
Beboere i Svinninge områ-
det kan godt begynde at
holde øje med postkassen.
Svinninge Aftenskoles pro-
gram vil nemlig blive om-
delt inden for kort tid.

- I år omdeler vi selv pro-
grammet. Bestyrelsen og
andre har frivilligt stillet
sig til rådighed for opga-
ven, så programmet vil bli-
ve omdelt i uge 32 og 33,
fortæller aftenskoleleder
Ebba Boier.

Programmet er - som al-
tid - spækket med spænd-

ende aktiviteter. Her er ud-
fordinger for hjerne og
krop, for fingersnildhed og
kreativitet.

Yoga ledes af Lene Bjer-
ring, og undervisningen
fordeles på seks hold på
Svinninge Bibliotek, samt
et hold for ældre i Gislinge
Ældrecenter. Desuden til-
bydes afspænding for ældre
i Svinninge Hallen under
ledelse af Lena Larsen.

Madlavning tilbydes på
tre hold - alle med Svinnin-
ge Skole som undervis-

ningssted. De to hold med
titlen »Madlavning for
mænd« ledes af henholds-
vis Kirsten Boier og Jytte
Lundkvist. Det tredie ma-
dhold har titlen »Dansk
festmad« og ledes af Kir-
sten Boier.

For deltagere, der gerne
vil bruge deres hænder til at
frembringe gode og anven-
delige ting, er der flere
spændende tilbud i pro-

grammet fra Svinninge Af-
tenskole. Beklædningssy-
ning ledes af designer Ingi-
bjørg Olafsdottir. Knipling
ledes af Bente Lyngdorf.
Blomsterbinding tilbydes i
Kaj Larsens blomsterværk-
sted i Holbæk. Dette kur-
sus foregår med blot en
mødegang om måneden.

Trædrejning er et af de
faste tilbud i aftenskolefor-
eningen. Her foregår un-

dervisningen på Jørgen
Nordskovs trædrejerværk-
sted i Grevinge.

Men hvad med at få nyt
betræk på sine møbler?
Møbelpolstrer Marianne
Olsen står for undervisnin-
gen på dette hold, hvor
man selv medbringer møb-
ler, som skal betrækkes.

Svinninge Aftenskole
har også tradition for at til-
byde kirkeorgelspil, og
denne tradition fortsætter.
På dette hold kan egnens

organister få efteruddan-
nelse og ny inspiration af
organist H. C. Andersen.
Undervisningen foregår i
Tveje Merløse Kirke.

Ud over alt dette tilbydes
undervisning i engelsk,
EDB, digitalfoto, samt
SMS for bedsteforældre.

Holdene starter i løbet af
september måned, men til-
meldingen kan foretages
allerede nu - eventuelt via
Svinninge Aftenskoles
hjemmeside. risø

A/S Jyderup Bad
Ellebjergvej 35
4450 Jyderup

Tirsdag Kl. 06.00-8.00 Morgensvømning
Kun for voksne

Tirsdag Kl. 15.00 - 16.00 For alle
Torsdag Kl. 19.00 - 20.00 For alle
Torsdag Kl. 20.00 - 21.00 Kun for voksne
Fredag Kl. 15.00 - 16.00 For alle
Fredag Kl. 06.00 - 08.00 Morgensvømning

Kun for voksne
Søndag Kl. 10.00 - 11.00 For alle
Søndag Kl. 11.00 - 12.00 Kun for voksne

HUSK VI HAR 30o i bassinet
ÅBNINGSTIDER GÆLDENDE FRA 10.08.2010:

Der er altid skilt baner fra til at svømme på, når der
er åbent for alle.

Lukket i skolernes sommerferie, på helligdage og
mellem jul og nytår.

Billetprisen er for 1 time, inkl. omklædning og bad.

Priser pr. 1. august 2010
Voksen enkeltbillet 30,00 kr.
Rabatbilletter 10 stk. 250,00 kr.
Barn 2-15 år enkeltbillet 20,00 kr.
Rabatbilletter 10 stk. 150,00 kr.

2 TIMERLE-MANSden 10. oktoberhvor alle kandeltage

Nyheder!
• Nyt asfalt
på banerne

• Nye hurtige
Go-Karts

• Lys på banen

• Go-Kart
Klub for
6-21 årige

(www.hgkk.dk)

IRON MAN
den 19. sept.

Vil du være Holbæks
nye Iron Man
- så ring og

hør
nærmere

Hold årets fest i Holbæk Go-Kart Land
• Den runde fødselsdag
• Firmafesten
• Julefrokosten
• Polterabend
Du kan også komme alene
eller sammen med vennerne

• Lækker veltillavet mad
i Restaurante

• Minigolf - Legeplads
Kom og prøv en af Danmarks
største og mest udfordrende
udendørsbaner.
Vi har mulighed for at køre med 20 karts på banen.

HOLBÆK GO-KART LAND
Omfartsvejen 27, 4300 Holbæk

RING 59 44 64 44 info@go-kart-land.dk
www.gokartland.dk

JYDERUP BRIDGEKLUB

Sæsonen starter mandag d. 30. august 2010
kl. 19.00 i Jyderup Hallen,
Elmegården 58, Jyderup

Tilmelding til Lene Holst, tlf. 59 27 59 41
senest den 15. august

Spillelokalet er røgfrit,
men der indlægges 2 små rygepauser.

VI OPTAGER GERNE NYE MEDLEMMER.

Begynderundervisning
1. gang tirsdag d. 14. sept. kl. 19.00 - 21.45 i Jyderup Hallen
Henvendelse: Hanne Knudsen - tlf. 59 27 77 61

Schæferhundeklubben
Kreds 7
Arnakkevej 12, Kaldred

Vi har indskrivning
tirsdag den 10. august kl. 19.00
hvor vi også begynder hundetræningen igen.

Alle hunderacer er velkomne • Vi har også hvalpetræning

Henvendelse på tlf. 59 50 02 81
FormandViggo Pedersen www.kreds7.dk
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Stedet hvor
der sker færre uheld og
hvor mindre er overladt
til tilfældighederne

Skamstrupvej 20 B
4440 Mørkøv
TLF. 59 27 41 56

Vi er klar
igen efter

SSOOMMMMEERR--
FFEERRIIEENN
Onsdag d. 18. aug.
Enkelte ledige pladser
- også på handicaphold

Medlem af
Dansk
Rideinstruktørforening
og Foreningen af
godkendte
handicap ridecentre

Rideundervisning
alle hverdage

Nærmere oplysning
telefon 59274156

Inge og Alex Birksted

PP RIDESKOLE PP TILRIDNING
PP DRESSUR PP OPSTALDNING
PP HANDICAPRIDNING

Beklædningssyning er lagt i trygge hænder med designer In-
gibjörg Olafsdottir som lærer. Foto: Mie Neel

Jørgen Nordskov underviser elever fra Svinninge Aftenskole i
trædrejning i sit værksted i Grevinge. Foto: Mik

Programmet klar hos Svinninge Aftenskole

Vil Du sejle kajak?
Havnsø har tilbuddet
Ring og hør nærmere

Bente Adamsen, Tlf. 22 99 83 88
eller
Verner Kofoed, Tlf. 23 90 88 00


