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Velkommen
Velkommen!

I Krikkitiansk Oplysnings Phorbund [KOP] er vi glade for kunne byde 
velkommen til endnu et weekend-langt intensivkursus. Igen kan vi 
blænde op for et arrangement med en perlerække af gode kurser og 
foredrag, en masse hyggelige stunder og lærerige oplevelser.

Her i sjette sæson har vi fået os en protector, så 
vi har nemmere ved at nå ud til den brede befol-
kning. Vi er nu også kommet på Internettet, og vi 
håber derigennem bedre at kunne servicere den 
almindelige interesse.

Vi er naturligvis spændte på hvordan disse 
nye intiativer bliver modtaget, især venter vi os 
meget af professor Junkers kurser i Krop og 
Bevægelse. 

Endelig vil vi gerne ønske jer god fornøjelse 
med alle programmets muligheder, Vi glæder os 
til at se jer i den kommende sæson.

Andreas Thorhauge

Andreas Thorhauge
Kursusleder
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Hvem er ansvarlige for det her:

Kursusleder         Andreas Thorhauge
Lokale Ansvarlig Møgelgen 
Layout tjenester Moose Productions
Krop & Bevægelse Jens M. Junker
Brædtspil Jens M. Junker
Kiosk Ansvarlig Tue Torstved
Mad Ansvarlig Kursuslederen
Scenarie Ansvarlig Tue Torstved

Le Zerp, aka Morten Lund
Layout Terrorist
Moose Productions

Vi beholder 
vores sam-
arbejde med 
Svenska 
Sprognämnet, 
nå!
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Et ord fra vores protektor
Mit navn er Ali ben Aziz, og jeg 
er af KOP blevet bedt om at være 
protector for dette weekendkur-
sus. Min presse-officer har sagt, 
at man bliver mere populær på 
at sponsorere weekendkurser end 
på at sprænge synagoger i luften. 
Jeg har mine tvivl, men i Den Hel-
lige Krig mod De Vantro Hunde 
må vi, Troens Forsvarere tage alle 
midler i brug.

Jeg vil gerne bruge denne chance 
til at opfordre alle til at møde op 
på KOPs kurser, da de "lærer folk 
at blive bedre mennesker, giver 
mulighed for hyggeligt samvær 
med hyggelige mennesker og 
derudover er utroligt billige" 
(citat: KOP’s kontrakt med mig.)

Men er der dog vigtigere ting i livet 
end hyggeligt samvær. Sigurd 
Rushdie (aka. Salman Rubech) er 
stadig i live, på trods at den ned-
kaldte fatwa. Det er vores hellige 
pligt at...  [Resten af Ali ben Azizs 
indlæg er forkortet væk af redak-
tionen, grundet konflikt med dansk 
straffelov].

Ali Ben Aziz
Muslamsk Fundamentalist

Praktiske Oplysninger
Denne sæsons intensivkursus har 
vi fået lov til at placere på Katri-
nebjergskolens område i weeken-
den 24. -26. November.

Weekendens program er som 
følger:

Fredag
16.00 KOF åbner dørene
18.00 Fællesspisning
19.00 Kursusblok 1
01.00 Natmad
01.30 Godnathistorie

Lørdag
09.00 Fælles morgenmad
10.00 Kursusblok 2
16.00 Pause
18.00 Fællesspisning
19.00 Kursusblok 3
01.00 Natmad
01.30 Godnathistorie

Søndag
09.00 Fælles morgenmad
10.00 Kursusblok 4
15.00 Fællesoprydning

Der tages forbehold for forsinkelser 
og andre uregelmæssigheder. Det vil 
derfor være en god idé at møde i 
god tid til sine kurser, så man ikke 
selv er skyld i dette.

Under kurset gælder Poli-
tivedtægten for Frederikshavn 
Politikreds på hele kursusområ-
det. Det pålægges derfor kur-
susdeltagerne at være bekendt 
med bestemmelserne i denne.
Overtrædelser straffes efter mus-
lamsk straffelov.

Ordensregler

ANTONIUS!!

**FOOMPH!!!**

Da vi umuligt kan 
holde os seriøse 
igennem et helt 
program, kommer 
der uværgeligt 
underlige kom-
mentarer...



Krikkitiansk Oplysnings Phorbund

4

Der er de følgende udgifter for-
bundet med deltagelsen på week-
endkurset:

Indgang:   42 kr.
Aftensmad Fredag: 25 kr.
Natmad Fredag:  10 kr.
Morgenmad Lørdag: 10 kr.
Aftensmad Lørdag: 25 kr.
Natmad Lørdag:  10 kr.
Morgenmad Søndag: 10 kr.

For at belønne de personer, der 
formår at bringe smilet frem i en 
hård og stresset hverdag har vi i 
KOP besluttet at udskrive en kon-
kurrence.

Hvis man ved indgangen til week-
endkurset formår at få receptioni-
stenerne til at grine, sparer man 2 
kroner på indgangsprisen. 

Man tilmelder sig konkurrencen 
ved indgangen, og har derefter 10 
sekunder til at få receptionisterne 
til at grine, lykkedes dette ikke er 
indgangsprisen 45 kroner.

Man er naturligvis velkommen til 
slet ikke at deltage, i hvilket 
tilfælde indgangsprisen er de 
annoncerede 42 kroner.

Ifølge Folkeoplysningsloven skal 
vi give specielt reducerede rater til 
økonomisk dårligt stillede.

Priserne for de enkelte kurser 
vil derfor opgives i tre forskellige 
grupper: 

Gruppe 1 består af voksne

Gruppe 2 består af pensionister, 
børn under 15 år og studerende

Gruppe 3 består af rollespillere.

Såfremt man er berettiget til rabat, 
skal man være i stand til på for-
langende at dokumentere dette, 
eksempelvis med sygesikringsbe-
vis, DSB 65-kort, studiekort eller 
lignende.

Under de enkelte kurser vil først 
opgives prisen for gruppe 1, der-
efter for gruppe 2 og endelig for 
gruppe 3, eksempelvis vil en pris-
opgivelse på 120/80/50 betyde, 
at personer tilhørende gruppe 1 
betaler 120 kr., personer tilhø-
rende gruppe 2 betaler 80 kr. 
og personer tilhørende gruppe 3 
betaler 50 kr. for deltagelse i dette 
kursus.

Undervisningsafgiften lægges til 
kursusgebyret for at finde den 
samlede pris.

Konkurrence

Kursusgebyrer Undervisningsafgifter

Tilmelding
Tilmelding foregår senest mandag 
d. 13/11 2000 
Tilmelding foregår ved at udfylde 
indlagte tilmeldingsseddel, og 
sende denne til

Kursusleder Thorhauge
Katrinebjergvej 58, vær. 38
8200 Århus N

Betalingen foregår til 

Morsø Sparekasse 
reg. nr.  9100 
konto nr.  4500528422.

Med betalingen lægger du en 
besked med navn og adresse. 
Endvidere vil det være smart hvis 
du får en kvittering på indbeta-
lingen, så vi garderer os så vidt 
muligt mod fejltagelser.

–Der kan påreg-
nes udgifter til 
omkostninger
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Såfremt du deltager i konkurren-
cen eller ikke er kommet på de 
ønskede kurser, vil du ved ind-
gangen få refunderet eventuelt for 
meget indbetalt gebyr og afgifter. 

Tilmelding (fortsat)

Godnatlæsning
Maden på kursusweekenden vil 
blive tilberedt af vores aftenskole-
hold i hverdagsmadlavning.

Dette hold er desværre fuldt 
besat, men hvis du ønsker kan 
du henvende dig i køkkenet og 
spørge om de har en ledig plads.

Aftensmaden fredag vil bestå af 
spaghetti med kødsovs.
Aftensmad lørdag består af pita 
med fyld efter eget valg. 

Hver morgen vil der serveres mor-
genmad. Denne vil bestå af varme 
krydderboller med mulighed for 
ost, syltetøj og andet pålæg. Tilbe-
hør vil inkludere te, kaffe og juice.

Ud på natten serveres natmad, 
umiddelbart før godnathistorien 
(mere om denne senere). Dette 
kan varmt anbefales, da man nu 
engang sover bedst på fyldt mave.

Man tilmelder sig madordningen 
ved at udfylde de relevante felter 
på tilmeldingssedlen, samt at ind-
betale det relevante beløb til kon-
tonummeret opført på side 4.

Priserne for de enkelte måltider er 
opført på side 4 under Kursusge-
byrer. 

Yderligere vil der være mulighed 
for at overnatte i medbragte sove-
poser og lignende i vores store, 
hyggelige, fællessovesal.

KOP har truffet aftale med vores 
medarbejder gennem mange år, 
Onkel Morten, om at han vil for-
tælle godnathistorier for de små 
ud på de sene timer.

Det er naturligvis vigtigt at møde 
frisk og udhvilet til kurserne for at 
få det bedste udbytte af undervis-
ningen, og Onkel Morten vil derfor 
forsøge at få de små til at sove 
roligt ved læse højt fra klassikere 
som “Peter Plys’ eventyr”, “Barba-
papas ark” og “Bjørnen der kom til 
jægerbal”.

Man er velkommen til at tage bar-
nets favoritbog med, da Onkel 
Morten har lovet at tage mod 
ønsker fra publikum.

Vores hold i Anvendt Statistik har 
bedt os indsamle den følgende 
oplysning: ”Hvad er det dummeste 
dødsfald, du har oplevet?” til brug 
i deres kursus.

Derfor beder vi dig at svare på 
dette spørgsmål, når du ankom-
mer på kurset. Vi gør opmærksom 
på at vi ikke er interesseret i 
andenhånds dødsfald, men kun 
dødsfald du selv har været vidne 
til.

Forplejning

Statistisk Hold 114
Hvis folk aldrig er 
blevet slået ihjæl 
kommer de altså 
slet ikke ind.

Ta’ den nåh... Og 
gå så ud og dø!!

Ahahahahaha!!!!!
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“En sund sjæl i et sundt legeme” 
har altid været basis for KOPs 
succesfulde gymnastik- og aero-
bic-kurser.

I pagt med denne stolte tradition 
har vi derfor også på dette week-
endkursus arrangeret en række 
workshops, som der vil køre 
løbende udenfor de programsatte 
aktiviteter.

Uanset om du har trænet lidt eller 
meget, eller om du blot ønsker at 
forsøge sig med lidt fysisk aktivitet 
på uforpligtende amatørniveau, er 
krop og bevægelseskurset for dig.

Når som helst du har et hul i dit 
program kan du forsøge at finde 
nogle personer på dit eget niveau, 
og i informationen kan I låne de 
nødvendige materialer.

—Vil det være venligt stemt?

Er vi alene i universet? Er histo-
rierne om UFOer sande? Er 
eventuelle aliens interesserede i 
menneskeligt DNA?

Professor Junker fra militærhisto-
risk institut, Kronologisk Fakultet 
på Maximegalon Universitet vil 
fortælle hvordan mødet med frem-
mede livsformer kunne tænkes at 
forløbe, såfremt disse viste sig at 
være frådende firearmede uhyrer, 
der kun var interesserede i at 
opsluge menneskelig arvemasse 
for at fremme egen vækst.

I workshoppen vil han blandt 
andet engagere de besøgende 
i sine simulationer af fremtidige 
militæroperationer. 

Workshoppen vil være åben hele 
weekenden.

Deltagerne bedes selv medbringe 
ekstra arme, boltguns, chain-
swords, flamers, teleportbeacons 
og andet nødvendigt udstyr.

Udvidet førstehjælpskursus, bevis 
for Falck-abonnement og person-
lig læge skal medbringes.

Bemærk: Deltagelse i denne 
workshop er på ejen risiko. KOP 
frasiger sig ethvert ansvar for de 
deltagenes mentale sundhed.

3D-Wrestling-Skak (Begyndere)

Vi er stolte af endnu engang at 
kunne presentere denne blodige 
sport. Vi har fået 3D-Wrestling-
Skak superstjernerne Smashing 
Scotsman, HA’eren og Killer 
Peach til komme og fortælle om 
deres forhold til sporten og om 
deres kampe. 

De vil give gode råd til, hvordan 
man bliver en rigtig vinder. Vi har 
desværre ikke haft råd til at få 
disse megastjerner til at kæmpe, 
men der vil blive opsat en rasle-
bøsse til donationer af gode inten-
tioner, så vi måske vil kunne se 
dem på brættet.

Bemærk: Asbjørn Riis har ikke 
fået lov til at komme og kom-
mentere, da det ville fornærme 
Mestrene at have en sådan 
amatør til stede.

Krop & Bevægelse

Liv i det ydre rum?

Hold Oplysninger:
Tid: Hele Weekenden
Sted: Katrinebjerg Skolen
Pris:  150 kr./ 100 kr. / 0 kr.
Max Deltagere: ubegrænset 
Underviser: Prof. J. M. Junker

Wrestlingskak B
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Folk med Osteoporose eller andre 
aldersdefekter frarådes at deltage 
i denne workshop, hvilket også 
afspejles i prisen. 

Udvidet førstehjælpskursus, bevis 
for Falck-abonnement og person-
lig læge skal medbringes.

Deltagelse i denne workshop er 
på ejen risiko. KOF frasiger sig 
ethvert ansvar for de deltagenes 
mentale sundhed.

Professor Junker har ikke på 
forhånd villet afsløre noget om 
denne aktitivitet, men at det vil 
være en nyskabende workshop er 
en selvfølgelighed, når vi har med 
en så banebrydende forsker som 
Junker at gøre.

Grundet Professor Junkers sær-
lige arbejdsforhold på Kronologisk 
Fakultet kan vi forvente at der 
allerede er udgivet et brædtspil 
inspireret af denne øvelse.

Moderne børnepsykologi har 
tydeligt dokumenteret de gavnlige 
effekter af fysisk udfoldelse som 
sikkerhedsventil for den vrede 
og frustration der kan hobe sig 

op i hverdagens stress og jag, 
med pudekampen som den fin-
este eksponent for vredeterapien.

Vi vil videreudvikle på denne 
basale sandhed, ved at tilføje et 
sensorisk element i form af et 
strobelight, for at træne orienter-
ingsevnen og øje-hånd koordina-
tionen 

Deltagerne skal selv medbringe 
puder og lignende relevant 
kasteskyts, der vil blive kontrol-
leret og godkendt før vi går i gang.

Meditativ indførsel i nmotorik

Vi vil træne vores finmotorik ved 
hjælp af verdens ældste hassard-
spil, klodsmajor. Dette Ægyptiske 
ritual udmærker sig ved at samle 
hele kroppens energi helt ude i 
fingerspidserne.

Dette Kursus anvender resultater 
fra den seneste kronologiske 
forskning omkring den Ægyptiske 
gud for dynamisk arkitektur, 
Khloss.

Bemærk: Undervisningsafgiften 
går ubeskåret til præmier

Hold Oplysninger:
Tid: Hele Weekenden
Sted: Katrinebjerg Skolen
Pris:  0 kr./ 2000 kr. / 0 kr.
Max Deltagere: ubegrænset 
Underviser: Prof. J. M. Junker

Hold Oplysninger:
Tid: Hele Weekenden
Sted: Katrinebjerg Skolen
Pris:  40 kr./ 40 kr. / 0 kr.
Max Deltagere: ubegrænset 
Underviser: Prof. J. M. Junker

Overraskelsen

–KOSTA FØRRE!

–jeg har altså kun 
30...

–KOSTA FØRRE!

–Jammen...

SÅÅ ÆH U´ !!!

Vredeterapi

Hold Oplysninger:
Tid: Lørdag nat, kl. 2
Sted: Katrinebjerg Skolen
Pris:  575 kr./ 245 kr. / 0 kr.
Max Deltagere: ubegrænset 
Underviser: Dr. Laursen

Yoga & Motorik 1

Hold Oplysninger:
Tid: Hele Weekenden
Sted: Katrinebjerg Skolen
Pris:  0,25 kr./ 0,25 kr. / 0,25 kr.
Max Deltagere: ubegrænset 
Underviser: Dr. Kron Saerdna   
  Eguahroht Eggeb Ot
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Kurser -Fredag Aften

I dette kursus vil vi gå i det små-
filosofiske hjørne, og forsøge at 
besvare nogen af de store spørgs-
mål i livet:

Hvem er vi? 
Hvorfor er vi her?, 
Er der en dybere mening med de 
ting vi laver? 
Hvem er det vi gør det for? og 
Hvor ligger det her enorme strand-
hus egentlig?

På stranden er et tankeeksperi-
ment om historiens gang, og om 
man kan ændre på ting der alle-
rede er sket, eller om man så 
egentlig ændrer dem i undervejs, 
og hvis sag man tjener ved at 
gøre det... 

På dette kursus vil vi analysere 
de klassiske tekster der omhand-
ler Zeus, Hermes, Aphrodite, med 
flere; Men vi vil primært beskæf-
tige os med de tekster der nyligt 
er blevet fundet på Akropolis i 
Athen. 

Disse tekster fortæller om heltene  
Xena, Gabrielle, Joxer, Jed og 
Autolycos, som kæmpede imod 
guden Simonius. Vi vil i kurset 
finde beviser for at disse helte 
havde været i Japan længe før 
historiebøgerne hævder at der var 
kontakt til Asien.

Note: Et vist forhåndskendskab til 
myterne er en fordel, men bestemt 
intet krav

Det er nu det sker. I den lille 
by Odslet holder fem unge, raske 
detektiver et vågent øje med, 
hvad der foregår.

Mysterier vil overrumple dig!
Store børn vil skræmme dig!!
Skurke vil fange dig!!!
Glæd dig til Hemmelige Detekti-
ver!!!!

Lars Konzack vil i dette kursus 
forsøge at afdække den klassiske 
børne-detektiv genre som den 
kendes bedst fra De 5, og Jan-
bøgerne.

Dette kursus er en indførelse 
i gotisk drama og intrige, med 
hovedvægten lagt på adelen i et 
hypotetisk land kaldet Riget. 

Specielt handler kurset om en nyt-
årsaften i Riget, og de intriger 
og forviklinger der udspiller sig 
mellem nogle af deltagerne denne 
aften, hvor Fyrsten har inviteret til 

Hold Oplysninger:
Tid: Fredag Aften
Sted: Katrinebjerg Skolen
Pris:  120 kr./ 60 kr. / 0 kr.
Max Deltagere: 5 
Underviser: Morten Lund

På Stranden

Græsk Mytologi

Hold Oplysninger:
Tid: Fredag Aften
Sted: Katrinebjerg Skolen
Pris:  520 kr./ 140 kr. / 0 kr.
Max Deltagere: 5 
Underviser: Møgelgen

Hemmelige Detektiver

Hold Oplysninger:
Tid: Fredag Aften
Sted: Katrinebjerg Skolen
Pris:  300 kr./ 125 kr. / 0 kr.
Max Deltagere: 5 
Underviser: Lars Konzack

Maskefald
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et storslået maskebal. 

Kursets fokus på nytårsfestens 
ødselhed sættes i relief af det 
faktum, at befolkningen udenfor 
dør i stimer af en frygtelig pest.

Hold Oplysninger:
Tid: Fredag Aften
Sted: Katrinebjerg Skolen
Pris: 120 kr./ 120 kr. / 0 kr.
Max Deltagere: 5 
Underviser: Olav Junker Kjær

Kurser -Lørdag Dag

I dette kursus vil vi beskæftige os 
med Special Operationer inden for 
rammerne af konventionel krigsfø-
relse, og især fokusere på forløbet 
af ”Operation Bonanza” og den 
effekt den havde på det senere 
forløb af operation Ørkenstorm i 
1991.

Undervejs vil vi komme ind på tak-
tikker, våben og andet udstyr som 
benyttes af de allieredes special-
styrker under gulfkrigen, ligesom 
vi vil forsøge at tegne et portræt 
af de egenskaber der kendetegner 
moderne Commando-styrker, så 
som Frømandskorpset, US Navy 
SEALS, (SeaAirLandSoldier) SBS 
(Special Boat Squadron) og det 
Israelske Sayeret Tzanchanim.

Livet og Intrigerne ved Solkon-
gens Hof.

Debatoplæg v. De anerkendte 
historikere Skippy LeBeauvais & 
Sigurd Grand Canard.

Det siges at i renaisancens mørke 
tidsalder var intriger og snigmord 

hverdagskost i de franske adels-
kredse. Ved at grave i gamle 
støvede arkiver har de to inter-
nationalt anerkendte og utræt-
telige historieforskere fremgravet 
vidnesbyrd om at på et tidspunkt 
i historien skulle, der have været 
ikke mindre end 3 parter, der 
stræbte kongen efter livet. Dette 
er jo almindelig kendt i offentlighe-
den, men de to forskere vil i løbet 
af aftenen fremlægge beviser, der 
vil kaste et helt nyt lys over begi-
venhedernes gang.

Kom og deltag, hvad enten det er 
din indre ædelmodighed og fran-
kofili, eller slet og ret bare en 
pervers fascination af Macchiavel-
lianske intriger.

I 1977 Skete der en revolution 
inderfor filmskabelse i Hollywood. 
En film med aldrig før sete special 
effects havde præmiere. Nu når 
skuespillere bliver spurgt om, hvil-
ken film, der har betydet mest for 
dem, svarer de Star Wars.

Vi går i dette kursus tæt på, hvad 
det er, der gør dette filmfænono-

Militærhistorie

Hold Oplysninger:
Tid: Lørdag Dag
Sted: Katrinebjerg Skolen
Pris:  120 kr./ 60 kr. / 0 kr.
Max Deltagere: 6 
Underviser: Morten Lund

Fransk Renaissance

Hold Oplysninger:
Tid: Lørdag Dag
Sted: Katrinebjerg Skolen
Pris:  120 kr./ 60 kr. / 0 kr.
Max Deltagere: 6 
Underviser: Skippy LeBeauvais &
  Sigurd Grand Carnard

Star Wars Universet

Side 9 Pi’en:
3.14159265359...
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men så populært. Vi går i dybden 
i hele det univers der blev skabt 
med filmen.

Bemærk: Dette kursus er gratis, da 
det er blevet sponsoreret af Blas-
tech.

Er du rede til en rejse gennem en 
surrealistisk verden?

Er du klar til at opgive enhver form 
for logik og hold om virkelighe-
den?

Er du klar til at se verden som du 
kender den springe i tusind styk-
ker?

Dette er en person- og bevidst-
hedsudviklende kursus, der især 
henvender sig til folk med 
interesse for det overnaturlige.

Kurset bygger på nylige kendte 
internationale bestsellere som: 

”How To Cast Spells And   
 Influence People”
”Magic For Fun And Profit”, 
”Vampires; Are They All Bad?” og
”Mage, The ascension”

Studie i bureakratiske systemer.

Thomas Munkholt Sørensen har 
igennem mange år studeret 
bureakrati, og hvordan menne-
sker overlever som mennesker i 
arbejdssituationer, hvor deres titel 
er vigtigere end deres navn.

Laaste Døre er bygget på den 
hypotetiske situation, at 6 perso-
ner er samlet i et departement, 
hvorfra der er forsvundet et vigtigt 
dokument. En skyldig skal findes, 
men er det vigtigt hvorvidt ved-
kommende nu også har gjort 
noget galt?

Gennem kursusdeltagernes ind-
byrdes diskussioner afsløres 
deres respektive holdninger til 
denne problematik.

Hold Oplysninger:
Tid: Lørdag Dag
Sted: Katrinebjerg Skolen
Pris:  0 kr./ 0 kr. / 0 kr.
Max Deltagere: 6 
Underviser: Fleet Admiral Lars   
  Andersen

Okkultisme (Begynder)

Hold Oplysninger:
Tid: Lørdag Dag
Sted: Katrinebjerg Skolen
Pris:  60 kr./ 40 kr. / 0 kr.
Max Deltagere: 6 
Underviser: Martin Gregersen

Underviseren 
udtaler:
“Tak til Herning 
Centralsygehus 
for at lappe mig 
sammen efter et 
sammenstød med 
et par dusørjæ-
gere på Ord Man-
tell. (Kom igen 
svagpissere, jeg 
venter med læng-
sel).”

Laaste Døre

Hold Oplysninger:
Tid: Lørdag Dag
Sted: Katrinebjerg Skolen
Pris:  100 kr./ 80 kr. / 0 kr.
Max Deltagere: 6 
Underviser: Thomas M. Sørensen

Kursister fra Totalteater 242, opfører 
her stykket ”Den sorte Folkevogn”
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Kurser -Lørdag Aften

Teaterlm III.

Igen i år kan vi stolt præsentere 
dette kursus i Special effects 
i storfilm. Den kendte danske 
mesterinstruktør, Sune T. Søren-
sen, vil igen aktivere kursisterne i 
den fremragende Hollywood klas-
siker, Star Wars. Som sædvanlig 
har Sørensen fremskaffet et helt 
originalt manuskript, som skal 
bearbejdes så det kan få verdens-
præmiere på denne weekend.

Sørensen har kun villet afsløre, at 
historien omhandler de fire klas-
siske grupper: ”Imperiet, Rebeller, 
CEMP (ond megacorp) og en 
mystisk Yakuza-agtig race.”

Der er kort sagt lagt op til epik i 
verdensklasse.

Særlige forhold: For at deltage 
i dette kursus, skal du sammen 
med tilmeldingsseddelen lægge 
foto og en smule tekst om dig selv 

Du skal herunder skrive om du var 
med på et af de tidligere kurser 
og hvad du i så tilfælde lavede på 
de(t) pågældende kurser.

Her står der en masse høvl, fordi 
der skal være noget tekst neden-
under den seddel vi smider ind 
fordi der er nogen der har bestemt 
sig for at der skal ændres i pro-
grammet og alt det gas, der nå!

Storlmens Magi

Dette er Weekendens eneste eks-
kursion. Det er en indførsel i basal 
børnepsykologi. Her er en lille 
smagsprøve.

”At lære at tale:
Tal direkte til barnet, så meget 
og så ofte du kan.
Barnet skal se, hvad du mener.
Barnet skal se, hvad du føler.
Hjælp barnet til at forstå, at 
alt tale er meddelelse.
Tale må ikke bruges som 
baggrundsstøj.
Du skal virke som barnets tolk.
Hjælp Barnet til at forstå det vig-
tige i beskeden.”
    –Penelope Leach, børnepsyk.

Men hvad gør man så, når barnet 
har lært  at tale, og det aldrig 
holder op med at stille tåbelige og 
irrationelle spørgsmål om ganske 
uvedkommende og absolut ubety-
delige emner?

Når man har lært barnet at tale, 
hvordan lærer man det så at holde 
op?

Bustur Til Endelave

Hold Oplysninger:
Tid:  Lørdag Aften
Mødested: Katrinebjerg Skolen
Pris:  320 kr./ 180 kr. / 0 kr.
Max Deltagere: 6 
Underviser: Magnus Riis

Hvis du har været 
med før skal vi 
have så meget så 
muligt at vide om 
din karakter og 
dens skæbne.

Der vil selvføl-
gelig også være 
sminkning og 
udklædning, så 
medbring selv 
effekter der ville 
kunne bruges!

Det hele smider 
du i en kuvert  
med dit navn og 
adresse samt 
porto på,  
sammen med et 
foto af dig selv, og 
sender det hele til 
os sammen med 
din tilmelding hur-
tigst muligt!

Instruktøren med Storyboardet

Rettelse til programmet:På grund af konflikter om ophavsretten til Star Wars, har vores 

kursusholder, Mesterinstruktøren Sune T. Sørensen valgt at 

stille projektet i bero for i år, og i stedet besluttet af dreje work-

shoppen i retning af de store klassiske piratfilm fra 30’erne, i 

stil med ”Den knaldrøde pirat”  og ”Blackbeard” dog med et 

absolut moderne tilsnit.Manuskriptet sætter handlingen i 1620’ernes Kingston på 

Jamaica, et fristed for pirater hvor selv ikke Englænderne 

vover sig ind. Midt i denne verden af kaperfart og linieskibe, 

mødes fire gamle pirater, for at dele rovet
Så grib din Jamaicarom, smæk en 

klap for  øjet og skær dit ene ben 

af! Hejs the Jolly Roger, og fat skø-

derne, manne! Reb Bramsejlet, for 

nu står vi til søs!!
Arrrr Matey!!

Hold Oplysninger:
Tid: Lørdag Aften
Sted: Katrinebjerg Skolen
Pris:  5000 kr./ 3000 kr. / 45 kr.
Max Deltagere: ca. 20 
Underviser: Sune T. Sørensen &
  Lea “Caos” Weinrich
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Kursusarragøren mener at dette 
citat bedst præsenterer essensen 
af dette filosofikursus:

“Derpå undersøgte jeg omhygge-
ligt, hvad jeg var, og jeg så, at 
jeg kunne lade, som om jeg ingen 
krop havde, og som om der ingen 
verden eller intet sted fandtes, 
hvor jeg var, men at jeg alligevel 
ikke kunne lade, som om jeg ikke 
selv var til, tværtimod: 

Netop af det, at jeg i min tanke 
tvivlede om sandheden af de 
andre ting, fulgte meget klart og 
meget sikkert, at jeg var til. 

Hvis jeg derimod bare et øjeblik 
havde hørt op med at tænke, 
medens alt det andet, som jeg 
ene havde gjort mig en forestilling 
om, ene eksisterede, så ville jeg 
ikke have den mindste grund til at 
tro, at jeg havde været til. 

Jeg forstod af alt dette, at jeg 
var en substans, hvis hele væsen 
eller natur kun består i at tænke, 
og som for at være til ikke behø-
ver noget sted eller er afhængig af 
noget materielt. 

Således er da dette jeg, det vil 
sige sjælen, ved hvilken jeg er 
det, som jeg er, helt forskellig fra 
legemet, ja selv om dette ikke var 

til, ville den ikke høre op med at 
være det, den er.”

   -René Descartes: Om metoden, 
1637

Arken er et kursus om mytologi og 
psykiatri

Kursusdeltagerne bliver bedt om 
at sætte sig ind i rollen som en 
af 5 guder i landet Gjord. Gjord 
er dog ved at blive ødelagt af 
en frygtelig fjende, Stralen, og for 
at redde deres rige må guderne 
rejse gennem Tågen for at redde 
Gjord og deres egen eksistens.

Kurset sætter spørgsmålstegn 
ved kursusdeltagernes etablerede 
opfattelse af grænsen mellem vir-
kelighed og indbildning.

Erkendelsesloso

Hold Oplysninger:
Tid: Lørdag Aften
Sted: Katrinebjerg Skolen
Pris:  985 kr./ 325 kr. / 0 kr.
Max Deltagere: 6 
Underviser: Tine Nyeng

Arken

Hold Oplysninger:
Tid: Lørdag Aften
Sted: Katrinebjerg Skolen
Pris:  100 kr./ 80 kr. / 0 kr.
Max Deltagere: 5 
Underviser: Alex Uth

Kursusgruppe i Fransk Historie 119 hygger sig
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Kurser -Søndag Dag

Den Plotløse Fortælling

Kurset gør op med den gængse 
opfattelse, at en historie har brug 
for et plot. Dogmebroderen Jonas 
Friis vil her fortælle om sin histo-
rieserie, “Den Fede Dame”, der 
lige er blevet udvidet med et femte 
afsnit.

Der vil gennem den elskede Kin-
deræg-metafor fremstilles en lille, 
men totalt plotløs historie.

Er computeren virkelig din ven? 
Nogle ville mene dette var et lige-
frem kættersk spørgsmål, andre 
ville blive henrettet for bare at 
tænke tanken.

I dette kursus vil Peder Brodersen 
lære os hvordan man bedst hånd-
terer en computer i en verden, 
hvor netop dette spørgsmål er 
blevet meget centralt for en suc-
cesfuld hverdag.

Gør op med din paranoia overfor 
computeren.

Ekstra materiale kan findes på:
http://www.comp.u.ter.dk

En lille vind er nok til at starte en 
storm...

Dette er et kursus i middelalder-
kamp og “sort magi”.

Kursuslederen har bedt os advare 
om, at kurset ikke nødvendigvis 
er historisk korrekt, og derfor kan 
give et forkert billede af middelal-
dermenneskets dagligdag.

Vi vil især følge livets gang i den 
lille landsby, Koch, der som så 
mange andre landsbyer råbte på 
heltedåd og redning. Vi vil også 
se på magtintrigerne der gennem-
syrede dette lille samfund.

Den Fede Darme

Hold Oplysninger:
Tid: Søndag Dag
Sted: Katrinebjerg Skolen
Pris:  13.400 kr./ 1780 kr. / 0* kr.
Max Deltagere: 5 
Underviser: Jonas “Frits” Friis

* Her menes 
selvfølgelig:
Din Sjæl

EDB-kørekort

Hold Oplysninger:
Tid: Søndag Dag
Sted: Katrinebjerg Skolen
Pris:  400 kr./ 350 kr. / 0 kr.
Max Deltagere: 6 
Underviser: Peter Brodersen

Hold Oplysninger:
Tid: Søndag Dag
Sted: Katrinebjerg Skolen
Pris:  50 kr./ 40 kr. / 0 kr.
Max Deltagere: 5 
Undervisere: Flint & 
  Chenett Faldorf

Middelalder Kamp

Kursister i Teatersminkning 
432 viser deres projekt frem
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...Har den!!!!

**KNAS!!**

Praktiske Kurser

Du kan i dette kursus lære at pro-
grammere små robotter. Efter et 
kort grundkursus vil vi prøve vores 
nye evner i praksis, og forsøge 
at manøvrere små robotter på et 
frabriksgulv.

Kurset er obligatorisk hvis du 
vil ansættes i mange moderne 
industrivirksomheder.

Der er mulighed for at få dette kursus 
betalt af sin A-kasse eller arbejds-
fomidlingen. KOP er gerne behjælpe-
lig med ansøgninger såfremt dette 
ønskes.

Vi vil beskæftige os med de mili-
tærpolitiske beslutningsprocesser 
omkring 1900, og lære om for-
handlinger på højt politisk niveau, 
der mere end nogen anden ting 

formede Europas fremtid.

Som værktøj vil vi benytte os af 
det originale Diplomacy

På grundlag af nye arkæologiske 
fund vil vi lære om civilicationerne 
omkring Middelhavet, deres 
handel og krige og de nye opda-
gelser der spillede så stor rolle i 
kampen for at blive den domine-
rende kultur.

Vi vil også lære om de store natur-
katastrofer der med jævne mel-
lemrum hærgede området.

Robotologi

Toppolitik i Praksis

Hold Oplysninger:
Tid: Søndag Dag
Sted: Katrinebjerg Skolen
Pris:  500 kr./ 450 kr. / 0 kr.
Max Deltagere: ubegrænset 
Underviser: Bender Unit #112978

Hold Oplysninger:
Tid: Fredag Aften
Sted: Katrinebjerg Skolen
Pris:  500 kr./ 450 kr. / 0 kr.
Max Deltagere: ubegrænset 
Underviser: Johan F. Kennedy

Anvendt Arkæologi

Hold Oplysninger:
Tid: Hele Lørdag
Sted: Katrinebjerg Skolen
Pris:  500 kr./ 450 kr. / 0 kr.
Max Deltagere: ubegrænset 
Underviser: Piet Van Damme

Kørselsvejledning
Således kommer du til Katrine-
bjerg Kursuscenter:

Fra Århus Banegård:
• Tag med buslinie 17 mod Skejby 
Sygehus (den går fra 
Banegårdspladsen).
• Stå af ved Brendstrupvej.
• Du har nu lige passeret et 
kryds (mens du sad i bussen).
• Gå tilbage til dette kryds og 
gå ned ad Kløvermarksvej.
• Skolen er så på højre hånd.
• Der er to indkørsler til skolen. 

Det er her vigtigt at gå ned 
af den første (nordligste).
• Velkommen.

I Bil (udenbys):
• Kør mod Århus Centrum (uanset 
hvor du kommer fra)
• Drej ad Ringgaden (O1) IKKE 
RingVEJEN (O2). RingGADEN(O1) 
er den indre omfartsvej.  (mod 
højre, hvis du kommer fra nord. Eller 
mod venstre, hvis du kommer fra 
vest eller syd... Viborg er fra vest.)
• Drej op ad Langelandsgade 
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Kørselsvejledning -Fortsat
(væk fra centrum) ved 
Universitetets store bogtårn.
• Nu går det stærkt.
• Første vej til venstre 
(Katrinebjergvej)
• Første vej til højre 
(Kløvermarksvej)
• Skolen er på venstre hånd.
• Der er to indkørsler til skolen. 
Det er her vigtigt at gå ned 
af den anden (nordligste).
• Velkommen.

I sportsvogn:
• Kør aldrig under 210 km/t.
• Sigt efter Århus.

• Ved vej O1: træk i håndbremsen 
i 3,4 sek. (husk at koble ud)
• Fortsæt med speederen i bund... 
følg vejen
• Overhal den briangule Manta... 
den i trejde spor... du vil jo gerne.
• Du har nu været på O1 i 
34,6 sek. Træk nu håndbremsen 
og luk øjnene.
• Improviser i 3 sekunder. Åben 
øjnene.
• Hvis du har mistet vejgrebet kon-
takt da kontrollen på Tirstrup Luft-
havn og følg deres instruktioner.
• Hvis du ikke har mistet vejgrebet 
ring da efter en ambulance.

Busstop 17

Busstop 2, 3, 11, 53

Århus Universitet (bogtårn)

Katrinebjerg skolen
Kursus Center

...og Dagens Score:

Deep Olga:   16
Verdensholdet:    2

KOP bringer disse 
ordbogsopslag:

T.S. Simony Smart 
Ass (Også T.S.): 
En person, der er 
for dumsmart for 
sit eget bedste. 
Bruges ofte som 
udråb.

Simonyhat: Den 
genstand en T.S. 
får tvunget på 
hovedet. Denne 
genstand går på 
omgang, således 
at den nyligst 
(gen)udnævnte 
altid har den på. 
Altså en slags 
skamme vandre-
pokal.



Denne sæsons program udkommer som altid med venlig 
økonomisk støtte fra vores mange-årige samarbejdspartner, 

den kreative boghandel og hobbyforretning:

Goblin Gate

Goblin Gate
Kystvejen 27  — 8000 Århus C — 86194311

www.goblingate.dk

Moose Productions 2000

Goblin Gate er altid leveringsdygtige i  et bredt udvalg af 
materialer til alle vores kurser og workshops, og et udvalg 

af disse vil være til salg på selve kurset

Annonce



Navn  Efternavn   

Adresse    By  

Fødselsdato  Telefon  E-mail 

Specielle medicinske forhold (Allergier, etc.) 

Andet

Har indbetalt gebyr og udgifter til Morsø Sparekasse (Nødvendigt hvis der bestilles mad) Ja      Nej

Tilmeldingsskema Krikkitiansk Oplysnings Phorbund

Skemaet sendes til:

Kursusleder Thorhauge
Katrinebjergvej 58, vær. 38
DK-8200 Århus N
Senest:  13. November

Kurser: Prio. Pris

Krop & Bevægelse
 Liv i det ydre rum? ____ _____
 Wrestlingskak B ____ _____
 Vredeterapi ____ _____
 Yoga & Finmotorik ____ _____

Fredag
 På Stranden ____ _____
 Græsk Mytologi ____ _____
 Hemmelige Detektv. ____ _____
 Maskefald ____ _____

 Toppolitik i Praksis ____ _____

Lørdag Dag
 Militærhistorie ____ _____
 Fransk Renaissance ____ _____
 Star Wars Universet ____ _____
 Okkultisme ____ _____
 Laaste Døre ____ _____

 Anvendt Arkæologi ____ _____

      Prio. Pris

Lørdag Aften
 Storfilmens Magi* ____ _____

 Bustur til Endelave ____ _____
 Erkendelsesfilosofi ____ _____
 Arken ____ _____

 Anvendt Arkæologi (fort.) ____ _____

Søndag
 Den Fede Darme ____ _____
 EDB-Kørekort ____ _____
 Middelalder Kamp ____ _____

 Robotologi ____ _____

Udgifter til Kurser, i alt: ________ kr

*Husk: ekstra tilmeldingsoplysninger på 
separat papir, inkl. vellignende foto

Vejledning:

På grund af de 
begrænsede 
pladser på kur-
serne, er vi nødt 
til at bede dig 
prioritere hvilke 
kurser du helst 
vil deltage i. 
Skriv ”1” ved det 
kursus du helst 
vil på, ”2” ved 
det kursus du 
næst helst vil på 
o.s.v. 

Hvis du føler du 
er kvalificeret til 
at undervise et 
kursushold, skriv 
da ”Ass Undv.” 
ud for pågæl-
dende kursus. 

Sammenregn til 
sidst gebyrerne 
og udgifterne for 
de kurser du 
ønsker at følge, 
skriv dem i ”sam-
lede udgifter”, og 
indbetal beløbet  
til Morsø spa-
rekasse (detaljer 
nedenfor)

Indbetaling sker via: 

Morsø Sparekasse
Reg. nr.    91 00
Konto nr.  45 00 52 84 22

T. S. Simony!

Underskrift:        Dato:

Samlede Udgifter:

 Kursusgebyrer  ________ kr
 Undervisningsudgifter ________ kr

 I alt:   ________ kr.

Undervisningsudgifter:
 Sæt kryds ud for det ønskede:

 Indgang:    42 kr. 
 Aftensmad Fredag:  25 kr.
 Natmad Fredag:  10 kr.
 Morgenmad Lørdag:  10 kr.
 Aftensmad Lørdag:  25 kr.
 Natmad Lørdag:  10 kr.
 Morgenmad Søndag:  10 kr.

Undervisningsudgift, ialt: _______kr.

Wasted Space


