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Musik
Fars Legestue - onsdag d. 11. januar.
Ons. 11. jan. 2023 kl. 13
Fars legestue - for fædre i Kalundborg
kommune med børn i alderen 0-5 år.
Sted: Høng Bibliotek, Odinsvej 27,
Høng.
Koncert - bachs cellosuiter.
Tor. 12. jan. 2023 kl. 19
J.S. Bach har komponeret seks
cellosuiter for solocello i begyndelsen af
1700-tallet. Det er enestående musik
som kombinerer melodi og harmoni for
ét instrument, som kun geniet Bach kan
gøre det.
Sted: Lille Fuglede Kirke, Søvang 15 B,
Jerslev Sjælland.
Nytårsgalla.
Tor. 12. jan. 2023 kl. 19.30
Copenhagen Phil. Dirigent / Alfred
Eschwé Solister / Sofie Elkjær Jensen,
sopran / Anders Kampman, tenor Vært /
Søren Dahl. Musik / Klassiske
højdepunkter fra Strauss, Reznicek,
Tauber, Lehar, Dvorák, Brahms og
Lumbye. NYTÅRSGALLA.
Pris: 260 kr + evt. gebyr.
Sted: Kalundborg Hallerne, J.
Hagemann-Petersens Alle 11,
Kalundborg.
Lions Nytårskoncert 2023.
Fre. 13. jan. 2023 18:00-22.00
Pris: 595 kr med spisning og 250 uden
spisning.
Sted: Postgaarden Kalundborg Event og
Musikhus, Kordilgade 6B, Kalundborg.

Teater
M.I.S. natten lang.
Man. 9. jan. 2023 kl. 19.30
Sted: Kultur og idrætshallerne
Kalundborg, J. Hagemann Petersens
Alle 11, Kalundborg.
Nytårskoncert.
Man. 9. jan. 2023 kl. 19:30
Opera og bobler Randi Gislason vil
sørge for en festlig nytårsunderholdning.
Medborgerforeningen byder på
champagne og kransekage.
Pris: 150 kr, 120 kr for medlemmer.
Sted: Den Gamle Biograf i Gørlev,
Østerled 25, Gørlev.

Foredrag
Foredrag med Janni Pedersen og Kim
Faber: I krimiens tegn.
Man. 9. jan. 2023 kl. 19-21
OBS! Der er fortsat ledige billetter - kan
købes via LOF.
Pris: 105-125 kr.
Sted: Kalundborg Hallerne, J.
Hagemann-Petersens Alle 11,
Kalundborg.
Onsdagstræf.
Ons. 11. jan. 2023 kl. 14.30
Ved årets første onsdagstræf får vi
besøg af en fantastisk fortæller, Jørgen
Erik Larsen. Han er tidligere
sømandsmissionær og ta'r os med på en
rejse tilbage til Grønland.
Sted: Ruds Vedby Sognegård,
Rudsgade 15C, Ruds Vedby.

Foredrag - Anne Kirketerp:
Craft-Psykologi.
Ons. 11. jan. 2023 kl. 19-21
Foredraget og bogen Craft-psykologi
sætter fokus på de sundhedsfremmende
effekter ved håndarbejde og håndværk.
Pris: 125-135 kr.
Sted: Ubby Bibliotek og Forsamlingshus,
Hovedgaden 19, Ubby, Jerslev Sjælland.
Sogneaften med Rikke Breindahl.
Ons. 11. jan. 2023 kl. 19.30
At sætte spor Vi sætter alle sammen
spor i livet og hos hinanden. Nogle spor
udvaskes over tid, mens andre bliver
stående ganske klart.
Sted: Tersløse Sognegård, Holbergsvej
82, Dianalund.
Foredrag med VM-Guldvinder Katrine
Kristensen.
Ons. 11. jan. 2023 kl. 19:00
Katrine, der blandt andet har vundet guld
til VM i Paradressur i 2022, har den
fysiske/neurotiske sygdom muskelsvind,
og vil denne aften fortælle ærligt om at
være para-atlet på eliteniveau med alt
hvad det indebærer.
Pris: 50 kr.
Sted: Ubberup Højskole Livsstilshøjskole på Sjælland,
Højskolevej 6, Kalundborg.
"Chauffør for kongehuset" v/tidl.
chauffør for kongehuset Søren
Sørensen.
Tor. 12. jan. 2023 19:30 - 22.00
Kongehuset kan opleves fra mange
sider. Denne gang skal vi høre finurlige
og sjove fortællinger fra den kongelige
chauffør i kongehuset, som i sit lange
arbejdsliv har oplevet lidt af hvert.
Pris: 100 kr i kontingent for hele
sæsonen + 50 kr pr.
foredragsarrangement.
Sted: Sorø Gymnastikefterskole,
Topshøjvej 50, Sorø.
Foredrag af Kurt Frederiksen om
Færøerne.
Tor. 12. jan. 2023 kl. 14.30
Sted: Reersøhuset, Strandvejen 29,
Reersø, Gørlev.
Seniorkirke.
Fre. 13. jan. 2023 kl. 10-12
Lykkensgård Avlscenter v. Ulrik Olsen.
Læs mere om seniorkirken under fanen
arrangementer.
Sted: Raklev Kirke, Raklev Skillevej 2A,
Kalundborg.

Udstillinger
Harald Giersing - modernismens
fortællinger.
Fre. 14. okt. 2022 til søn. 5. feb. 2023 kl.
11:00
Sorø Kunstmuseum er gået sammen
Randers Kunstmuseum og Faaborg
Museum om et stort anlagt udstillingsog forskningsprojekt, hvor blikket vendes
imod én af de mest centrale
modernistiske skikkelser i dansk
kunsthistorie - Harald Giersing
(1881-1927).
Pris: 95 kr.
Sted: Sorø Kunstmuseum, Storgade 9,
Sorø.

"You are Here" Designskolen i Kolding
.
Søn. 4. dec. 2022 til søn. 5. feb. 2023
11:00-16:00
Velkommen til et landskab af design. Og
til et fællesskab af design. Et fællesskab
du måske ikke vidste, du var en del af. 19
designere, uddannet fra Designskolen i
Kolding i år, viser deres afgangsprojekter.
Fernisering 4.12 kl 14. Alle er velkomne .
Gratis.
Sted: Bispegården, Adelgade 6,
Kalundborg.
Januars udstilling: Pia Eriksen.
Søn. 1. til tir. 31. jan. 2023 kl. 00
I januar måned udstiller den lokale
kunstner Pia Eriksen under titlen Elsk den
verden du lever i.
Sted: Sorø Bibliotek, Storgade 7, Sorø.

Natur
Vandreture i geoparken med Susanne
Østergaard.
Fre. 16. sep. 2022 til fre. 12. maj 2023 kl.
16 mødegange kl. 10-13.45
Dette hold er for dig der elsker at vandre
sammen med andre. Her er samværet,
naturen og motionen der er i højsædet.
Med omkring 300 km vandreruter i et
meget afvekslende istidslandskab, er.
Sted: LOF Nordvestsjælland, Elmegade
11A, Kalundborg.

Film
Dogtanian og de tre muskevovser.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 12.30
I denne animations-familiefilm drømmer
Dogtanian, en ung sværdkæmper, om at
slutte sig til de legendariske Muskehunde.
Efter at have vundet deres tillid skal de
forsvare kongen mod den onde kardinal
Richelieus hemmelige plan om at
overtage magten.
Pris: 90 kr.
Sted: Kino - den Blå Engel, Vænget 4,
Kalundborg.
Den bestøvlede kat og ønskestjernen Dansk tale.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 13
I denne eventyrkomediefilm opdager Den
Bestøvlede Kat , at hans passion for
eventyr har taget sin vejafgift: han har
brændt gennem otte af sine ni liv. Puss
begiver sig ud på en episk rejse for at
finde det mytiske Last Wish og genoprette
sine ni liv.
Pris: 110 kr.
Sted: Kino - den Blå Engel, Vænget 4,
Kalundborg.

Pris: 140 kr.
Sted: Kino - den Blå Engel, Vænget 4,
Kalundborg.
Avatar 2: The Way of Water - 3D.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 17.15
I denne action science fiction film har
Jake Sully og Ney'tiri stiftet familie.
Sammen udforsker de Pandoras
mystiske verdener. En gammel trussel
bliver aktuel på ny, og Jake må igen
kæmpe.
Pris: 120 kr.
Sted: Kino - den Blå Engel, Vænget 4,
Kalundborg.
Operation Fortune: Ruse de guerre.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 18
I denne actionkomedie rekrutterer
specialagent Orson Fortune og hans
hold af agenter en af Hollywoods største
filmstjerner til at hjælpe dem på en
undercover-mission, da salget af en
dødbringende ny våbenteknologi truer
med at forstyrre verdensordenen.
Pris: 90 kr.
Sted: Victoria Teatret, Storgade 15,
Sorø.
Operation Fortune: Ruse de guerre.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 19
I denne actionkomedie rekrutterer
specialagent Orson Fortune og hans
hold af agenter en af Hollywoods største
filmstjerner til at hjælpe dem på en
undercover-mission, da salget af en
dødbringende ny våbenteknologi truer
med at forstyrre verdensordenen.
Pris: 120 kr.
Sted: Kino - den Blå Engel, Vænget 4,
Kalundborg.
Devotion.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 20.15
I denne amerikanske krigsfilm sætter et
par jagerpiloter fra den amerikanske
flåde deres liv på spil under Korea-krigen
og bliver nogle af flådens mest berømte
fløjmænd.
Pris: 90 kr.
Sted: Victoria Teatret, Storgade 15,
Sorø.
Avatar 2: The Way of Water - 2D.
Man. 9. jan. 2023 kl. 15.30
I denne action science fiction film har
Jake Sully og Ney'tiri stiftet familie.
Sammen udforsker de Pandoras
mystiske verdener. En gammel trussel
bliver aktuel på ny, og Jake må igen
kæmpe.
Pris: 140 kr.
Sted: Kino - den Blå Engel, Vænget 4,
Kalundborg.

André Rieu in Dublin - Jan 2023.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 14.30
Eksklusivt for biografer er denne festlige
koncert den bedste måde at byde
velkommen i det nye år! André og hans
Johann Strauss Orchestra vil glæde dig
med romantiske melodier, populære
klassikere, festmelodier og elskede valse.
Pris: 105 kr.
Sted: Kino - den Blå Engel, Vænget 4,
Kalundborg.

Elsker dig for tiden.
Man. 9. jan. 2023 kl. 16.30
I denne danske komediedrama er Anna
og Thomas hinandens modsætninger,
men de mangler begge det samme kærligheden. Anna er en selvstændig
karrierekvinde og Thomas er traditionel
romantiker.
Pris: 100 kr.
Sted: Kino - den Blå Engel, Vænget 4,
Kalundborg.

Avatar 2: The Way of Water - 2D.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 15.15
I denne action science fiction film har
Jake Sully og Ney'tiri stiftet familie.
Sammen udforsker de Pandoras mystiske
verdener. En gammel trussel bliver aktuel
på ny, og Jake må igen kæmpe.

Kærlighedens superhelte.
Man. 9. jan. 2023 kl. 18
I denne italiensk romantisk
komedie-dramafilm er historien om et
par: Anna, en tegner med en impulsiv og
nonkonformistisk personlighed, og
Marco, en fysiklærer, der er overbevist
om, at alting er styret af en slags formel.
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Pris: 90 kr.
Sted: Victoria Teatret, Storgade 15,
Sorø.
A Man Called Otto.
Man. 9. jan. 2023 kl. 19
I denne komediedrama har Otto, som er
en surmuler, opgivet livet efter at have
mistet sin kone. Da en ung familie flytter
ind i nærheden, møder han sin ligemand
i den kvikke Marisol, og det fører til et
venskab, der vil vende hans verden på
hovedet.
Pris: 100 kr.
Sted: Kino - den Blå Engel, Vænget 4,
Kalundborg.
Operation Fortune: Ruse de guerre.
Man. 9. jan. 2023 kl. 19.15
I denne actionkomedie rekrutterer
specialagent Orson Fortune og hans
hold af agenter en af Hollywoods største
filmstjerner til at hjælpe dem på en
undercover-mission, da salget af en
dødbringende ny våbenteknologi truer
med at forstyrre verdensordenen.
Pris: 120 kr.
Sted: Kino - den Blå Engel, Vænget 4,
Kalundborg.

Sted: Victoria Teatret, Storgade 15,
Sorø.
Operation Fortune: Ruse de guerre.
Tir. 10. jan. 2023 kl. 19
I denne actionkomedie rekrutterer
specialagent Orson Fortune og hans
hold af agenter en af Hollywoods største
filmstjerner til at hjælpe dem på en
undercover-mission, da salget af en
dødbringende ny våbenteknologi truer
med at forstyrre verdensordenen.
Pris: 120 kr.
Sted: Kino - den Blå Engel, Vænget 4,
Kalundborg.
Emily.
Tir. 10. jan. 2023 kl. 20.15
I denne biografisk dramafilm skildrer en
delvis fiktionaliseret version af den
engelske forfatter Emily Brontës liv, der
koncentrerer sig om et fiktivt romantisk
forhold til den unge kurat William
Weightman.
Pris: 90 kr.
Sted: Victoria Teatret, Storgade 15,
Sorø.

Emily.
Man. 9. jan. 2023 kl. 20.15
I denne biografisk dramafilm skildrer en
delvis fiktionaliseret version af den
engelske forfatter Emily Brontës liv, der
koncentrerer sig om et fiktivt romantisk
forhold til den unge kurat William
Weightman.
Pris: 90 kr.
Sted: Victoria Teatret, Storgade 15,
Sorø.

Den bestøvlede kat og ønskestjernen
- Dansk tale.
Ons. 11. jan. 2023 kl. 15.30
I denne eventyrkomediefilm opdager
Den Bestøvlede Kat , at hans passion for
eventyr har taget sin vejafgift: han har
brændt gennem otte af sine ni liv. Puss
begiver sig ud på en episk rejse for at
finde det mytiske Last Wish og
genoprette sine ni liv.
Pris: 110 kr.
Sted: Kino - den Blå Engel, Vænget 4,
Kalundborg.

Elsker dig for tiden.
Tir. 10. jan. 2023 kl. 15.30
I denne danske komediedrama er Anna
og Thomas hinandens modsætninger,
men de mangler begge det samme kærligheden. Anna er en selvstændig
karrierekvinde og Thomas er traditionel
romantiker.
Pris: 100 kr.
Sted: Kino - den Blå Engel, Vænget 4,
Kalundborg.

Elsker dig for tiden.
Ons. 11. jan. 2023 kl. 16.30
I denne danske komediedrama er Anna
og Thomas hinandens modsætninger,
men de mangler begge det samme kærligheden. Anna er en selvstændig
karrierekvinde og Thomas er traditionel
romantiker.
Pris: 100 kr.
Sted: Kino - den Blå Engel, Vænget 4,
Kalundborg.

I Wanna Dance with Somebody.
Tir. 10. jan. 2023 kl. 16
I denne biografisk musical drama film
følger vi Whitney Houstons liv og musik,
hendes rejse fra ubemærkethed til
musikalsk superstjerne.
Pris: 120 kr.
Sted: Kino - den Blå Engel, Vænget 4,
Kalundborg.

Avatar 2: The Way of Water - 2D.
Ons. 11. jan. 2023 kl. 17.45
I denne action science fiction film har
Jake Sully og Ney'tiri stiftet familie.
Sammen udforsker de Pandoras
mystiske verdener. En gammel trussel
bliver aktuel på ny, og Jake må igen
kæmpe.
Pris: 140 kr.
Sted: Kino - den Blå Engel, Vænget 4,
Kalundborg.

Avatar 2: The Way of Water - 3D.
Tir. 10. jan. 2023 kl. 17.45
I denne action science fiction film har
Jake Sully og Ney'tiri stiftet familie.
Sammen udforsker de Pandoras
mystiske verdener. En gammel trussel
bliver aktuel på ny, og Jake må igen
kæmpe.
Pris: 135 kr.
Sted: Kino - den Blå Engel, Vænget 4,
Kalundborg.
Kærlighedens superhelte.
Tir. 10. jan. 2023 kl. 18
I denne italiensk romantisk
komedie-dramafilm er historien om et
par: Anna, en tegner med en impulsiv og
nonkonformistisk personlighed, og
Marco, en fysiklærer, der er overbevist
om, at alting er styret af en slags formel.
Pris: 90 kr.

Kærlighedens superhelte.
Ons. 11. jan. 2023 kl. 18
I denne italiensk romantisk
komedie-dramafilm er historien om et
par: Anna, en tegner med en impulsiv og
nonkonformistisk personlighed, og
Marco, en fysiklærer, der er overbevist
om, at alting er styret af en slags formel.
Pris: 90 kr.
Sted: Victoria Teatret, Storgade 15,
Sorø.

Operation Fortune: Ruse de guerre.
Ons. 11. jan. 2023 kl. 19
I denne actionkomedie rekrutterer
specialagent Orson Fortune og hans hold
af agenter en af Hollywoods største
filmstjerner til at hjælpe dem på en
undercover-mission, da salget af en
dødbringende ny våbenteknologi truer
med at forstyrre verdensordenen.
Pris: 100 kr.
Sted: Kino - den Blå Engel, Vænget 4,
Kalundborg.

A Man Called Otto.
Tor. 12. jan. 2023 kl. 20
I denne komediedrama har Otto, som er
en surmuler, opgivet livet efter at have
mistet sin kone. Da en ung familie flytter
ind i nærheden, møder han sin ligemand
i den kvikke Marisol, og det fører til et
venskab, der vil vende hans verden på
hovedet.
Pris: 100 kr.
Sted: Victoria Teatret, Storgade 15,
Sorø.

Emily.
Ons. 11. jan. 2023 kl. 20.15
I denne biografisk dramafilm skildrer en
delvis fiktionaliseret version af den
engelske forfatter Emily Brontës liv, der
koncentrerer sig om et fiktivt romantisk
forhold til den unge kurat William
Weightman.
Pris: 90 kr.
Sted: Victoria Teatret, Storgade 15, Sorø.

Den bestøvlede kat og ønskestjernen
- Dansk tale.
Fre. 13. jan. 2023 kl. 15
I denne eventyrkomediefilm opdager
Den Bestøvlede Kat , at hans passion for
eventyr har taget sin vejafgift: han har
brændt gennem otte af sine ni liv. Puss
begiver sig ud på en episk rejse for at
finde det mytiske Last Wish og
genoprette sine ni liv.
Pris: 110 kr.
Sted: Kino - den Blå Engel, Vænget 4,
Kalundborg.

Avatar 2: The Way of Water - 2D.
Tor. 12. jan. 2023 kl. 15.45
I denne action science fiction film har
Jake Sully og Ney'tiri stiftet familie.
Sammen udforsker de Pandoras mystiske
verdener. En gammel trussel bliver aktuel
på ny, og Jake må igen kæmpe.
Pris: 140 kr.
Sted: Kino - den Blå Engel, Vænget 4,
Kalundborg.
Elsker dig for tiden.
Tor. 12. jan. 2023 kl. 17.15
I denne danske komediedrama er Anna
og Thomas hinandens modsætninger,
men de mangler begge det samme kærligheden. Anna er en selvstændig
karrierekvinde og Thomas er traditionel
romantiker.
Pris: 100 kr.
Sted: Kino - den Blå Engel, Vænget 4,
Kalundborg.
Den Store Stilhed (2023).
Tor. 12. jan. 2023 kl. 18
I denne drama forbereder en 29-årig
kvinde sig på at aflægge sine evige løfter
i et kloster, da hendes fremmedgjorte bror
uventet dukker op og afslører en
hemmelig familietragedie.
Pris: 100 kr.
Sted: Victoria Teatret, Storgade 15, Sorø.
M3gan.
Tor. 12. jan. 2023 kl. 19.30
I denne amerikansk science
fiction-gyserfilm bygger en robotingeniør i
et legetøjsfirma en livagtig dukke, der
begynder at få sit eget liv.
Pris: 120 kr.
Sted: Kino - den Blå Engel, Vænget 4,
Kalundborg.
Operation Fortune: Ruse de guerre.
Tor. 12. jan. 2023 kl. 19.45
I denne actionkomedie rekrutterer
specialagent Orson Fortune og hans hold
af agenter en af Hollywoods største
filmstjerner til at hjælpe dem på en
undercover-mission, da salget af en
dødbringende ny våbenteknologi truer
med at forstyrre verdensordenen.
Pris: 100 kr.
Sted: Kino - den Blå Engel, Vænget 4,
Kalundborg.

Diverse
Yoga for mænd v/ Gitte Mechlenburg.
Man. 15. aug. 2022 til man. 9. jan. 2023
18 mødegange kl. 17.30-18.45
"Yoga for mænd" er til dig, som ønsker
smidighed, styrke,. afspænding og ro.
Du har lyst til at opleve yogaens gavnlige
virkninger på egen. krop i selskab med
andre mænd. Der arbejdes dynamisk og
statisk med alle former for.
Sted: Sorø Sundhedscenter, Dr.
Kaarsbergsvej 5, Sorø.
Yoga for let øvede til øvede v/ Gitte
Mechlenburg.
Man. 15. aug. 2022 til man. 9. jan. 2023
18 mødegange kl. 19-20.30
Yoga for let øvede til øvede. Der
arbejdes med alle former for yoga
stillinger. Der vil både blive arbejdet.
dynamisk og statisk. Der vil være plads
til at arbejde med omvendtstående
stillinger, hvis det. ønskes.
Sted: Sorø Sundhedscenter, Dr.
Kaarsbergsvej 5, Sorø.
Vinyasa yoga for alle v/ Christina
Rose.
Ons. 17. aug. 2022 til ons. 1. feb. 2023
17 mødegange kl. 19.20-20.50
Yoga har fokus på dit sind og din
mentale sundhed og kan forebygge og
mindske stress symptomer. Vinyasa
Yoga er en dynamisk stilart, hvor
bevægelse og åndedræt flyder sammen.
Sted: Kroppens Hus, Holbækvej 109,
Sorø.
Yoga for mænd - 1½ time v/ Christina
Rose.
Ons. 17. aug. 2022 til ons. 8. feb. 2023
17 mødegange kl. 17.35-19.05
Yoga, Stiv som en træmand - kun for
mænd 1½ time.
Sted: Kroppens Hus, Holbækvej 109,
Sorø.
Yoga hensyntagende v/ Catrine
Hegelund.
Man. 22. aug. 2022 til man. 9. jan. 2023
17 mødegange kl. 09.30-11
Dette er et hensynstagende hold, hvor
du kan være med, selvom du har.
skavanker eller skader i kroppen. Her
arbejdes med alle former for
yogastillinger både dynamisk og statisk.
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Sted: Sorø Kultur- og Fritidscenter Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø.
Dans og bevæg dig glad og
afspænding med Henriette
Vedsegaard.
Man. 5. sep. 2022 til man. 23. jan. 2023
14 mødegange kl. 09.45-11.15
Bevæg dig glad. Kroppen skal holdes i
form hele livet. På dette hold arbejder vi
med styrke, smidighed, balance,.
Koordination, bækkenbund, holdning,
udholdenhed og korte danseserier med.
Flamenco som krydderi.
Sted: LOF Nordvestsjælland, Elmegade
11A, Kalundborg.
Qi Gong.
Ons. 14. sep. 2022 til ons. 1. feb. 2023
Er en 5000 år gammel kinesisk
bevægelsesform, som er mere relevant
end nogen sinde. Grundprincippet i Qi
Gong er, at man ved hjælp af
langsomme bevægelser, som
koordineres med åndedræt og mentalt
fokus, åbner for kroppens energiflow.
Sted: Sorø Kultur- og Fritidscenter Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø.
Spansk 4.
Man. 3. okt. 2022 til man. 13. mar. 2023
20 mødegange kl. 14.45-16.25
Dette niveau er for dig, der er i stand til
at forstå og ytre dig på spansk. Du har et
godt kendskab til sproget, anvender dets
overordnede opbygning og kan omsætte
grammatikken til praksis.
Sted: Sorø Kultur- og Fritidscenter Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø.
Spansk 5.
Man. 3. okt. 2022 til man. 13. mar. 2023
20 mødegange kl. 16.30-18.10
Dette niveau er for dig, der er i stand til
at forstå og kommunikere i de fleste
situationer, især én og én. Dit ordforråd
er udvidet og du kan generelt følge et
møde, et foredrag eller lignende, og du
stiller selv spørgsmål omkring specifikke
emner.
Sted: Sorø Kultur- og Fritidscenter Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø.
Spansk 3.
Man. 3. okt. 2022 til man. 13. mar. 2023
20 mødegange kl. 18.15-19.55
Dette niveau er for dig, som forstår og er
forståelig i hverdagssituationer. Du stiller
og besvarer simple og korte spørgsmål
relativt flydende. Der mangler dog stadig
ordforråd samt evnen til at kunne bruge
den spanske grammatik helt.
Sted: Sorø Kultur- og Fritidscenter Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø.
Spansk 2.
Tir. 4. okt. 2022 til tir. 14. mar. 2023 20
mødegange kl. 16.30-18.10
Dette niveau er for dig, som kan bruge
det spanske sprog til at stille og besvare
simple spørgsmål i nutid og fortælle kort
om dig selv.
Sted: Sorø Kultur- og Fritidscenter Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø.
Akustisk guitar.
Ons. 5. okt. 2022 til ons. 25. jan. 2023 7
mødegange kl. 09-12.30
Kom og lær at spille på guitar.
Sted: Sorø Kultur- og Fritidscenter Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø.

Qi Gong.
Ons. 12. okt. 2022 til ons. 25. jan. 2023
kl. 9.30-11
Er en 5000 år gammel kinesisk
bevægelsesform, som er mere relevant
end nogen sinde. Holdet er startet, men
du skal være velkommen. Prisen
reduceres ifht. antal mødegange.
Pris: 1170 kr.
Sted: Sorø Kultur- og Fritidscenter Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø.
Kunstruten med Peter Kær - online
vinterhøjskole.
Man. 31. okt. 2022 til man. 23. jan. 2023
kl. 7 mødegange kl. 19-19.45
Online højskole: Kunstruten med Peter
KærMuseer og kunstudstillinger i
Danmark. Kunstruten med Peter Kær online højskole over 7 mandage, hvoraf
den første er introduktion til Zoom.
Sted: LOF Nordvestsjælland, Elmegade
11A, Kalundborg.
Fyraftens Yoga v/ Gitte Mechlenburg.
Tir. 1. nov. 2022 til tir. 17. jan. 2023 10
mødegange kl. 16.15-17.30
Der arbejdes med alle former for yoga
stillinger. Der vil både blive arbejdet
dynamisk og statisk. Der vil være en del
fokus på den styrkende og stabiliserende
del af yogaen, men der vil også være
plads til blide bevægelser og blødhed.
Sted: Sorø Kultur- og Fritidscenter Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø.
Babyrytmik 3-12 måneder med Anne
Line Sørensen.
Ons. 2. nov. 2022 til ons. 18. jan. 2023 8
mødegange kl. 10-10.45
Disse timer byder på en fest for de små
babyer! Her synger. vi sange med
bevægelser og giver sanseoplevelser
ved fx ærteposer, rasle æg,. tyl/stof og
sæbebobler. Sange med bevægelser og
sanseindtryk i en.
Sted: LOF Nordvestsjælland, Elmegade
11A, Kalundborg.
Aften Yoga v/ Gitte Mechlenburg.
Tor. 3. nov. 2022 til tor. 19. jan. 2023 10
mødegange kl. 20.40-21.40
Kom til en times aftenyoga, hvor vi
arbejder hele kroppen. igennem med
rolige, styrkende øvelser og blide
afspændende stillinger med et. fokus på
åndedrættet. Der afsluttes med en kort
guidet afspænding.
Sted: Sundhedscentret, Fægangen 1,
Sorø.
Konditions, Hjerte & Lunge træning hensyntagende.
Tir. 8. nov. 2022 til tir. 10. jan. 2023
Er du stoppet med at dyrke motion, fordi
du hurtigt bliver forpustet?. eller har din
konditionen været bedre? - så er det
bare op på hesten igen.
Sted: Sorø Kultur- og Fritidscenter Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø.
Varmtvandstræning m/k.
Man. 14. nov. 2022 til man. 27. feb. 2023
Varmtvandstræning er en aktivitet, der
styrker og afspænder krop og sjæl. På
holdet arbejdes med øvelser, som
styrker og smidiggør muskler, sener og
ledbånd, samt træner kredsløbet.
Sted: Sorø Helse- og Svømmebad,
Ringstedvej 18, Sorø.

DR Romanprisen 2023.
Tir. 15. nov. 2022 til tir. 16. maj 2023 kl.
17-19
Bliv en del af Kalundborg Bibliotekers to
bogklubber i forbindelse med DR
Romanprisen 2023.
Pris: 600 kr.
Sted: Kalundborg Biblioteker,
Klostertorvet 2, Kalundborg.
Varmtvandstræning m/k.
Ons. 16. nov. 2022 til tor. 2. mar. 2023
På dette hold vil der være fokus på
styrke, kondition og bevægelighed.
Øvelserne er kraftfulde og der vil ikke
blive taget hensyn til skavanker.
Sted: Sorø Helse- og Svømmebad,
Ringstedvej 18, Sorø.
Varmtvandstræning m/k.
Man. 21. nov. 2022 til man. 27. feb. 2023
Kom i form med motion i varmt vand. På
dette hold vil der være fokus på at styrke
alle kroppens muskler og få pulsen op. Vi
skal have lidt sved på panden. Hver gang
vil vi træne hele kroppen igennem, ofte
ved hjælp af forskellige redskaber.
Sted: Sorø Helse- og Svømmebad,
Ringstedvej 18, Sorø.
Varmtvandstræning m/k.
Man. 21. nov. 2022 til man. 27. feb. 2023
13 mødegange kl. 09-09.45
Kom. i form med motion i varmt vand. På
dette hold vil der være fokus på at. styrke
alle kroppens muskler og få pulsen op. Vi
skal have lidt sved på. panden. Hver gang
vil vi træne hele kroppen igennem, ofte
ved hjælp af.
Sted: Sorø Helse- og Svømmebad,
Ringstedvej 18, Sorø.
Yoga for alle & hensyntagende v/ Gitte
Mechlenburg.
Tir. 22. nov. 2022 til tir. 17. jan. 2023 7
mødegange kl. 09.30-11
Dette er et hensyntagende. hold, hvor der
er plads til alle; både dig som har fysiske
skavanker, og dig. som ønsker lidt større
fysiske udfordringer. Her arbejdes med
alle former for yogastillinger både
dynamisk og statisk.
Sted: Sorø Kultur- og Fritidscenter Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø.
Yoga for alle & hensyntagende
-Dianalund Borgerhus v/ Gitte
Mechlenburg.
Ons. 23. nov. 2022 til ons. 25. jan. 2023 8
mødegange kl. 11-12.15
Dette er et hensyntagende hold, hvor der
er plads til alle; både dig som har fysiske
skavanker, og dig som ønsker lidt større
fysiske udfordringer. Her arbejdes med
alle former for yogastillinger både
dynamisk og statisk.
Sted: Dianalund Borgerhuset, Sømosevej
44, Dianalund.
Morgen Yoga Onsdag v/ Kirsten W
Modvig.
Ons. 23. nov. 2022 til ons. 8. feb. 2023 10
mødegange kl. 07.30-09
Start din dag med nærværende
morgenyoga, hvor du nænsomt får.
vækket og løsnet din krop op med mild
hatha yoga og rolige, dynamiske flows.
Her. kan du lade op i din krop og dit sind
på yogamåtten i fællesskab med andre.
Alle.
Sted: Sorø Kultur- og Fritidscenter Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø.

Hensyntagende yoga - Reersø.
Man. 2. jan. til man. 27. mar. 2023 12
mødegange kl. 14-15.30
På dette hold kan du sagtens være
med,. hvis du fx har gigt, fibromyalgi,
piskesmæld, nakke-/skulder-/ryg
problemer. som. afholder dig fra at
deltage på et alment bevægelseshold.
Sted: Reersøhuset, Strandvejen 29,
Reersø, Gørlev.
Hensyntagende yoga - Kalundborg.
Man. 2. jan. til man. 27. mar. 2023 12
mødegange kl. 17-18.30
På dette hold kan du sagtens være med,
hvis du fx har gigt, fibromyalgi,
piskesmæld, nakke-/skulder-/ryg
problemer. som afholder dig fra at
deltage på et alment bevægelseshold.
Sted: Rynkevangskolen, Møllevej 10,
Kalundborg.
Hensyntagende Hatha-yoga med
Birthe Frølich.
Tir. 3. jan. til tir. 18. apr. 2023
Få ny energi og bliv fri for stress gennem
yoga. Yogaen er kendt for sin
forebyggende og helbredende virkning.
Undervisningen er en hjælp til selvhjælp
og virker ved regelmæssig træning.
Sted: LOF Nordvestsjælland, Elmegade
11A, Kalundborg.
Hensyntagende yoga - Reersø.
Ons. 4. jan. til ons. 29. mar. 2023 12
mødegange kl. 15-16.30
På dette hold kan du sagtens være med,
hvis du fx har gigt, fibromyalgi,
piskesmæld, nakke-/skulder-/ryg
problemer. som afholder dig fra at
deltage på et alment bevægelseshold.
Sted: Reersøhuset, Strandvejen 29,
Reersø, Gørlev.
Blid træning inspireret af pilates og
calanetic med Merethe Greisøe.
Tor. 5. jan. til man. 27. mar. 2023
Unge som gamle; med eller uden
skader, gigt, hybermobilitet,
muskelsmerter mv - alle kan være med.
Her får du succes med din træning, også
selvom du evt. ikke er i god form.
Sted: LOF Nordvestsjælland, Elmegade
11A, Kalundborg.
Akustisk guitar med Claus
Rosenquist.
Tor. 5. jan. til tor. 30. mar. 2023 12
mødegange kl. 15-19
Klassisk spansk guitar. Klassisk guitar er
både et instrument med 6 nylonstrenge
og en teknik som spilles med fingrene.
Fra begynder til
konservatorieforberedende undervisning.
Sted: Musisk Skole Kalundborg,
Skovbrynet 55, Kalundborg.
Hensyntagende Yoga - med Heidi
Hultgreen.
Tor. 5. jan. til tor. 27. apr. 2023 14
mødegange kl. 10-11.30
Hensyntagende yoga Mærk yogaens
evne til at berolige og. skabe indre
klarhed og kropslig sundhed. På et
hensyntagende hold er der få deltagere
og øvelserne rettes. til efter den enkelte
og holdet.
Sted: LOF Nordvestsjælland, Elmegade
11A, Kalundborg.
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Hatha-yoga med Marianne Krogh.
Tor. 5. jan. til tor. 4. maj 2023 16
mødegange kl. 18.30-20
Yoga er en fest og er tilgængeligt for
alle. Hatha yoga er den traditionelle
klassiske yogaform med én. stilling ad
gangen og ikke flere i en serie. Jeg
bestræber mig på at komme hele
kroppen igennem i hver.
Sted: LOF Nordvestsjælland, Elmegade
11A, Kalundborg.

Gudstjeneste - Solbjerg kirke.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 10.30
1.s.e.h.3.k. ved sognepræst Andreas
Norbjerg.
Sted: Solbjerg Kirke, Solbjergvej 37A,
Høng.

Bevægelse & Mobilitet.
Tor. 5. jan. til tor. 4. maj 2023 17
mødegange kl. 10.45-12
Idun vil igennem undervisningen føre dig
på en rejse i. selvindsigt, viden om
kroppens anatomi, leddenes
bevægelsesretninger, og. hvordan du
optimer funktionaliteten i dit
bevægeapparat.
Sted: Sorø Kultur- og Fritidscenter Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø.

Højmesse, Avnsø Kirke, Sanne B.
Kristensen.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 10.30
Sted: Aunsø Kirke, Øresøvej 5,
Svebølle.

Gudstjeneste.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 09
Sted: Rørby Kirke, Møllevangen 1B,
Kalundborg.
Gudstjeneste: 1. s. e. h. 3 k.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 09
Sted: Flinterup Kirke, Flinterupvej 17,
Kirke Flinterup, Sorø.
Gudstjeneste.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 09
Sted: Store Fuglede Kirke, Fugledevej
35, Store Fuglede.
Gudstjeneste: Skellebjerg.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 09 & 10.30
Sted: Skellebjerg Kirke, Tåderupvej 4,
Dianalund.
Gudstjeneste: 1. s. e. h. 3 k.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 09-10
Sted: Bjergsted Kirke, Kirkevej 3A,
Jyderup.
Finderup - Gudstjeneste.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 09.30
1. s. e. Helligtrekonger v/ Susanne
Pedersen.
Sted: Finderup Kirke, Solbjergvej 2B,
Høng.
Gudstjeneste: 1. s. e. h. 3 k.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 09.30
Sted: Tømmerup Kirke, Tømmerupvej
54, Kalundborg.
Højmesse v/Sofie Amalie Schmidt
Blauner.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 10
Sted: Vor Frue Kirke, Kalundborg,
Adelgade 19, Kalundborg.
Højmesse ved Kristian Østergaard.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 10
Sted: Sorø Klosterkirke,
Akademigrunden 4, Sorø.
Gudstjeneste: Filadelfia.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 10.30
Sted: Kolonien Filadelfia Kirke, Kirkevej
1, Dianalund.
Gudstjeneste.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 10.30
Sted: Jorløse Kirke, Jorløse Byvej 10A,
Svebølle.

Gudstjeneste: 1. s. e. h. 3 k.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 10.30
Sted: Ruds Vedby Kirke, Rudsgade 15D,
Ruds Vedby.

Højmesse.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 10.30
Sted: Gørlev Kirke, Kirkevangen 14,
Gørlev.
Gudstjeneste.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 10.30
Sted: Ubby Kirke, Klovbyvej 7A, Jerslev
Sjælland.
Gudstjeneste: 1. s. e. h. 3 k.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 10.30
Sted: Lynge Kirke, Lyngevej 6, Sorø.
Gudstjeneste: 1. s. e. h. 3 k.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 10.30
Sted: Pedersborg Kirke, Kirkevænget
2A, Sorø.
Gudstjeneste ved sognepræst Curt
Hartvig-Clausen.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 10.30
Sted: Svallerup Kirke, Svallerup Bygade
3A, Kalundborg.
Gudstjeneste: 1. s. e. h. 3 k.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 10.30
Sted: Slaglille Kirke, Slaglillevej 1,
Fjenneslev.
Gudstjeneste - 1. s.e.h. 3k.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 10.30
Sted: Stenlille Kirke, Kirkevej 27,
Stenlille.
Højmesse.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 10.30-11.30
Sted: Buerup Kirke, Lillevej 2A, Jyderup.
Reerslev - Gudstjeneste.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 11
1. s. e. Helligtrekonger v/ Susanne
Pedersen.
Sted: Reerslev Kirke, Tranemosevej 2C,
Ruds Vedby.
Højmesse.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 11
Sted: Nyvangskirken, Nørre Alle 40B,
Kalundborg.
Gudstjeneste v. Lisbeth Dyxenburg.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 11-12
Sted: Raklev Kirke, Raklev Skillevej 2A,
Kalundborg.
Sor if pilates Mandag.
Man. 9. jan. 2023 kl. 08.45-10
En effektiv træningsform , der skåner led
og muskler. Kontrollerede flydende
bevægelser understøttet af en bevist
vejrtrækning. Træner kroppens dybe
muskulatur. Træning af hele kroppen.
Kropsholdning, smidighed og balance.
Gratis.
Sted: Sorø Hallen, Ringstedvej 20, Sorø.

Intelligent Fitness:
Bevægelses-coaching ONLINE.
Man. 9. jan. 2023 kl. 10-10.30
Vil du optimere din måde at bevæge dig
på? Har du svage led og muskler i
benene og måske smerter i knæ, ankler,
fødder, eller hofte, ryg, skulder?.
Gratis.
Sted: Sorø Balletforening, Skolevej 1c,
Sorø.

Sor if grand Prix Mini 10-12 år.
Man. 9. jan. 2023 kl. 16.30-18
Har du lyst til rytmisk
konkurrence-gymnastik og vil du træne
seriøst, så er holdet her for dig. Vi
deltager i Dansk Gymnastikforbunds
kreds- og landsmesterskaber i Grand
Prix gymnastik i diverse opvisninger.
Gratis.
Sted: Sorø Hallen, Ringstedvej 20, Sorø.

Charlottes Tangoskole:
Tango-coaching ONLINE.
Man. 9. jan. 2023 kl. 10-10.30
Lær teknikken bag dansen med Charlotte
de Neergaard, balletuddannet
tangoinstruktør (Den kgl.
Ballet/internationale tangoinstruktører).
Bemærk: Dette er booking af et GRATIS
online formøde. Tidspunkt kan ændres.
Gratis.
Sted: Sorø Balletforening, Skolevej 1c,
Sorø.

Sor if eagles Cheerleading PeeWee
Minor.
Man. 9. jan. 2023 kl. 17-18
Peewee Minor er et Cheerleaderhold for
drenge og piger fra 3 til 6 år. Træningen
er præget af indlæring gennem leg. Vi
skal have det sjovt, og være søde ved
hinanden, så vi får et godt sammenhold.
Gratis.
Sted: Sorø Hallen, Ringstedvej 20, Sorø.

Balletten i Sorø: Ballet-coaching
ONLINE.
Man. 9. jan. 2023 kl. 10-10.30
Få en bedre TEKNIK og bliv dygtigere til
TRIN som pirouetter, pivot'er, drejninger,
spring, batteringer, hurtig allegro,
langsom adagio, port de bras, stræk,
floorbarre. Lær at træne og danse på en
sund og bæredygtig måde, som også ser
smuk ud.
Gratis.
Sted: Sorø Balletforening, Skolevej 1c,
Sorø.
Intelligent Fitness:
Holdnings-coaching ONLINE.
Man. 9. jan. 2023 kl. 10-11
Hvilken kropsholdning har du? Få
analyseret din kropsholdning og få
individuelt tilpassede øvelser og et
træningsprogram, som vil rette op på dine
skævheder og optimere din
kropsholdning, så du undgår slid, smerter
og skader.
Gratis.
Sted: Sorø Balletforening, Skolevej 1c,
Sorø.
Babysamlesang.
Man. 9. jan. 2023 kl. 11-12
Fyld dit barn med sang og musik! Baby-salmesang er et tilbud til nybagte
mødre og fædre med babyer i alderen 12 måneder. Det er et musikalsk og
rytmisk tilbud for småbørn og deres
familie. Vi synger salmer med fagter.
Sted: Finderup Sognegård, Davrekildevej
11, Høng.
Seniordans i sognehuset.
Man. 9. jan. 2023 kl. 14.30-16.15
Læs mere om seniorkirke og seniordans
under fanen arrangementer.
Sted: Raklev Kirke, Raklev Skillevej 2A,
Kalundborg.
Sor if grand Prix Pige 12-14 år.
Man. 9. jan. 2023 kl. 16.30-18
Har du lyst til rytmisk
konkurrence-gymnastik og vil du træne
seriøst, så er holdet her for dig. Vi
deltager i Dansk Gymnastikforbunds
kreds- og landsmesterskaber i Grand Prix
gymnastik i diverse opvisninger.
Gratis.
Sted: Sorø Hallen, Ringstedvej 20, Sorø.

Balletten i Sorø: BodyMotion
Barretræning.
Man. 9. jan. 2023 kl. 17-18
Balletten i Sorø: Barretræning
(BalletFitness). Holdet udbydes af LOF
Sorø. Læs mere her ->
https://lof.dk/soroe/hold-kurser/motion-be
vaegelse/barretraening-v-charlotte-de-ne
ergaard/id/222130.
Gratis.
Sted: Dansesalen Frederiksberg,
Skolevej 1c, Sorø.
Sor if eagles Cheerleading PeeWee.
Man. 9. jan. 2023 kl. 17-18.30
Cheerleading er en holdsport med
masser af power. Det omfatter akrobatik,
dans, gymnastik og spring. Målet er at
deltage i konkurrencer og mesterskaber.
Derfor er der to ugentlige træninger.
Gratis.
Sted: Sorø Hallen, Ringstedvej 20, Sorø.
Sor if grand Prix Junior II 14-16 år.
Man. 9. jan. 2023 kl. 18-19.30
Har du lyst til rytmisk
konkurrence-gymnastik og vil du træne
seriøst, så er holdet her for dig. Vi
deltager i Dansk Gymnastikforbunds
kreds- og landsmesterskaber i Grand
Prix gymnastik i diverse opvisninger.
Gratis.
Sted: Sorø Hallen, Ringstedvej 20, Sorø.
Banko i Svallerup Forsamlingshus.
Man. 9. jan. 2023 kl. 18.30
Så er der spændende bankospil med
mange flotte gevinster.
Sted: Svallerup Forsamlingshus,
Svallerup Landevej 19, Svallerup,
Kalundborg.
Sor if eagles Cheerleading Junior.
Man. 9. jan. 2023 kl. 18.30-20
Cheerleading er en holdsport med
masser af power. Det omfatter akrobatik,
dans, gymnastik og spring. Målet er at
deltage i konkurrencer og mesterskaber.
Derfor er der to ugentlige træninger.
Gratis.
Sted: Sorø Hallen, Ringstedvej 20, Sorø.
Sor if eagles Cheerleading Senior.
Man. 9. jan. 2023 kl. 20-21.30
Cheerleading er en holdsport med
masser af power. Det omfatter akrobatik,
dans, gymnastik og spring. Målet er at
deltage i konkurrencer og mesterskaber.
Derfor er der to ugentlige træninger.
Gratis.
Sted: Sorø Hallen, Ringstedvej 20, Sorø.
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Skaftevævning.
Man. 9. jan. til man. 20. mar. 2023 10
mødegange kl. 17-21
Et hold for dig, der ikke har vævet så
længe eller måske slet ikke, men har lyst
til at lære dette dejlige håndværk. Du vil
blive vejledt gennem alle dele af
væveprocessen fra planlægning og
opsætning til færdiggørelse af projektet.
Sted: Kornloftet, Nyrupvej 76, Sorø.

Tromme/percussion.
Man. 9. jan. til man. 24. apr. 2023 14
mødegange kl. 16-19.30
Med. udgangspunkt i musikstilarter som
rock, blues, funk og jazz, lærer du
stikteknik. og koordination mellem
hænder og fødder, samt at spille fills der
passer til det. enkelte nummer.
Sted: Sorø Kultur- og Fritidscenter Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø.

Vævning på skaftevæv.
Man. 9. jan. til man. 27. mar. 2023 11
mødegange kl. 09-11.45
Du. kan blive undervist i at væve på
skaftevæve. Der undervises individuelt
og der. er en væv pr. deltager. På
holdene er der både "nye" og "gamle"
elever det. giver en god dynamik og
meningsudveksling. Underviser: Karen.
Sted: Karen Andersens lokaler,
Vollerupvej 70, Kalundborg.

Bevægelsestræning for kvinder.
Man. 9. jan. til man. 8. maj 2023 17
mødegange kl. 17-18.15
Dette er undervisningen for dig, der
ønsker at bevare kroppen. smidig,
udholdende og stærk. Vi bevæger os til
glad musik og der er fokus på den gode
stemning,. sved på panden og glæden
ved bevægelse.
Sted: Kroppens Hus, Holbækvej 109,
Sorø.

Nakke/ryghold med Tina Hansen.
Man. 9. jan. til man. 27. mar. 2023 11
mødegange kl. 10.50-12.20
Lille hensyntagende hold, hvor du
gennem opvarmning, styrke, balance,.
udstrækning og afspænding får et bedre
kendskab til din krops muligheder og.
begrænsninger. Kropsholdning og
funktionelle arbejdsstillinger er en vigtig
del.
Sted: Kalundborg gamle Tekniske Skole,
Bredgade 26, Kalundborg.

Motion for mænd.
Man. 9. jan. til man. 22. maj 2023 19
mødegange kl. 08-09.15
Vil du holde formen og få ny energi. På
dette hold kan du ved bevægelse få
fornyet styrke, udholdenhed og lyst til at
gøre noget for dig selv og din krop.
Sted: Kroppens Hus, Holbækvej 109,
Sorø.

Vævning på skaftevæv.
Man. 9. jan. til tir. 28. mar. 2023
Du kan blive undervist i at væve på
skaftevæve. Der undervises individuelt
og der er en væv pr. deltager. På
holdene er der både "nye" og "gamle"
elever det giver en god dynamik og
meningsudveksling.
Sted: Karen Andersens lokaler,
Vollerupvej 70, Kalundborg.
Lær at spille klaver med Rogelio
Aquirre.
Man. 9. jan. til man. 17. apr. 2023 12
mødegange kl. 17-19.28
Klaverundervisning hos LOF er for både
begyndere og. øvede. Undervisningen vil
altid passe til dit niveau og dine ønsker.
Du vil lære at. spille efter både noder og
akkorder, men naturligvis vil
undervisningen primært.
Sted: Musisk Skole Kalundborg,
Skovbrynet 55, Kalundborg.
Elbas.
Man. 9. jan. til man. 24. apr. 2023 14
mødegange kl. 16-19.30
Med udgangspunkt i musikstilarter som
rock,. folk, blues, funk og jazz, lærer du
at holde et groove, at improvisere, samt.
selv at skrive en basgang ud fra nogle
akkorder. Der er mulighed for at deltage.
Sted: Sorø Kultur- og Fritidscenter Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø.
Guitar.
Man. 9. jan. til man. 24. apr. 2023 14
mødegange kl. 16-19.30
I guitarundervisningen kan du starte med
at spille akkorder og enkle melodier efter
tabulatur. Derefter kan du frit vælge om
du vil specialisere dig i akustisk eller
elektrisk guitar, og om du vil improvisere
eller spille efter noder.
Sted: Sorø Kultur- og Fritidscenter Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø.

Balletten i Sorø: SeniorBallet/Balance.
Tir. 10. jan. 2023 kl. 14-15.30
Holdet udbydes af Sorø Balletforening.
Læs mere her ->
http://www.voksenballet.dk. Underviser
er Charlotte de Neergaard (mobil 23 24
86 12).
Gratis.
Sted: Dansesalen Frederiksberg,
Skolevej 1c, Sorø.
Sor if fun & Fit Børn 7-14 år.
Tir. 10. jan. 2023 kl. 15.30-16.30
Fun&Fit handler kun om én ting: Fuld
gas frem med leg, løb og udfordrende
konkurrencer i sværhedsgrader, der er
tilpasset deltagerne på holdet. Her får
børnene sved på panden, smil på læben
og møder nye venner.
Gratis.
Sted: Sorø Hallen, Ringstedvej 20, Sorø.
Sor if grand Prix Mikro 6-8 år.
Tir. 10. jan. 2023 kl. 16.30-17.30
Har du lyst til en anderledes form for
gymnastik hvor der bliver lagt vægt på
koordination, motorik, rytmik og leg med
håndredskaber, så er det holdet for dig.
Gratis.
Sted: Sorø Hallen, Ringstedvej 20, Sorø.

Fægtehold for kvinder (fra 20 år) kårde.
Tir. 10. jan. 2023 kl. 18-20
Medbring lange træningsbukser,
sportssko og tshirt.
Gratis.
Sted: Bevægelseshuset Spiralen,
Klosterparkvej 177, Kalundborg.
Voksenkor øver.
Tir. 10. jan. 2023 kl. 19
Sted: Ubby Kirke, Klovbyvej 7A, Jerslev
Sjælland.
Menighedsrådsmøde .
Tir. 10. jan. 2023 kl. 19
Sted: Vor Frue Kirke, Kalundborg,
Adelgade 19, Kalundborg.
Sor if retro Damer.
Tir. 10. jan. 2023 kl. 19-20.30
Holdet er for øvede gymnaster der kan
lide at lege med bevægelser fra
gymnastikkens og dansens verden. Du
skal have lyst til at eksperimentere og
udvikle frem mod en opvisning.
Gratis.
Sted: Sorø Hallen, Ringstedvej 20, Sorø.
Sor if basketball Senior 16+ 2022/2023.
Tir. 10. jan. 2023 kl. 20.30-22
Her er chancen for at prøve kræfter med
basketball, både for dem som har spillet
før og dem som er nye. Vi vil introducere
en masse nye (og forhåbentlig sjove)
øvelser! Det er megasjovt at spille basket
- og du får med garanti sved på panden.
Gratis.
Sted: Sorø Hallen, Ringstedvej 20, Sorø.
Mor Yoga med Baby - 8 mødegange.
Tir. 10. jan. til tir. 28. feb. 2023 8
mødegange kl. 11.15-12.30
Giv dig selv og dit barn en pause fra
hverdagens strabadser. og forkæl
mor-kroppen med skønne stræk og
styrkende bevægelser sammen med din.
baby - din baby vil indgå i mange af
øvelserne som "vægtstang" og
undervisningen.
Sted: Sorø Kultur- og Fritidscenter Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø.
Tegn et portræt v/ Kith Von Bülow.
Tir. 10. jan. til tir. 7. mar. 2023 8
mødegange kl. 13.30-16
Har du lyst til at lære at tegne portrætter?
Her kan alle lære at tegne, man behøver
ikke at have nogle forudsætninger, bare
lysten er tilstede. Tegningerne ovenfor
(kursus-collage-billedet) er alle lavet af
kursister der aldrig har tegnet før.
Sted: Sorø Kultur- og Fritidscenter Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø.

Sor if grand Prix Mini 8-10 år.
Tir. 10. jan. 2023 kl. 16.30-18
Har du lyst til rytmisk
konkurrence-gymnastik og vil du træne
seriøst, så er holdet her for dig. Vi
deltager i Dansk Gymnastikforbunds
kreds- og landsmesterskaber i Grand
Prix gymnastik i diverse opvisninger.
Gratis.
Sted: Sorø Hallen, Ringstedvej 20, Sorø.

Akrylmaleri v/ Kith Von Bülow.
Tir. 10. jan. til tir. 7. mar. 2023 8
mødegange kl. 13.30-16
På dette kursus lærer du om farvelære og
farvesammensætninger. Du har måske
ikke malet før, men har lyst til at komme
igang.
Sted: Sorø Kultur- og Fritidscenter Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø.

Sor if grand Prix Junior I 14-16 år.
Tir. 10. jan. 2023 kl. 18-19.30
Har du lyst til rytmisk
konkurrence-gymnastik og vil du træne
seriøst, så er holdet her for dig. Vi
deltager i Dansk Gymnastikforbunds
kreds- og landsmesterskaber i Grand
Prix gymnastik i diverse opvisninger.
Gratis.
Sted: Sorø Hallen, Ringstedvej 20, Sorø.

Mal på livet løs imed Solvejg
Kristensen.
Tir. 10. jan. til tir. 7. mar. 2023 8
mødegange kl. 16-18.30
Både begyndere og mere øvede kan
starte her. Vi arbejder med maleriets
opbygning, farvelære, kompositioner og
forskellige. teknikker, både akryl og
akvarelmaling.
Sted: Skolen på Herredsåsen,

Herredsåsen 5, Kalundborg.
Madlavning for mænd med Erik
Rygaard.
Tir. 10. jan. til tir. 7. mar. 2023 8
mødegange kl. 18.30-21.15
Begyndere. og øvede kan her få gode
ideer, så den daglige mad bliver sund,
lækker og. afvekslende, hvorefter vi
nyder de retter, vi har fremstillet. Og. så
rigeligt smør. Der. må påregnes udgifter
til maden.
Sted: Høng Skole, Rosenvænget 11,
Høng.
Mal på livet løs med Solvejg
Kristensen.
Tir. 10. jan. til tir. 7. mar. 2023 8
mødegange kl. 19-21.30
Både begyndere og mere øvede kan
starte her. Vi arbejder med maleriets
opbygning, farvelære, kompositioner og
forskellige teknikker, både akryl og
akvarelmaling.
Sted: Skolen på Herredsåsen,
Herredsåsen 5, Kalundborg.
Tirsdags islæt vævning for øvede.
Tir. 10. jan. til tir. 21. mar. 2023 10
mødegange kl. 17-21
Dette er et fortsætterhold, hvor mange
har været med i flere år, nye deltagere
forventes derfor at være bekendt med
opsætning af væven, samt læsning og
udarbejdelse af bindetegninger.
Sted: Kornloftet, Nyrupvej 76, Sorø.
Spansk let øvet med Fernando Jaime.
Tir. 10. jan. til tir. 11. apr. 2023 12
mødegange kl. 16.15-17.45
Begynder - Til dig som er helt ny eller
kun kort har haft berøring med det
spanske sprog og vil lære basisspansk.
Sted: Rynkevangskolen, Møllevej 10,
Kalundborg.
Brugsting væves med Lone
Jørgensen.
Tir. 10. jan. til tir. 11. apr. 2023 12
mødegange kl. 16.30-21
Kom og væv dine egne ting på en
skaftevæv. Tørklæder, tasker eller noget
til din bolig. Du har mulighed for at væve
lige det, du har lyst til.
Sted: Høng Gl. Rådhus, Hovedgaden
37, Høng.
Spansk - expert med Fernando Jaime.
Tir. 10. jan. til tir. 11. apr. 2023 12
mødegange kl. 19.30-21
Øvet - Til dig, der føler dig hjemme i det
spanske basissprog og derfor har lyst til
at blive udfordret på et mere avanceret
niveau.
Sted: Rynkevangskolen, Møllevej 10,
Kalundborg.
Afspænding og funktionel træning
med Tina Hansen.
Tir. 10. jan. til tir. 25. apr. 2023 14
mødegange kl. 09.45-11.15
På dette hold arbejder vi med bedre brug
af kroppen efter principperne i "funktionel
træning", så vi ved at ændre eventuelt
uhensigtsmæssige vaner, fungerer
bedre i det daglige.
Sted: Plejecentret Åvangen, Centervej
13, Svebølle.
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Grønlandsk for grønlændere med
Jens Brandt.
Tir. 10. jan. til tir. 9. maj 2023 16
mødegange kl. 09-09.45
Modersmålsundervisning for
grønlændere bosat i Danmark.
Sted: Møllebakkegården, Bo & Aktivitet,
Tømmerupvej 42, Kalundborg.
Grønlandsk for grønlændere med
Jens Brandt.
Tir. 10. jan. til tir. 9. maj 2023 16
mødegange kl. 10-11.30
Modersmålsundervisning for
grønlændere bosat i Danmark.
Sted: Bo & Aktivitet,Stejlhøj Hus, Stejlhøj
1, Kalundborg.
Motion for mænd.
Tir. 10. jan. til tir. 23. maj 2023 20
mødegange kl. 08-09.15
Vil du holde formen og få ny energi. På
dette hold kan du ved bevægelse få
fornyet styrke, udholdenhed og lyst til at
gøre noget for dig selv og din krop.
Sted: Kroppens Hus, Holbækvej 109,
Sorø.
Motion for kvinder.
Tir. 10. jan. til tir. 23. maj 2023 20
mødegange kl. 09.15-10.30
Undervisning for dem, der ønsker at
bevare kroppen smidig, udholdende og.
stærk. Vi arbejder med kroppens
muligheder til glad musik. Pulsen skal
være høj ,og sveden skal pible frem.
Sted: Kroppens Hus, Holbækvej 109,
Sorø.
Lær' at spille på Akustisk guitar.
Ons. 11. jan. 2023 9:00 - 12:30
Kom og lær at spille på guitar. Prisen
reduceres ifht. antal mødegange tilbage i
Sæsonen.
Pris: 1300 kr.
Sted: Sorø Kultur- og Fritidscenter Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø.
Qi Gong.
Ons. 11. jan. 2023 9:30 - 11:00
Er en 5000 år gammel kinesisk
bevægelsesform, som er mere relevant
end nogen sinde. Holdet er startet, men
du skal være velkommen. Prisen
reduceres ifht. antal mødegange.
Pris: 1170 kr.
Sted: Sorø Kultur- og Fritidscenter Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø.
Balletten i Sorø: BodyMotion
Barretræning.
Ons. 11. jan. 2023 kl. 09.45-10.45
Balletten i Sorø: Barretræning
(BalletFitness). Holdet udbydes af LOF
Sorø. Læs mere her ->
https://lof.dk/soroe/hold-kurser/motion-be
vaegelse/barretraening-v-charlotte-de-ne
ergaard/id/222131.
Gratis.
Sted: Dansesalen Frederiksberg,
Skolevej 1c, Sorø.
Yoga for alle & hensyntagende.
Ons. 11. jan. 2023 kl. 11:00 - 12:15
Dianalund Borgerhus v/ Gitte
Mechlenburg Dette er et hensyntagende
hold, hvor der er plads til alle; både dig
som har fysiske skavanker, og dig som
ønsker lidt større fysiske udfordringer.
Pris: 62 / gang.
Sted: Dianalund Borgerhuset,
Sømosevej 44, Dianalund.

Karriere i kalundborg buskørsel
afgang Odense.
Ons. 11. jan. 2023 kl. 14-17.30
I forbindelse med jobmessen i
Kalundborg 11.'januar kl. 14.00 - 17.30,
vil der være tilbud om gratis kørsel til og
fra Odense. Tilmeldning hertil sker her
på sitet og vil løbende blive opdateret
med detaljer om afhentningstidspunkt og
sted.
Sted: Kalundborg Hallerne, J.
Hagemann-Petersens Alle 11,
Kalundborg.
Karriere i kalundborg buskørsel
afgang København.
Ons. 11. jan. 2023 kl. 14-17.30
I forbindelse med jobmessen i
Kalundborg 11.'januar kl. 14.00 - 17.30,
vil der være tilbud om gratis kørsel til og
fra København. Tilmeldning hertil sker
her på sitet og vil løbende blive
opdateret med detaljer om
afhentningstidspunkt og sted.
Sted: Kalundborg Hallerne, J.
Hagemann-Petersens Alle 11,
Kalundborg.
Karrierer i Kalundborg- Job - Dialog Viden.
Ons. 11. jan. 2023 kl. 14:00
Industri og erhvervsudviklingen i
Kalundborg blomstrer. Vi står overfor en
historisk vækst i Kalundborg, med
udvidelse af den eksisterende produktion
og flere nye store virksomheder, der
flytter til byen.
Gratis.
Sted: Kalundborg Hallerne, J.
Hagemann-Petersens Alle 11,
Kalundborg.
Balletten i Sorø: Klassisk ballet 3-6 år.
Ons. 11. jan. 2023 kl. 15.15-15.45
Holdet udbydes af Sorø Balletforening.
Læs mere her ->
http://www.boerneballet.dk. Underviser
er Sofie Blond (mobil 25 12 04 57).
Gratis.
Sted: Dansesalen Frederiksberg,
Skolevej 1c, Sorø.
Balletten i Sorø: Klassisk ballet 7-11
år.
Ons. 11. jan. 2023 kl. 15.45-16.45
Holdet udbydes af Sorø Balletforening.
Læs mere her ->
http://www.boerneballet.dk. Underviser
er Sofie Blond (mobil 25 12 04 57).
Gratis.
Sted: Dansesalen Frederiksberg,
Skolevej 1c, Sorø.
Balletten i Sorø: Klassisk ballet unge
12+ år.
Ons. 11. jan. 2023 kl. 16.45-17.45
Holdet udbydes af Sorø Balletforening.
Læs mere her ->
http://www.ungeballet.dk. Underviser er
Sofie Blond (mobil 25 12 04 57).
Gratis.
Sted: Dansesalen Frederiksberg,
Skolevej 1c, Sorø.
Sor if body Power.
Ons. 11. jan. 2023 kl. 20-21.30
Holdet er for voksne - kom gerne som
par eller alene og tag del i
fitnessfællesskabet - alle er velkomne.
Du skal blot have lysten til at udfordre
din krop og give den fuld gas.
Gratis.
Sted: Sorø Hallen, Ringstedvej 20, Sorø.

Knipling med Maja Hansen.
Ons. 11. jan. til ons. 22. feb. 2023 6
mødegange kl. 18.15-20.40
Dette er et kursus for både nybegyndere
og øvede. Der. arbejdes med traditionelle
ting som festremser, mellemværk og
dækkeservietter,. men der vil også være
mulighed for at prøve mere specielle ting
som kraver,.
Sted: Høng Gl. Rådhus, Hovedgaden 37,
Høng.
Komplet Sangteknik.
Ons. 11. jan. til ons. 29. mar. 2023 11
mødegange kl. 15-16.40
Elsker du at synge og drømmer du om at
nå nye højder med din stemme?. Har du
svært ved at nå høje toner, mangler du
power eller udtryk i din sang?. Bliver du
hurtig hæs og træt i stemmen?. Så er
dette noget for dig.
Sted: Rynkevangskolen, Møllevej 10,
Kalundborg.
Yoga - hensyntagende v/ Ljiljana
Mitrovic.
Ons. 11. jan. til ons. 19. apr. 2023
Der vil være fokus på bevidst åndedræt,
jordforbindelse og kropsholdning. Yoga
øvelser udføres i eget tempo. Der
arbejdes med optimal vejrtrækning som
redskab for at skabe ro og balance i
kroppen.
Sted: Sorø Kultur- og Fritidscenter Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø.
Yoga/Pilates med Tina Hansen.
Ons. 11. jan. til ons. 26. apr. 2023 14
mødegange kl. 08.15-09.30
Yoga bygger både på krop og sind.
Åndedrættet fylder også en stor del.
Pilates er mere kraftbetonet end yogaen.
Kroppen styrkes i Pilates øvelserne, hvor
yogaen smidiggør kroppen. Begge dele
forbedrer kropsholdningen.
Sted: LOF Nordvestsjælland, Elmegade
11A, Kalundborg.
Bevægelse-afspænding med Tina
Hansen.
Ons. 11. jan. til ons. 26. apr. 2023 14
mødegange kl. 10.10-11.10
Undervisningen er især tilrettelagt for
pensionister M/K. Vi starter med
opvarmning. Derefter callanetics, som er
præcise øvelser især for mave-, ryg- og
lårmuskler. Slutter med udstrækning og
afspænding. Der undervises en fuld
klokketime.
Sted: Kalundborg gamle Tekniske Skole,
Bredgade 26, Kalundborg.
Motion for kvinder.
Ons. 11. jan. til ons. 24. maj 2023 20
mødegange kl. 09-10.15
Undervisning for dem, der ønsker at
bevare kroppen smidig, udholdende og
stærk. Vi arbejder med kroppens
muligheder til glad musik. Pulsen skal
være høj ,og sveden skal pible frem.
Sted: Kroppens Hus, Holbækvej 109,
Sorø.
Motion for kvinder - mindre tempo.
Ons. 11. jan. til ons. 24. maj 2023 20
mødegange kl. 10.30-11.45
Bevægelse for kvinder - mindre tempo.
Undervisning for dem, der ønsker at
bevare kroppen smidig, udholdende og
stærk i et mindre tempo. Vi arbejder med
kroppens muligheder til glad musik.
Sted: Kroppens Hus, Holbækvej 109,
Sorø.

Sor if pilates Torsdag.
Tor. 12. jan. 2023 kl. 09.30-10.45
En effektiv træningsform , der skåner led
og muskler. Kontrollerede flydende
bevægelser understøttet af en bevist
vejrtrækning. Træner kroppens dybe
muskulatur. Træning af hele kroppen.
Kropsholdning, smidighed og balance.
Gratis.
Sted: Sorø Hallen, Ringstedvej 20, Sorø.
Babysalmesang.
Tor. 12. jan. 2023 kl. 10.15
Er for forældre og babyer fra ca. 2-12
måneder, eller indtil barnet kan gå. Helt
nye babyer og gravide er også
velkomne. Døren er åben fra kl. 10. Vi
mødes i caféområdet bagerst i kirken til
venstre for indgangen.
Sted: Ubby Kirke, Klovbyvej 7A, Jerslev
Sjælland.
Booktalk: Litteratursalonen for
voksne på Kalundborg Bibliotek.
Tor. 12. jan. 2023 kl. 15-15.40
Kom forbi dit lokale bibliotek til en
eftermiddag i litteraturens tegn.
Gratis.
Sted: Kalundborg Biblioteker,
Klostertorvet 2, Kalundborg.
Fyraftens Yoga v/ Gitte Mechlenburg.
Tor. 12. jan. 2023 kl. 16:00 - 17:15
Der arbejdes med alle former for yoga
stillinger. Der vil både blive arbejdet
dynamisk og statisk. Der vil være en del
fokus på den styrkende og stabiliserende
del af yogaen, men der vil også være
plads til blide bevæg.
Pris: 64 kr / gang.
Sted: Sorø Kultur- og Fritidscenter Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø.
Sor if parkour/Spring/Tricking 6-10 år.
Tor. 12. jan. 2023 kl. 17-18
Vi har nytænkt vores forskellige
springhold og skabt en helt ny aktivitet,
som rummer alt det bedste fra parkour,
springgymnastik og tricking. Alle tre
discipliner, som handler om at beherske
og bevæge kroppen gennem træning i
styrke og springteknik.
Gratis.
Sted: Sorø Hallen, Ringstedvej 20, Sorø.
Sor if hipHop/Showdance.
Tor. 12. jan. 2023 kl. 17-18
Rytmisk bevægelse og dans til fed
musik. Det sejeste hold på hele
planeten.
Gratis.
Sted: Sorø Hallen, Ringstedvej 20, Sorø.
Balletten i Sorø: BodyMotion
Barretræning.
Tor. 12. jan. 2023 kl. 17-18
Balletten i Sorø: Barretræning
(BalletFitness). Holdet udbydes af LOF
Sorø. Læs mere her ->
https://lof.dk/soroe/hold-kurser/motion-be
vaegelse/barretraening-v-charlotte-de-ne
ergaard/id/222131.
Gratis.
Sted: Dansesalen Frederiksberg,
Skolevej 1c, Sorø.
Balletten i Sorø: BodyMotion
Barretræning + ballet.
Tor. 12. jan. 2023 kl. 17-18.30
Balletten i Sorø: Barretræning
(BalletFitness) + ballet (dans). Holdet
udbydes af LOF Sorø (kl. 17.00-18.00).
Læs mere her ->
https://lof.dk/soroe/hold-kurser/motion-be
vaegelse/barretraening-v-charlotte-de-ne
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ergaard/id/222132.
Gratis.
Sted: Dansesalen Frederiksberg,
Skolevej 1c, Sorø.
Sor if parkour/Spring/Tricking 10-16
år.
Tor. 12. jan. 2023 kl. 18-19.30
Vi har nytænkt vores forskellige
springhold og skabt en helt ny aktivitet,
som rummer alt det bedste fra parkour,
springgymnastik og tricking. Alle tre
discipliner, som handler om at beherske
og bevæge kroppen gennem træning i
styrke og springteknik.
Gratis.
Sted: Sorø Hallen, Ringstedvej 20, Sorø.
Menighedsrådsmøde.
Tor. 12. jan. 2023 kl. 18.30-20.30
Møderne begynder med de lukkede
sager kl. 17.30, men fra kl. 18.30 er
møderne offentlige og åbne for tilhørere.
Sted: Raklev Kirke, Raklev Skillevej 2A,
Kalundborg.

Yoga for let øvede til øvede v/ Gitte
Mechlenburg.
Tor. 12. jan. til tor. 4. maj 2023 16
mødegange kl. 19-20.30
Yoga for let øvede til øvede. Der
arbejdes med alle former for yoga
stillinger. Der vil både blive arbejdet.
dynamisk og statisk. Der vil være plads
til at arbejde med omvendtstående
stillinger, hvis det. ønskes.
Sted: Sundhedscentret, Fægangen 1,
Sorø.
Grønlandsk for grønlændere med
Jens Brandt.
Tor. 12. jan. til tor. 11. maj 2023 16
mødegange kl. 10-11.30
Modersmålsundervisning for
grønlændere bosat i Danmark.
Sted: Trekløveret, Lerchenfeldvej 34,
Kalundborg.

Møde i fantasylæsekredsen.
Tor. 12. jan. 2023 kl. 19-20.30
The Fantasy Fellowship er en læsekreds
der mødes om aftenen ca. 1 gang om
måneden og taler om en bog.
Gratis.
Sted: Sorø Bibliotek, Storgade 7, Sorø.

Yoga hensyntagende v/ Catrine
Hegelund.
Tor. 12. jan. til tor. 11. maj 2023 17
mødegange kl. 09-10.30
Dette er et hensynstagende hold, hvor
du kan være med selvom du har.
skavanker eller skader i kroppen. Her
arbejdes med alle former for
yogastillinger både dynamisk og statisk.
Sted: Sorø Kultur- og Fritidscenter Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø.

Torsdagstråde vævning.
Tor. 12. jan. til tor. 23. mar. 2023 10
mødegange kl. 10-14
Dette kursus er for dig der har vævet før,
men ønsker den inspiration, der ligger i
at diskutere tekstile emner og væve
sammen med andre vævere. Mindre
erfarne vævere er også velkomne.
Sted: Kornloftet, Nyrupvej 76, Sorø.

Motion for mænd.
Tor. 12. jan. til tor. 25. maj 2023 18
mødegange kl. 08-09.15
Vil du holde formen og få ny energi. På
dette hold kan du ved bevægelse få
fornyet styrke, udholdenhed og lyst til at
gøre noget for dig selv og din krop.
Sted: Kroppens Hus, Holbækvej 109,
Sorø.

Klaver.
Tor. 12. jan. til tor. 27. apr. 2023 14
mødegange kl. 16-19.30
I klaverundervisningen kan du lære at
spille efter både noder og gehør, samt.
få den nødvendige viden om musikteori,
så du f.eks. kan spille efter. becifringer.
Du kan frit vælge om du vil spille klassisk
eller rytmisk musik, men øvede.
Sted: Sorø Kultur- og Fritidscenter Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø.

Motion for kvinder.
Tor. 12. jan. til tor. 25. maj 2023 18
mødegange kl. 09.15-10.30
Undervisning for dem, der ønsker at
bevare kroppen smidig, udholdende og
stærk. Vi arbejder med kroppens
muligheder til glad musik. Pulsen skal
være høj ,og sveden skal pible frem.
Sted: Kroppens Hus, Holbækvej 109,
Sorø.

Sangundervisning.
Tor. 12. jan. til tor. 27. apr. 2023 14
mødegange kl. 16-19.30
I sangundervisningen arbejder vi med.
kropsholdning, vejrtrækning og
afspænding, for at skabe en fri og
naturlig. stemme, som kan bruges i alle
sammenhænge. Vi kan arbejde med alt
fra klassisk.
Sted: Sorø Kultur- og Fritidscenter Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø.
Bækkenbundstræning v/ Ljiljana
Mitrovic.
Tor. 12. jan. til tor. 27. apr. 2023 15
mødegange kl. 11.15-12.45
Holdet egner. sig til dig, som gerne vil
have en stærk og elastisk bækkenbund.
Der arbejdes. med aktivering og
afspænding af bækkenbunden, og
øvelser der træner hofternes,.
bækkenets og ryggens bevægelighed.
Sted: Sorø Kultur- og Fritidscenter Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø.

