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Vi nærmer os uge 8, hvilket vil sige, at de fleste af holdene holder vinterferie i den kommende uge. 

Din underviser har givet besked på holdet, hvis der ekstraordinært undervises i uge 8.  

 

Der er sendt indkaldelse til den årlige generalforsamling ud til alle for et par dage siden. Har du lyst 

at møde bestyrelsen, som de sidste år har lagt rigtig mange kræfter i at få Skovbo Aftenskole 

Forening til at blomstre op, så kom og vær med mandag d. 25. februar 2019 kl. 19.  

I år afholdes generalforsamlingen i Aktivitetshuset på Møllevej 11 i Borup. 

Alle valgbare i bestyrelsen stiller op til genvalg, men vi har plads til et bestyrelsesmedlem mere. 

 

Onsdag d. 27/2 og d. 6/3 kl. 19-21.30 er der mulighed for gratis at prøve knipling på det 

nuværende kniple-hold på Ellebækskolen i Gørslev. Har du lyst at prøve, eller kender du nogen, 

som kunne være interesseret, er det bare om at tilmelde sig direkte hos vores underviser, Benthe 

Larsen på tlf. 4215 2818. Pladserne tildeles efter ”først til mølle” princippet. 

 

I marts er der stadig ledige pladser på de 3 workshops vi har på programmet i Borup Kulturhus: 

Balance fra liggende til stående – Yoga workshop d. 1. marts kl. 16.30-19.30 

Introduktion til Meditation d. 9. marts kl. 10.00-13.15 

Armbalance og omvendte stående asanas d. 31. marts kl. 9.00-12.00 

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag d. 12. maj, hvis du er interesseret i at komme med til 

rundvisning på Svenstrup Gods med Godsejer Christian Wedell-Neergaard som rundviser. 

Arrangementet bliver slået op på hjemmesiden i meget nær fremtid.         
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Mobil: 28 91 53 85 (læg venligst besked hvis jeg ikke svarer) 

www.skovbo.aftenskole.dk 

 

Du kan afbestille nyhedsbrevet ved at sende en mail til skovbo@aftenskole.dk med teksten ”afmeld nyhedsmail” 

 


