du kan abonnere nyhedsbrevet ved at sende en mail til akti@sdu.de

Forsalg af billetter
Aktivitetshuset sælger billetter til forskellige koncerter og arrangementer i Flensborg. Du kigger bare ind og
kan få informationer om tilbuddene og købe billetterne.
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Lån og leje
Leje af lokaler
Alle Aktivitetshusets lokaler kan lejes. Vi hjælper gerne med forslag til opstilling og indretning. Forplejningsønsker aftales ved reservering. Der kan lånes en nøgle, hvis lokalet skal bruges uden for Aktivitetshusets
åbningstider.

Mødestedet
Møder og arrangementer med op til 50 deltagere kan afholdes i Mødestedet. Bordene kan arrangeres på
mange måder. Der er et komplet køkken, musikanlæg og beamer. Mødestedet er velegnet til møder af enhver
art, men også til konferencer, foredrag, debataftener og meget mere. I husets åbningstider kan der serveres
kaffe, te, vand og øl. Desuden kan der bestilles snitter, boller, kage og også ”mad fra byen”.

Stuen
Stuen ligger i hovedhuset ved siden at husets Café. Der er plads til 18 personer ved et stort bord hhv. fire/
otte gruppeborde. Lokalet er velegnet til undervisning og møder af enhver art. Lokalet er desuden udstyret
med et SMARTboard, og der kan lånes ti bærbare til arbejde med computere i Stuen.

Multirum/IT
Disse gruppelokaler er multifunktionsrum, der både kan lånes til møder og kreative aktiviteter. Lokalerne er
praktisk indrettet med en tavle til undervisning. Multirummet har en vask og tåler farvesprøjt og klisterklatter.
Det er muligt at hente udstyr og materialer fra værkstederne for at arbejde med dem her.

Caféen
Vores Café kan ikke lejes som mødelokale, da det er vores åbne brugercafé; men I er naturligvis meget
velkomne til at mødes i Caféen i små grupper inden for vores åbningstider. Foreninger, institutioner, organisationer og grupper, der tilhører det danske mindretal eller har anden forbindelse til dansk sprog og kultur kan
efter aftale få lov til at bruge Caféen uden for vores åbningstider til café-aktiviteter af entydig ikke-kommerciel
almennyttig karakter. Caféen kan desuden bruges til ferniseringer i sammenhæng med udstillinger i vores hus.

Lån udstyr med hjem…
Noget af vores udstyr (som f.eks. kameraer, projektor, videokamera, blitzanlæg eller filmlærred) kan lånes
med hjem. Det giver dig mulighed for at arbejde derhjemme eller udendørs. Noget af udstyret kan dog kun
lånes, hvis du har et tilsvarende kørekort.

Lån en nøgle…
Alle, der har brug for Aktivitetshuset uden for husets åbningstid, kan låne en nøgle til mødelokalerne og
værkstederne.

Aktivitetshusets mødelokaler fremlejes ikke til private formål.
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Vejledninger
Atelier
Atelieret er Aktivitetshusets kreative værksted, hvor du kan fremstille dine
egne ting og udfolde dine kreative evner. Lokalet har udstyr til forskellige
teknikker og materialer, du kan bruge. Blandt andet er der en glasovn
og materiale til glasarbejde, udstyr og værktøj til at lave smykker, fremstille glasperler, male og tegne, såvel som til at lave papirflet, filte eller
farve garn. Der er også mulighed for at sy på symaskine. Aktivitetshuset
tilbyder mange kurser på det kreative område, men du er også velkommen til at bruge Atelieret frit til egne spændende projekter eller komme i
vejledningstimerne og få hjælp.
Vejledning i Atelieret: tirsdage kl. 17.00 - 19.00
ved Anne Schneider (anne@sdu.de)
og i februar/marts ved Lise Paulsen (lise@sdu.de)

Lyd
Vi har et veludstyret lydstudie med professionel soft- og hardware, som
kan bruges til forskellige lydprojekter - lige fra indtalte tekster og musik
til båndoptagelser, du skal redigere. Du kan desuden låne et digitalt
portastudie med 16 spor og indbygget harddisk og cd-brænder.
Vejledning i Lydstudiet: efter henvendelse aftales en individuel tid
ved Jesper Balling Jacobsen (jesper@sdu.de)

Musik
Alle kan låne vores lydisolerede musikøvelokale. På ca. 16 m2 er der
et trommesæt, keyboard, guitar, bas og lydanlæg med mikrofoner og
højtalere. Andre instrumenter skal du selv medbringe. Der er plads til
ca. seks personer. Alle bands har faste øvetider. Som til alle lokaler,
skal du også have kørekort til Musikværkstedet. Desuden vejleder vi dig
gerne, hvis du vil planlægge en koncert eller en workshop. To gange
om året afholdes der et møde for alle musikere. Vi holder en hyggelig
aften og drøfter forholdene vedrørende værkstedet, fælles interesser og
fordeler faste øvetider.
Vejledning i Musik: efter henvendelse aftales en individuel tid ved
Jesper Balling Jacobsen (jesper@sdu.de)

Foto
I Aktivitetshuset kan der lånes forskellige spejlreflekskameraer og et
blitzanlæg. Desuden kan du få vejledende introduktioner og et kørekort
til udlån og brug af kameraerne.
Vejledning i Fotoværkstedet: efter henvendelse aftales en individuel
tid ved Marc Rickertsen (marc@sdu.de)
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Træ og metal
I Træ- og Metalværkstedet kan du fremstille, reparere og arbejde med
projekter i træ og metal. Det kan f.eks. være en reol, et skærebræt,
blomsterkasser, en krydderihylde eller en opslagstavle. Du kan høvle
brædder, reparere din cykel eller dreje på drejebænken. Der er åben
vejledning en gang om ugen og desuden emnerelaterede introduktioner
hver anden/tredje uge.
Vejledning i Træ- og Metal: onsdage kl. 17.00 - 19.00
ved Helge Bastiansen (helge@sdu.de)

Medier
I Medieværkstedet kan du klippe dine egne filmmaterialer sammen til en
god film med effekter. Til dette formål findes der forskellige klippeprogrammer fra Windows Movie Maker over Pinnacle Studio til Adobe
Premiere. Derudover kan du bruge Medieværkstedet til at overføre dine
gamle videoer til dvd, dias til digitale billeder og også kassettebånd og
lp’er til cd. Du har mulighed for at få vejledning til brug af de forskellige
apparater og pc-programmer.
Vejledning i Medier: tirsdage kl. 17.00 – 19.00
ved Christian Prasno (christian@sdu.de)

Trykkeri
I Trykkeriet er der mulighed for at designe logoer eller billeder i
programmet Illustrator CS6, skære dem i folier på en skæreplotter og
trykke dem på stof efterfølgende. Både folier og varmepresser står til
rådighed. Der kan også fås vejledning til forskellige projekter som f.eks.
BlåBog eller layout af foldere, postkort og flyere. Derudover er der
mulighed for at samle, skære, hefte, spiralbinde og limbinde papir.
Vejledning i Trykkeriet: onsdage kl. 16:00 - 18:00
ved Marco Knappert (marco@sdu.de)

Serigrafi
I Serigrafiværkstedet kan du printe på papir eller stof i en gammel teknik, der også hedder silketryk eller rammetryk. Marco og Anne hjælper
dig at forberede rammen med fotoemulsion og at layoute og printe motivet, så det kan overføres på rammen vha. belysning. Bagefter kan du
printe i forskellige farver på både stof og papir. Efter vejledningen ved
du, hvordan ramme og motiv forberedes og hvordan du skal arbejde
med de forskellige farver og rengøringen.
Vejledning i Serigrafi: tirsdage kl. 15.00 - 17.00
ved Anne Schneider (anne@sdu.de)
og Marco Knappert (marco@sdu.de)
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Atelier
Vejledning i Atelieret
Tirsdage
Tid:
Underviser:
Tilmelding:

17.00 - 19.00
Anne Schneider og Lise Paulsen
Nej

Hver tirsdag fra kl. 17.00 - 19.00 er der fast vejledning i Atelieret.
Nogle tirsdage tilbyder Anne eller Lise emnerelaterede introduktioner,
som du kan finde i dette program. Alle andre tirsdage er der tid til at
tage kørekort til værkstedet, arbejde på kreative idéer og projekter, få
hjælp i håndtering af værkstedets udstyr og materialer. Bare kig ind, få
en hyggelig snak og bliv inspireret til kreativt arbejde.

Sysleaften
Torsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Tirsdag
Tid:
Underviser:
Tilmelding:

26.01.2017
22.02.2017
22.03.2017
27.04.2017
23.05.2017
19.00 - 21.00
Kirsten Futtrup og Sarah Keppler
Nej

En gang om måneden inviterer Aktivitetshuset til en Sysleaften for
alle håndarbejdsvilde. Her kan du slå dig ned, få en kop kaffe og
småkager, hygge sammen og gå videre med dit håndarbejde. Det er
lige meget om du spinder, strikker, hækler, broderer eller laver andet
håndarbejde. Alle er velkommen til en hyggelig aften, hvor vi hjælper
hinanden og hører på spændende oplæg.

1711 / Skæg- og neglebalsam
Tirsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

31.01.2017
17.00 - 19.00
Anne Schneider
7 EUR Materiale
Ja

Vejledningen til fremstilling af skægbalsam til mænd og neglebalsam
til kvinder henvender sig til både enkeltpersoner og par, der har lyst at
være kreative sammen en aften. Ud af blandt andet så dejlige ingredienser som kokosolie, arganolie og mandelolie, blander og koger
vi kosmetik til skæg og negle og fylder den på små fine dåser. Disse
dekoreres bagefter med folier fra Trykkeriet, så du får din helt unikke og
individuelle kosmetik med hjem.
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1712 / Glasperler for begyndere
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

02.02.2017
09.02.2017
16.02.2017
23.02.2017
18.00 - 21.00
Lise Paulsen
40 EUR + materiale
Ja

På dette kursus får du et indblik i den ældste form for glashåndværk
- nemlig fremstillingen af glasperler. Kurset er for dig, der aldrig har
lavet glasperler før. Du lærer først at lave såkaldte grundperler. Derefter
dekorerer vi perlerne med prikker/dutter i forskellige farver og former,
som kan give perlerne mange forskellige mønstre.

1713 / Broderi for nybegyndere og fortsættere
Lørdag
Tid:
Søndag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:
Medbring:

04.02.2017
09.00 - 17.00
05.02.2017
09.00 - 15.00
Anne Heiberg
47 EUR
Ja
Stof, tråd, sygrej. Medbring gerne egen symaskine, hvis
du vil prøve at sy frit maskinbroderi. Der udsendes mere
information vedr. materialer inden kursusstart.

Lidt inspiration, stof og tråd - mere skal der ikke til, så er du i gang med
et spændende broderi. Vi vil fokusere på nogle udvalgte håndsting til at
prøve af, variere og eksperimentere videre med. Vi vil arbejde med motiver, men også overfladedekoration foruden introduktion til et par sjove
tekstile finesser, som måske kan indgå i dit eget projekt. Har du brug for
oplæring i grundlæggende maskinbroderi, er det også en mulighed.
Vi er åbne for idéer og elsker finurligheder - og ikke mindst den gode
oplevelse ved at fordybe sig i broderiet og se stingene forme sig under
fingrene.

9

Atelier
1714 / Farv dit eget garn
Onsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

08.02.2017
18.00 - 21.00
Rikke Drewes
12 EUR + materiale
Ja

Du er træt af at købe garn til at strikke eller hækle? Så kom på vores
kursus og prøv at farve dit eget dejlige merinogarn! Du vil komme til
at eksperimentere med forskellige farver og blande dem selv, male på
garnet og fiksere det bagefter. Du skal medbringe godt humør og lyst til
at sætte farver ud i livet.

1715 / Filtekursus
Mandag
Tid:
Lørdag
Søndag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

13.02.2017
18.00 - 19.00
25.02.2017
26.02.2017
10.00 - 16.00
Bodil Senn
42 EUR + materiale
Ja

Er du nysgerrig på at arbejde med filt eller har prøvet det før, er du
velkommen at deltage på dette filtekursus. Der vil både være mulighed
for at afprøve nålefiltning og nunofiltning. Du vælger de materialer og
teknikker, du synes bedst om og kan fordybe dig en hel weekend.
Ved nålefiltning filtes ulden sammen med en nål og du kan f.eks. filte
øreringe eller dekoration på en anden overflade. Ved nunofiltning filtes
uld og vævet/strikket stof sammen i vaskemaskine og tørretumbler.
Nunofilt egner sig især til beklædning. Det er meget lækkert materiale
i rigtig god kvalitet, som du kommer til at arbejde med på kurset! Den
første mødegang bruges til at aftale materialebestillinger.

1716 / Flet kurve med plastikbånd
Lørdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

18.02.2017
09.00 - 16.30
Birgit Petersen
22 EUR + 25 DKK materiale
Ja

På dette kursus lærer du at flette en kurv i ”åbent hexagonalflet” af
emballagebånd/plastikbånd. Det er en teknik, hvor man fletter i seks
retninger. Du fletter en trekantet skål, som enten er færdig, eller du kommer så langt med den, at du selv kan gøre den færdig derhjemme.
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1717 / Montering af glasperler
Tirsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

28.02.2017
17.00 - 19.00
Lise Paulsen
Materiale
Ja

Har du lavet eller købt glasperler og ved ikke, hvad du skal gøre med
dem nu? Så er du rigtig på denne vejledning hos Lise. Hun vil vise dig,
hvordan du kombinerer glasperler med andre smykkedele og monterer
dem til at være øreringe, halskæder eller ringe.

1718 / Glaskursus
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

09.03.2017
16.03.2017
23.03.2017
18.00 - 21.30
Lise Paulsen
37 EUR + materiale
Ja

Udfold din kreativitet med et kursus i glaskunst. Du lærer de grundlæggende teknikker som fusing og slumping og arbejder med både
bullseye-glas og float-glas. Du får mulighed for at designe dine egne
skåle, lysestager, huse, sjove figurer eller smykker.

1719 / Abstrakt maleri
Lørdag
Søndag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:
Medbring:

11.03.2017
12.03.2017
09.00 - 15.30
Verner Brems
42 EUR
Ja
Farverne Process Magenta, Process Yellow, Process
Cyan og Titan Hvid. Desuden pensler, lærreder eller
masonit i f.eks. størrelserne 40 x 50 eller 50 x 60 cm,
gamle klude, maletape og arbejdstøj.

Weekend med fordybelse og fart på penslen. Processer med ekspressivt og eksperimenterende maleri. Vi skal arbejde med opgaver i
abstraktioner, male stemninger og poetiske farvesymfonier, idéudvikle
på non-figurationer i farverige paletter og ”oversætte” det poetiske
billede til det fortællende maleri. Lyder det abstrakt? Det er det også.
Verner Brems vil guide dig med pensel og dyb stemmeføring gennem
akrylmaleriets mange kringelkroge i løbet af weekenden.
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1720 / Sy tilbehør til dig selv eller dit hjem
Lørdag
Tid:
Søndag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:
Medbring:

25.03.2017
09.00 - 17.00
26.03.2017
09.00 - 15.00
Anne Heiberg
47 EUR
Ja
Stof, sager til pynt, almindeligt sygrej. Medbring gerne
egen symaskine, hvis du har en, ellers kan du låne.
Der udsendes mere information vedr. materialer inden
kursusstart.

Hvad vil du gerne sy i eget design? Tørklæde, store eller små tasker,
tekstil beholder, bordløber, pude, dækkeserviet, brødkurv, toiletpung, et
sjovt tøjdyr, et fint etui… eller noget helt andet? Kom på kursus og få inspiration eller medbring en egen idé og lær måske et par nye teknikker.
Vi er åbne for at sy i forskellige materialer - alle slags stoffer, voksdug,
tyndt skind og som noget særligt - det nye tekstile kork-materiale.
Vi arbejder på hele designprocessen og tænker på materialer, faconer,
størrelser, mønstre og ideer til dekorationer. Dermed har du, udover
hvad du når at sy i weekenden, også masser af idéer med hjem til de
næste modeller

1721 / Vikingesmykker
Tirsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

28.03.2017
17.00 - 19.00
Lise Paulsen
Materiale
Ja

Du får vist, hvordan du fremstiller et armbånd eller en halskæde efter
eget valg med en gammel teknik, som vikingerne allerede brugte. Du
lærer de grundlæggende teknikker til at lave kongekæde og dronningekæde. Du kan selv vælge, om du vil arbejde i sølv, bronze eller
kobber. Efter introduktionen er du i stand til at fremstille egne armbånd
og kæder og foretage det rette materialevalg.
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1722 / Glasperler til foråret
Lørdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

22.04.2017
10.00 - 16.00
Birgitte Ekholm Gaarsted
22 EUR + materiale
Ja

Vi vil hygge os med at lave forskellige forårsperler med temaet blomster.
Vi starter med en primitiv blomst, hvor det varme glas skæres med en
saks. Herefter vil vi lave runde perler, med blomster inde i selve perlen,
og perler, hvor blomsterne sidder uden på perlen. Vi vil også lave
perler med form som en lille blomst og lave små grønne blade.

1723 / Sandblæsning af glasskilte
Tirsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

25.04.2017
17.00 - 19.00
Anne Schneider og Marco Knappert
Materiale
Ja

Ordsprog er meget moderne. De findes på krus, rygsække, T-shirts og
nu også på glasskilte. Du medbringer dine yndlingsordsprog og sammen med Marco designer du dem på folie. Bagefter klistres folien på et
stykke glas, der med hjælp fra Anne sandblæses i Træ- og Metalværkstedet. Når du er færdig, pilles folien af, der bores et hul i glasset og
de færdige skilte dekoreres med perler, smykkedele og en snor, så du
kan hænge dem op derhjemme.

1724/Portrætmaleri med et tvist
Lørdag
Søndag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:
Medbring:

29.04.2017
30.04.2017
09.00 - 15.30
Verner Brems
42 EUR
Ja
Farverne Process Magenta, Process Yellow, Process
Cyan og Titan Hvid. Desuden pensler, lærreder eller
masonit i f.eks. størrelserne 40 x 50 eller 50 x 60 cm,
gamle klude, maletape og arbejdstøj.

Kurset følger op på tidligere kurser i ekspressivt portrætmaleri og bruger
abstrakte tilgange og øvelser til det eksperimenterende portrætmaleri.
Der benyttes forskellige portrætteknikker, og øvelserne spænder fra
naturalistiske gengivelser til poetiske og fortællende fabuleringer. Verner
Brems har bl.a. afholdt portrætkurser på Kunstmuseet Trapholt og ARoS
Aarhus Kunstmuseum i Danmark.
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1725 / Flettede tasker i papir
Onsdag
Onsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

03.05.2017
10.05.2017
18.00 - 21.00
Lise Paulsen
22 EUR
Ja

På dette kursus lærer du teknikken at flette tasker i papir. Vi øver os på
et penalhus i størrelsen 20 x 12 cm og farverne bestemmes alt efter papiret. På første mødedag er papiret tilskåret og du kan gå i gang med
at tape og flette det. På anden mødedag lærer du at sætte penalhuset
sammen og afslutte det.

1726 / Sy undertøj til hele familien
Lørdag
Søndag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:
Medbring:

06.05.2017
07.05.2017
11.00 - 16.00
Charlotte Munch
32 EUR + materiale
Ja
Symaskine, saks, stof og papir, jersey, tråd,
mønsterpapir, elastik og evt. mønstre.

På dette kursus vil ”Moster Lotte” undervise i syning af undertøj. Du har
mulighed for at sy næsten alt fra trusser, hipster til damer og piger til
boxer tights til mænd og drenge. Og selvfølgelig bh’er. Hvis du vil sy
bh’er skal du være noget rutineret i at sy, det kræver præcision. Bh’er
syes i specielle materialer, som du har mulighed for at købe på kurset,
ligesom mønstre til andet undertøj. Trusser og boxer tights kan syes af
almindelig jersey og er skønt til brug af rester.
Send en mail inden kurset til cmunch71@gmail.com, så Charlotte ved,
hvilke materialer du har brug for.
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1727 / Notesbøger og små tasker af kork
Tirsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

30.05.2017
17.00 - 19.00
Anne Schneider
Materiale
Ja

Kork vindes ikke kun fra træer for at skaffe os flaskepropper, det kan
også bruges til at klippe og sy i det eller til at lime det på andre overflader. I denne vejledning viser Anne dig, hvordan du kan skære i kork
og enten lime det rundt omkring en notesbog som omslag eller sy det
i hånd til en lille taske med filt som for. Du bestemmer selv, hvordan du
vil dekorere tasken og notesbogen (f.eks. med kridtfarve) og med hvilke
størrelser du vil arbejde.

1728 / Batik af stof/tøj
Tirsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

20.06.2017
17.00 - 19.00
Anne Schneider
Materiale
Ja

På denne introduktion lærer du at farve dit tøj eller stof i batik. Anne vil
vise dig forskellige teknikker i at binde stoffet sammen og hvilke resultater de giver. Bagefter binder du selv knuder på dit tøj og farver det i
den ønskede farve. Når du har løst knuderne efter farvningen, skal tøjet
lige vaskes i vaskemaskinen og så er det færdigt!
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Sprog
1729 /Tyskkursus for begyndere med
lidt kendskab
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

31.01.2017
07.02.2017
21.02.2017
28.02.2017
07.03.2017
14.03.2017
21.03.2017
28.03.2017
04.04.2017
19.00 - 21.00
Dan Albertsen
65 EUR
Ja

Velkommen til tysk! Du har allerede haft lidt tysk, men vil gerne udvide
dine tyskkundskaber sammen med andre?
Vi lærer ’Redewendungen’ og læser tekster, der beskæftiger sig med
tysk kultur og tyske samfundsforhold. Undervisning i grammatik vil indgå
i det omfang, grammatikken er nødvendig for forståelsen.

1730 / Spansk for begyndere med lidt kendskab
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

08.02.2017
15.02.2017
22.02.2017
01.03.2017
08.03.2017
15.03.2017
22.03.2017
29.03.2017
18.00 - 19.30
Ana Esteban
42 EUR + 80 EUR for lærebøger
Ja

Lær spansk på niveau 2 - begyndere med lav forudgående kendskab
HOLD 2 - Spansk niveau 1 (EU standard A1.1)
100 % på spansk. Vi arbejder med bogen En Vivo - tekstbog og En
vivo - øvebog fra kap. 5/6. Der arbejdes også med andet materiale
og øvelser, som underviseren uddeler.
Ana Esteban kommer fra Saragossa/Spanien og er uddannet i filologi
og sprogvidenskab. Hun er bosat i Flensborg og har bl.a. undervist
spansk på Syddansk Universitet i Sønderborg. P.t. arbejder hun som
spansklærer på HLA (Die Flensburger Wirtschaftsschule).
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1731/Dansk samtalesalon
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

09.03.2017
16.03.2017
23.03.2017
30.03.2017
06.04.2017
27.04.2017
04.05.2017
11.05.2017
17.00 - 18.30
Karin Schwarz
45 EUR
Ja

Kurset henvender sig til fremmedsprogede på højt niveau og er en
kombination af danskkursus og samtale. Målsætningen er, at du udvider
dit ordforråd, lærer at tale dansk mere bevidst, får nuancerne med og
øver dig i at tale sproget sammen med andre. Vi læser artikler, arbejder
med grammatik omkring udvalgte temaer og fordyber dem bagefter i
en samtalesalon og gennem fællessang. Desuden tager vi sammen på
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, hvor vi øver os i informationssøgning.
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Trykkeriet
Vejledning i Trykkeriet - T-shirts, Illustrator, Design
Onsdage
Tid:
Underviser:
Tilmelding:

16.00 - 18.00
Marco Knappert
Nej

Hver onsdag fra kl. 16.00 - 18.00 er der fast vejledning i Trykkeriet. I
den tid kan du komme og tage kørekort til Trykkeriet, du kan få hjælp til
at trykke noget på en T-shirt eller layoute en bilfolie, du kan snakke med
andre om layout af plakater eller design af ting, og du kan få hjælp i
brug af Illustrator. Bare kig ind, få en hyggelig snak og kom videre med
dine idéer.

Vejledning i Serigrafi
Tirsdage
Tid:
Underviser:
Tilmelding:

15.00 - 17.00
Marco Knappert og Anne Schneider
Nej

Hver tirsdag fra kl. 15.00 - 17.00 er der fast vejledning i værkstedet
for serigrafi (Multirum). I Serigrafiværkstedet kan du printe på papir
eller stof i en gammel teknik, der også hedder silketryk eller rammetryk.
Marco og Anne hjælper dig at forberede rammen med fotoemulsion
og at layoute og printe motivet, så det kan overføres på rammen vha.
belysning. Bagefter kan du printe i forskellige farver på både stof og
papir. Efter vejledningen ved du, hvordan ramme og motiv forberedes
og hvordan du skal arbejde med de forskellige farver og rengøringen.
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Foto
1732 / Aktis fotoklub
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Tid:
Underviser:
Tilmelding:
Medbring:

22.02.2017
26.04.2017
21.06.2017
18.00 - 20.00
Marc Rickertsen
Ja
Dit kamera

Vær med i Aktis fotoklub! Der er den garvede amatør, der er den lidt
usikre ”begynder”, der er ham eller hende med det lidt dyrere isenkram,
og dem med det helt almindelige kamera - men et har vi alle tilfælles:
Vi kan lide at fotografere og se billeder. I Aktis fotoklub deler vi gerne
ud af vores viden, lærer hinanden tricks, store som små, giver hinanden
inspiration når vi viser vores billeder og deler vores billedsyn. Ud over
dette kan vi også gerne snakke om teknik og får gode råd med på
vejen i forbindelse med køb/lån af nyt fotoudstyr.
Find Aktis fotoklub også på facebook!

1708 / Fotokursus for børn og voksne
Du og dit spejlreflekskamera
Onsdag
Tid:
Underviser:
Tilmelding:
Medbring:

31.05.2017
17.30 - 19.30
Marc Rickertsen
Ja
Dit spejlreflekskamera med hukommelseskort

Kurset henvender sig til børn fra 12-13 år og voksne, der har investeret
i et spejlreflekskamera. I håb om at tage nogle flotte og professionelle
billeder opdager du nu, at det ikke er lige så nemt, som du havde troet.
På kurset lærer du, hvordan man stiller fokus, arbejder med skarpe og
uskarpe billeder, og hvordan belysningen virker. Alle spørgsmål må
stilles. Du bliver ikke professionel fotograf på kurset, men du vil lære de
grundlæggende principper, som alle professionelle gør brug af. Du vil
blive klogere på, hvordan dit kamera kan bruges manuelt, og dermed
tage bedre billeder.
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Lyd/Musik
Musikermøde
Onsdag, den 15. marts 2017 kl. 18.30 - 20.30
Aktivitetshusets halvårlige musikermøde for alle øvelokalets brugere,
men også for dig, der gerne vil få en fast øvetid i Aktivitetshusets
musiklokale.

1734 / Kørekort til Lydstudiet
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Tid:
Underviser:
Tilmelding:

15.02.2017
15.03.2017
17.05.2017
14.06.2017
16.00 - 19.00
Jesper Balling Jacobsen
Ja

Vil du gerne lave brug af Aktivitetshusets lydstudie på egen hånd og
lære at optage musik, lyde m.v.? Og vil du gerne eksperimentere med
optagelsesanlæggets funktioner, så tag et kørekort hos værkstedslederen
Jesper på de nævnte dage.
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IT/Medier
Medievejledning - Grafik og video
Tirsdage
Tid:
Underviser:
Tilmelding:

17.00 - 19.00
Christian Prasno
Nej

Hver tirsdag fra kl. 17.00 - 19.00 tilbyder Christian vejledninger i
Medieværkstedet. I den tid kan du få hjælp til videoredigering og lærer
at arbejde med videoteknikker. Dertil hører arbejdet med klippeprogrammer, som f.eks. Premiere. Og du kan lære at arbejde med effekter
(After Effects, greenscreen), lyssæt, Aktivitetshusets kameraer og lyden.
Christian hjælper dig også gerne med layout og billedbehandling, så
hvis du har spørgsmål til InDesign, DTP, Illustrator eller Photoshop, kigger
du bare ind.

1736/Aktis Seniorklub
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Tid:
Underviser:
Tilmelding:

19.01.2017
02.02.2017 (iPad/tablets)
16.02.2017
02.03.2017 (iPad/tablets)
16.03.2017
30.03.2017 (iPad/tablets)
04.05.2017
18.05.2017 (iPad/tablets)
01.06.2017
16.00 - 18.00
Marc Rickertsen
Ja

Aktis Seniorklub er et tilbud for alle på 50+, der har brug for hjælp til
små IT-opgaver. Kan du ikke finde rundt i mobiltelefonens menuer? Vil
du gerne sende sms’er og e-mails? Har du et spørgsmål til et computerprogram? Eller vil du vide noget om din iPad/tablet? Så kom forbi med
dit tekniske udstyr og få hjælp hos Marc! Der vil være kaffe og kage for
1 EUR, og du må også bare komme for at få en hyggelig snak.
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1735/Digitale medier 50+
Onsdag
Onsdag
Tid:
Underviser:
Tilmelding:
Medbring:

29.03.2017
05.04.2017
17.00 - 19.00
Marc Rickertsen
Ja
Din mobiltelefon, ipad/tablet, bærbar

Hvad er egentlig Pinterest, Whatsapp, KindleApp og Instagram? Hvad
kan man bruge Facebook, Google Maps/Apple Maps og YouTube til,
og hvad sker der egentlig med mine personlige dataer? Dette kursus
henvender sig til alle, som er interesseret i at lære mere om de digitale
medier. Der bliver vist hvordan de forskellige overflader virker og programmerne fungerer. Vi snakker om de forskellige muligheder og den
praktiske anvendelse i dagligdagen og får tid til en spørgerunde.

1737 / Overspil dine gamle vhs til dvd
Onsdag
Tid:
Underviser:
Tilmelding:

15.03.2017
18.00 - 20.00
Bjarne Truelsen
Ja

På denne introduktion får du mulighed for at redde dine gamle vhsbånd ved at overspille dem til dvd. Derved kan du også fremover se
de gamle film på dit tv. Du får en introduktion til værktøjet og kan så
selvstændigt overspille dine film.

1738 / Lav dias om til digitale billeder
Onsdag
Tid:
Underviser:
Tilmelding:

26.04.2017
18.00 - 20.00
Bjarne Truelsen
Ja

Har du dias derhjemme, som du kunne tænke dig at få som digitale
billeder, så du kan se dem på din computer eller få dem fremkaldt? Vi
har en diascanner, der kan scanne dine diakassetter med 36 billeder.
På denne introduktion lærer du, hvordan du kan bruge scanneren.

1739 / Overspil kassettebånd og lp’er til cd
Onsdag
Tid:
Underviser:
Tilmelding:

31.05.2017
18.00 - 20.00
Bjarne Truelsen
Ja

På introduktionen lærer du, hvordan du på en nem måde kan overspille
dine kassettebånd og lp’er til cd. Du kan overspille dine plader direkte
på cd uden at bruge en computer, og du kan overspille med et computerprogram, der endda forbedrer kvaliteten.
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Danmark
1740 / Tips og tricks, når du flytter til Danmark
Onsdag
Tid:
Sted:
Arrangør:
Tilmelding:

10.05.2017
18.00
Aktivitetshuset, Norderstr. 49, Flensborg
Grænseforeningen Ungdom
Ja

Overvejer du at flytte til Danmark? Skal du begynde på et nyt studie i
Danmark?
Vi ved, at det kan være et stort skridt at flytte hjemmefra, og særligt når
det er til et andet land. Derfor har Grænseforeningen Ungdom sammensat et kursus til dig, hvor du kan lære om alt det, du har brug for at
vide! Du får bl.a. styr på SU, boligstøtte og Skat m.m., og vores danske
og sydslesvigske førstehåndsvidner giver dig et indblik i Danmarks studiebyer, universiteter, studielivet, og hvordan det er at flytte hjemmefra.
Målet er, at du er godt klædt på og undgår at lave de værste fejl, når
du flytter hjemmefra. Samtidigt vil vi forsøge at give dig nogle kontakter
i din nye studieby! Så kom forbi til en hyggelig aften, hvor Grænseforeningen også vil byde på aftensmad!

1741 / Tips og tricks, når du flytter til Danmark
Torsdag
Tid:
Sted:
Arrangør:
Tilmelding:

11.05.2017
18.00
Slesvighus, Lollfuß 89, Schleswig
Grænseforeningen Ungdom
Ja

Overvejer du at flytte til Danmark? Skal du begynde på et nyt studie
væk hjemmefra?
Vi ved, at det kan være et stort skridt at flytte hjemmefra, og særligt når
det er til et andet land. Derfor har Grænseforeningen Ungdom sammensat et kursus til dig, hvor du kan lære om alt det, du får brug for at
vide! Du får bl.a. styr på SU, boligstøtte og Skat m.m., og vores danske
og sydslesvigske førstehåndsvidner giver dig et indblik i Danmarks studiebyer, universiteter, studielivet, og hvordan det er at flytte hjemmefra.
Målet er, at du er godt klædt på og undgår at lave de værste fejl, når
du flytter hjemmefra. Samtidigt vil vi forsøge at give dig nogle kontakter
i din nye studieby! Så kom forbi til en hyggelig aften, hvor Grænseforeningen også vil byde på aftensmad!
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Mad
1742 / Udflugt til Johannsen Rum
Onsdag
Tid:
Arrangør:
Pris:
Tilmelding:

15.02.2017
13.45 - 15.30
Aktivitetshuset
6 EUR
Ja

Flensborg har en lang tradition som ”Rum-Stadt”. Denne historie vil vi
gerne kigge nærmere på ved en udflugt til Johannsen Rum. Vi mødes
kl. 13.45 på Akti og går sammen til Rumhaus i Mariegade nr. 6. Her
kommer vi til at se en præsentation (dansk) og høre et oplæg (tysk) om
Flensborg som ”Rum-Stadt”, produktionen af rom fra planten til produktet
og husets historie i Mariegade. Derefter ser vi på produktionsstedet og
kommer til at smage på tre romsorter og lærer, hvad det specielle er
ved rommen fra Flensborg.

1743/Madlavning 50+
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

22.02.2017
15.03.2017
29.03.2017
26.04.2017
10.05.2017 (vi mødes på Akti)
17.05.2017 (vi mødes på Akti)
31.05.2017
09.30 foran Klosterbäckerei (Søndertorv)
Herbert Cordsen
Ca. 5 EUR per gang
Ja

Under Herbert Cordsens erfarne vejledning får personer på 50+
mulighed for at lave mad og spise sammen. Vi mødes kl. 09.30 foran
Klosterbäckerei ved Søndertorv (Südermarkt) og køber friske madvarer
på torvet. Sammen går vi så en tur til Aktivitetshuset, tilbereder maden
og hygger med at spise sammen. Dette forår sætter vi fokus på typiske
forårsgrøntsager som asparges og vil bage både brød og kager.
Bemærk, at vi mødes direkte på Akti den10.05. og 17.05. for at sætte
gang i bageriet.

24

1744 / Sund og nem mad for alle
Lørdag
Lørdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

25.02.2017
25.03.2017
10.00 - 16.00
Lena Baute
40 EUR + 20 EUR for råvarer
Ja

Mange tror, at madlavning er ensbetydende med en langvarig og dyr
proces, og at det alligevel altid er det samme. Hvis du tror det, er du
rigtig på Lenas kursus og klar til en lille ekskursion i madlavningens
verden! Den er fuld af spændende idéer, tips og tricks og det vigtigste,
masser af dejlig, hurtig og sund mad.
I mødes på Akti og forbereder morgenmad sammen. Derefter går I på
torvet og handler til frokosten, som så bliver tilberedt og nydt sammen
på Akti.

25

Træ og metal
1745 / Fedtkugle-snack til fugle
Onsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

21.09.2016
17.00 - 19.00
Helge Bastiansen
Materiale
Ja

På denne introduktion hjælper Helge både børn og voksne at bygge
en fedtkugle-snack. Du kommer til at udmåle træet og save det til.
Bagefter skal det bygges sammen og males i de rigtige farver. Så snart
fedtkuglen hænger, kan de små fugle gå i gang med at spise en lille
vinter-snack.

1746 / Skæring af passepartout
Onsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

15.02.2017
17.00 - 19.00
Helge Bastiansen
Materiale
Ja

Helge giver dig en grundig introduktion i Aktivitetshusets passepartoutskærer, så du fremover er i stand til at tilskære dine passepartouter på
egen hånd.

1747 / Billedindramning
Onsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

22.02.2017
17.00 - 19.00
Helge Bastiansen
Materiale
Ja

På introduktionen får du hjælp til at ramme dine billeder. Du vil lære,
hvilke lister der findes, hvordan rammen saves til og bygges sammen.
Desuden får du en introduktion i at skære glas, sætte det i og få billedet
sat i.
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1748 / Etagere af beton
Onsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

22.03.2017
17.00 - 19.00
Helge Bastiansen
Materiale
Ja

Helge viser dig på introduktionen, hvordan du blander beton rigtig
sammen, så du kan lave egne tallerkner ud af det til en etagere. Efter at
have fyldt betonen i de rigtige fade, skal de tørre. En uge senere er du
med igen og lærer så at bore huller i tallerknerne, så etagere-holderne
kan monteres.

1749 / Etagere af porcelæn
Onsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

29.03.2017
17.00 - 19.00
Helge Bastiansen
Materiale
Ja

Til introduktionen medbringer du selv service bestående af tre dele og
får hjælp til at samle dem sammen til en etagere. Helge viser dig, hvordan du borer huller i porcelæn og sætter etagere-holderen i. Fremover
kan du servere småkager, frugt og slik i tre etager og begejstre dine
gæster med en selvlavet etagere.

1750 / Fyrfadslys af træ og vinflaske
Onsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:
Medbring:

26.04.2017
17.00 - 19.00
Helge Bastiansen
Materiale
Ja
en tom glasflaske

På denne introduktion bygger du et fyrfadslys af træ og glas. Først lærer
du at skære bunden af en glasflaske. Så tager du en træstump i den
rigtige tykkelse og længde og saver den til, så fyrfadslyset kan sidde
i midten af træet og glasflasken sættes ovenover lyset. Lyset får luft
forneden, så det ikke kommer til at blafre.
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1751 / Hexagonreoler
Onsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

17.05.2017
17.00 - 19.00
Helge Bastiansen
Materiale
Ja

Hexagonreoler kan bygges i lille og stor, de kan dekoreres med
bagvæg og maling eller forblive enkle i udseendet. Hos Helge lærer du
på denne introduktion, hvordan målene skal tages til en hexagonreol,
hvordan træet skal saves til og hvordan man monterer skrå kanter, så
reolerne kan holde til både tunge blomster eller små dekorationer.

1752 / Slibe knive og værktøj
Onsdag
Tid:
Underviser:
Tilmelding:

07.06.2017
17.00 - 19.00
Helge Bastiansen
Ja

Medbring dine egne knive og dit eget værktøj, der ikke længere
er skarpt nok til at arbejde fornuftigt med det. Du får vist, hvordan
TORMEK-slibemaskinen fungerer og kan derefter slibe dit grej selv. Du
vil kunne mærke med det samme, hvor dejligt det er at arbejde med
skarpt værktøj både i køkkenet og i værkstedet.
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1754 / Farvning af papir
Mandag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

06.03.2017
16.00 - 18.00
Anne Schneider
Materiale
Ja

På denne introduktion lærer du at farve japansk papir i den såkaldte
”Shibori-teknik”. Du folder papiret i bestemte former, som Anne kommer
til at vise dig. Så skal det suge vand og bagefter lægges det i batikfarver. Så snart det har suget farve, tages papiret op igen og hænges
til at tørre. Papiret kan du bagefter bruge til postkort, brevpapir eller
kuverter. Husk at tage tøj på, der kan tåle farveklatter!

1753 / Bogstaver i beton
Mandag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

13.03.2017
16.00 - 18.00
Helge Bastiansen
Materiale
Ja

Bogstaver i beton kan både laves af børn og voksne. Ved tilmeldingen
meddeler du allerede, hvilke bogstaver du har brug for til introduktionen. Så lærer Helge dig at blande beton og åbne bogstaverne på
den ene side, så du kan fylde betonen i. Efter nogle dages ventetid,
hvor betonen skal tørre, kan du pille pappen fra og lige slibe kanterne
af bogstaverne, så de ser fine ud. Bagefter har du en flot selvlavet
dekoration til dit hjem!
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Kursusoversigt
Flet kurve med plastikbånd

Januar

18.02.2017 kl. 09.00 - 16.30

Aktis Seniorklub

Billedindramning

19.01.2017 kl. 16.00 - 18.00

22.02.2017 kl. 17.00 - 19.00

Fedtkugle-snack til fugle

Madlavning 50+

25.01.2017 kl. 17.00 - 19.00

22.02.2017 kl. 09.30

Sysleaften

Aktis fotoklub

26.01.2017 kl. 19.00 - 21.00

22.02.2017 kl. 18.00 - 20.00

Skæg- og neglebalsam

Sysleaften

31.01.2017 kl. 17.00 - 19.00

22.02.2017 kl. 19.00 - 21.00

Tyskkursus for begyndere med lidt kendskab

Sund og nem mad for alle

31.01./07.02./21.02./28.02./07.03./14.03.
/21.03./28.03./04.04.2017 kl. 19.00 - 21.00

Montering af glasperler

28.02.2017 kl. 17.00 - 19.00

Februar

Marts

Aktis Seniorklub

02.02.2017 kl. 16.00 - 18.00

Aktis Seniorklub

02.03.2017 16.00 - 18.00

Glasperler for begyndere

02.02./09.02./16.02./23.02.2017
kl. 18.00 - 21.00

Farvning af papir

Broderi for nybegyndere og fortsættere

Dansk samtalesalon

06.03.2017 kl. 16.00 - 18.00

04.02.2017 kl. 09.00 - 17.00
05.02.2017 kl. 09.00 - 15.00

09.03./16.03./23.03./30.03./06.04./27.04.
/04.05./11.05.2017 kl. 17.00 - 18.30

Spansk for begyndere med lidt kendskab

08.02./15.02./22.02./01.03./08.03./15.03.
/22.03./29.03.2017 kl. 18.00 - 19.30

Farv dit eget garn

08.02.2017 kl. 18.00 - 21.00

Filtekursus

13.02.2017 kl. 18.00 - 19.00
25.02./26.02.2017 kl. 10.00 - 16.00

Udflugt til Johannsen Rum

15.02.2017 kl. 13.45 - 15.30

Kørekort til Lydstudiet

15.02.2017 kl. 16.00 - 19.00

Skæring af passepartout

15.02.2017 kl. 17.00 - 19.00

Aktis Seniorklub

16.02.2017 kl. 16.00 - 18.00

30

25.02./25.03.2017 kl. 10.00 - 16.00

Glaskursus

09.03./16.03./23.03.2017 kl. 18.00 - 21.30

Abstrakt maleri

11.03./12.03.2017 kl. 09.00 - 15.30

Bogstaver i beton

13.03.2017 kl. 16.00 - 18.00

Madlavning 50+

15.03.2017 kl. 09.30

Kørekort til Lydstudiet

15.03.2017 kl. fylder
16.00 - 19.00
Aktivitetshuset
25 år

Overspil dine gamle vhs til dvd
15.03.2017 kl. 18.00 - 20.00

Aktis Seniorklub
Kom forbi,
vær med, hold fest!
16.03.2017 kl. 16.00 - 18.00
Åbne værksteder
Etagere af beton
22.03.2017 kl. 17.00 - 19.00
Vær med til at fejre dit kulturhus!

Sysleaften

Sy undertøj til hele familien

Sy tilbehør til dig selv eller dit hjem

Madlavning 50+

22.03.2017 kl. 19.00 - 21.00
25.03.2017 kl. 09.00 - 17.00
26.03.2017 kl. 09.00 - 15.00

Vikingesmykker

06.05./07.05.2017 kl. 11.00 - 16.00
10.05.2017 kl. 09.30

Tips og tricks, når du flytter til Danmark

28.03.2017 kl. 17.00 - 19.00

10.05.2017 kl. 18.00 (Aktivitetshuset)
11.05.2017 kl. 18.00 (Slesvighus)

Madlavning 50+

Madlavning 50+

29.03.2017 kl. 09.30

17.05.2017 kl. 09.30

Etagere af porcelæn

Kørekort til Lydstudiet

29.03.2017 kl. 17.00 - 19.00

17.05.2017 kl. 16.00 - 19.00

Digitale medier 50+

Hexagonreoler

29.03./05.04.2017 kl. 17.00 - 19.00

17.05.2017 kl. 17.00 - 19.00

Aktis Seniorklub

Aktis Seniorklub

30.03.2017 kl. 16.00 - 18.00

April
Glasperler til foråret

22.04.2017 kl. 10.00 - 16.00

Sandblæsning af glasskilte

25.04.2017 kl. 17.00 - 19.00

Madlavning 50+

26.04.2017 kl. 09.30

Fyrfadslys af træ og vinflaske
26.04.2017 kl. 17.00 - 19.00

18.05.2017 kl. 16.00 - 18.00

Sysleaften

23.05.2017 kl. 19.00 - 21.00

Notesbøger og små tasker af kork
30.05.2017 kl. 17.00 - 19.00

Madlavning 50+

31.05.2017 kl. 09.30

Fotokursus for børn og voksne
31.05.2017 kl. 17.30 - 19.30

Overspil kassettebånd og lp’er til cd
31.05.2017 kl. 18.00 - 20.00

Lav dias om til digitale billeder
26.04.2017 kl. 18.00 - 20.00

Juni

Aktis fotoklub

Aktis Seniorklub

26.04.2017 kl. 18.00 - 20.00

01.06.2017 kl. 16.00 - 18.00

Sysleaften

Slibe knive og værktøj

27.04.2017 kl. 19.00 - 21.00

07.06.2017 kl. 17.00 - 19.00

Portrætmaleri med et tvist

Kørekort til Lydstudiet

29.04./30.04.2017 kl. 09.00 - 15.30

Maj
Flettede tasker i papir

03.05./10.05.2017 kl. 18.00 - 21.00

14.06.2017 kl. 16.00 - 19.00

Batik af stof/tøj

20.06.2017 kl. 17.00 - 19.00

Aktis fotoklub

21.06.2017 kl. 18.00 - 20.00

Aktis Seniorklub

04.05.2017 kl. 16.00 - 18.00
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Workshop og foredrag om islandsk strik
24.02.2017
Læsefestival
06. - 18.03.2017
Påskefest på Flensborg Bibliotek
08.04.2017
72.5 hours Schlachthof
02. - 04.06.2017
Dockyard Festival
04.06.2017
New Stars Contest
09.06.2017
Årsmøde
09. - 11.06.2017
Aktis Sommerfest
21.07.2017

www.aktivitetshuset.de

