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Lige om lidt tager vi hul på november, og dermed også på en 

masse hyggelige indendørs aktiviteter. Først og fremmest 

endnu et af de skønne chokoladekurser med Niels Hvenegaard som instruktør. Lørdag d. 9. 

november kan du stadig nå at komme med på det 5 timer lange og intensive kursus, som giver dig 

adgang til et væld af hemmelighederne bag hjemmelavede chokolader, fremstillet af de 

ypperligste råvarer. Kursus 19143 

Skovbo Aftenskoles bestyrelse har glædet sig meget til at invitere til et helt specielt foredrag om 

Benny Andersen, der var en fantastisk forfatter og livsklog mand. Hvor mange gange har vi ikke 

alle gået og nynnet med på ”Åh, hvilken morgenstund...” Den og andre af Benny Andersens 

dejlige sangtekster kommer vi til at synge sammen i Aktivitetshuset Borup, når vi tirsdag d. 26. 

november kl. 19 inviterer til foredrag, oplæsning og fællessang v. Karen Bryel Hansen. Karen, som 

i 17 år var forstander for Haslev Idræts Efterskole er en fantastisk fortæller, som vil skabe et 

levende portræt den folkekære forfatter, digter og pianist.  

Entré inkl. kaffe/te og kage 50 kr. Kursus 19700 

Husk vi igen i denne sæson har rigtig mange dejlige inspirerende små-kurser på nogle få timer på 

programmet i Borup Kulturhus. Både meditation og mange forskellige skønne Yoga-kurser, som 

giver udfordring, afspænding eller ro i krop og sjæl, afhængig af hvilke kurser der vælges. Find dem 

alle på hjemmesiden under Meditation eller Yoga korte workshops. 

Tilmelding til holdene / arrangementerne på hjemmesiden:  www.skovbo.aftenskole.dk   

Søndag d. 17.november er der Åbent Hus i Borup Kulturhus. Læs mere på den vedhæftede 

invitation. Som medlem af Skovbo Aftenskole Forening får du rabat på koncert/spisning om 

aftenen, hvis du tilmelder dig hos mig senest d. 11. november. Send en mail, sms eller ring (læg 

evt. besked), hvis du vil bestille billetter. Jeg skal bruge navn og antal billetter for at kunne 

reservere til rabat-prisen. Billetterne betales ved indgangen.  

 

Glade hilsener fra  

Skovbo Aftenskole Forening 

Solveig Nyenstad 

Skoleleder 

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” 

 


