...motion, musik, film, teater, foredrag, udstillinger, naturoplevelser og meget mere...
Gilbjergkoret.
Tor. 15. sep. 2022 til tor. 23. feb. 2023 18 mødegange
kl. 16-17.40
Sted: Gilbjerg Skole, Parkvej afd., Parkvej 101,
Gilleleje.
Engelsk A2-1.
Fre. 16. sep. 2022 til fre. 3. feb. 2023 17 mødegange kl.
10-11.40
Du har haft engelsk i skolen, men du mangler ordforråd
og sproglig rutine. Kurset giver dig mulighed for at
opbygge og udvide dit ordforråd. Grammatikken
kommer på plads via samtaler og øvelser.
Sted: Helsinge Kulturhus, Skolegade 43, Helsinge.
Engelsk B1+.
Fre. 16. sep. 2022 til fre. 3. feb. 2023 17 mødegange kl.
12-13.40
Du taler et rimeligt engelsk, men kunne godt bruge et
større ordforråd samt mere rutine og sikkerhed. Det kan
dette kursus afhjælpe. Fokus er på at udvide
ordforrådet, bedre sætningskonstruktioner og øge
sikkerheden i talesproget.
Sted: Helsinge Kulturhus, Skolegade 43, Helsinge.
Foredragsrække - OnsdagsGÆSTEN.
Ons. 21. sep. 2022 til ons. 15. mar. 2023 kl. 10
mødegange kl. 14-16
Uge. 38 - 21/9 2022 - Skibet fra helvede. Jesper
Clemmensen og Thomas Albrectsen.Tidligt på dagen
den. 5. maj 1945, mens Mønbeboerne langsomt vågnede
efter at have fejret.
Sted: Gilleleje Hallen / Møllegården, Bøgebakken 19,
Gilleleje.
Qigong.
Man. 26. sep. 2022 til man. 13. mar. 2023 20
mødegange kl. 13.30-15.20
Er en 5000 år gammel. Gymnastikform. Milde øvelser
der er afslappende, og på samme tid. Energigivende.
Hver bevægelse har til formål at aktivere og rense
kroppens brønde. Og akupunkturpunkter på
meridianerne.
Sted: Nordkystens Balletskole, Peter Fjelstrups Vej 4A,
Gilleleje.
Mad til hverdag og fest.
Man. 26. sep. 2022 til man. 8. maj 2023 10 mødegange
kl. 18-22.25
Der tilberedes retter med udgangspunkt i årstidens
råvarer. og ønsker fra holdets deltagere vil vi tilberede
traditionelle og. utraditionelle retter fra alverdens
køkkener.
Sted: Gilbjerg Skole, Parkvej afd., Parkvej 101,
Gilleleje.
Spansk begynder.
Tor. 29. sep. 2022 til tor. 19. jan. 2023 14 mødegange
kl. 17-18.45
Vi starter med præsentation, udtale, tal og lette
opgaver ud fra et hæfte,som deltagerne får tilsendt af
Maria Cervera gratis, Fra begyndelsen satser vi på, at vi
får talt og lært sproget helt fra bunden af.
Sted: Gilbjergskolen - Blistrup afdeling, Toftegårdsvej 6,
Udsholt, Græsted.

Spansk begyndere i blistrup.
Tor. 29. sep. 2022 til tor. 19. jan. 2023 14 mødegange kl.
17-18.45
Vi starter med presentation, udtale, tal og lette opgaver
ud. fra et hæfte, som deltagere får tilsendt af Maria
cervera, gratis. Fra. begyndelsen satser vi på, at vi får talt
og lært sproget helt fra bunden.
Sted: Gilbjergskolen - Blistrup afdeling, Toftegårdsvej 6,
Udsholt, Græsted.
Kursus i skaftevævning.
Ons. 12. okt. 2022 til ons. 22. feb. 2023 15 mødegange kl.
16-19.30
Skaftevævning har mange spændende udfordringer, både
store og små. Kom og prøv, hvor meget du kan lære på en
vinter. Der er individuel undervisning, og det er ikke
nødvendigt, at du selv har en væv.
Sted: Huset, Helsingevej 64 F, Græsted.
Den guddommelige komedie.
Tor. 27. okt. 2022 til tor. 30. mar. 2023 8 mødegange kl.
19-21.30
('komedie' betyder, at det. begynder dårligt, men ender
godt) er verdens mest kommenterede litterære værk.
Siden det udkom efter Dantes død 14. september 1321 har
det inspireret. generation efter generation af læsere.
Sted: Sognegården ved Vejby Kirke, Kirkebakken 4, Vejby.
Hatha Yoga - kun for mænd.
Man. 2. jan. til tor. 16. mar. 2023
Hatha. Yoga kun for mænd. Yoga. er absolut ikke kun for
kvinder, men indrømmet - det er måske ikke så cool at. gå
til yoga på et hold med flest kvinder. Så nu har du
chancen for at komme.
Sted: Søborg Forsamlingshus, Bygaden 7, Søborg,
Gilleleje.
Varmtvandsbassin.
Man. 2. jan. til ons. 24. maj 2023
Bassintræning. er en skånsom træningsform ideel for
personer med gigt eller andre problemer i. ryg, hofter, led
og muskler. Det varme vand virker smertelindrende, og
derfor. er bassintræning særlig relevant for dig, hvis du er
smerte- og.
Sted: Gilleleje Fysioterapi, Fiskerbakken 19, Gilleleje.
Vægttab i varmtvandsbassin.
Man. 2. jan. til tor. 1. jun. 2023
Bassintræning. er en skånsom træningsform ideel for
personer med gigt eller andre problemer i. ryg, hofter, led
og muskler. Det varme vand virker smertelindrende, og
derfor. er bassintræning særlig relevant for dig, hvis du er
smerte- og.
Sted: Gilleleje Fysioterapi, Fiskerbakken 19, Gilleleje.
Styrketræning.
Man. 2. jan. til man. 5. jun. 2023 20 mødegange kl. 13-14
Dette hold henvender sig til personer, der gerne vil blive.
stærkere, samt generelt få en bedre fysik og sundhed.
Undervisningen starter med. opvarmning på
konditionsmaskiner, hvorefter der arbejdes med at styrke
kroppens.
Sted: Gilleleje Fysioterapi, Fiskerbakken 19, Gilleleje.

...motion, musik, film, teater, foredrag, udstillinger, naturoplevelser og meget mere...
Pilates Reformer - FysioNord.
Tir. 3. jan. til tir. 30. maj 2023
Pilates begynder/let øvede. Pilates er sekvenser af
langsomme, kontrollerede udførte bevægelser. Effektiv
træningsteknik der styrker den dybe stabiliserende
muskulatur, og som stimulerer muskelbalance, styrke og
udholdenhed.
Sted: Fysio Nord/Pilates Nord, Vesterbrogade 42,
Gilleleje.
Yoga og pilates med bold.
Tir. 3. jan. til tir. 30. maj 2023 20 mødegange kl.
09.30-11
Undervisningen. kombinerer øvelser fra yoga og pilates,
som udføres ved hjælp af en terapibold. Der er fokus på
at træne balancen samt mave- og rygmuskulaturen.
Afslutningsvis. er der afspænding.
Sted: Gilleleje Fysioterapi, Fiskerbakken 19, Gilleleje.
Guitar, elbas og kontrabas.
Ons. 4. jan. til ons. 26. apr. 2023 15 mødegange kl.
18-22
Sted: Gilbjerg Skole, Parkvej afd., Parkvej 101,
Gilleleje.
Hatha yoga for alle.
Ons. 4. jan. til ons. 10. maj 2023 18 mødegange kl.
16-17.30
Nu har du muligheden for at komme med på et
yogahold, hvor du ikke behøver at have noget kendskab
til yoga. Og du behøver selvfølgelig ikke være smidig
inden du starter.
Sted: Nordkystens Balletskole, Peter Fjelstrups Vej 4A,
Gilleleje.
Yin Yoga.
Ons. 4. jan. til ons. 10. maj 2023 18 mødegange kl.
17.40-19.10
Er en smuk, dyb, langsom og meditativ praksis med stor
effekt på. både krop og sind. I Yin Yoga arbejder vi med
passive stræk og giver os hen til. tyngdekraften, enten i
siddende eller liggende stillinger.
Sted: Nordkystens Balletskole, Peter Fjelstrups Vej 4A,
Gilleleje.
Styrketræning let øvet.
Ons. 4. jan. til ons. 24. maj 2023 20 mødegange kl.
16-17
Undervisningen. henvender sig til personer, der gerne
vil blive stærkere, komme i bedre form og. generelt få
en bedre fysik og sundhed. Undervisningen består
derfor. hovedsageligt af to elementer:
Konditionstræning enten på konditionsmaskiner.
Sted: Gilleleje Fysioterapi, Fiskerbakken 19, Gilleleje.
Pilates.
Ons. 4. jan. til ons. 31. maj 2023 22 mødegange kl.
19-20.30
Begynder/let øvede. Hensyntagne hold, hvor der bliver
taget individduelle hensyn. Pilates er sekvenser af
langsomme, kontrollerede udførte. bevægelser. Effektiv
træningsteknik der styrker den dybe stabiliserende.
Sted: Dyrkyoga, Gilleleje Hovedgade 19, Gilleleje.

Pilates - Harmoni og balance.
Fre. 6. jan. til fre. 28. apr. 2023 15 mødegange kl.
09.30-11
På. dette hold vil vi arbejde med øvelser, som styrker,
strækker, afspænder og. afbalancerer samtlige muskler og
led i hele kroppen. Gennem den særlige.
vejrtrækningsteknik sendes opmærksomheden ned i
kroppen. Herved opnår vi, at.
Sted: Gilleleje Hallen / Møllegården, Bøgebakken 19,
Gilleleje.
Pilates - Harmoni og balance.
Fre. 6. jan. til fre. 28. apr. 2023 15 mødegange kl.
11.30-13
På. dette hold vil vi arbejde med øvelser, som styrker,
strækker, afspænder og. afbalancerer samtlige muskler og
led i hele kroppen. Gennem den særlige.
vejrtrækningsteknik sendes opmærksomheden ned i
kroppen. Herved opnår vi, at.
Sted: Nordkystens Balletskole, Peter Fjelstrups Vej 4A,
Gilleleje.
Varmtvandsbassin.
Fre. 6. jan. til tir. 23. maj 2023
Bassintræning. er en skånsom træningsform ideel for
personer med gigt eller andre problemer i. ryg, hofter, led
og muskler. Det varme vand virker smertelindrende, og
derfor. er bassintræning særlig relevant for dig, hvis du er
smerte- og.
Sted: Gilleleje Fysioterapi, Fiskerbakken 19, Gilleleje.
Yoga og pilates med bold.
Fre. 6. jan. til fre. 2. jun. 2023 20 mødegange kl.
10-11.15
Undervisningen. kombinerer øvelser fra yoga og pilates,
som udføres ved hjælp af en terapibold. Der er fokus på
at træne balancen samt mave- og rygmuskulaturen.
Afslutningsvis. er der afspænding.
Sted: Gilleleje Fysioterapi, Fiskerbakken 19, Gilleleje.
Klaver for alle.
Lør. 7. jan. til tir. 6. jun. 2023
Klaverundervisning for. alle. Undervisningen foregår på
alle niveauer, alt. fra begyndere til videregående niveau.
Genren vil være alt fra klassisk til. musicals/filmmusik og
populære stykker.Der undervises.
Sted: Vesterbrogade 46, Vesterbrogade 46, Gilleleje.
Pilates i vand.
Tir. 10. jan. til tir. 23. maj 2023 17 mødegange kl.
18-18.40
Bassintræning. er en skånsom træningsform ideel for
personer med gigt eller andre problemer i. ryg, hofter, led
og muskler. Det varme vand virker smertelindrende, og
derfor. er bassintræning særlig relevant for dig, hvis du er
smerte- og.
Sted: Gilleleje Fysioterapi, Fiskerbakken 19, Gilleleje.
Foredragsrække OnsdagsTRÆF Forår.
Ons. 11. jan. til ons. 8. mar. 2023 5 mødegange kl. 15-17
Uge 02 - 11/1 2023. Christian Friis. Berlin - brændpunkt i.
den kolde krig. Berlins historie er helt ulig nogen anden
bys historie. Fra byens. ydmyge begyndelse til hastigt
voksende moderne storby i 1800 tallet gennem 1.
Sted: Gilleleje Hallen / Møllegården, Bøgebakken 19,
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Gilleleje.
Klaverundervisning.
Ons. 11. jan. til ons. 29. mar. 2023 11 mødegange kl.
16-16.45
Med udgangspunkt i dine ønsker og i netop dit niveau
lærer. du at spille små klassiske eller rytmiske stykker
helt fra grunden. Som øvet. kan du komme videre med
mere komplicerede værker og teknikker.
Sted: Gilbjergskolen - Blistrup afdeling, Toftegårdsvej 6,
Udsholt, Græsted.
Pilates i vand.
Ons. 11. jan. til ons. 24. maj 2023
Bassintræning. er en skånsom træningsform ideel for
personer med gigt eller andre problemer i. ryg, hofter,
led og muskler. Det varme vand virker smertelindrende,
og derfor. er bassintræning særlig relevant for dig, hvis
du er smerte- og.
Sted: Gilleleje Fysioterapi, Fiskerbakken 19, Gilleleje.
Pilates i vand - begynder.
Ons. 11. jan. til ons. 24. maj 2023 17 mødegange kl.
14-14.40
Pilates i vand for begynder. Pilates i vand henvender sig
til personer der ikke er vant til at. træne i vand eller
med lettere vandskræk. Der trænes primært med
stående øvelser i vanddybde 1.30-1.50 m.
Sted: Gilleleje Fysioterapi, Fiskerbakken 19, Gilleleje.
Pilates.
Ons. 11. jan. til ons. 7. jun. 2023 22 mødegange kl.
17.30-18.59
Begynder/let øvede. Hensyntagne hold, hvor der bliver
taget individduelle hensyn. Pilates er sekvenser af
langsomme, kontrollerede udførte. bevægelser. Effektiv
træningsteknik der styrker den dybe stabiliserende.
Sted: Dyrkyoga, Gilleleje Hovedgade 19, Gilleleje.
Golf Fitness.
Tir. 17. jan. til tir. 28. mar. 2023
Med Golf Fitness får du målrettet fysisk træning, som
har en veldokumenteret positiv effekt på dit golfspil. Du
opnår en bedre fysisk form, mere stabilitet og øget
smidighed, hvilket er den direkte vej til mere power og
længere slag.
Sted: Gilleleje Fysioterapi, Fiskerbakken 19, Gilleleje.
Svensk basis.
Tir. 17. jan. til tir. 28. mar. 2023 10 mødegange kl.
17-18.45
Lær de almindeligste sætninger og de ord. som adskiller
sig mest fra dansk. Vi samtaler og skriver sætninger. Vi.
øver udtale og lærer aktuel dagligdags svensk.
Alexander er tosproget i dansk/svensk,.
Sted: Gilbjerg Skole, Parkvej afd., Parkvej 101,
Gilleleje.
Saxofon eller klarinet.
Tir. 17. jan. til tir. 2. maj 2023 14 mødegange kl. 16-19
Konservatorieuddannet. musiklærer tilbyder
undervisning i saxofon og klarinet. I undervisningen kan
vi. arbejde med instrumentkendskab, nodelæsning,
udtryk, fortolkning, klang og. teknik, blæsning/flow og
hvad du ellers måtte ønske.

Sted: Gilbjergskolen - Blistrup afdeling, Toftegårdsvej 6,
Udsholt, Græsted.
Verdens uuforskede steder v/ Louise Korsgaard.
Ons. 18. jan. 2023 kl. 14-16
Louise Korsgaard - Verdens. uudforskede steder. Tag med
kvindelig eventyrer Louise. Korsgaard på huleudforskning.
Foredraget er en opdagelsesrejse til ukendte. huler i
Papua New Guinea, Malaysia, Indien og Spanien.
Sted: Gilleleje Hallen / Møllegården, Bøgebakken 19,
Gilleleje.
OnsdagsGæsten - foredragsrække.
Ons. 18. jan. til ons. 22. feb. 2023 5 mødegange kl. 14-16
Uge 3 - 18/1 2023 - Louise Korsgaard - Verdens.
uudforskede steder. Tag med kvindelig eventyrer Louise.
Korsgaard på huleudforskning. Foredraget er en
opdagelsesrejse til ukendte. huler i Papua New Guinea,
Malaysia, Indien og Spanien.
Sted: Gilleleje Hallen / Møllegården, Bøgebakken 19,
Gilleleje.
Golf Fitness.
Tor. 19. jan. til tor. 30. mar. 2023
Med Golf Fitness får du målrettet fysisk træning, som har
en veldokumenteret positiv effekt på dit golfspil. Du
opnår en bedre fysisk form, mere stabilitet og øget
smidighed, hvilket er den direkte vej til mere power og
længere slag.
Sted: Gilleleje Fysioterapi, Fiskerbakken 19, Gilleleje.
Sashiko de luxe.
Fre. 20. jan. 2023 kl. 10-16
Workshoppen henvender sig til dig, der gerne vil fordybe
dig. i den japanske teknik Sashiko, både de geometriske
mønstre og lappeteknikken. Du kan deltage både som
begynder og øvet.
Sted: Huset, Helsingevej 64 F, Græsted.
Zumba gold - for alle aldre.
Man. 23. jan. til man. 27. mar. 2023 9 mødegange kl.
11-12
ZUMBA®. GOLD er for den dig, der søger en dansetime,
der tager hensyns til tempo og. fysisk formående eller for
dig, der har lidt udfordringer med knæ og hofter.
ZUMBA®.
Sted: Søborg Forsamlingshus, Bygaden 7, Søborg,
Gilleleje.
Trædrejning I.
Tir. 24. til søn. 29. jan. 2023 3 mødegange kl. 19-16.10
Kom og prøv kræfter med et gammelt håndværk, som i
dag er meget populært. Trædrejning er gennem tiderne
fornyet meget både med hensyn til maskiner og værktøj
til vi dag typisk arbejder med drejebænke med
elektronisk hastighedsregulering m.v.
Sted: Huset, Helsingevej 64 F, Græsted.
Zumba.
Tir. 24. jan. til tir. 28. mar. 2023 9 mødegange kl.
19.30-20.30
Jeg underviser klassisk Zumba til spansk musik og fra.
moderat til høj intensitet, men er også uddannet til at
undervise i Zumba Gold,. for de mennesker, som har
fysiske udfordringer som dårlige knæ, hofter og.
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Sted: Ramløse Skole, Gammel Præstevej 2, Helsinge.
Yoga Blid - Hensyntagende.
Tir. 24. jan. til tir. 16. maj 2023 16 mødegange kl.
11.30-13
Yogaøvelser, der. styrker, åbner og smidiggør i et meget
roligt tempo. For dig der gerne vil. opleve yogaens
gavnlige virkning selv om du har skavanker eller nedsat.
bevægelighed. Velegnet til afstresning.
Sted: Gilleleje Hallen / Møllegården, Bøgebakken 19,
Gilleleje.
Akryl, akvarel og plantetryk.
Man. 30. jan. til man. 13. mar. 2023 6 mødegange kl.
19-21.45
Kom og udfold din kreativitet i hyggelige rammer med
fokus. på at det skal være sjovt og lærerigt på samme
tid. Du vil over 8 gange lære. at arbejde med akryl og
akvarel. Vi vil arbejde med farvelære og forskellige.
teknikker.
Sted: Gilbjerg Skole, Parkvej afd., Parkvej 101,
Gilleleje.
Spansk, let øvede.
Man. 30. jan. til man. 24. apr. 2023 10 mødegange kl.
17-18.45
Dette mandagshold er en fortsættelse af sidste sæsons.
begynderhold. Der vil også være plads til nye deltagere,
som er ud over. begynderstadiet. Hvis du er i tvivl om
du hører til her, så ring trygt til Maria. Cervera og få en
snak.
Sted: Gribskolen, Græsted Stationsvej 10, Græsted.
Keramik for begyndere.
Tir. 31. jan. til ons. 15. mar. 2023 6 mødegange kl.
17-20
Drømmer du om at lave din egen keramik, så kan du
begynde her! Vi arbejder i lertøj med forskellige
modellerings- og dekorationsteknikker. Du vil blive
introduceret til keramikkens verden og de mange
muligheder leret giver os.
Sted: Sankt Helene Skole, Tisvilde afd., Tisvilde Bygade
37, Tisvildeleje.
Spansk begyndere 1.
Tir. 31. jan. til tir. 18. apr. 2023 10 mødegange kl.
17-18.45
Vi starter med presentation, udtale, tal og lette opgaver
ud. fra et hæfte, som deltagere får tilsendt af Maria
cervera, gratis. Fra. begyndelsen satser vi på, at vi får
talt og lært sproget helt fra bunden.
Sted: Gribskolen, Græsted Stationsvej 10, Græsted.
Hav-Mad.
Ons. 1. feb. til ons. 29. mar. 2023 8 mødegange kl.
18-21
HAV med MasterChef Thomas Szygenda. Er du. nysgerrig
på havet og dets råvarer og søger inspiration til lækre
retter med. fisk og skaldyr? Kunne du godt tænke dig at
lære tilberedninger af muslinger,.
Sted: Gilbjerg Skole, Parkvej afd., Parkvej 101,
Gilleleje.

Nældefiber som bæredygtigt tekstil.
Tor. 2. feb. 2023 kl. 19-21
Foredrags- og debataften med væver og antropolog Ellen
Bangsbo. Brændenældefiber er på vej til at blive
anerkendt som. en stærk og brugbar bæredygtig
plantefiber. Fra Himalayas nælde.
Sted: Huset, Helsingevej 64 F, Græsted.
Spansk begynder 2 - blistrup.
Tor. 2. feb. til tor. 20. apr. 2023 10 mødegange kl.
17-18.45
Vi starter med præsentation, udtale, tal og lette opgaver
ud fra et hæfte,som deltagerne får tilsendt af Maria
Cervera gratis, Fra begyndelsen satser vi på, at vi får talt
og lært sproget helt fra bunden af.
Sted: Gilbjergskolen - Blistrup afdeling, Toftegårdsvej 6,
Udsholt, Græsted.
Spansk Begynder Fortsættere.
Ons. 8. feb. til ons. 26. apr. 2023 10 mødegange kl.
19-20.40
Kan du de basale gloser i spansk. tale og grammatik,
underviser jeg dig nu i et højere niveau. Vi lægger vægt
på. at udvide dit ordforråd gennem samtaleøvelser. Vi
laver læse-forstå øvelser,.
Sted: Gilbjerg Skole, Parkvej afd., Parkvej 101, Gilleleje.
Spansk begynder-fortsætter.
Ons. 8. feb. til ons. 26. apr. 2023 10 mødegange kl.
19-20.45
Kan du de basale gloser i spansk tale og grammatik,
underviser jeg dig nu i et højere niveau. Vi lægger vægt
på at udvide dit ordforråd gennem samtaleøvelser.
Sted: Gilbjerg Skole, Parkvej afd., Parkvej 101, Gilleleje.
Farlige fruer og formidable fortællinger.
Lør. 11. feb. til lør. 11. mar. 2023 kl. 11-12.30
Tag på byvandring med skuespiller og kulturformidler
Dorte. Persson og oplev København i fruentimmerets
perspektiv. Hør om de barske vilkår, de ubeskrivelige
uretfærdigheder,.
Sted: LOF Gribskov, Østre Alle 39 B, Gilleleje.
Trædrejning II.
Tir. 21. til søn. 26. feb. 2023 3 mødegange kl. 16-16.10
Dette kursus er primært for kursister, som har været på
begynderkursus og nu er dus med trædrejebænken,
drejeværktøjer og sikkerhed under arbejdet.
Sted: Huset, Helsingevej 64 F, Græsted.
Creative Writing.
Tir. 21. feb. til tir. 28. mar. 2023 6 mødegange kl.
09.30-13
Skriver du allerede, så har du mulighed for at få kreativ
inspiration til din skriveproces og arbejde videre med dit
eget skriveprojekt.
Sted: Helsinge Kulturhus, Skolegade 43, Helsinge.
Jagtkaptajn og chef for Kongeskiibet Dannebrog.
Ons. 22. feb. 2023 kl. 14-16
Hendes Majestæt. Dronningens Jagtkaptajn og chef for
Kongeskibet Dannebrog. Kommandør og. kammerherre
Christian A. Nørgaard som indtil 31. januar 2019 gjorde
tjeneste.
Sted: Gilleleje Hallen / Møllegården, Bøgebakken 19,
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Gilleleje.

Gilleleje.

Kødets pris.
Tor. 23. feb. 2023 kl. 19-21
Jeg gennemgår det moderne animalske landbrugs
påvirkning af. vores klima, miljø, biodiversitet,
folkesundhed og økonomi. Landbruget udleder en
tredjedel af Danmarks klimagasser, og.
Sted: Helsinge Kulturhus, Skolegade 43, Helsinge.

Colombiansk madkursus:.
Lør. 11. mar. 2023 kl. 10-14
Vær med denne lørdag, hvor Lizethe Söderlind vil
undervise jer i at lave. traditionel colombiansk mad. Vi
skal lave fyldte kyllingbryster. (Pechuga de pollo rellena),
stegt madbananer med ost mm (aborajado),.
Sted: Gilbjerg Skole, Parkvej afd., Parkvej 101, Gilleleje.

Engelsk A2-1.
Fre. 24. feb. til fre. 23. jun. 2023 15 mødegange kl.
10-11.40
Du har haft engelsk i skolen, men du mangler ordforråd
og sproglig rutine. Kurset giver dig mulighed for at
opbygge og udvide dit ordforråd. Grammatikken
kommer på plads via samtaler og øvelser.
Sted: Helsinge Kulturhus, Skolegade 43, Helsinge.

En eftermiddag med Evert Taube.
Ons. 15. mar. 2023 kl. 14-16
Eric Øtting Andresen: En eftermiddag med. Evert Taube.
Cowboy på Atgentinas pampas, fyrbøder på
verdenshaveve, boheheliv i. Stockholm, familiefar og
kærlig ægtemand i skærgården. Den svendske visedigter.
Sted: Gilleleje Hallen / Møllegården, Bøgebakken 19,
Gilleleje.

Engelsk B1+.
Fre. 24. feb. til fre. 23. jun. 2023 15 mødegange kl.
12-13.40
Du taler et rimeligt engelsk, men kunne godt bruge et
større ordforråd samt mere rutine og sikkerhed. Det kan
dette kursus afhjælpe. Fokus er på at udvide
ordforrådet, bedre sætningskonstruktioner og øge
sikkerheden i talesproget.
Sted: Helsinge Kulturhus, Skolegade 43, Helsinge.

Lufwaffe i Nordsjælland.
Lør. 18. mar. 2023 kl. 15-17.30
Ved. Gilleleje findes et museum med Nordeuropas største
samling af originale. Luftwaffe effekter fra 2. verdenskrig.
En Messerschmidt 110 G4 natjæger - hel. og komplet som
står i en hangar omgivet af montre med effekter af
uniformer,.
Sted: LOF Gribskov, Østre Alle 39 B, Gilleleje.

Romersk Vellevned med Anders og Hanne Birgitte
Grøndahl.
Man. 27. feb. til man. 20. mar. 2023 3 mødegange kl.
18-22
Romersk. vellevned. Mad & Vin fra Italien med Hanne
Birgitte og. Anders Grøndahl. Tre aftener for Rom-gale
livsnydere. Hver gang.
Sted: Gilbjerg Skole, Parkvej afd., Parkvej 101,
Gilleleje.
Hold dine tanker i skak.
Tir. 28. feb. 2023 kl. 19-21
Foredrag / Workshop. HOLD DINE TANKER I SKAK. &
SKAB DET LIV DU DRØMMER. OM. Af ID-coach og
psykoterapeut. Annabelle Solange Wiggers-Jensen.
Foredraget tager levende og.
Sted: Gilbjerg Skole, Parkvej afd., Parkvej 101,
Gilleleje.
De syv rejser v/Ib Michael.
Ons. 1. mar. 2023 kl. 14-16
Ib Michael - De syv rejser. Forfattereftermiddag med
udgangspunkt i. seneste udgivelse De 7 rejser.
Forfatteren Ib Michael har set mere af verden end de
fleste, og i DE SYV REJSER fortæller.
Sted: Gilleleje Hallen / Møllegården, Bøgebakken 19,
Gilleleje.
Miss Saigon - Det Ny Teater.
Tor. 9. mar. 2023 kl. 17.30-23.59
Miss Saigon - en episk. kærlighedshistorie.
Hjertegribende. og dramatisk handling. Bevægende og
storladen musik. En. moderne klassiker af
ophavsmændene til Les Misèrables. en ny spektakulær
og overvældende.
Sted: Gilleleje Station, Gilleleje Stationsvej 10,

Atmosfærisk akvarel - blomster og frugter.
Lør. 18. og søn. 19. mar. 2023 2 mødegange kl.
09.30-15.45
Vi skal afprøve mange forskellige akvarelteknikker og
arbejde med forskellige specielle effekter. Denne
weekend er motivet blomster og frugter, som vi maler
både med de traditionelle og de flydende teknikker.
Sted: Helsinge Kulturhus, Skolegade 43, Helsinge.
Akryl, akvarel og plantetryk.
Man. 20. mar. til man. 8. maj 2023 6 mødegange kl.
19-21.45
Kom og udfold din kreativitet i hyggelige rammer med
fokus. på at det skal være sjovt og lærerigt på samme tid.
Du vil over 8 gange lære. at arbejde med akryl og akvarel.
Vi vil arbejde med farvelære og forskellige. teknikker.
Sted: Gilbjerg Skole, Parkvej afd., Parkvej 101, Gilleleje.
Keramik for begyndere.
Tir. 21. mar. til ons. 3. maj 2023 6 mødegange kl. 17-20
Drømmer du om at lave din egen keramik, så kan du
begynde her! Vi arbejder i lertøj med forskellige
modellerings- og dekorationsteknikker. Du vil blive
introduceret til keramikkens verden og de mange
muligheder leret giver os.
Sted: Sankt Helene Skole, Tisvilde afd., Tisvilde Bygade
37, Tisvildeleje.
Pileflet - Forårsflet.
Lør. 25. og søn. 26. mar. 2023 2 mødegange kl. 09.30-16
Pileflet - weekend-kursus. Kunne du. tænke dig en
weekend med fokus på pileflet, kreativitet, og glæden
ved at. arbejde med dine hænder? Så er dette kursus
noget for dig! Pil er et smukt.
Sted: Gilbjerg Skole, Parkvej afd., Parkvej 101, Gilleleje.

...motion, musik, film, teater, foredrag, udstillinger, naturoplevelser og meget mere...
Thai mad.
Lør. 25. og søn. 26. mar. 2023 2 mødegange kl. 10-14
Tag. med på en kulinarisk rejse til østen. Thaimad er rig
på krydderier, dufte og smag. Vi skal bl.a. lave supper
med green karry og kylling, stegte rejer. penancurry
med oksekød og thairuller. Thaimad.
Sted: Gilbjerg Skole, Parkvej afd., Parkvej 101,
Gilleleje.

Gå med: Esrum Kloster og Møllegårdens historie.
Søn. 7. maj 2023 kl. 13-16
Oplevelsesorienteret vandring - få mere at vide om
naturområdet omkring Esrum Kloster. Esrum Kloster var
engang særdeles stort, flot og dominerende i.
Nordsjælland. I dag er kun en enkelt.
Sted: Esrum Kloster & Møllegård, Klostergade 11-12,
Græsted.

Lær hukommelsesteknik.
Man. 27. mar. 2023 kl. 19-21
Foredrag og workshop om mnemoteknik. Forestil dig, at
du uden problemer kan lære nyt, huske vigtige
begivenheder, arbejdsopgaver, telefonnumre,
indkøbslister eller andre ting på en nemmere og endda
sjovere måde.
Sted: Helsinge Kulturhus, Skolegade 43, Helsinge.

Keramik for begyndere.
Tir. 9. maj til ons. 14. jun. 2023 6 mødegange kl. 17-20
Drømmer du om at lave din egen keramik, så kan du
begynde her! Vi arbejder i lertøj med forskellige
modellerings- og dekorationsteknikker. Du vil blive
introduceret til keramikkens verden og de mange
muligheder leret giver os.
Sted: Sankt Helene Skole, Tisvilde afd., Tisvilde Bygade
37, Tisvildeleje.

Debat - Ældre mennesker skal ikke finde sig i at sove
dårligt v/ Mikael Rasmussen.
Ons. 19. apr. 2023 kl. 18.30-20.30
Ældre mennesker skal ikke finde sig i at sove dårligt!
Ældre skal ikke bare slå sig til tåls med, at søvnen bliver
dårligere med årene. Søvnproblemer kan ofte håndteres
uden sovemedicin, hvis den nødvendige viden er til
stede.
Sted: Gilbjerg Skole, Parkvej afd., Parkvej 101,
Gilleleje.
Esrum Kloster - i munkenes fodspor.
Søn. 23. apr. 2023 kl. 10-11
Esrum Kloster havde stor betydning for Skandinavien i
middelalderen. Klosteret blev oprettet i 1151 af
Cistercienserordenen og havde datterklostre i Danmark,
Tyskland og Polen, ligesom det var den største
jordbesidder i Nordsjælland.
Sted: Esrum Kloster & Møllegård, Klostergade 11-12,
Græsted.
Smag på naturen - mad over bål.
Søn. 23. apr. 2023 kl. 10-14
Ryk dit hverdagskøkken ud over åben ild. Kulinarisk
workshop i det skønne Nordsjælland, hvor du får lov til
at tilberede en 3-retters menu over bål.
Sted: Aggebo Retreat, Mosevej 17, Græsted.
Esrum Kloster - smag på klosterhaven.
Tor. 4. maj 2023 kl. 17-19
Munkene i Esrum søgte at skabe paradis på jord ved at
bringe orden i den vilde natur. En måde at tæmme
naturen og bringe orden i kaos var at skabe et væld af
smukke haver i og omkring det store klosterkompleks.
Sted: Esrum Kloster & Møllegård, Klostergade 11-12,
Græsted.
Smag på naturen - mad over bål.
Fre. 5. maj 2023 kl. 10-14
Ryk dit hverdagskøkken ud over åben ild. Kulinarisk
workshop i det skønne Nordsjælland, hvor du får lov til
at tilberede en 3-retters menu over bål.
Sted: Aggebo Retreat, Mosevej 17, Græsted.

Skovbadning - Shinrin Yoku.
Ons. 10. maj 2023 kl. 15-18
Shinrin betyder "skov" på japansk og yoku betyder "bade" så shinrin-yoku henviser til "badning" i skovens mange
sanseindtryk.
Sted: Aggebo Retreat, Mosevej 17, Græsted.
Besøg Nordsjællands Fuglepark.
Søn. 14. maj 2023 kl. 10.45-13
Zoologisk. fuglepark ligger midt i den smukke
nordsjællandske natur med 2000 fugle fra. hele verden.
Parken er også en zoo med mange mindre pattedyr og en
stor samling. krybdyr og padder.
Sted: Nordsjællands Fuglepark, Sodemarksvej 22,
Græsted.
Gå med: Esrum og Gribskov - Kongernes Nordsjælland.
Søn. 14. maj 2023 kl. 13-16
Oplevelsesorienteret vandring - få mere at vide om
skovens og søens biologi. Nationalpark. Kongernes
Nordsjælland er et overflødighedshorn af vild dansk natur.
Tag med på en biologiguidet tur i en del af denne smukke
danske nationalpark. Vi.
Sted: Esrum Kloster & Møllegård, Klostergade 11-12,
Græsted.
Esrum Kloster: Guidet pilgrimsvandring i Gribskov.
Søn. 14. maj 2023 kl. 14:00
Kom med på en guidet pilgrimsvandring i landskabet
omkring Esrum kloster, Esrum Sø og Gribskov.
Pris: Billet (Inkl. snacks til turen) 198 kr.
Sted: Esrum Kloster & Møllegård, Klostergade 11-12,
Græsted.
Sanketur - vild mad og naturoplevelser i Tisvilde Hegn.
Søn. 21. maj 2023 kl. 11-14
Vi skal på rov i naturens spisekammer efter urter, bær,
svampe o.l. Naturen har meget at byde på, men man skal
vide hvad man går efter, hvis man vil spise, hvad man
finder.
Sted: Asserbo slotsruin, Bisp Absalons Vej 28,
Frederiksværk.

...motion, musik, film, teater, foredrag, udstillinger, naturoplevelser og meget mere...
Skovbadning - Shinrin Yoku.
Ons. 24. maj 2023 kl. 15-18
Shinrin betyder "skov" på japansk og yoku betyder "bade"
- så shinrin-yoku henviser til "badning" i skovens mange
sanseindtryk.
Sted: Aggebo Retreat, Mosevej 17, Græsted.
Cykeltur i Tisvildeleje og omegn med besøg hos
bæredygtige producenter.
Fre. 26. maj 2023 kl. 15-18
Besøg de bæredygtige producenter af mad og
drikkevarer - inkl. små forfriskninger og smagsprøver.
Sted: Tisvildeleje Station, Banevej 8, Tisvildeleje.
Yoga i Naturen.
Ons. 31. maj til ons. 28. jun. 2023
Oplev. yoga i naturen, i stille og private omgivelser med fuglefløjt og vind i. håret. Det bliver næsten ikke
bedre. Vi. laver Hatha med lidt Yin så vi styrker både
ryggen, skuldre og nakke samt. smidiggør vores
bindevæv.
Sted: Terrasse, Majbritt Kronborg, Stenvej 8, Gilleleje.
Skovbadning - Shinrin Yoku.
Søn. 11. jun. 2023 kl. 10-13
Shinrin betyder "skov" på japansk og yoku betyder "bade"
- så shinrin-yoku henviser til "badning" i skovens mange
sanseindtryk.
Sted: Aggebo Retreat, Mosevej 17, Græsted.
Smag på naturen - mad over bål.
Søn. 11. jun. 2023 kl. 10-14
Ryk dit hverdagskøkken ud over åben ild. Kulinarisk
workshop i det skønne Nordsjælland, hvor du får lov til
at tilberede en 3-retters menu over bål.
Sted: Aggebo Retreat, Mosevej 17, Græsted.
Simon Krohn - Liv og luft.
Ons. 11. okt. 2023 kl. 19-21
Sted: Gribskov Gymnasium, Østergade 52, Helsinge.

