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2 Velkommen til IOF

Tlf. 38 60 71 11 (mandag - torsdag kl. 10-13)

Velkommen til en ny sæson hos IOF - Hovedstadens aftenskole for voksne med 
handicap. IOF blev startet tilbage i 1957, og har i årenes løb bragt glæde til 

tusindvis af mennesker med handicap. 

IOF har en bred vifte af undervisningstilbud og også et til dig. Som noget særligt 
kan mange af vores elever søge om at komme med i vores kørselsordning - se s. 23 
for mere information.

Udover dygtige undervisere som sørger for kvalitetsundervisning, er IOF også 
kendt blandt eleverne for det hyggelige og sociale liv. Vi har elever, der er kommet 
i IOF gennem mere end 30 år pga. den fantastiske stemning, der altid præger vores 
undervisning. Vi håber at se dig i den nye sæson. 

Henrik Bo Hansen
Skoleleder

henrik@iof.dk

Evy Toh Henriksen
Sekretær

evy@iof.dk

For spørgsmål og tilmelding

iof@iof.dk
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Fotografering for begyndere
- ved Martin Per Dybdal

Dette kursus er for dig, der har et kompaktkamera, et spejlreflekskamera eller overvejer at 
købe et kamera og er interesseret i, hvordan du udnytter kameraets mange muligheder. Du vil 
blive undervist i alle kameraets grundlæggende funktioner. Læs mere på side 7.

IOF byder denne sæson velkommen til to nye hold, 
som begge har Martin Dybdal som underviser.

Martin er både fotograf og engelskunderviser og 
glæder sig til oktober, når undervisningen starter!

Hvis du er interesseret, skal du ikke tøve med at 
tilmelde dig et eller begge hold.

Engelsk for begyndere
- ved Martin Per Dybdal

Learn to speak English. Her lærer du at tale simpelt engelsk i praksis. Masser af sjove øvelser i 
undervisningen, hvor vi går op i praktisk færdighed. Læs mere på side 11.



5Kursusoversigt 2018/19

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Holdstart 1. oktober 2. oktober 3. oktober 4. oktober 5. oktober
Slutdato 25. marts 26. marts 27. marts 28. marts 29. marts
Kl. 10.30 

-13.00
EDB-værksted EDB-værksted 

 

EDB-værksted EDB-værksted EDB-værksted

Kl. 13.30 
-16.00

EDB-værksted EDB-værksted EDB-værksted EDB-værksted EDB-værksted

Kl. 16.00 
-18.35

Afspænding og 
bevægelse
Holdnr.: 181101

 

Afspænding og 
bevægelse 
(scleroseramte) 
Holdnr.: 181202 

Billedkunst
Holdnr.: 181303

 

Ingen 
undervisning

Bevægelse i 
varmtvands-

bassin
Holdnr.: 181541
(bemærk: kl. 12)

Holdnr.: 181542
(bemærk: kl. 12.45)

Start 7. september
Slut 10. maj

Keramik
Holdnr.: 181105

Klassisk tegning
Holdnr.: 181206

Syning
Holdnr.: 181301

Madlavning
Holdnr.: 181106

Knipling
Holdnr.: 181204

Engelsk
Holdnr.: 181302

Musikoplevelse
Holdnr.: 181102

Glas- og 
porcelænsmaling

Holdnr.: 181203

Keramik
Holdnr.: 181205

Perlesyning
Holdnr.: 181326

Kl. 19.00 
-21.35

Ingen 
undervisning

Afspænding og 
bevægelse
Holdnr.: 181221 

Madlavning
Holdnr.: 181325

Motion på cykel
Holdnr.: 181471

(Bemærk: kl. 19-20.30)

Start 6. september
Slut 9. maj

Ingen 
undervisning

Knipling
Holdnr.: 181222

Silkemaling
Holdnr.: 181323

Vævning
Holdnr.: 181224

Strikning
Holdnr.: 181324

Foto
Holdnr.: 181223

Syning
Holdnr.: 181321

Yoga
Holdnr.: 181322
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60 lektioner
Hold 181105

Mandag kl. 16 - 18.35
Pris 1.800 kr.
Pens. pris 1.100 kr.

60 lektioner
Hold 181206

Tirsdag kl. 16 - 18.35
Pris 1.800 kr.
Pens. pris 1.100 kr.

60 lektioner
Hold 181326

Onsdag kl. 19 - 21.35
Pris 1.800 kr.
Pens. pris 1.100 kr.

Kreative fag

Billedkunst
- ved Suzanne Moffat Bredvig
Lær at male med akryl. Kurset er for dig der har lyst til at male billeder - øvet eller 
u øvet. Vi arbejder med inspiration efter billedforlæg og den enkeltes ønsker. Materia-
ler kan købes gennem læreren.

Keramik
- ved Tina Gjøl
Kom og udforsk din kreative side med leret. Vi arbejder 
med pølse- og pladeteknik og laver fx sparebøsser, duft-
lamper, lysestager, vaser, kander mv. Handicap er en udfor-
dring, men aldrig en hindring for, at du kan opleve glæden 
ved at skabe i ler.

60 lektioner
Hold 181205

Tirsdag kl. 16 - 18.35
Pris 1.800 kr.
Pens. pris 1.100 kr.

Klassisk tegning
- ved Henrik Scherer
Har du lysten til at tegne? At tegne åbner dine sanser. Du lærer at se og nedfælde 
dine indtryk på papiret. Alt efter ønsker og behov berører vi de forskellige virkemid-
ler, som tegnekunsten benytter sig af. Vi bruger blyant, kul, kridt og farveblyanter. Der 
er mulighed for at tegne efter levende model. Medbring papir og tegneredskaber.

Perlesyning og andre sysler
- ved Vivi Kristiansen
Kom og vær med til at sy farvestrålende små perler sammen til dejlige gaver. Lav bille-
der af små stofstykker og blonder m.m. syet op på kort. Materialer kan købes gennem 
læreren.

60 lektioner
Hold 181303

Onsdag kl. 16 - 18.35
Pris 1.800 kr.
Pens. pris 1.100 kr.
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60 lektioner
Hold 181323

Onsdag kl. 19 - 21.35
Pris 1.800 kr.
Pens. pris 1.100 kr.

Kreative fag

60 lektioner
Hold 181203

Tirsdag kl. 16 - 18.35
Pris 1.800 kr.
Pens. pris 1.100 kr.

Glas- og porcelænsmaling
- ved Kitty Suchdev
Jeg benytter utraditionelle teknikker og lader mig inspirere af mine indtryk fra rejser 
og oplevelser i hverdagen. Personlige elementer inddrages direkte i skabelsen af 
det kunstneriske indtryk. Undervisningen omfatter farve- og materialelære samt 
mønsteropbygning, og der er individuel vejledning. Materialer kan købes gennem 
læreren.

Silkemaling
- ved Henriette Rolf Larssen
Vi går op i dekoration og taler om former og farver. Vi maler på silke, som vi bruger 
til tørklæder og små, smukke billeder. Vi laver æsker med decoupage, filterbilleder, 
stoftryk på t-shirt etc. Ønsker du at udvikle dine evner yderligere, kan vi også tegne 
og lave designopgaver. Materialer kan købes igennem læreren.

60 lektioner
Hold 181223

Tirsdag kl. 19 - 21.35
Pris 1.800 kr.
Pens. pris 1.100 kr.

Fotografering for begyndere
- ved Martin Per Dybdal
Dette kursus er for dig, der har et kompaktkamera, et spejlreflekskamera eller over-
vejer at købe et kamera og er interesseret i, hvordan du udnytter kameraets mange 
muligheder. Kurset omfatter ikke fotografering med mobiltelefon. Du vil blive under-
vist i alle kameraets grundlæggende funktioner. Al teori vil blive forklaret grundigt og 
letforståeligt. Teorien vil blive anvendt i praksis, så du opnår resultater.
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60 lektioner
Hold 181204

Tirsdag kl. 16 - 18.35
Pris 1.800 kr.
Pens. pris 1.100 kr.

60 lektioner
Hold 181324

Onsdag kl. 19 - 21.35
Pris 1.800 kr.
Pens. pris 1.100 kr.

60 lektioner
Hold 181222

Tirsdag kl. 19 - 21.35
Pris 1.800 kr.
Pens. pris 1.100 kr.

60 lektioner
Hold 181321

Onsdag kl. 19 - 21.35
Pris 1.800 kr.
Pens. pris 1.100 kr.

60 lektioner
Hold 181301

Onsdag kl. 16 - 18.35
Pris 1.800 kr.
Pens. pris 1.100 kr.

60 lektioner
Hold 181224

Tirsdag kl. 19 - 21.35
Pris 1.800 kr.
Pens. pris 1.100 kr.

Syning
- ved Kirsten Sindahl
Har du problemer med tøjet? Har du idéer til hvordan det 
skal være? Eller har du bare lyst til at lære noget mere om 
syning - så kom og vær med. Energien er stor og humøret 
højt - alle problemer løses!

Vævning
- ved Sofia Hagström

Knipling
- ved Annette Schnell
Der undervises individuelt efter farvelagt arbejdstegning 
og man kan arbejde videre efter færdige mønstre eller frit 
efter fantasien. Der benyttes farvede tråde i flere forskel-
lige kvaliteter. Materialer kan købes gennem læreren.

Strikning
- ved Anna Nørgård
Kurset er for alle med lyst til at strikke. Det er muligt at strikke efter opskrift eller selv 
komponere sit strikkearbejde - både med farvesammensætning, mønster og facon. 
Der  gives hjælp til garnberegning og montering af strikkearbejde.

Du arbejder individuelt ved din egen væv. Hvis du er nybegynder, starter du med små 
ting, og når du har styr på teknikken, kan du væve større ting.
Du får vejledning i garnberegning, garnindkøb, opsætning af væven, farvevalg og 
væveteknikker samt til selve vævningen. Der kan væves både til boligtekstiler samt til 
beklædning. Materialer kan købes gennem læreren.
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10 Afspænding og bevægelse

60 lektioner
Hold 181202

Tirsdag kl. 16 - 18.35
Pris 1.800 kr.
Pens. pris 1.100 kr.

30 lektioner
Ring for hold

Fredag kl. 12 og 12.45
Pris 1.800 kr.
Pens. pris 1.100 kr.

60 lektioner
Hold 181322

Onsdag kl. 19 - 21.35
Pris 1.800 kr.
Pens. pris 1.100 kr.

60 lektioner
Hold 181221

Tirsdag kl. 19 - 21.35
Pris 1.800 kr.
Pens. pris 1.100 kr.

60 lektioner
Hold 181101

Mandag kl. 16 - 18.35
Pris 1.800 kr.
Pens. pris 1.100 kr.

Afspænding og bevægelse
- ved Kristine Dahl Jensen
Opnå øget kropsbevidsthed og kropsfunktion. Lær øvelser 
der styrker, udspænder, koordinerer og afspænder krop-
pen. Der benyttes bolde, vægte, elastikker mv.  - stående, 
siddende og liggende. (Husk tæppe el. lagen til madras.)

Afspænding og bevægelse (scleroseramte)
- ved Nina Hellung-Larsen
Ligesom ovenstående, men særligt tilrettelagt for folk med sclerose. 
Pulstræning, styrketræning, strækøvelser og afspænding.  
IOF har bløde madrasser, men husk selv at medbringe et tæppe, lagen eller andet 
som underlag ovenpå madrassen.

Yoga og afspænding
- ved Pernille Westi
Hatha yoga er en blid form for yoga, der øger din bevægelighed med øvelser, der 
giver smidighed og styrke. Fokus på åndedrættet kan være en hjælp til at komme 
dybere ind i yoga-øvelsen og måske give dig en øget bevidsthed om netop dit 
åndedræt. Husk at medbringe et tæppe til afspænding. 

Bevægelse i varmtvandsbassin (Herlev Hospital)
- ved Mette Asgaard
Undervisning i afspænding og bevægelse i Herlev Hospitals varmtvandsbassin. Der 
er en hjælper tilstede som kan give en hånd ved bassinkanten. Der er i alt 2 hold á 1 
lektion hver fredag imellem kl. 12 - 14. Holdstart d. 7. september.



Afspænding og bevægelse Øvrige fag

60 lektioner
Hold 181102

Mandag kl. 16 - 18.35
Pris 1.800 kr.
Pens. pris 1.100 kr.

Madlavning
- ved Lone Pedersen
Vær med til at sammensætte og tilberede menuen. Vi laver 
alt fra bunden og nyder maden sammen. Om mandagen 
lægger vi vægt på at gøre klassiske retter lidt sundere. På-
regn udgifter til råvarer (normalt 30 til 60 kr. pr. gang).

Musikoplevelse
- ved Trine Smith
Kom og lad os opleve den klassiske musik sammen - både via musikanlægget og i 
virkeligheden! 1-2 gange tager vi til koncert eller opera, hvis der er stemning for det. 
Undervisningen tilrettelægges bl.a. udfra de musikoplevelser vi skal i byen for at høre. 
Påregn udgifter til billetter og evt. forplejning. IOF sørger for kørsel.
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60 lektioner
Hold 181106

Mandag kl. 16 - 18.35
Pris 1.800 kr.
Pens. pris 1.100 kr.

60 lektioner
Hold 181325

Onsdag kl. 19 - 21.35
Pris 1.800 kr.
Pens. pris 1.100 kr.

30 lektioner
Hold 181471

Torsdag kl. 19 - 20.30
Pris 1.800 kr.
Pens. pris 1.100 kr.

Motion på cykel
- ved Carsten Olsen
Indendørs cykling er en populær og meget effektiv træningsform, da du får styrket 
din kondition og det meste af kroppen samtidig. Vores træner har flere års erfaring 
med indendørs cykling og har opnået rigtig gode resultater med denne træningsform 
for handicappede. Holdet har tilknyttet en hjælper.  
Holdstart d. 6. september.

60 lektioner
Hold 181302

Onsdag kl. 16 - 18.35
Pris 1.800 kr.
Pens. pris 1.100 kr.

Engelsk for begyndere
- ved Martin Per Dybdal
Her lærer du at tale simpelt engelsk i praksis. Masser af øvelser, vi går op i praktisk 
færdighed.



Vi har vores egne EDB-lokaler i 
Grøndal Multicenter på Hvidkildevej 64 i København NV. 

Du kan ringe til EDB-underviseren på tlf. 39 27 36 22.

12
PC for begyndere
Hvordan virker en PC? Computerens opbygning, 
tastatur, mus, printer, scanner m.m. Her får du 
et godt fundament til det videre arbejde foran 
computerskærmen.

På dette kursus gennemgås det fuldstændige 
pensum til PC-kørekortet som består af følgende 
moduler:

• Grundlæggende informationsteknologi
• Computeren og dens styresystem
• Tekstbehandling
• Regneark
• Database
• Præsentation
• Information og kommunikation
• Aflægge prøve

PC-kørekort

Lær om mulighederne for at arbejde med billeder 
på computeren med fx Adobe Photoshop og 
anvend digitalkamera og scanner til arbejdet. 

Billedbehandling

Videoredigering på computer
Der er mulighed for at lære at overføre 
videooptagelser fra VHS-bånd til DVD - eller egne 
digitale film, hvis man selv har kameraet.

Internet og hjemmeside
Der er i dag mange muligheder for at lave sin helt 
egen gratis hjemmeside på Internettet. Her kan 
man fx lægge billeder eller andet op som familien 
eller vennerne kan se.

Lav din egen CD eller DVD!
Vi har udstyret så du kan lære at:

• overspille dine gamle LP-plader til CD’er
• overføre video-optagelser fra VHS-bånd til DVD
• scanne dine gamle lysbilleder eller negativer  

og brænd dem ned på en CD

Prøv nogle af de mange muligheder for fysisk 
udfoldelse med en Nintendo Wii. Lær hvordan du 
kan styrke balance og koordination.

Wii

EDB-undervisning
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Tilslutning til og navigation på Internettet. Lær fx at 
søge alverdens information på Internettet og hente 
programmer ned til egen PC.

Brug af Internet

Lær mere om de mest benyttede styresystemer til 
computere.

Windows 10

Lær at bruge den kendte Office-pakke med bl.a. 
Word (tekstbehandling), Excel (regneark) og
Powerpoint (præsentation).

Microsoft Office

Dansk og stavetræning på PC
EDB-værkstedet har nogle fortrinlige 
træningsprogrammer til computer hvor man kan 
blive bedre til at stave og udtrykke sig korrekt 
skriftligt. Som supplement kan du skrive tekster i 
Word.

Særligt udstyr
IOFs EDB-værksted råder over en del specialudstyr 
der kompenserer for forskellige former for 
bevægelseshandicaps. Heriblandt specielle ”mus” der 
kan tilpasses den enkelte bruger.

Internettet rummer en masse gratis programmer 
og muligheder - lige til at benytte på sin egen 
computer! Du kan fx helt gratis downloade Open 
Office, som er en skarp konkurrent til Microsoft 
Office.

Gratisprogrammer

Smartphone og tablet-PC
Er du hoppet med på bølgen og købt en 
smartphone og/eller en tablet-PC (fx Ipad)? Så kan 
du tage dem med og lære meget mere om at bruge 
dem.

Har du flere computere du ønsker at forbinde i et 
lokalt netværk? Er dit trådløse netværk sikkert? Er 
dit netværk forbundet med kabler og ønsker du at 
gøre det trådløst? Lær alt om netværk.

Netværk

Har du en gammel computer som kan gøres 
hurtigere og mere brugbar? Ønsker du at købe en 
ny? Eller måske har du købt en ny PC, men ønsker 
at lære noget om de mange muligheder den har.

Hjælp til valg af computer

Læs om EDB-hold på næste side

EDB-undervisning
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EDB-weekend og Sommerhold
IOF tilbyder EDB-undervisning året rundt. 

Kontakt IOF på tlf. 38 60 71 11 for at høre nærmere.

EDB-værksted
- ved Michael Bohn
Michael har arbejdet i mere end 10 år i en IT-virksomhed og har undervist i endnu flere år. Han har 
været webdesigner og ved en masse om brugen af en computer, fx gratisprogrammer, hjemmeside, 
Internet, Office-pakken mv.

EDB genopfriskning
- ved Ib Pedersen
Har du lært en masse - og glemt noget af det igen? Ib er læreren der genopfrisker det glemte! 
Han har en bred viden indenfor EDB og kan svare på de fleste spørgsmål - så vær ikke bange for at 
glemme... det kan findes frem igen!



EDB-undervisning 15EDB-undervisning

Hold 181161
60 lektioner
Mandag kl. 10.30 - 13
Pris 1.800 kr.
Pens. pris 1.100 kr.

Hold 181165
60 lektioner
Mandag kl. 13.30 - 16
Pris 1.800 kr.
Pens. pris 1.100 kr.

Hold 181261
60 lektioner
Tirsdag kl. 10.30 - 13
Pris 1.800 kr.
Pens. pris 1.100 kr.

Hold 181361
60 lektioner
Onsdag kl. 10.30 - 13
Pris 1.800 kr.
Pens. pris 1.100 kr.

Hold 181362
60 lektioner
Onsdag kl. 10.30 - 13
Pris 1.800 kr.
Pens. pris 1.100 kr.

Hold 181365
60 lektioner
Onsdag kl. 13.30 - 16
Pris 1.800 kr.
Pens. pris 1.100 kr.

Hold 181461
60 lektioner
Torsdag kl. 10.30 - 13
Pris 1.800 kr.
Pens. pris 1.100 kr.

Hold 181465
60 lektioner
Torsdag kl. 13.30 - 16
Pris 1.800 kr.
Pens. pris 1.100 kr.

Hold 181561
60 lektioner
Fredag kl. 10.30 - 13
Pris 1.800 kr.
Pens. pris 1.100 kr.

Hold 181565
60 lektioner
Fredag kl. 13.30 - 16
Pris 1.800 kr.
Pens. pris 1.100 kr.

Hold 181265
60 lektioner
Tirsdag kl. 13.30 - 16
Pris 1.800 kr.
Pens. pris 1.100 kr.



Med udgangspunkt i sin nye bog ”Kære Zoe 
Ukhona” fortæller Pelle Hvenegaard ærligt,
rørende og hvor der er plads til det 
humoristiske om de seks år, der gik fra første 
gang han og Caroline mødte hinanden på en 
blind date og instinktivt vidste, at de skulle 
være forældre sammen, til de første gang 
holdt deres lille adoptivdatter i armene i 
Pretoria i
Sydafrika.

Læs mere på iof.dk/debat

Pelle Hvenegaard er en dansk skuespiller og tv-vært.

Torsdag d. 8. november kl. 19.00
(Forventet varighed ca. 2  timer)
Arrangementet er gratis for alle og foregår på 
Tinderhøj Skole, Fortvej 71, Rødovre. Tilmelding 
med befordring - se s. 23.

Kære Zoe Ukhona

Pelle Hvenegaard16



Ellen Hillingsø udfordrer de tanker og 
overbevisninger mange af os render rundt 
med. Med en skøn selvironi udfordrer hun 
vores selvhøjtidelighed og opfordrer til 
gennemsigtighed – alle vores mangler og 
utilstrækkeligheder bliver alligevel opdaget. 

Ellen orker ikke at løbe maraton – hun har 
ondt i knæet og indrømmer blankt, at hun 
hellere vil spise kage. Når hun mediterer, 
kalder hun det hvad det er, nemlig at nappe 
sig en morfar.

Læs mere på iof.dk/debat

Ellen Gunilla Hillingsø er en dansk skuespiller og 
lydbogsindlæser.

Torsdag d. 10. januar kl. 19.00
(Forventet varighed ca. 2  timer)
Arrangementet er gratis for alle og foregår på 
Tinderhøj Skole, Fortvej 71, Rødovre. Tilmelding 
med befordring - se s. 23.

STRAM OP OG NAP EN 
MORFAR!

Ellen Hillingsø 17

FOTOGRAF: Mark Fleuri



Jerk Langer18

Antiinflammatorisk mad er for alle, om du 
er ung eller gammel, stor eller lille, rask eller 
syg, kvinde eller mand.

Ingen smarte pulver-miksturer, piller, 
tilskud, skrappe restriktioner, strikse diæter, 
forsagelse eller mystiske fødevarer. Men 
vores holdning om at lave helbredende 
mad med anstændigt frembragte råvarer. 
Så du opbygger det stærkeste forsvar mod 
kroppens usynlige fjende nr. 1: Den farlige 
inflammation, der ellers gør dig gammel og 
svag før tid.

Læs mere på iof.dk/debat

Jerk W. Langer er en dansk læge, videnskabsjournalist, 
foredragsholder og forfatter. Han beskæftiger sig med 
journalistisk formidling af viden om og forskning i 
sundhed, sygdom, ernæring og livsstil.

Torsdag d. 7. februar kl. 19.00
(Forventet varighed ca. 2  timer)
Arrangementet er gratis for alle og foregår på 
Tinderhøj Skole, Fortvej 71, Rødovre. Tilmelding 
med befordring - se s. 23.

21 Helbredende dage
- med antiinflammatorisk kost



Mennesket har altid vandret, og de store 
vandringer har formet vores historie og 
defineret, hvordan vores samfund ser ud 
i dag. Folkevandringer hører tæt sammen 
med store vendepunkter i historien. Krig, 
klimaændringer og sult. 

Jeanette Varberg tegner de store linjer i 
en fortælling om en række af menneskets 
mest markante vandringer. En indsigt, 
som stadig er relevant og sætter nutidens 
folkevandringer i perspektiv.

Læs mere på iof.dk/debat

Jeanette Varberg er en dansk arkæolog, forfatter og 
museumsinspektør ved Moesgård Museum.

Torsdag d. 7. marts kl. 19.00
(Forventet varighed ca. 2  timer)
Arrangementet er gratis for alle og foregår på 
Tinderhøj Skole, Fortvej 71, Rødovre. Tilmelding 
med befordring - se s. 23.

Mennesket har altid 
vandret

Jeanette Varberg 19
- Folkevandringer og vendepunkter i historien.
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I dette foredrag tilbyder Rune værktøjer til at 
håndtere konflikter i vores dagligdag, og han 
giver personlige eksempler på den forskel, 
vi kan gøre i hinandens liv, hvis vi tør drage 
omsorg for hinandens trivsel. 

Rune vil inspirere til hvordan vi kan tage 
dialogen med hinanden og gøre det let at 
tale om svære ting.

Læs mere på iof.dk/debat

Rune Strøm er kommunikationsekspert og 
internationalt certificeret Master Practioner i 
mediation. 

Torsdag d. 4. april kl. 19.00
(Forventet varighed ca. 2  timer)
Arrangementet er gratis for alle og foregår på 
Tinderhøj Skole, Fortvej 71, Rødovre. Tilmelding 
med befordring - se s. 23.

FRA KRISE TIL 
UDVIKLING



Ferie og helligdage 2018/19
Efterårsferie 2018 (alle dage inklusive)
Alle steder:  15. - 19. oktober

Juleferie 2018 (alle dage inklusive)
Alle steder:  17. december - 4. januar

Vinterferie 2019 (alle dage inklusive)
Tinderhøj Skole og EDB: 18. - 22. februar
(Herlev Vandgymnastik holder ikke vinterferie)

Første undervisningsdag
Tinderhøj Skole:  mandag den 1. oktober
EDB:   mandag den 1. oktober
Herlev Vandgymnastik: mandag den 3. september
   fredag den 7. september
Motion på cykel:  torsdag den 6. september

Sidste undervisningsdag
Tinderhøj Skole:  onsdag den 27. marts
EDB:   fredag den 29. marts
Herlev Vandgymnastik: mandag den 6. maj
   fredag den 10. maj
Motion på cykel:  torsdag den 9. maj

2019 forårshold på Tinderhøj Skole samt EDB 
sommerhold. Kontakt kontoret for at høre nærmere.

Undervisningssteder
Tinderhøj Skole
Fortvej 71
2610  Rødovre

EDB-værksted
Grøndal Multicenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
2730  Herlev

Fitness DK
Rødovrevej 247
2610  Rødovre

For deltagere der ikke skal køres til undervisning af 
IOF er der tilmeldingsfrist 

torsdag den 13. september.

Ved for få tilmeldinger til et hold bliver det ikke 
oprettet. Det er derfor vigtigt at du tilmelder dig i 
god tid. I tilfælde af tilmelding til et hold der ikke 
oprettes, tilbagebetaler IOF kursusgebyret.

Tilmelding foregår telefonisk til 38 60 71 11 
mandag-torsdag kl. 10-13. Du kan også tilmelde dig 
ved at sende en e-mail til evy@iof.dk

IOF sender herefter et indbetalingskort der skal 
betales (ved for sen betaling kan pladsen blive frigivet). 
Indbetalingskortet er også mødekort.

For befordring - se side 23.

Tilmelding til undervisning

Handicaphold
IOFs undervisning er tilrettelagt specielt for 
mennesker med et eller flere bevægehandicaps. 
Alle hold er handicaphold med max. 8 deltagere, 
hvilket betyder at der er mulighed for at tage 
særlige hensyn til den enkelte deltager.

For at deltage på et handicaphold skal man være 
handicappet i forhold til undervisningen eller på 
anden måde være i en situation, hvor man ikke 
kan deltage på et almindeligt hold.

Der vil være hjælpere tilstede på Tinderhøj Skole 
som kan hjælpe ved ankomst, hjemkørsel, toilet-
besøg mv. IOF har desuden handicapegnet 
specialudstyr som deltagerne kan låne i forbindelse 
med undervisningen. 
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22 Praktiske oplysninger Kørselsordning

Skoleforeningen
Skoleforeningen arrangerer bankospil, julefest, 
skovtur og mange andre rigtigt spændende og 
populære arrangementer. Du kan som medlem 
deltage i disse hyggelige aktiviteter.

Alle medlemmer af Skoleforeningen modtager 
desuden Nyhedsbrevet, hvori man kan læse om 
både IOFs og Skoleforeningens aktiviteter. 

Ønsker du at blive medlem?
Aktive medlemmer
Årligt kontingent for aktive medlemmer er 150 
kr. og et livsvarigt kontingent koster 1.500 kr. 
Kun handicappede personer kan være aktive 
medlemmer. 

Støttemedlemmer
Du kan tegne et støttemedlemsskab for 100 kr. om 
året for enlige og 125 kr. for ægtepar.

Både aktive medlemmer og støttemedlemmer kan 
deltage i Skoleforeningens årsmøde, hvor de aktive 
medlemmer har stemmeret.

Skoleforeningens bestyrelse består af:

• Henrik Bo Hansen (formand)
• Lonnie Als (næstformand)
• Ib Pedersen (kasserer)
• Yelva Marianne Nielsen
• Johan Thiesen Jepsen
• Carsten Olsen
• Anette Steinert
• Poul Steinert (suppleant)
• Lillie Hvingel (suppleant)
• Susie Brink (suppleant)

Deltagermøde 2019
Deltagermødet hvor en deltagerrepræsentant kan 
vælges til IOFs bestyrelse finder sted 

torsdag den 7. februar kl. 16.30 på Tinderhøj Skole 
og er uden kørsel. Deltagelse er frivillig.

Tilmelding senest torsdag den 31. januar.

Hvad er IOF?
IOF er den daglige betegnelse for Invalideredes 
Oplysnings Forbund, der er en selvejende 
institution, hvis primære formål er at tilbyde 
undervisning for mennesker med et eller flere 
bevægehandicaps. IOF arrangerer desuden 
debatarrangementer og foredrag for samme 
målgruppe og alle andre interesserede.

IOFs bestyrelse består af:

• Lonnie Als (formand)
• Anette Steinert (næstformand)
• Steen B. Lauridsen
• Kristian Christiansen
• Lillie Hvingel
• Johan Thiesen Jepsen (suppleant)
• Carsten Olsen (suppleant)
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Kørselsordning
IOFs kørselsordning er for de deltagere, der ikke 
formår at transportere sig selv til undervisningen 
ved hjælp af offentlige transportmidler eller på 
anden måde.

Såfremt man ønsker at tilmelde sig IOFs 
kørselsordning, skal man kontakte kontoret. 

Af hensyn til den omfattende kørselsplanlægning 
forbeholder vi os ret til at omrokere enkelte 
deltagere i forbindelse med kørsel. Deltagere det 
måtte vedrøre vil blive kontaktet af IOF. 

IOF opkræver et administrationsgebyr på 350 kr. pr. 
hold (weekendhold dog 100 kr.).

Befordring til debat gælder samme vilkår og koster 
100 kr. i adm. gebyr pr. arrangement.

IOF modtager tilskud til befordring fra såvel 
kommuner som Kulturministeriet. Sidstnævntes 
tilskud dækker langt fra omkostningerne 
forbundet med befordring af handicappedes 
deltagelse i folkeoplysning, hvorfor vi også ansøger 
kommunerne om tilskud. 

Vi havde i sidste sæson et samarbejde omkring 
befordring med følgende kommuner:

Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Høje-Taastrup 
og København.

Vi forventer et fortsat samarbejde med disse 
kommuner, og deltagere der ønsker befordring af 
IOF, og som bor i en af disse kommuner, kan derfor 
starte ved holdstart, også selvom vi ikke har fået 
tilskudstilsagn fra den enkelte kommune på det 
tidspunkt. Skulle kommunen mod forventning give 
afslag på ansøgningen, er vi nødsaget til at stoppe 
befordringen. 

Deltagere fra andre kommuner kan først blive 
befordret af IOF, når vi har modtaget et skriftligt 
tilsagn fra den pågældende kommune.

Hvis ens kommune ikke giver tilskud til befordring, 
kan man som udgangspunkt vælge selv at betale 
for befordringen med IOF. Dette skal dog aftales 
nærmere med kontoret.

Pga. den omfattende tilrettelæggelse af kørslen 
anbefaler vi kraftigt at overholde nedenstående  
tilmeldingsfrist. Ved senere tilmelding kan vi ikke 
sikre ledige pladser i busserne. 

Tilmeldingsfrist for kørselsordning 
(for hold på Tinderhøj Skole og EDB-undervisning)

Mandag d. 10. september 2018!



Islevhusvej 29
2700 Brønshøj

Tlf. 38 60 71 11
iof@iof.dk

www.iof.dk


