
Næsbjerg Sogns Borgerforening Kursusafdeling tilbyder: 
 
 
Efterår 2017 

 
Madlavning for mænd (hver 2. tirsdag frem til 12/12 eller efter aftale) 
 
Kurset starter tirsdag den 19. september kl. 18.30 i Næsbjerg Skoles 
skolekøkken. 
Max antal deltagere 16 personer (”først-til-mølle-princip”) 
Underviser: Lonnie Uhre. 
Pris: kr. 450,00 + materialer 
Tilmelding og betaling senest: 17. september 2017 

 
Yoga: (hver onsdag frem til 13/12 eller efter aftale) 
 
Holdene starter onsdag 20. september kl. 17.15 (hold 1) og 18.50 (hold 2)  
i SFO lokalerne på Næsbjerg Skole 
Underviser: Herdis Gregersen 
Pris: kr. 600,00 
Tilmelding og betaling senest 17. september 2017 
 
Kreativ aften (hver 2. mandag indtil jul og igen fra 8. januar 2018) 
 
Vi starter mandag den 9. oktober kl. 19.00 - 21.30 i 
konfirmandstuen ved Næsbjerg Kirke. 
Det er for alle der har lyst og som er kreative med et eller 
andet håndarbejde. 
Vi får kaffe med brød for kr. 20,00. 
Tovholdere: Betsy Vind tlf. 20971434, Ruth Christensen tlf. 
86265144 og Anette Thorbøl Andersen tlf. 21293914  

 
Juledekoration, kalenderlys, adventskrans 
 
Søndag den 26. november 2017 fra kl 13.30 - 17.00 i Midt-I på Næsbjerg Skole, 
hvor der er mulighed for at få vejledning til årets dekorationer af Mette Maria 
Hofmann Bloch 

 
Der er mulighed for at købe lys og anden tilbehør fra Varde Engroslager til super 
gode julepriser på dagen. 
 
Prisen for at deltage er kr. 130,00 incl. kaffe, småkager, guf 
og grundmaterialerne (oasis, vinseltråd, ler og gran). 
 
Tilmelding senest 5. november 2017. 

 



 
 
Vi har et arrangement først på året i 2018 med Vinspecialisten i Varde og 
Næsbjerghus i støbeskeen – lækker mad, gode vine og cocktails, men mere 
om det senere på året. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Forslag til nye tiltag er velkomne – bare send en mail eller 
sms så kigger jeg på om det kan lade sig gøre. 
 
 
 
 
Tilmeldning til: 
 
Næsbjerg Sogns Borgerforening Kursusafdeling 
v/Susanne Ladegaard 
Hovedgaden 7 
6800 Varde 
hovedgaden7@stofanet.dk  
Telefon: 3016 6610 
 
Angiv venligst kursus samt navn, adresse, telefonnummer/mobil, mailadresse. 
 
 
Betaling til: 
Kursusgebyr bedes indbetalt til Andelskassen konto nr. 5982 8004644 med 
angivelse af navn og kursus 
 

mailto:hovedgaden7@stofanet.dk

