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TRYGHED PÅ DIT KURSUS
Vi glæder os til at se dig igen. Ventetiden indtil sæsonstart har vi brugt på
at sikre, at du trygt kan dyrke dine interesser i vores tilbud.
Vi har masser af håndsprit og hyppig rengøring overalt i vores lokaler.
Vores håndværkerteam Nikolaj (tv.) og Søren (th.) har haft travlt
med at måle alle lokaler op, så du ved, at der god plads omkring dig,
når du møder på dit hold, og at vi overholder alle de gældende regler i
skrivende stund.
Vores ”Spritminister” Gunni har sørget for, at du bliver mødt af spritstationer og gode råd, når du kommer inden for døren i vores lokaler.

Vi omsætter din tid til kvalitet,
oplevelser og viden.
Vores tilbud giver dig noget at se frem imod eller tilbage på.
Vi er sat i verden for at tilbyde dig et sundt og aktivt hverdagsliv
og personlig udvikling midt i en flakkende tid,
der konstant udfordrer os. Det er folkeoplysning for os.

@FOKUSAalborg - #Bedre tid til livet

#bevægelsestid

#Kulturtid

#Familietid

MERE KVALITETSTID TIL DIG!

VI HAR FOKUS PÅ DIN TID...

I FOKUS ved vi, at din tid er dyrebar. Uanset om du vil dyrke
familietid, kreatid, kulturtid, spisetid, bevægelsestid, kompetencetid
eller arbejdstid, er din tid godt brugt hos os.

#værkstedstid

#Sprogtid

#Tid til træning

KERAMIKKEN
GIV DIT HUMØR EN GANG LER!
Giv dit humør en gang ler,
i kælderen hvor skøre figurer og drejeskiver er.
Gitte & Gitte skaber en herlig rytmik,
der lærer dig kunstner og ny teknik.
I selskab med de sjove
forfines ler fra det grove.
I efteråret skruer vi op for kreativ keramik i vores
hyggelige værksted. Her får du faglig og fantasifuld støtte til
at finde den bedste keramiker i dig selv. Få støtte og sparring
fra underviser Gitte Kalstrup, som driver Galleri ' Den Gale Hane''
og underviser Gitte Haggren, der er en del af
Galleri Kunst Uden Rammer.
Vores nye værksted, KERAMIKKEN finder du på adressen Strandvejen 17 B
UDFORSK LERETS MULIGHEDER

VIN & LER
Vi går ikke i vinkælderen og så alligevel, for her har du chancen for
en sjov dag med vin, venner og ler i vores keramikværksted. Drop
cæsarsalaten og lav noget kreativt sammen. Bliv lerkunstner for en
dag med et glas vin på bordet og et kreativt projekt i hænderne. Her
er plads til at komme i rigtig god stemning og give det gode humør
et udtryk. Du bestemmer selv, hvordan dit mesterværk skal se ud:
Måske vil du håndbygge en skør skulptur eller dreje et smukt krus.
Vi drejer, former, spiser pizza og råhygger i værksted. Kom og vær
med til, sammen med keramikerduoen Gitte og Gitte, at hylde keramikken og kunsten at leve det gode liv!

Keramik findes i alle afskygninger. Kom og vær med til at arbejde
med dit eget personlige præg og oplev, at det ikke nødvendigvis er
så svært, som det ser ud til. På kurset arbejder du i dit eget tempo
med individuel støtte fra underviseren. Uanset om det er nyt for dig
eller om du har erfaring inden for området, vil der være mulighed
for at udfolde dine kreative evner. Du kan få støtte til at komme
i gang på drejeskiven, håndbygge eller skulpturere, alt efter dine
behov. Efterfølgende er der endnu en sjov udfordring i at give et
personligt udtryk med forskellige lerfarver og glasurer. Materialer
købes på kurset.

51025 KERAMIKKEN
Fredag d. 16.10 kl. 17:00-21:00
v/ Gitte Haggren og Gitte Kalstrup
Kr. 650/550* - inkl. vin og pizza

Kurset holdes også som hold med 9 mødeg. (Se skema på næsteside) og som en weekend workshop på følgende datoer:

51026 KERAMIKKEN
Lørdag d. 21.11 kl. 13:00-17:00
v/ Gitte Haggren og Gitte Kalstrup
Kr. 650/550* - inkl. vin og pizza
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51028 KERAMIKKEN (3 mødeg. i alt)
Lørdag d. 31.10 kl. 10:00-15:00
Søndag d. 01.11 kl. 10:00-15:00
Søndag d. 15.11 kl. 10:00-14:00
v/ Gitte Haggren
Kr. 690/595*
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DESIGN BY ACCIDENT
– FORMGIVNING OG KERAMIK MED HUMØR

KERAMIK OG DREJETEKNIK
– DREJ DIN EGEN BRUGSKUNST

Kender du det, når fejlen er meget sjovere end den oprindelige
idé? Lær at udfolde din kreativitet i ler. På kurset ruller vi forskellige lertyper og teknikker ud, og vi elsker, når der sker et ”ups”
undervejs, for det er kun en fed detalje til dit personlige udtryk. Vi
former figurer, skulpturer og alt det andet, som din krøllede fantasi
kan frembringe. Her får du fingerspidsfornemmelse for det levende
udtryk, strukturer, glasurer og for de unikke ting der sker, når vi
arbejder ud fra ”design by accident” i hver vores individuelle proces. Undervejs får du rundhåndet inspiration af kursusleder Gitte
Kalstrup. Materialer købes på kurset.

De rå lerstel vinder frem i tidens boligindretning. Men det er jo det,
alle har. Kunne du tænke dig at lære at dreje din egen keramik;
vaser, krus, skåle eller noget helt fjerde? Så er dette kurset for dig.
Her lærer du at centrere leret på din drejeskive og alt fra drejeteknikker til glasurarbejde, begitning og brændingsprocesser. Hos
Gitte Haggren får du ro og hjælp til at fordybe dig i din egen proces og trylle spændende brugskunst frem på drejeskiven. Bliver
du rundtosset undervejs, er der mange andre lerteknikker, du har
mulighed for at afprøve. Og husk, øvelse gør mester! Materialer
købes på kurset.

DESIGN BY ACCIDENT
51049

Tor

kl. 16:00-19:00

start d. 22.10

12 mødeg.		

1695 / 1420*		

KE	

Gitte Kalstrup

KERAMIK OG DREJETEKNIK
51042

Man

kl. 18:00-21:30

start d. 19.10

12 mødeg.		

1885 / 1575*		

KE	

Gitte Haggren

51043

Tir

kl. 17:30-21:00

start d. 20.10

12 mødeg.

1885 / 1575*		

KE	

Gitte Haggren

9 mødeg. 		

kr. 1495 / 1260*		

KE	

Gitte Haggren

UDFORSK LERETS MULIGHEDER
51044

Tir

kl. 09:00-12:30

start d. 20.10

*Reduceret pris forudsætter, at du bor i Aalborg Kommune og er folkepensionist, er mellem 18-25 år eller er studerende på SU.
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KREATIVE HÅNDVÆRK

ÅBENT HUS

i uge 34 - kom og se vores værksted
og mød en underviser - Læs mere på

FOKUS-FOLKEOPLYSNING.DK

MØBELPOLSTRING I UGE 42

MØBELPOLSTRING
Kribler det i fingrene, når du ser på din gamle stol med det falmede
betræk? Overvejer du at forny dit soveværelse med en ny polstret
sengegavl? Eller har du et helt tredje projekt, hvor du mangler vejledning og værktøjer?
I denne sæson byder vi velkommen til Jette, Gurli og Pernille. De
er fagudlærte møbelpolstrere og har års erfaring i at se muligheder
i dine møbler.
Få kickstartet dit kreative håndelag, uanset om du er til klassisk
design eller de nyeste boligtrends som DIY sengegavle. Lad
hænderne gå på arbejde med møbelsøm, stoffer og skind, og giv
tankerne frikvarter, mens du finder glæden ved at skabe dit eget
unika-design, som du kan tage med dig hjem igen.
Der kræves ingen erfaring med møbelpolstring for at deltage. Der
vil være materialeudgifter. Møbelstoffer og andre materialer kan
medbringes eller bestilles via din underviser.

En intensiv uge, hvor du har mulighed for at færdiggøre mindre
projekter, så som 4 spisebordstole, en puf, en lille lænestol eller
lignende.
Det kræver ingen forudgående kendskab eller erfaring med møbelpolstring for at deltage. Der vil være udgifter til materialer.
51035 Strandvejen 19
5 dage fra d. 12.10 – alle dage kl. 09:00-14:30
v/ Gurli Kollerup
Kr. 1285 / 1090

KREATIV WEEKEND I MØBELVÆRKSTEDET
Vi laver tasker, puffer, lampeskærme eller hvad du selv måtte ønske. Kun fantasien sætter grænsen. Ring til Gurli på tlf. 40140704
og hør om dit ønske er en mulighed.
51014 Strandvejen 19
Fredag d. 09.10 Kl. 16:00-19:40
Lørdag d. 10.10 Kl. 09:00-14:30				
Søndag d. 11.10 Kl. 09:00-14:30
v/ Gurli Kollerup
Kr. 750 / 645

SMYKKEHÅNDVÆRK
Smykkefremstilling for både erfarne og nysgerrige begyndere. Med
udgangspunkt i de traditionelle håndværksdiscipliner vil der blive
arbejdet med smykker med fokus på form, forarbejdning og udtryk.
Næsten alle materialer vil kunne komme i anvendelse, og kurset, vil
alt efter behov, indeholde gennemgang af guldsmedefaget, såvel
praktisk som teoretisk. Materiale- og værktøjslære vil indgå som en
naturlig del.
Værkstedsafgift kr. 5,00 pr. lektion betales til underviser.
6
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SYNING
SY OG BLIV BEDRE
Ønsker du at fordybe dig i syningens verden, få mere viden og sikre
værktøjer, der kan bringe dig ind i kreativitetens land eller fortsætte
din rejse? Vi arbejder med mønsterforståelse og syteknikker, der
sikrer dig succes med netop dit udgangspunkt. Undervisning er
bygget op omkring kvalitet og omhyggelighed, en tilgang der på den
lange bane kaster glæde og stolthed af sig. Når du forstår et mønster og et materiale – sammenhængen og bevægeligheden, kan du
komme langt. Du opnår en frihed til at arbejde kreativt, og dermed
oplever du en stor tilfredsstillelse. Der er udfordringer til alle: til begynderen der vil være venner med stof, saks og maskine og til den
øvede, der gerne vil udfordres på teknik, detaljer og materialevalg.

SY OG BLIV ENDNU BEDRE
SYNING
Er der noget bedre end at designe og sy sit eget tøj? Opleve at få
sine ideer omsat i skønne stoffer. Se dig selv i spejlet i dit drømmetøj - perfekt i størrelse og pasform. Kom gerne med en tegning
eller et billede – så får du hjælp til at udvikle dit mønster. Du kommer gennem nåleøjet med de rigtige syteknikker, hvad enten du vil
sy jakke, frakke, kjole, nederdel, bluse, bukser eller en fantastisk
gallakjole/jakkesæt!

Holdet her er reelt et fortsætterhold, hvor grundstammen har arbejdet sig igennem flere sæsoner af Sy og bliv bedre. Vi arbejder ud fra
en rutineret vinkel, der tager udgangspunkt i et sikkert kendskab til
egne maskiner og grundteknikker i mønsterbearbejdning og syning.
Der er fokus på kvalitet og omhyggelighed: en tilgang der på den
lange bane kaster både glæde og stolthed af sig. Når du forstår et
mønster og et materiale – sammenhængen og bevægeligheden kan du komme langt. Undervisningen understøtter din frihed i at
arbejde kreativt, og sikrer dig stor tilfredsstillelse i processen.

HOLDPLAN
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MØBELPOLSTRING
51001

Man		

kl. 12:00-14:45

start d. 14.09

24 mødeg.

kr. 2700 / 2230		

SV

Pernille Rosenberg

51005

Man		

kl. 15:00-17:45

stat d. 14.09

24 mødeg.		

kr. 2700 / 2230		

SV

Pernille Rosenberg

51002

Man		

kl. 18:30-21:15

start d. 14.09

24 mødeg.		

kr. 2700 / 2230		

SV

Pernille Rosenberg

51003

Tir		

kl. 09:00-11:45

start d. 15.09

24 mødeg.		

kr. 2700 / 2230		

SV

Gurli Kollerup

51008

Tir		

kl. 13:00-15:45

start d. 15.09

24 mødeg.		

kr. 2700 / 2230		

SV

Gurli Kollerup

51011

Tir		

kl. 16:00-18:45

start d. 15.09

24 mødeg.		

kr. 2700 / 2230		

SV

Gurli Kollerup1

51010

Tir		

kl. 19:00-21:45

start d. 15.09

24 mødeg.		

kr. 2700 / 2230		

SV

Gurli Kollerup

51006

Ons		

kl. 19:00-21:45

start d. 16.09

24 mødeg.		

kr. 2700 / 2230		

SV

Gurli Kollerup

51009

Tor		

kl. 19:00-21:45

start d. 17.09

24 mødeg.		

kr. 2700 / 2230		

SV

Jette Klausholt Andersen

SMYKKEHÅNDVÆRK
51036

Man (Lige uger)

kl. 17:30-21:10

start d. 26.10

8 mødeg.		

kr. 1340 / 1130		

KE	 Henrik B. Bengtsson

51030

Tir (Lige uger)

kl. 17:00-20:40

start d. 27.10

8 mødeg.		

kr. 1340 / 1130		

KE	 Henrik B. Bengtsson

51031

Tir (Ulige uger)

kl. 17:00-20:40

start d. 20.10

8 mødeg.		

kr. 1340 / 1130		

KE	 Henrik B. Bengtsson

51084

Tir		

kl. 15:30-18:15

start d. 29.09

10 mødeg.

kr. 1285 / 1090		

TV	

Ingrid Axelsen

51083

Fre		

kl. 08:30-12:00

start d. 25.09

14 mødeg.		

kr. 2195 / 1830		

TV	

Ingrid Axelsen

kl. 19:00-21:45

start d. 17.09

6 mødeg.		

kr. 865 / 745		

TV

Karin Bloch Bergsted

start d. 31.08

19 mødeg.

kr. 2230 / 1860		

TV

Karin Bloch Bergsted

SYNING

SY OG BLIV BEDRE
51013

Tor		

SY OG BLIV ENDNU BEDRE
51012

Man		

kl. 19:00-21:45

SV: STRANDVEJEN - KE: KERAMIKKEN -TV: THISTEDVEJ

*Reduceret pris forudsætter, at du bor i Aalborg Kommune og er folkepensionist, er mellem 18-25 år eller er studerende på SU.
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LØRDAG DEN 20. MARTS 2021

Fiberfryd samler garvede såvel som nybegyndere om håndens arbejde.
Fiberfryd er en koncentreret festivaldag, hvor der tilbydes i alt ca. 20 forskellige workshops indenfor
strik og hækling krydret med foredrag, samt fælles aktiviteter omkring yoga, fællessang og musik.

#Charlotte Kaa
#Didde Heick

#Signe Riisom

#Gitte Carstens

#Lykkefanten

#Hanne Rimmen

#Jena Kofoed

#Lærke Bagger
Og flere...

FØLG PROGRAMMETS UDVIKLING PÅ WWW.FIBERFRYDAALBORG.DK

Design
skolen
A

A

L

B

O

R

G

Ta’ et kreativt semester
SYNING, TILSKÆRING OG DESIGN

Der arbejdes med syning, tilskæring og design samt forskellige kreative fag. Første tirsdag og
onsdag i måneden arbejder vi med temafag som f.eks. tasker og punge, patchwork m.m. Alle kan
deltage. Kurset kører tirsdag og onsdag fra kl. 9.00 – 14.00 med start den 18. august 2020.

SPECIALLINJE

På speciallinjen har vi plads til dig med personlige udfordringer, der betyder, at du har brug for lidt
mere vejledning og støtte i undervisningen.
Lyder det som noget for dig, så ring til underviser Hanne Ebdrup på 26 14 48 44 og høre nærmere.

8
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BEGYNDER HÆKLEHOLD
Hækling er en beskæftigelse, hvor du ikke blot kan skabe et hav
af ting, men også holde både hjerne og fingre i gang. Her lærer
du grundlæggende masketyper, redskaber og teknikker. Du lærer
desuden at læse en opskrift og følge den. Du lærer også at hækle
i cirkel og hækle rundt med den magiske cirkel. Du lærer at hækle
firkanter og hækle dem sammen. Desuden får du masser af hækletips og tricks fx til, hvordan du holder styr på dine rækker og dit
maske- og omgangstal. Inden kurset er omme, kan du hækle både
klude, grydelapper, tæpper og babytøj.

VI HÆKLER VIDERE
Hækling er en beskæftigelse, hvor du ikke blot kan skabe et hav
af ting, men også holde både hjerne og fingre i gang.
Her fortsætter du med de grundlæggende masketyper, redskaber
og teknikker, og lægger nyt ovenpå. Desuden får du masser af
hækletips og tricks fx til, hvordan du holder styr på dine rækker
og dit maske- og omgangstal.
Vi mødes 5 gange. Første gang er mandag den 31. august kl.
18:00-20:00. Datoer: 31/8 – 28/9 – 26/10 – 16/11 – 14/12.

Vi mødes 5 gange. Første gang er mandag den 24. august kl.
18:00-20:00 Datoer: 24/8 – 21/9 - 19/10 – 23/11- 7/12.

HOLDPLAN
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BEGYNDER HÆKLEHOLD
51050

Man

kl. 18:00-20:00

Se datoer under beskrivelse

5 mødeg.		

kr. 625 / 550*

GM	

Mette Prip

Se datoer under beskrivelse

5 mødeg.		

kr. 625 / 550*

GM	

Mette Prip

VI HÆKLER VIDERE
51048

Man

kl. 18:00-20:00

Kurserne holdes hos Garncafe Madsine, Strandvejen 19, og der er et maks. deltagerantal på 12 personer – det giver dig størst
muligt udbytte af kurset. Der vil blive serveret te og kaffe. Der er 10% rabat på dine køb hos Madsine på kursusdagene

*Reduceret pris forudsætter, at du bor i Aalborg Kommune og er folkepensionist, er mellem 18-25 år eller er studerende på SU.
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FOREDRAG
STRIK OG FÆLLESSANG
Det er dejligt at synge sammen, og har du lyst til at synge sammen
med andre, så kom og slå dig løs - og tag dit strikketøj med. Pia
Helt vil lede os igennem aftenen med udvalgte numre krydret med
personlige fortællinger og små anekdoter om de sange, vi synger.
Pia vil også fortælle os, hvad det er, der sker, når vi synger sammen. Det gode er, at uanset om vi synger rent eller falsk, er sidegevinsten, at det er sundt på flere planer for vores fysiske, psykiske
og sociale velbefindende.
Der vil blive serveret et glas bobler og lidt kagetapas.
51908 - Strandvejen 19. Eventsalen
Onsdag d. 23.09 Kl. 19:00-21:00 - kr. 150

STRIK OG FÆLLESSANG - JULETEMA
Der vil blive serveret et glas bobler og lidt juleknas
51909 - Strandvejen 19. Eventsalen
Onsdag d. 09.12 Kl. 19:00-21:00 - kr. 150
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CRAFT-PSYKOLGI
v. Anne Kirketerp
Craft psykologi er håndarbejdets og håndværkets psykologi.
Foredraget beskriver, hvorfor håndarbejde og håndværk ikke blot
er meningsfuldt og dejligt at udføre, men også har en lang række
gavnlige fysiske og psykologiske effekter. Kom og hør om, hvorfor det er nødvendigt at have mindst 10 forskellige projekter i gang
samtidig, hvorfor din hjerterytme og nervesystem falder til ro når du
strikker, hækler eller laver andet craft, hvad du kan gøre aktivt, for
at det sker, og hvorfor du bedre kan koncertere dig og være i sociale
sammenhænge, når du laver noget enkelt craft.
Foredraget er fyldt med nye modeller og ny viden fra fire års forskning om craft og udfolder psykologien bag de mange gode oplevelser med craft, som både kan virke sundhedsfremmende, fremme
glæden i hverdagen og være en hjælp til at tackle forskellige former
for modgang - formidlet på en lettilgængelig facon
Prisen er inkl. ét glas vin.
51910 - Strandvejen 19. Eventsalen
Onsdag d. 28.10 Kl. 19:00-21:00 - kr. 225
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KNUDER DER HOLDER

STRIK ISLANDSKE SWEATRE
Islandske sweatre med rundt bærestykke har været i modebilledet
i mange år. På dette kursus lærer du at strikke en islænder med
rundt bærestykke i flere farver. Du lærer at strikke mønster med
flere farver på én gang, tage mål så din sweater passer dig. Vi
snakker om farver, dominans og om hvilke farver der klæder hinanden bedst. Vi tager udgangspunkt i mønstre fra bøgerne "Islandsk
strik" og " Strikkesaga". Du vil i løbet af de 3 gange vi mødes have
mulighed for at strikke en unik sweater.

Lav dit eget garn af alle dine rester. Vi arbejder med at skabe din
helt unikke strikkede trøje eller din hæklede clutch. Kun fantasien
sætter grænsen. Medbring garnrester i alle kvaliteter.
Vi mødes 3 gange. Første gang er mandag den 5. oktober kl.
18:00-20:00. Datoer: 5/10 – 9/11 – 30/11.

Vi mødes 3 gange. Første gang er mandag dag den 15. september kl. 18:00-20:00. Datoer: 14/9 – 5/10 – 2/11.

VIL DU MED PÅ PATENTBØLGEN?

DIDDES STRIKKEHOLD

På dette kursus vil du lære at strikke patentstrik. Sammen strikker
vi ”Gotta Have Fade vest" fra Spektakelstrik. Du skal på forhånd
kunne strikke ret og vrang - resten lærer du på kurset!
Det er sjovt at arbejde på et fælles projekt og se de mange veste
tage form. Der er masser af hjælp og inspiration at hente.

Diddes Strikkehold er en strikkeklub, hvor vi mødes en gang om
måneden til en aften i kreativitetens tegn. Her vil vi inspirere hinanden og se, hvad vi hver især er optaget af inden for strik. Hver gang
undervises der i et emne, ud fra kursisternes ønsker og interesse.

Vi mødes 4 gange. Første gang er onsdag den 30. september
kl. 19-21.30 Datoer: 30/9 – 21/10 – 18/11 – 16/12.

Vi mødes 5 gange. Første gang er mandag den 31. august kl.
18:00-20:00. Datoer: 31/8 – 28/9 – 26/10 – 30/11 – 14/12.

HOLDPLAN
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VIL DU MED PÅ PATENTBØLGEN?
51041

Ons

kl. 19:00-21:30

Se datoer under beskrivelse

4 mødeg.		

kr. 625 / 550*

GM	

Malene Cramer Engebjerg

Se datoer under beskrivelse

5 mødeg.		

kr. 625 / 550*

GM	

Didde Heick

Se datoer under beskrivelse

3 mødeg.		

kr. 425 / 395*

GM	

Didde Heick

Se datoer under beskrivelse

3 mødeg.		

kr. 425 / 395*

GM	

Mette Prip

DIDDES STRIKKEHOLLD
51039

Man

kl. 18:00-20:00

STRIK ISLANDSKE SWEATRE
51040

Man

kl. 18:00-20:00

KNUDER DER HOLDER
51045

Man

kl. 18:00-20:00

Kurserne holdes hos Garncafe Madsine, Strandvejen 19, og der er et maks. deltagerantal på 12 personer – det giver dig størst
muligt udbytte af kurset. Der vil blive serveret te og kaffe. Der er 10% rabat på dine køb hos Madsine på kursusdagene

*Reduceret pris forudsætter, at du bor i Aalborg Kommune og er folkepensionist, er mellem 18-25 år eller er studerende på SU.
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MIDT I ET SMØRHUL AF DE BEDSTE RÅVARER!
For køkkenet på Halkær Kro er gode råvarer og økologi en æressag
– og det har det været i 25 år.
”Derfor laver vi ærlig mad af årstidens økologiske råvarer
– allerhelst fra lokale producenter.”

LÆR AT LAVE OST

GRØNSAGSDYRKNING I KØKKENHAVEN

Underviser: Hans Henrik Knudsen er ostemester på Thise Mejeri

Underviser: Birthe Holt – Gartner i Levefællesskabet Hertha

Man kan sagtens lave ost hjemme i sit køkken. Når man kender
de forholdsvis få grundregler og teknikker kan man fremstille alle
ostetyper fra friskost til gule faste oste som Havarti eller Danbo
samt brie og roquefort. På dette kursus lærer du teknikker til at
fremstille forskellige oste, og du får gode råd til at starte din egen
lille osteproduktion, og naturligvis ost med hjem.

Praktisk kursus i biodynamisk grønsagsdyrkning i have og drivhus
Den sidste tid har holdt mange af os hjemme. Det har givet os rig
mulighed for at gå i lag med haven. Måske kribler det også i dig
efter at få mere viden om, hvordan du får det bedste, mest bæredygtige resultat med dine grøntsager? FOKUS og Halkær Kro og
Kulturhus tilbyder sammen et kursus i biodynamisk grøntsagsdyrkning - høst, opbevaring og god kompost.
Vi vil gennemgå kompostering, høst og opbevaring, efterafgrøder,
grøngødning, ukrdtsregulering og jordbearbejdning, dyrkning i drivhus, brug af Maria Thun's såkalender og meget mere. Kurset vil på
en praktisk og simpel måde give en indføring i den biodynamiske
metode og baggrund med fokus på efterårets arbejde.

51202 Halkær Kro
Lørdag d. 24.10 kl. 09:30-15:30
Kr. 750 Inkl. frokost, råvarer og kursusmateriale.

DET ER VILDT GODT NÅR DET RODER
Foredrag ved naturvejleder, fortæller, frugttræsnørd, bonde, æbleekspert, reserveorganist, tv-journalist, morfar og meget andet:
Karsten Kortbuks Hansen
De vilde blomster hitter, bierne får medlidenhed og insekthotellerne skyder op. Med vanlig veltalenhed sættes fokus på hvordan
vi bedst kan give naturen en hånd på egen matrikel, hvordan en
bunke brokkenski kan gøre nytte og hvorfor far ikke skal slå græs
på den anden side af vejen
Karsten har de sidste 3 års tid hjulpet med at lave frugttræer, passe
og pleje, og vælge sorter til Halkær Landsbyfælled. Den her aften
kan vi læne os tilbage og nyde nogle af hans gode fortællinger.
Der er mulighed for at spise FolkeKøkken-menu forinden til 100 kr.
(skal bestilles hos peterhalkaer@gmail.com)
51903 Halkær Kro
Lørdag d. 29.10 kl. 19:30
Kr. 85 Inkl. kaffe og kage.

MIDT I LIVET -24 INTENSE TIMER
Hvornår er du sidst stoppet op og har spurgt dig selv: ”Hvor tilfreds
er jeg egentlig med mit liv?” På 24-timers kurset Midt i Livet – 24
intense timer laver du en time-out, som du vil tilbringe i kompetent
og uforstyrret selskab. 
Læs mere på side 25
12

51204 Halkær Kro
Søndag d. 11.10 kl. 09:30 -15:30
Kr. 300 Inkl. Kaffe og te undervejs, og suppe med brød til frokost

SYNG MED DEN NYE HØJSKOLESANGBOG - de ny i den blå!
Halkær Kro og Kulturhus inviterer til at lære et udpluk af de 150 nye
sange i den nye højskolesangbog.
Tidligere fri- og efterskoleforstander Palle Fogh vil spille for og
fortælle om sangene. De 2 professionelle og konservatorieuddannede sangere Line Mortensen og Morten Porsborg synger for. Se
mere på: www.halkaer.dk
Arrangementet koster 75 kr. for sang, kaffe eller te og krokage ad
libitum. Første gang den 26. november og efterfølgende den 28.
januar og den 25. marts.

GASTRONOMI

SUSHI

DET GRØNNE KØKKEN - NYHED

Vil du lære at lave den perfekte sushi eller forbedre din sushi-teknik
med gode råd fra en sand sushi-mester? Så er dette kursus lige
noget for dig. Her er Puk klar til at lære dig at lave lækker sushi
fra bunden mens hun fortæller om den gode kombination og korrekte tilberedning af råvarerne. Hun bruger lækre, friske råvarer og
så mange økologiske produkter som muligt. Hun vil udfordre din
kreativitet og med garanti give dig en spændende og anderledes
oplevelse! Du skal selv medbringe drikkevarer.

Her laver vi bæredygtig mad for hele familien med fokus på retter
som smager og mætter! Mangler du inspiration til hvordan du kan
gøre din madplan mere grøn og lækker, så er disse workshops noget for dig! Målet er at udvide dit repertoire med grøn mad, der kan
bruges både som tilbehør og som hovedret. Du får samtidig masser
af gode fif til hvordan du kan gøre den grønne kost smagfuld og
varieret.

VIETNAMESISK
Har du nogensinde smagt vietnamesisk mad, og kunne du tænke
dig at lave den selv? Så kom til Puks vietnamesiske workshop. Her
fortæller Puk om den korrekte tilberedning af de friske råvarer, og
hun lærer dig, hvordan du sammensætter de forskellige ingredienser, så retterne bliver præcis, som de skal være. Puk har lavet en
del af forberedelserne på forhånd, og hun bruger lækre friske råvarer, og så mange økologiske produkter som muligt. Hun vil udfordre
din kreativitet og opfordre dig til at forsøge at kombinere forskellige
ingredienser. Kurset afsluttes med en fælles let vietnamesisk buffet.
Kurset er tilrettelagt for alle aldre og stemningen vil være hyggelig
og afslappet. Du skal selv medbringe drikkevarer.

MADLAVNING FOR MÆND
Med udgangspunkt i de danske råvarer, sammensættes hver gang
en 2-retters menu med skiftevis forret og dessert. Vi arbejder i grupper á 4-5 personer, og sidste mødegang inviteres damerne med til
en festlig afslutning.

KREATIV MADLAVNING
Vi laver lækkert og spændende mad til hverdag og gæster. Du får
kendskab til retter, der ikke behøver være indviklede eller tage lang
tid at lave. Vi laver forretter, hovedretter og desserter med brug af
forskellige råvarer. Det handler om at lave god mad sammen, og
der er plads til både nybegyndere og øvede. Vi hygger om maden,
og spiser de fremtryllede retter, og udveksler tips og ideer.

HOLDPLAN
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SUSHI WORKSHOP
51208

Lør		

kl. 16:30-19:30

start d. 26.09

1 mødeg.		

Kr. 400		

TV	

Puk Cao Than Ha

51209

Lør		

kl. 16:30-19:30

start d. 24.10

1 mødeg.		

Kr. 400		

TV	

Puk Cao Than Ha

VIETNAMESISK WORKSHOP
51210

Lør		

kl. 16:30-19:30

start d. 10.10

1 mødeg.		

Kr. 400		

TV	

Puk Cao Than Ha

51211

Lør		

kl. 16:30-19:30

start d. 07.11

1 mødeg.		

Kr. 400		

TV	

Puk Cao Than Ha

kl. 18:00-21:30

start d. 28.10

8 mødeg.		

Kr. 1245 / 1035*

SME	

Mette Jespersen

kl. 18:00-21:30

start d. 07.10

10 mødeg.		

Kr. 1495 / 1235*

SME	

Mette Jespersen

KREATIV MADLAVNING
51201

Ons / Lige uger

MADLAVNING FOR MÆND
51200

Ons / Ulige uger

DET GRØNNE KØKKEN
51205

Tirs		

kl. 17:00-20:00

start d. 29.09

1 mødeg.		

Kr. 325		

TV

NYHED

Susanne Nilsen

51214

Tirs		

kl. 17:00-20:00

start d. 27.10

1 mødeg.		

Kr. 325		

TV

NYHED

Susanne Nilsen

51215

Tirs		

kl.17:00-20:00

start d. 24.11

1 mødeg.		

Kr. 325		

TV

NYHED

Susanne Nilsen

TV: THISTEDVEJ - SME: SEMINARIE SKOLEN

*Reduceret pris forudsætter, at du bor i Aalborg Kommune og er folkepensionist, er mellem 18-25 år eller er studerende på SU.
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SMÅ SPROG HOLD
Der er max. 10 deltagere på alle vores sproghold
• Små hold giver de bedst mulige forhold for at lære.
• Små hold giver en mere individuel undervisning.
• Små hold skaber grobund for gode samtalesituationer.
• Små hold giver mere tid til fordybelse, individuel
feedback og andre aktiviteter, der styrker den sproglige indlæring.
• Undervisningen kan i højere grad tilpasses holdet.

SPANSK INTROKURSUS

Her er et intensivt kursus til dig, der gerne vil smage på det spanske sprog og høre lidt om, hvad undervisningen kan indeholde. Vi
begynder helt fra bunden, og du lærer at formulere små sætninger til dagligdagsbrug, som f.eks. at præsentere dig selv og stille
simple spørgsmål. Vi lægger vægt på den enkle samtale og det
vigtigste er, at du kommer i gang med at tale.

HOLDPLAN

SPANSK SAMTALETRÆNING

Her kurset for dig, der har kendskab til det spanske sprog, men
gerne vil kunne kommunikere mere frit og sikkert. Vi øver vores
mundtlige færdigheder gennem samtaler eller mini-diskussioner
om et bestemt emne. Fokus er på den mundtlige kommunikation,
både at kunne give sin holdning til kende og at kunne reagere på
andres udsagn samt at udvide ordforrådet. Niveau 1 anbefales til
dig, der allerede kender nutid og nær fremtid. Niveau 2 anbefales
til dig, der allerede kender datid.
GENEREL INFO OG KØBSBETINGELSER SIDE 51

SPANSK INTROKURSUS
51774		

Man/Ons/Fre

kl. 10:00-11:50

start d. 24.08

3 mødeg.		

Kr. 510 / 470*

SV

Lina Pape Dreier

51773		

Lør		

kl. 09:00-15:30

start d. 29.08

1 mødeg.		

Kr. 555 / 510*

SV

Lina Pape Dreier

kl. 14:15-15:15

start d. 14.09

12 mødeg.		

Kr. 970 / 865*

SV	 Lina Pape Dreier

kl. 15:30-16:30

start d. 14.09

12 mødeg.		

Kr. 970 / 865*

SV 

Lina Pape Dreier

SPANSK SAMTALETRÆNING 1
51711		

Man		

SPANSK SAMTALETRÆNING 2
51740		

Man		

SPANSK A1 – BEGYNDER
51736 (senior)

Man		

kl. 09:30-11:20

start d. 14.09

8 mødeg.		

970 / 895*		

SV

Sabina Petersen Grøn

51709		

Man		

kl. 17:00-18:50

start d. 14.09

8 mødeg.		

970 / 895* 		

SV

Maria G. Rasmussen

51735 (senior)

Tirs		

kl. 09:00-10:50

start d. 15.09

8 mødeg.		

970 / 865*		

SV	 Lina Pape Dreier

51719 		

Ons		

kl. 17:00-18:50

start d. 07.10

12 mødeg.		

1340 / 1180*

SV	

Lærke Jensen

SPANSK A1 – FORTSÆTTER
51718		

Man		

kl. 17:00-18:50

start d. 14.09

12 mødeg.		

1340 / 1180*

SV	 Lina Pape Dreier

51724 (senior)

Tors		

kl. 12:00-13:50

start d. 17.09

12 mødeg.		

1340 / 1180*

SV	 Lina Pape Dreier

51725		

Man		

kl. 19:00-20:50

start d. 14.09

12 mødeg.		

1340 / 1180*

SV	 Lina Pape Dreier

51715		

Man		

kl. 19:00-20:50

start d. 14.09

8 mødeg.		

970 / 895*		

SV

51717 (senior)

Tirs		

kl. 11:00-12:50

start d. 15.09

8 mødeg.		

970 / 865* 		

SV	 Lina Pape Dreier

51713 (senior)

Tors		

kl. 10:00-11:50

start d. 17.09

12 mødeg.		

1340 / 1180*

SV	 Lina Pape Dreier

Man		

kl. 17:00-18:50

start d. 14.09

12 mødeg.		

1340 / 1180*

SV

SPANSK A2
Maria G. Rasmussen

SPANSK C1-C2
51721		

SV: STRANDVEJEN
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Maria Victoria Elola

MATERIALER
Undervisningsmaterialet er udvalgt og sammensat af underviseren, og
der må påregnes udgifter til undervisningsmateriale og/eller kopier, som
afregnes direkte med underviseren.

ENGELSK INTROKURSUS

Her er et intensivt kursus til dig, der gerne vil smage
på det engelske sprog. Vi starter helt fra bunden,
og du lærer at formulere små sætninger til dagligdagsbrug, som f.eks. at spørge om vej og bestille
mad. Vi lægger vægt på den enkle samtale og det
vigtigste er, at du kommer i gang med at tale.

HOLDPLAN

GENEREL INFO OG KØBSBETINGELSER SIDE 51

ENGELSK INTROKURSUS
51716		

Man/Tirs/Tors

kl. 10:00-11:50

start d. 24.08

3 mødeg.		

Kr. 510 / 470*

SV	

Bent Thougaard

51714		

Lør		

kl. 09:00-15:30

start d. 29.08

1 mødeg. 		

Kr. 555 / 510*

SV	

Bent Thougaard
Bent Thougaard

ENGELSK A1 – BEGYNDER
51701 (senior)

Man		

kl. 12:15-14:05

start d. 14.09

8 mødeg.		

970 / 865*		

SV	

51738		

Ons		

kl. 17:00-18:50

start d. 16.09

8 mødeg.		

970 / 865*		

FV	 Fahimeh Farjadnia

51704		

Tors		

kl. 17:00-18:50

start d. 17.09

8 mødeg.		

970 / 865*		

SV	

Stine Saxkjær

51708		

Tors		

kl. 19:15-21:05

start d. 17.09

8 mødeg.		

970 / 865*		

ST	

Bent Thougaard

51705		

Tirs		

kl. 18:10-20:00

start d. 01.09

14 mødeg.		

1525 / 1340*

ST	

Bent Thougaard

51739		

Tors		

kl. 19:00-20:50

start d. 17.09

8 mødeg.		

970 / 865*		

SV	

Stine Saxkjær

51703		

Tors		

kl.17:00-18:50

start d. 03.09

14 mødeg.		

1525 / 1340*

ST	

Bent Thougaard

Man		

kl. 10:00-11:50

start d. 31.08

14 mødeg.		

1525 / 1340*

SV	

Bent Thougaard

Man		

kl. 17:00-18:50

start d. 14.09

12 mødeg.		

1340 / 1180*

SV	

Tatiana Bosko

Tirs		

kl. 17:00-18:50

start d. 15.09

12 mødeg.		

1340 / 1180*

SV	

Tatiana Bosko

Tors		

kl. 19:00-20:50

start d. 17.09

8 mødeg.		

970 / 865*		

SV	

Sinikka Rapp

Ons		

kl. 18:00-19:50

start d. 16.09

12 mødeg.		

1340 / 1180*

ST	

Jutta Seeber

Man		

kl. 17:30-19:20

start d. 14.09

12 mødeg.		

1340 / 1180*

ST	

Jutta Seeber

ENGELSK A2

ENGELSK B2
51700 (senior)
RUSSISK A2
51712		
RUSSISK B1
51720		

TYSK A1 - BEGYNDER
51726		
TYSK B1
51722		
TYSK C1
51723		

SV: STRANDVEJEN - FV: FYRKILDEVEJ - ST: STOLPEDALSSKOLEN

Se individuelle hold beskrivelser på fokus-folkeoplysning.dk
- eller åben dit mobil kamera, scan koden og se en beskrivelse af sprogniveauer!
*Reduceret pris forudsætter, at du bor i Aalborg Kommune og er folkepensionist, er mellem 18-25 år eller er studerende på SU.
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SPROG

DANSK GRAMMATIK

Har du styr på de grammatiske begreber? Hvad er for eksempel
et dativobjekt? Eller et adjektiv? Hvis du lærer sprog, kan du ikke
komme helt uden om grammatikken, og så vil det være en fordel, hvis du kender nogle af de grammatiske betegnelser på latin
og dansk. Har du brug for at få styr på ordklasser og sætningsled, så er muligheden der nu.
51706 Strandvejen 19
Onsdage d. 23.09 kl. 11:30-13:20
6 mødeg. v/ Lina Pape Dreier
Kr. 785 / 710*

TEGNSPROG

Tegnsprogkurset henvender sig til familiemedlemmer, personale
m.fl., der gerne vil kommunikere med døve. Måske ønsker du at få
genopfrisket dine tegnsprogfærdigheder og lære mere.
TRIN 1
51751 Døves Kultur Center
Mandage d. 07.09 kl. 19:00-21:45
10 mødegange v/ Pernille Charlotte Sørensen
Kr. 1615/1420*

ÅBEN
SPROGCAFÉ

Vi ved det kan være svært at finde det rigtige
niveau, når man gerne vil på et sprog kursus
- og det vil vi gerne hjælp med!
Er du i tvivl om, hvilket hold du skal på, vil du gerne vide lidt
mere om undervisningsformen, eller har du andre spørgsmål,
så kom og mød vores sprogundervisere torsdag den 27. august
mellem kl. 17.00 og 18.00.
Det er ganske gratis og vi byder på en kop kaffe og lidt sødt.
HUSK TILMELDING
51707 Strandvejen 19
Torsdag d. 27.08 kl. 17:00-18:00

TRIN 3
51750 Døves Kultur Center
Mandage d. 07.09 kl. 19:00-21:45
10 mødegange v/ Pernille Charlotte Sørensen
Kr. 1615/1420*
16
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MUSIK OG SANG

" "
”Rita får os til at udrette mere,
end vi troede vi kunne.”

SENIORSANG
Seniorsang er hyggeligt samvær omkring en række gode melodier.
Vi synger danske og svenske viser, melodier til årstiden og hvad
der evt. er af ønsker. Her er lidt for enhver smag. Opvarmning og
stemmetræning er en fast del af programmet. Vi arbejder på små
hold og alle kan være med!

KOR I DAGSLYS

Måske har du sunget før og savner fællesskabet omkring sangen,
men aftenhold passer ikke ind i din hverdag. Måske er du helt ny,
men kunne godt tænke dig at udforske dit sangnæb. Nu har du muligheden for at synge i kor i dagstimerne. Vi synger fede og energiske sange sammen, vi får flere stemmer på, og du bliver trænet til
at blive en bedre og stærkere sanger. Der er plads til både hygge
og grin, mens vi koncentrerer os om at lære nye sange, overstemmer og understemmer.
Når en ny sang introduceres fortæller underviseren lidt om sangen,
og om hvordan den skal fortolkes, så vi sammen rammer den rette
stemning. Repertoiret vil spænde vidt. Vi begynder hver gang med
en grundig stemme- og kropsopvarmning.

LÆR AT SPILLE GUITAR
Dette kursus er for dig, der altid har drømt om at komme i gang
med at spille guitar, men aldrig har taget skridtet. Du vil komme
godt i gang med instrumentet, og vil lære mange af de gængse
akkorder og rytmer. Vi starter helt fra bunden. Repertoiret tilpasses
holdet. Medbring en akustisk guitar.

BLIV BEDRE TIL GUITAR
Dette er et kursus for dig, der allerede kan spille lidt guitar, men
gerne vil blive bedre. Vi kommer til at spille sange fra før og nu,
og sideløbende kigger vi på nye akkorder, rytmer og teknikker. Vi
tilpasser repertoiret til holdet. Niveaumæssigt skal du gerne kunne
spille F og Bm som barré-akkorder. Medbring en akustisk guitar.

HOLDPLAN
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KOR I DAGSLYS
51605

Man

kl. 09:00 - 10:30

start d. 31.08

19 mødeg.		

Kr. 1465 / 1220

VK	

Rita Sisák

SENIORSANG
51601

Man

kl. 10:40 - 12:10

start d. 31.08

19 mødeg.

Kr. 1465 / 1220

VK	

Rita Sisák

51602

Tir

kl. 09:00 - 10:30

start d. 01.09

19 mødeg.

Kr. 1465 / 1220

VK	

Rita Sisák

start d. 17.09

12 mødeg.		

Kr. 1200 / 1045

SV	

Nick Siriwadh

start d. 17.09

12 mødeg.		

Kr.1200 / 1045

SV	

Nick Siriwadh

LÆR AT SPILLE GUITAR
51606

Tor

kl. 17:30 - 19:00

BLIV BEDRE TIL GUITAR
51607

Tor

kl. 19:15 - 20:45

KAMMERKORET DORIMUS

SV: STRANDVEJEN 19 - VK: VESTERKÆR KIRKE

Kammerkoret Dorimus er et af Nordjyllands bedste, hyggeligste og mest seriøse klassiske kor. Vi øver hver torsdag i
salen ved Vor Frelsers kirke på Annebergvej i Aalborg.
I efteråret arbejder vi sammen med Aalborg symfoniorkester
om fire koncerter. Vi skal opføre Bachs juleoratorium og være
den levende musik til fremvisning af filmen " Alene hjemme".
Kammerkoret er kendt for sin blide klang og gode udtryk, og
vi arbejder meget med musikken, efterhånden som noderne
er på plads. Kig forbi til en øvegang eller ring til vores dirigent
Doris Kjærgaard på tlf. 26283178.
Find os på www.dorimus.dk eller
på facebook: Kammerkoret Dorimus.
*Reduceret pris forudsætter, at du bor i Aalborg Kommune og er folkepensionist, er mellem 18-25 år eller er studerende på SU.
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BOOST DIN FERTILITET

v. Lise Jonstrup Appelt
Holdet henvender sig til dig, som gennem træning ønsker at øge dine chancer for graviditet naturligt og uden bivirkninger. Træningen kan med stor fordel benyttes som forberedelse til eller samtidig med medicinsk fertilitetsbehandling.
De fertilitetsfremmende øvelser er tilrettelagt efter Mojzisova-metoden. Mojzisova-metoden har gennem forskning vist sig, at kunne firedoble en kvindes
chance for at opnå en naturlig graviditet.
Øvelserne er behagelige og har fokus på at stabilisere og mobilisere lænde/
bækkenområdet, fremme cirkulationen i underlivet og øge blodgennemstrømningen til de reproduktive organer. Derudover vil træningen indeholde
afspændingsøvelser og andre hensigtsmæssige øvelser der vil kunne forbedre din fertilitet.
Gennem træningen kan du desuden opleve, at gener og symptomer som
uregelmæssig menstruation, smerter, fordøjelsesproblemer og smerter i
bækken- og lænderegion mindskes og normaliseres igen. Undervisningen
vil foregå med max 8 på holdet.
51426 Strandvejen 19
Torsdage kl. 18.30 - 19.45
Førstegang den 17.09
6 mødeg. Kr. 685 / 485*

BÆKKENBUNDEN ANNO 2020

v. Mette Villadsen
Hvordan gør vi bækkenbunden til et fuldgyldigt medlem af en stærk og
velfungerende krop?
Kom og bliv klogere på hvorfor bækkenbundstræning er godt for dig uanset
alder, køn og eventuelle gener. I løbet af aftenen kommer vi ind på følgende
emner: Hvem, hvad, hvor og hvor meget bækkenbundstræning. Bækkenbundens betydning i forbindelse med træning som for eksempel løb og crossfit.
Forskellen på mænd og kvinder. Bækkenbunden efter fødsel, og i relation til
smerter i underlivet, inkontinens eller nedsynkning.
Mette er fysioterapeut og inderhaver af Aalborg Bækkenklinik, og har mange
års erfaring med behandling af underlivs- og bækkenrelaterede problemer.
51902 Strandvejen 19
Torsdag d. 01.10 kl. 19:00-21:00
Kr. 95
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FAMILIE
YOGA FOR GRAVIDE
Yoga for gravide er fødselsforberedelse for både krop og sind. Hele
kroppen bliver arbejdet igennem, og yogastillingerne styrker, smidiggør og afspænder din krop og er med til at øge følelsen af velvære og indre ro under graviditeten. Timen foregår i et roligt tempo,
og der vil være fokus på åndedrætsøvelser, som giver ro og hjælper
med at holde fokus og øge din koncentration. Du behøver ikke have
erfaring med yoga for at kunne få glæde af timerne.

BASSINTRÆNING FOR GRAVIDE
Få den bedst mulige graviditet og fødsel med bassintræning i vand.
Det varme vand aflaster kroppen og giver ideelle betingelser for
at dyrke motion under hele graviditeten. Vi dyrker konditionstræning og træner de stabiliserende muskler på en skånsom og ikkevægtbærende måde. Du vil styrke dine led samt opbygge en god
muskelkontrol, der er en væsentlig del af fødselsforberedelsen. Du
vil øge dit velbefindende og skabe gode betingelser for dig og dit
ufødte barn.

NYHEDER

BLID TRÆNING FOR GRAVIDE

Her er holdet til dig, der gerne vil styrke din krop under graviditeten. Vi laver øvelser for hele kroppen, men der vil især være
fokus på bækkenbund og stabilitet af mave og lænderyg. Du får
pulsen op, men vi tager selvfølgelig hensyn til, hvordan du har
det i din graviditet.

CHI GONG FOR GRAVIDE
Overvejer du at gøre noget for at afstresse, styrke og smidiggøre din krop, så er her holdet for dig? Chi Gong er for alle - og
du kan deltage uanset fysik og styrke.
Chi Gong er meget lette og blide øvelser. De afstresser og afspænder kroppen. I takt med at maven vokser, får din krop også
mere og mere brug for styrke og støtte, og for at du husker din
krop. Chi Gong er fantastisk til at balancere dig både under
og efter graviditeten. Chi Gong skaber blid cirkulation omkring
fostret, og giver dig også mental ro og energi.

HOLDPLAN

GENEREL INFO OG KØBSBETINGELSER SIDE 51

BASSINTRÆNING FOR GRAVIDE
51441

Ons

kl. 18:45-19.30

start d. 02.09

8 mødeg.		

Kr. 515 / 465*

HV	

Sanne Hedegaard

BLID TRÆNING FOR GRAVIDE
51447

Tir

kl. 17:00-18:00

start d. 08.09

8 mødeg.		

Kr. 620 / 550*

HV

NYHED

Lise Høj

51450

Tir

kl. 17:00-18:00

start d. 10.11

8 mødeg		

Kr. 620 / 550*

HV

NYHED

Lise Høj

YOGA FOR GRAVIDE
51445

Tir

kl. 16:30-18:00

start d. 01.09

8 mødeg		

Kr. 795 / 690*

SV	

51446

Tir

kl. 16:30-18:00

start d. 03.11

8 mødeg		

Kr. 795 / 690*

SV	

Tina Sørensen
Tina Sørensen

51448

Ons

kl. 17:15-18:30

start d. 02.09

8 mødeg		

Kr. 690 / 605*

SV	

Birgitte Helweg

51449

Ons

kl. 17:15-18:30

start d. 04.11

8 mødeg		

Kr. 690 / 605*

SV	

Birgitte Helweg

start d. 24.09

6 mødeg		

Kr. 515 / 460*

SV

CHI GONG FOR GRAVIDE
51424

Tor

kl. 13:30-14:30

HV: HADSUNDVEJ - SV: STRANDVEJEN

NYHED

*Reduceret pris forudsætter, at du bor i Aalborg Kommune og er folkepensionist, er mellem 18-25 år eller er studerende på SU.

Malene H. Sveistrup
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FAMILIE
SMÅ VANDHUNDE - SMÅ HOLD

Hos FOKUS er der max. 6 babyer i vandet til babyfitness og max. 7 børn til Plask og leg, så der er plads
og tid til dig og dit barn.

BABYFITNESS I VAND
Babyfitness i vand er en positiv og stimulerende oplevelse for
både forældre og barn. I vandet oplever barnet en stor bevægelsesfrihed, får mange nye indtryk og boltrer sig snart som en fisk.
Barnets motorik og kropsbevidsthed udvikles, og det giver en
god oplevelse fuld af nærhed og livsglæde. Det er muligt at købe
plads til to forældre og et barn.

PLASK OG LEG
Det primære formål med Plask og leg er at skabe tryghed, tillid
og glæde ved vandet. Børnene lærer at begå sig og blive trygge
i vandet gennem sjove lege og spændende aktiviteter. Det vil
helt sikkert være en positiv og stimulerende oplevelse for både
forældre og barn.
Der starter løbende nye forløb op, så hold endelig øje med vores
hjemmeside. Er der ingen ledige pladser, er du meget velkommen til at registrere dig på ventelisten, da der er mulighed, for at
vi starter flere hold op.

HOLDPLAN

GENEREL INFO OG KØBSBETINGELSER SIDE 51

BABYFITNESS I VAND - BEGYNDER
51470		

Tor

kl. 15:45-16:15

start 20.08		

9 mødeg.		

Kr. 720 		

Dorte Søgaard Jensen

51471		

Tor

kl. 16:15-16:45

start 20.08		

9 mødeg.		

Kr. 720 		

Dorte Søgaard Jensen

BABYFITNESS I VAND - FORTSÆTTER
51472		

Tor

kl. 16:45-17:15

start 20.08		

9 mødeg.		

Kr. 720 		

Dorte Søgaard Jensen

51473		

Tor

kl. 17:15-17:45

start 20.08		

9 mødeg.		

Kr. 720 		

Dorte Søgaard Jensen

PLASK OG LEG 1-2 ÅR
51480		

Lør

kl. 09.00-09:30

start 22.08		

9 mødeg.		

Kr. 720 		

Dorte Søgaard Jensen

51481		

Lør

kl. 09.30-10:00

start 22.08		

9 mødeg		

Kr. 720 		

Dorte Søgaard Jensen

PLASK OG LEG 2-3 ÅR
51482		

Lør

kl. 10:00-10:30

start 22.08		

9 mødeg		

Kr. 720		

Dorte Søgaard Jensen

51483		

Lør

kl. 10:45-11:15

start 22.08		

9 mødeg		

Kr. 720 		

Dorte Søgaard Jensen

kl. 11:15-11:45

start 22.08		

9 mødeg		

Kr. 720 		

Dorte Søgaard Jensen

kl. 11:45-12:15

start 22.08		

9 mødeg		

Kr. 720 		

Dorte Søgaard Jensen

kl. 12:15-12:45

start 22.08		

9 mødeg.		

Kr. 720 		

Dorte Søgaard Jensen

PLASK OG LEG 3-4 ÅR
51484		

Lør

PLASK OG LEG 4-5 ÅR
51485		

Lør

PLASK OG LEG 5-6 ÅR
51486		

Lør

Alle vores vandhold foregår på Hadsundvej 180 i vores eget bassin. Her er vandet minimum 32 grader varmt,
og dybden er kun 1,25 meter, så man behøver ikke at kunne svømme.
BEMÆRK VENLIGST:

Vi forbeholder os ret til at ændre på tidspunkterne i tilfælde af, at et eller flere hold ikke har nok tilmeldte.
Hvis du ikke har mulighed for at deltage på det nye tidspunkt, er din tilmelding ikke bindende.
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EFTERFØDSELSTRÆNING MED BABY

STIMULERENDE LEG MED DIN BABY

Her er holdet til dig, der ønsker effektiv træning med plads til amning, bleskift, trøstepauser osv. Det er din træning, der er i fokus,
men baby er velkommen og vil blive inddraget som vægt, når det
er muligt, så baby også bliver stimuleret. Der er fokus på styrkende
øvelser for hele kroppen og særligt på bækkenbundens styrke og
afspænding. Al træningen tager selvfølgelig hensyn til at du er nybagt mor.

Få en fantastisk glad tid sammen med dit barn gennem leg, bevægelse og hygge! I kommer til at bruge kroppen på en sjov måde i
samvær med andre nybagte familier. Vi skal svinge, danse, snurre
rundt, rulle på bold, se på sæbebobler og meget mere. Det er dejligt og skægt at tumle sammen, og øvelserne stimulerer dit barns
sanser, motoriske udvikling og kropsbevidsthed. Det er inspirerende
og udviklende for din baby, der også oplever far eller mor pjatte og
grine.

EFTERFØDSELSYOGA MED BABY
Vi laver genopbyggende efterfødselsyoga for mor, hvor babyerne
kan ligge og kigge på, være med i nogle af øvelserne eller tage en
lille lur, når der er brug for det. For mor bliver hele kroppen arbejdet
igennem med særlig vægt på yogaøvelser, der genopbygger styrke
i bækkenbund, mave og ryg, og øvelser der løsner op for spændinger i ømme skuldre, nakke og ryg. Sidst men ikke mindst laver
vi øvelser, der giver dig en oplevelse af fornyet energi og indre ro,
som en kompensation for manglende tid til dig selv og manglende
søvn. Vi inddrager også øvelser for baby, som stimulerer den sansemotoriske og følelsesmæssige udvikling. Øvelserne er med til at
gøre din baby glad og rolig. Stemningen er uhøjtidelig, og der er
plads til trøstepauser, urolige babyer og alt det, der sker, når man
har en baby med. Du behøver ikke at have kendskab til yoga.

BABY AND ME YOGA
Her får du mulighed for at afprøve, om efterfødselsyoga er noget
for jer. Vi byder både mor, far og baby velkommen til en grundig
workout, hvor skrig, skrål, gylp og uopmærksomhed er tilladt! Med
udgangspunkt i sin mangeårige erfaring med postnatal yoga (og sine
to egne børn) guider Maj dig ind i stillinger, der løsner og strammer
de rigtige steder samt giver tiltrængt energi til både krop og sind. Et
velfortjent pusterum til den voksne og en dejlig aktivitet at lave med
sit barn. Det er tilladt at medbringe større søskende, hvis de eksempelvis har en fridag eller ikke kan komme i daginstitution.

HOLDPLAN
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STIMULERENDE LEG MED DIN BABY
51430

Tir

kl. 10:00-10:45

start d. 01.09

8 mødeg		

Kr. 515 / 465*

SV	

Lone Rohde

51434

Tor

kl. 09:45-10:30

start d. 03.09

8 mødeg		

Kr. 515 / 465*

FV	

Lone Rohde

51432

Tir

kl. 11:00-11:45

start d. 29.09

8 mødeg		

Kr. 515 / 465*

SV	

Lone Rohde

51431

Tir

kl. 10:00-10:45

start d. 03.11

8 mødeg		

Kr. 515 / 465*

SV	

Lone Rohde

51435

Tor

kl. 09:45-10:30

start d. 05.11

8 mødeg		

Kr. 515 / 465*

FV	

Lone Rohde

51433

Tir

kl. 11:00-11:45

start d. 01.12

8 mødeg		

Kr. 515 / 465*

SV	

Lone Rohde

EFTERFØDSELSTRÆNING MED BABY
51438

Man

kl. 10:00-11:00

start d. 07.09

8 mødeg		

Kr. 620 / 550*

HV	

Lise Høj

51444

Man

kl. 10:00-11:00

start d. 09.11

8 mødeg		

Kr. 620 / 550*

HV	

Lise Høj

EFTERFØDSELSYOGA MED BABY
51439

Man

kl. 12:45-13:45

start d. 07.09

8 mødeg		

Kr. 620 / 550*

SV	

Lone Rohde

51440

Man

kl. 12:45-13:45

start d. 09.11

8 mødeg		

Kr. 620 / 550*

SV	

Lone Rohde

BABY AND ME YOGA
51442

Fre

kl. 10:30-11:30

start d. 04.09

8 mødeg		

Kr. 585 / 520*

SV	

Maria Korsvang

51443

Fre

kl. 10:30-11:30

start d. 06.11

8 mødeg		

Kr. 585 / 520*

SV	

Maria Korsvang

HV: HADSUNDVEJ - SV: STRANDVEJEN - FV: FYRKILDEVEJ

*Reduceret pris forudsætter, at du bor i Aalborg Kommune og er folkepensionist, er mellem 18-25 år eller er studerende på SU.
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FØRSTEHJÆLP OG FOREBYGGELSE TIL BØRN

DANS MED DIT BARN		

Førstehjælp til dig, som lige er blevet forældre eller har en hverdag med børn og/eller spædbørn. Holdet fokuserer på at ruste
dig til håndtering af både småskader og livstruende tilstande hos
børn og spædbørn. Vi gennemgår førstehjælpens 3 hovedpunkter,
den basale livreddende førstehjælp inklusiv hjerte-lungeredning til
både spædbarn og barn samt håndtering af fremmedlegemer i luftvejene. Herudover vil vi tale om håndtering af nogle af de skader,
som et nysgerrigt legende barn kan komme ud for, eksempelvis
forgiftninger, ætsninger, brandmærker, stik fra insekter og bid fra
skovflåter. Ydermere gennemgår vi gode råd ved febersygdomme
og feberkramper. Der vil være fokus på, at den enkelte får tid til
at øve de nye færdigheder således, at alle føler sig kompetente
førstehjælpere, når holdet er forbi. Undervisningen vil foregå i jeres tempo, og der er plads til at kunne have sit spædbarn med.
Velkommen til en dag i børnenes tegn, hvor vi lærer for børnenes
skyld. Hvis du ønsker det, er det muligt efterfølgende af få bevis
på gennemført kursus.

Har du lyst til at opleve danseglæden sammen med dit barn?
Formålet med denne dansetime er at fremme både din og barnets
musikalitet, dyrke danseglæden og komme i kontakt med kroppen.
Dansetimen er opbygget med små, lette koreografier, hvor både
små og store kan følge med. Der vil også være leg og free style
dance.
Denne time egner sig til børn fra 4 – 7 år og deres voksne. Vil du
sende dit barn af sted sammen med én af bedsteforældrene, er
dette også en mulighed.
51427 Thistedvej 58
Lørdag d. 31.10 kl. 11:00-12:00
v/ Iva Nikova - kr. 100

NYHED

51421 Strandvejen 19
Lørdag d. 19.09 kl. 10:00-13:15
v/ Thea Dalgas - kr. 315
51422 Strandvejen 19
Lørdag d. 03.10 kl. 10:00-13:15
v/ Thea Dalgas - kr. 315
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BØRN & SØVN
FLETTEKURSUS
FARS FEDE FLETTEKURSUS

SPÆDBARNETS SØVN 0-1 ÅR
Har du en lille ny på vej? Vågner din baby mange gange om natten? Sover din baby korte lure? Måske holder din baby fest om natten? Er din baby svær at putte? eller måske vil du bare gerne vide
mere om din babys søvn?
Kom til foredrag med sundhedsplejerske Sine Ditlev Bihlet, alias
Søvnplejersken. Sine formidler et inspirerende foredrag om spædbørns søvn og hvordan I som forældre kan være med til at sikre
gode sovevaner for jeres barn vha helt konkrete værktøjer.
Da I ofte står med jeres egne problemstillinger derhjemme, vil der
efter foredraget som varer ca. 60 min. være rig mulighed for, at
stille spørgsmål til Sine om lige præcis de problematikker i bøvler
med derhjemme ifht søvn (Sine er til rådighed ca. 1 time efter foredraget).
51906 Strandvejen 19
Tirsdag d. 27.10 kl. 10:00-12:00
v/ Sine Ditlev - kr. 185

BØRNS SØVN 1-5 ÅR
Er dit barn svær at putte om aftenen? Stiger dit barn ud af sengen
eller kalder og kalder? Vågner dit barn mange gange om natten?
Bliver dit barn ked af det når han/hun skal sove? eller måske vil du
bare gerne vide mere om dit barns søvn?
Kom til foredrag med sundhedsplejerske Sine Ditlev Bihlet, alias
Søvnplejersken. Sine giver et inspirerende foredrag om børns søvn
i alderen 1-5 år. Få svar på hvordan I som forældre kan være med til
at sikre gode sovevaner for jeres barn vha helt konkrete værktøjer.
Da I ofte står med jeres egne problemstillinger derhjemme, vil der
efter foredraget som varer ca. 60 min. være rig mulighed for, at
stille spørgsmål til Sine om lige præcis de problematikker i bøvler
med derhjemme ifht søvn (Sine er til rådighed ca. 1 time efter
foredraget).
51907 Strandvejen 19
Tirsdag d. 27.10 kl. 16:00-18:00
v/ Sine Ditlev - kr. 185

Det begynder med to rottehaler og så bliver det pludselig meget
sværere. Om lidt er det kun frisøren, der dur, når konfirmation eller
andre store fester står for døren. Sådan behøver det ikke at være...
Tag dit barn med på et flettekursus, og bliv en seriøs konkurrent til
frisørens og de andre fædres fingersnilde. Få fantasi til nye frisurer, som fortjener en opdatering til Facebook eller Instagram og få
street credit i børne – eller teenageflokken. Her lærer du at flette
alt fra hollandske til franske fletninger, og hvordan de kan indgå
i nye frisurer. Frisør Karina Berthelsen har års erfaring med fletteteknikker, håropsætning på forskellige hårtyper. Samtidigt venter
hyggelige timer med dit barn – for findes der noget bedre end at få
nulret sit hår?
PS. Hvis mor eller storesøster/bror hellere vil komme, er I også
meget velkomne.
51518 Strandvejen 19
Lørdag d. 29.08 kl. 10:00-12:15
v/ Karina Berthelsen - kr. 175
51519 Strandvejen 19
Lørdag d. 05.09 kl. 10:00-12:15
v/ Karina Berthelsen - kr. 175
51520 Strandvejen 19
Lørdag d. 10.10 kl. 10:00-12:15
v/ Karina Berthelsen - kr. 175
51521 Strandvejen 19
Lørdag d. 21.11 kl. 10:00-12:15
v/ Karina Berthelsen - kr. 175

FARS FEDE FLETTEKURSUS, FORTSÆTTER
Har du allerede deltaget på Karinas flettekursus eller flettet før, og
er du klar til at lære endnu flere flette tricks, så er det her du skal
tilmelde dig. Her på fortsætter holdet lærer vi nye teknikker og hæver niveauet men genopfriske fletninger fra sidste hold og bygger
flere flette tekniker på og forskellige snoninger.
51522 Strandvejen 19
Lørdag d. 31.10 kl. 10:00-12:15
v/ Karina Berthelsen - kr. 175

NYHED

*Reduceret pris forudsætter, at du bor i Aalborg Kommune og er folkepensionist, er mellem 18-25 år eller er studerende på SU.
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DET VI TALER OM...

HISTORIEN OM ET HUS

Ved journalist Lene Høg
og bibliotekar Ditte Trudslev
Du flytter ind i et hus og finder en bunke efterladte ting i kælderen – glemt porcelæn,
gamle gardiner eller en bunke med fotos.
Du skal tapetsere og kommer til at ridse i
væggen; flere lag af tidens tapeter dukker
frem. Har du nogensinde tænkt over, hvem
der har boet i dit hus før dig? Hvilke liv er
her blevet levet? Og hvad har væggene lagt
øre til?
Lene Høg har kortlagt historien om sit eget
hus i Vejgaard og udgiver i foråret 2020 en
bog om det. Ud fra interviews med mennesker, der har boet i huset gennem de sidste
60 år, lokalhistorisk litteratur og andre kilder
tegner hun et billede af husets liv, lokalområdet og Aalborg. Lene fortæller om sit arbejde
med hushistorien og giver idéer til, hvordan
du kan arbejde med din egen hushistorie.
Bibliotekar Ditte Trudslev fra HistorieAalborg giver dig gode tips til, hvordan du kan
bruge kilderne hos HistorieAalborg til at få
viden om livet i dit hus. Workshoppen giver
dig redskaber til at gå i gang med afdækningen af din hushistorie med det samme.
51503 Historie Aalborg, Arkivstræde 1
Onsdag d. 21.10 kl. 16:00-19:00
Kr. 225 inklusiv en sandwich og kaffe/te.
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FIND STILHED VED
AT FOTOGRAFERE

v. Jan B. Olsen
Stilhed er essentielt for os mennesker. Uden
stilhed bliver vi overbelastede og mister den
indre kompasretning. I takt med at stilheden
er blevet noget, vi for sjældent oplever, er
interessen for at finde den steget markant.
I denne workshop bruger vi kameraet til at
finde stilheden i både det ydre rum, byrummet, og i det indre, mentale rum. Vi går først
på opdagelse med kameraet på den stille
måde og finder de stille steder. Bagefter ser
vi sammen resultaterne af vores lille opdagelsesrejse, vores fotos og drøfter processen med optagelserne. Workshoppen introducerer til begrebet og fænomenet stilhed,
dets sammenhæng med at fotografere og
kommer ind på beslægtede begreber som
zen-, mindful- og slow-photograpy.
51509 Strandvejen 19
Lørdag d. 26.09 kl. 10:00-15:00
1 mødeg. Kr. 475 / 440*

51510 Strandvejen 19
Lørdag d 03.10 kl. 10:00-15:00
1 mødeg. Kr. 475 / 440*

KULTURFORSTÅELSE

v. Lina Pape Dreier
I Danmark har vi ikke kontakt med fremmede mennesker uden grund. Sætter du
dig eksempelvis ved siden af én, du ikke
kender i bussen, hvis der er tomme sæder?
Nej, vel.
Kom til kurset i kulturforståelse, sæt dig ved
siden af én, du ikke kender (endnu), og bliv
klogere på din egen og andres kultur, herunder adfærd, gennem forskellige kulturteorier, som kobles på eksempler fra virkeligheden. Kurset er for dig, der gerne vil have
et indblik i kultur både inden for og uden
for landets grænser. Der er fokus på kultur,
som noget fælles og samfundsskabt, der
binder os sammen. Om vi skal kigge nærmere på normer og værdier, kulturmøder,
hvad integration er for en størrelse, hvorfor
vi bruger udtrykket ”Din mor arbejder ikke
her” eller noget helt andet. Det kommer an
på, hvad der på holdet er interesse for, og
hvad vi bliver enige om at dykke ned i. Kurset kræver ingen forudsætninger, blot at du
er nysgerrig på verden omkring dig!
51702 Strandvejen 19
Torsdag d. 17.09 kl. 14:15-15:45
6 mødeg.Kr. 785 / 710*
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SKOVBADNING PÅ EGHOLM SKRIV NATUREN FREM
v. Susanne Nilsen
I efteråret får du igen muligheden for at
”bade” i naturen gennem meditation og
nærvær under trækronerne. Skovbadning
er en lidt anderledes skovtur, og nej du skal
ikke have badetøj med – men du vil sikkert
få en oplevelse af at krop og sind får et dejligt ”brusebad” af skovens beroligende lyde
og dufte. Fra tidernes morgen har vi mennesker været tæt forbundne med naturen,
men i takt med vores teknologiske udvikling, er noget at forbindelsen gået tabt. Denne forbindelse vil vi prøve at genskabe ved
at finde ro, kraft og styrke i naturen. Med
en naturterapeut får du en dag i Egholms
smukke natur, hvor vi går langsomt og stille
og sanser os gennem skovens mange farver og lyde med nærvær, meditation og guidede øvelser. Skoven vil hjælpe os med at
berolige nervesystemet, skabe jordforbindelse og fornyet livsglæde!
51506 Egholm
Søndag d. 06.09 kl. 09:30-12:30
Kr. 275
51508 Egholm
Søndag d. 20.09 kl. 09:30-12:30
Kr. 275

v. Gry Winsløw
På kurset skal naturglæde og skrivelyst på
udflugt sammen.
For mange er naturen et fantastisk frirum.
Stressniveauet daler, og sanserne bliver stimuleret. Blikket fanges af en fugl i flugt.
Lysegrønne bøgeblade hænger som små,
silketørklæder og stråler i majsolen. En efterårsdag i skoven bombarderes din næse
med lugte fra svampene. Du håber på at få
øje på det orange glimt af kantareller.
Det er velkendt, at mange mennesker kan
opnå ro og glæde, når de færdes i naturen.
Det skal vi forene med skriveglæde. I fællesskab sætter vi ord på vores egne naturoplevelser. Vi finder inspiration fra uddrag af
gamle og nye tekster, for der er heldigvis
allerede masser af forfattere, der brugt naturen, som kilde til inspiration. Og først og
fremmest skal vi skrive selv.
51504 Strandvejen 19
Onsdag d. 23.09 kl. 14.00 - 16.15
5 mødeg. Kr. 785 / 710*
51505 Strandvejen 19
Onsdag d. 23.09 kl. 18.30 - 20.45
5 mødeg. Kr. 785 / 710*

MIDT I LIVET
-24 INTENSE TIMER

v/ Kim og Palle Fogh
Hvornår er du sidst stoppet op og har
spurgt dig selv: ”Hvor tilfreds er jeg egentlig med mit liv?” ”Er der glæde nok i min
dagligdag?” ” Er jeg stolt af det, jeg gør?”
Måske føler du, at du kunne trænge til et
personligt serviceeftersyn.
På 24-timers kurset Midt i Livet – 24 intense timer laver du en time-out, som du
vil tilbringe i kompetent og uforstyrret selskab. I løbet af et døgn er du i proces, og
får kigget på dit liv - både indad og fremad.
Noget af tiden alene, men mest sammen
med de øvrige kursister. Det hele foregår
under kyndig vejledning og grundtonen er
lys og musisk. Forvent både humor og ambitiøsitet. Du får her en unik chance for at
formulere nogle forpligtende beslutninger både professionelle og personlige.
51525
Dato: 17.-18. november kl. 12:00-12:00
Kr. 2400 inkl. frokost, aftensmad og morgenmad. Ønskes overnatning på kroen tilbydes delt dobbeltværelse for 250 kr.

*Reduceret pris forudsætter, at du bor i Aalborg Kommune og er folkepensionist, er mellem 18-25 år eller er studerende på SU.
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MENTAL
SUNDHED
Vores specialhold er for dig, der har behov for ro og tid til at være. Der vil ikke
være mere end syv personer på vores
specialhold, så vi sikrer, der bliver taget
de nødvendige hensyn til dig og dine behov. Din underviser har stærke kompetencer inden for sit område, så du er i
trygge og gode hænder

CHI GONG
Chi Gong er langsomme øvelser med fokus på åndedræt og velvære.
Disse øvelser til et langt liv, er meget populære i Kina såvel som USA,
og nu kan du være med i Aalborg. Alle kan være med til denne meditative træningsform som styrker dit immunforsvar, dæmper stress og
giver dig nyt overskud.

RESET KROP OG SIND - FÅ EN ENDNU BEDRE LIVSKVALITET
For travl en hverdag eller uro i kroppen og manglende overblik? Hvis
du kan nikke genkendende til det, så kan du måske også genkende
følelsen af at være udelukkende oppe i dit hoved. Her på holdet tager vi smutvejen til mere ro i hovedet ved at tage kroppen med for
krop og sind arbejder tæt sammen. Træningen består af rolige, let
tilgængelige øvelser med fokus på åndedræt, blide stræk og statisk
muskelarbejde uden brug af redskaber. Når kroppen ikke skal råbe
så højt for at få din opmærksomhed, får du automatisk skabt mentalt
overskud. Uanset om du vil skabe mere ro i kroppen eller blive bedre
til at overskue dit liv, så opøver du evnen til at finde kroppens reset
knap og skabe en bedre balance mellem krop og sind.

CHI GONG I DET FRI
Kom og vær med til Chi Gong i Mølleparken i Aalborg.
Chi Gong er bløde, glidende bevægelser, der giver masser af frisk
energi. Øvelserne er enormt afstressende. Øvelserne er blide og behagelige. Alligevel styrker de dine ben, arme og ryg. Øvelserne afstresser både din krop og dit sind. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte underviseren på tlf. 6146 2207. Vi mødes ved
indgangen til Aalborg Zoo og går sammen op i Mølleparken.

SIDDENDE CHI GONG
Dette er et tilbud til dig der har svært ved at stå, og har brug for siddende træning. Det kan f.eks. være fordi du har hælsporer, er ny
opereret eller er kørerstolsbruger. På holdet gennemgår vi de mest
traditionelle øvelser samt finder vigtige lattermuskler.
I Kina kalder de Chi Gong for ”Øvelserne til et langt liv” Hvem kunne
ikke bruge det? Her er tale om rolige øvelser som sammen med din
vejrtrækning giver øget velvære, sænker stressniveauet og med tiden
giver mere smidighed. En slags meditation i bevægelse.
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#TIDTILDIG
YOGA MOD STRESS
Yoga giver dig ro til krop og sind. Med afsæt i nøje udvalgte yogastillinger og flows samt meditationer arbejder vi med at genfinde
balancen, den rolige og dybe vejrtrækning samt ruster dig til at
håndtere og forebygge stress og angst.
Symptomer på stress kan vise sig på mange måder, bl.a. ved hjertebanken, søvnproblemer, uro i kroppen og koncentrationsbesvær.
På holdet sætter vi tempoet ned for at finde tilbage i kroppen og
dermed væk fra stress, uro og ugunstige tankemønstre

MEDI YOGA
MediYoga er en evidensbaseret og lægevidenskabelig terapeutisk
yogaform, som skaber fysisk, mental og følelsesmæssig balance.
MediYoga eller medicinsk yoga stammer fra Sverige, hvor undersøgelser, forskning og erfaring har klarlagt hvilke øvelser, som hjælper på forskellige sygdomme og lidelser, både fysisk og mentalt.
I MediYoga kombineres blide øvelser og yogastillinger, som sammensættes med åndedræts-, meditations-, og afspændingsteknikker. Alle MediYoga – instruktører har en sundhedsfaglig baggrund

HOLDPLAN

GENEREL INFO OG KØBSBETINGELSER SIDE 51

CHI GONG
51467

Man

kl. 09:00-10:00

start d. 07.09

10 mødeg.

Kr. 690 / 605*

SV	

Iben Hessellund Frederiksen

start d. 26.08

5 mødeg.		

Kr. 400		

Mølleparken

Malene H. Sveistrup

start d. 24.09

8 mødeg.		

Kr. 515 / 460*

SV	

Malene H. Sveistrup

CHI GONG I DET FRI
51423

Ons

kl. 16:30-17:30

CHI GONG, BEGYNDER
51425

Tor

kl. 12:15-13:15

RESET KROP OG SIND - FÅ ENDNU BEDRE LIVSKVALITET
51412

Ons

kl. 18:30-19:30

start d. 09.09

10 mødeg.		

Kr. 690 / 605*

SV	

Helle Byskov Jensen

start d. 07.09

10 mødeg.		

Kr. 555		

SV	

Iben Hessellund Frederiksen

SIDDENDE CHI GONG
51830

Man

kl. 10:15-11:15

YOGA MOD STRESS
51802

Tor

kl.10:30-11:30

start d. 20.08

10 mødeg.

Kr. 480 		

SV

Maria Abildgaard

51804

Man

kl. 10:30-11:30

start d. 28.09

10 mødeg.		

Kr. 480		

SV

Maria Abildgaard

51808

Tor

kl. 10:30-11:30

start d. 22.10

10 mødeg.		

Kr. 480		

SV

Maria Abildgaard

51822

Man

kl. 10:30-11:30

start d. 30.11

10 mødeg.		

Kr. 480		

SV

Maria Abildgaard

MEDI YOGA
51859

Man

kl. 15:45-17:00

start d. 14.09

10 mødeg.		

Kr. 640 		

FV

Henriette Just

51865

Tir

kl. 10:00-11:15

start d. 08.09

10 mødeg.		

Kr. 640		

TV

Henriette Just

51866

Ons

kl. 16:00-17:15

start d. 16.09

10 mødeg.

Kr. 640 		

TV

Henriette Just

Kr. 640		

SV	

MEDI YOGA (TIL DIG MED SENFØLGER EFTER KRÆFT)
51828

Man

kl. 17:00-18:15

start d. 28.09

10 mødeg .

Ulla Jessen

SV: Strandvejen 19 - FV: Fyrkildevej 7 - TV: Thistedvej
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FOREDRAG
CHAIN BREAKER
Bryd dine vaner, og opnå kontrol over egen sundhed!

Har du tidligere forsøgt dig med livsstilændringer, såsom nye motions- og spisevaner, men er blevet mødt af uforudsete forhindringer, med evigt gentagende selvbebrejdelse som det endelige resultat?
Så er et foredrag om kognitiv kostvejledning lige noget for dig!
Kognitiv kostvejledning er en anerkendt og veldokumenteret vejledningsteknik, der
ofte anvendes til at tage kontrol over sundhedsproblematikker som overspisning,
sukkertrang, spiseforstyrrelser, varierende motivation m.m.
I foredraget sættes der fokus små reguleringer i hverdagen, med det endelige formål
at skabe en en personlig sundhedsbalance som både krop og sind føler sig glad og
tilfreds i.
Mit navn er Dennis. De første 18 år af mit liv brugte jeg på at finde en vej ud af overvægt samt dets negative følger. På knap et år smed jeg 1/3 af min kropsvægt (36 kg.)
og var fuldt overbevist om, at det var lykkedes på grund af mit nye mindset og øgede
videnshorisont. Min nuværende erfaring er hentet fra utallige timers fritidsstudier, en
bachelor i ernæring og sundhed, 7 års erfaring i rådgivning om motion og kosttilskud
på detailplan, samt praktik/frivilligt sundhedsarbejde.
51905 Strandvejen 19
Torsdag d. 10.09 kl. 19.00
Kr. 75 inkl. Kaffe og kage

FOREDRAG
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DANS DIG GLAD
Elsker du musik, og må motion gerne føles som en fest?
Så er det her, du skal finde inspiration. Der er så mange gode egenskaber
ved dans som motionsform: Du bruger hele kroppen, du får pulsen op og
gang i kredsløbet, du træner din koordination og balance, og så får du et
smil på læben og fyldes med livsglæde, og sidst men ikke mindst er det
samtidig god hjernegymnastik.

DIVALICIOUS

På en divalicious time har du mulighed for at finde ind til
NYHED
din indre feminitet og udfolde din krop i bevægelser der tilgodeser, smidiggør og styrker kvindekroppen. Divalicious
er en sød symfoni af muskeltrænende øvelser og sensuelle moves, der sammensættes i simple danseserier. timen består af 9-13
sange med hver deres egen og simple koreografi. Her er plads til
at alle kan være med fra starten af og sætte deres eget personlige
præg på det med tiden - det er sjovt.

LADYGYM DANCE 60+

FITNESSDANS

Her får du sved på panden og pulsen op på en legende måde med
simple koreografier og enkle dansetrin. Derudover træner vi balance, stabilitet og styrke, og vi slutter altid med afspænding.

Her skal vi svede, danse og ha’ det sjovt, når vi kombinerer dans
med høj puls. Vi danser til blandet musik – alt fra moderne hits til
gamle kendinge, og tilsætter en stor portion livsglæde. Koreografierne er simple og varierer i tempo.

ZUMBA® GOLD

BACHATA BEGYNDER/LETØVET

Her danser vi til latinamerikansk og international musik. Koreografierne er simple, intensiteten er lidt lavere end normalt, og vi holder
ekstra pauser men får stadig sved på panden og pulsen op! Holdet
er særligt egnet til seniorer, nybegyndere, eller til dig, der døjer med
en gammel skade eller andre skavanker.

Bachata er en livsbekræftende, sensuel og sjov pardans med
skønne rytmer. På holdet vil vi fokusere på at finde den særlige
bachata feeling, grundtrin, bodywork, figurer, føringsteknik og at
ha’ det sjovt. Alle er velkomne – også uden partner. Som følge af
Covid-19 må man dog ikke foretage skift af dansepartner.

HOLDPLAN
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LADYGYM-DANCE 60+
51393

Tir

kl. 09:00-10:30

start d. 01.09

19 mødeg.		

Kr. 1565 / 1315*

SV	

Mette Kristensen

ZUMBA® GOLD
51376

Man

kl. 09:00-10:00

start d. 31.08

18 mødeg.		

Kr. 1075 / 920*

VB

51391

Ons

kl. 09:30-10.30

start d. 02.09

18 mødeg.		

Kr. 1075 / 920*

VB	

Carina Wittrup

51399
51369

Fre
Ons

kl. 10:00-11:00
kl. 09:00-10:00

start d. 04.09
start d. 16.09

18 mødeg.		
12 mødeg.		

Kr. 1075 / 920*
Kr. 795 / 690*

VB	
SV	

Susanne Lykke Pedersen

FITNESSDANS 50+
51396

Man

kl. 11:30-12:30

start d. 31.08

18 mødeg.

Kr. 1075 / 920*

SV	

Susanne Nilsen

51398

Ons

kl.10:15-11:15

start d. 02.09

18 mødeg.		

Kr. 1075 / 920*

SV	

Susanne Lykke Pedersen

FITNESSDANS
51394

Ons

kl. 18:00-19:00

start d. 02.09

18 mødeg.		

Kr. 1075 / 920*

HV	

Maria Janner Benzon

51392

Man

kl. 17:00-18:00

start d. 31.08

19 mødeg.		

Kr. 1110 / 950*

VS	

Line Østergaard Pedersen

kl. 18:15-19:15

start d. 31.08

12 mødeg.		

Kr. 795 / 690*

VS

Line Østergaard Pedersen

start d. 02.09

12 mødeg.		

Kr. 1075 / 920*

VS	

DIVALISIOUS
51338

Man

NYHED

BACHATA BEGYNDER/LETØVET
51367

Ons

kl. 18:45-20:15

Ole Jakob Svendsen

SV: STRANDVEJEN - VB: VESTERBRO - HV: HADSUNDVEJ - VS: VESTERKÆRETS SKOLE

*Reduceret pris forudsætter, at du bor i Aalborg Kommune og er folkepensionist, er mellem 18-25 år eller er studerende på SU.
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YOGA
YOGA HUSET SAMLER YOGA
I HJERTET AF AALBORG
”I FOKUS er vi stolte af at kunne tilbyde mangfoldige yoga
muligheder i Nordjylland af international kaliber. Vi møder
stor interesse og fornemmelse for yoga, og håber også, DU
vil kunne finde et hold, en workshop eller et kursus der
passer dig”
Maj Ingemann-Molden

TRE MÅDER AT GÅ TIL YOGA PÅ:
Din moderne aftenskole følger med tiden og tendenserne og har skabt tre måder at gå til yoga på,
der matcher virkelighedens verden og vores forskellige livsgrundlag – har du fundet din?

SÆSONHOLD

FOKUS FITNESS

MEDLEMSHOLD

Du får:
• Fast mødedag og tidspunkt, hvor
din plads er reserveret til dig.

Du får:
• Fuld frihed og fleksibilitet til at
træne når det passer dig.

Du får:
• Fuld frihed og fleksibilitet til at
dyrke yoga når det passer dig.

• Som udgangspunkt de samme
holdkammerater og oftest færre på
holdet og mere tid til dig.

• Ubegrænset træning i alle vores
fitnesscentre og på alle hold som
f.eks. cirkeltræning, zumba, HIIT,
og selvfølgelig yoga.

• Mange forskellige former for
yoga, undervisere og tidspunkter
inkl. HOT og Ariel yoga.

• God mulighed for udvikling med
fast underviser og holdkammerater.

• Plads til dig i et hyggeligt og
afslappet miljø.

• Medlemsfordele som for eksempel workshops, særlige arrangementer og events.

WWW.FOKUSFITNESS.DK

WWW.YOGAHUSETAALBORG.DK

Find sæsonholdene fra side: 32
WWW.FOKUS-FOLKEOPLYSNING.DK
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Medlemshold

OGA
HUSET

YOGA HUSETs medlemshold er for dig der godt kan
lide at have noget at vælge i mellem og friheden til
at gå til yoga når det passer dig. Med over 35 ugentlige hold på alle tænkelige tidspunkter, mere end 25
dygtige og veluddannede undervisere, 17+ forskellige genre og stilarter og priser hvor alle kan være
med samler vi yoga i hjertet af Aalborg,

Maj Ingemann-Molden,
leder af YOGA HUSET Aalborg.

Find aktuelt skema, info og tilmelding på hjemmesiden
www.yogahusetaalborg.dk og/eller kontakt os på
info@yogahusetaalborg.dk + Tlf. 99 30 10 00

SKEMA EKSEMPEL
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YOGA MED SÆRLIG HENSYN
Sæsonhold

Vores specialhold er for dig, der har behov for ro
og tid til at være.
Der vil ikke være mere end syv personer på
vores specialhold, så vi sikrer, der bliver taget
de nødvendige hensyn til dig og dine behov. Din
underviser har stærke kompetencer inden for sit
område, så du er i trygge og gode hænder.

YOGA FOR SKULDER OG NAKKE
Vil du helst undgå vægt på hænderne grundet sensitivitet eller skader i håndled, albue eller skulder? Man kan sagtens nyde både lette
og udfordrende stillinger og flow helt håndfrit! Du får mulighed for
at styrke hele kroppen i trygge og behagelige siddende, stående og
liggende stillinger. Du lærer om stræk og yoga terapi øvelser, der
hjælper med at lette nervespændinger og forbedre din kropsholdning
for at skabe meget mere frihed, lethed og overskud i dit liv.

YOGA FOR RYGGEN
Holdet for dig med smerter og/eller skævhed i ryg, nakke, skuldre eller hofte. Gennem blid, skånsom og målrettet yoga vil du afbalancere
dine muskler og led samt smidiggøre og styrke kroppens bagside,
hvilket kan afhjælpe generne. Yogastillingerne udføres langsomt med
stor opmærksomhed og efter dit individuelle behov.

MEDI YOGA
MediYoga er en evidensbaseret og lægevidenskabelig terapeutisk
yogaform, som skaber fysisk, mental og følelsesmæssig balance.
MediYoga eller medicinsk yoga stammer fra Sverige, hvor undersøgelser, forskning og erfaring har klarlagt hvilke øvelser, som hjælper
på forskellige sygdomme og lidelser, både fysisk og mentalt.
I MediYoga kombineres blide øvelser og yogastillinger, som sammensættes med åndedræts-, meditations-, og afspændingsteknikker.
Alle MediYoga – instruktører har en sundhedsfaglig baggrund

Vi har også oprettet et

MEDI YOGA
hold specielt til dig
med følger efter kræft
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YOGA MOD STRESS
Yoga giver dig ro til krop og sind. Med afsæt i nøje udvalgte yogastillinger og flows samt meditationer arbejder vi med at genfinde balancen, den rolige og dybe vejrtrækning samt ruster dig til at håndtere og forebygge stress og angst. Symptomer på stress kan vise
sig på mange måder, bl.a. ved hjertebanken, søvnproblemer, uro
i kroppen og koncentrationsbesvær. På holdet sætter vi tempoet
ned for at finde tilbage i kroppen og dermed væk fra stress, uro og
ugunstige tankemønstre

Om underviseren:
Maria har selv været ramt af stress og angst. Under hendes sygemelding blev yoga og meditation nogle af de værktøjer, som hjalp
Maria tilbage til et liv uden stress. På Maria’s hold, er der plads til
dig, og Maria er god til at skabe et trygt rum med ro, velvære og tid.
Vil du vide mere om holdet, må du meget gerne kontakte Maria på
maria@yogahusetaalborg.dk
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YOGA MOD STRESS
51802

Tor

kl.10:30-11:30

start d. 20.08

10 mødeg.

Kr. 480 		

SV

Maria Abildgaard

51804

Man

kl. 10:30-11:30

start d. 28.09

10 mødeg.		

Kr. 480		

SV

Maria Abildgaard

51808

Tor

kl. 10:30-11:30

start d. 22.10

10 mødeg.		

Kr. 480		

SV

Maria Abildgaard

51822

Man

kl. 10:30-11:30

start d. 30.11

10 mødeg.		

Kr. 480		

SV

Maria Abildgaard

YOGA FOR RYGGEN
51853

Fre

kl. 09:30-11:00

start d. 04.09

15 mødeg.		

kr.1040		

SV	

Susanne Hedberg

51854

Tor

kl. 16:00-17:15

start d.10.09

18 mødeg.		

Kr.1040		

TV

Laima Uzomeckaite

YOGA FOR SKULDER OG NAKKE
51839

Ons

kl. 17:45-19:00

start d. 02.09

12 mødeg.		

kr. 755		

TV	

Laima Uzomeckaite

MEDI YOGA
51859

Man

kl. 15:45-17:00

start d. 14.09

10 mødeg.		

kr .640		

FV	

Henriette Just

51865

Tir

kl. 10:00-11:15

start. d. 08.09

10 mødeg.		

kr. 640		

TV	

Henriette Just

51866

Ons

kl. 16:00-17:15

start d. 16.09

10 mødeg.		

kr. 640		

TV	

Henriette Just

kr. 640		

SV	

Ulla Jessen

MEDI YOGA (TIL DIG MED SENFØLGER EFTER KRÆFT)
51828

Man

kl. 17:00-18:15

start d.28.09

10 mødeg.		

*Reduceret pris forudsætter, at du bor i Aalborg Kommune og er folkepensionist, er mellem 18-25 år eller er studerende på SU.

33

YOGA FOR ALLE
Sæsonhold

Bliv bedre til at lytte til din krop med åndedrætsarbejde og blid Hatha yoga, hvor vi styrker og
smidiggør krop og sind og giver os tid i
de klassiske yogastillinger.
Der lægges vægt på grundig vejledning,
så stillingerne udføres sikkert.
Yoga er ikke noget, du skal være god til, yoga
handler om at være god ved dig selv.

YOGA FOR ALLE
Bliv bedre til at lytte til din krop med åndedrætsarbejde og blid
Hatha yoga, hvor vi styrker og smidiggør krop og sind og giver os
tid i de klassiske yogastillinger. Der lægges vægt på grundig vejledning, så stillingerne udføres sikkert. Yoga er ikke noget, du skal
være god til, yoga handler om at være god ved dig selv.

FLOW YOGA BEGYNDER

YIN OG YANG YOGA

Kunne du tænke dig at komme i gang med at dyrke yoga i rolige,
men dynamiske flows? På dette hold får du en grundig introduktion
og guidning i alle de basale stillinger (asanas), der efterhånden
bliver kædet sammen i længere og flydende sekvenser. Holdet er
for dig, der kun har snuset lidt til yoga eller er helt grøn – og er for
alle aldre og køn.

I Yin yoga er man i liggende og siddende stillinger med afslappede
muskler, hvor kroppens bindevæv påvirkes til bedre smidighed.
Stillingerne holdes i 3-5 min. Yang yoga er dynamisk og består af
øvelser, der udføres i et flow, og virker rensende for led, muskler og
indre organer samt giver et stort velbefindende.

BLID MORGENYOGA

ASHTANGA YOGA

Genstart kroppen i et roligt tempo, hvor vi bevæger vi kroppen
igennem, og forbereder den på hverdagens aktiviteter. Holdet er
opbygget omkring klassisk Hatha yoga, og en stor del af øvelserne
vil være siddende eller liggende. Vi sætter niveauet, så alle kan
være med, begynder som erfaren.

En dynamisk yoga form, der består af en serie øvelser, som udføres
i et flow. Effekten er udover udrensning af led, muskler og indre
organer, også smidiggørelse og styrkelse af kroppen, udjævning
af ubalancer i kroppen, forbedret kondition, øget kropsbevidsthed
samt et roligt og afbalanceret sind. Ashtanga yoga er for alle, men
vær forberedt på, at det er fysisk krævende.

FUSIONSYOGA

HOT YOGA FOR LØBERE OG LUNTERE MM.

Denne form for yoga er en blanding af Pilates og yoga. Efter blidt
at have vækket kroppen med en rolig opvarmning, arbejder vi med
styrken fra Pilates og smidigheden fra yogaen. Opmærksomheden
er hele tiden inde i dig selv, og vi afslutter med en dejlig afspænding, hvor du fyldes op med ny energi.

Når du dyrker yoga, forbedrer du bl.a. din styrke, udholdenhed, balance, fleksibilitet og dit mentale overskud. Når vi arbejder i varmen,
øger du din smidighed i muskler og led og kan mindske din risiko for
skader. I denne klasse, vil du blive guidet igennem et flow, hvor vi
arbejder med at afspænde de større muskelgrupper, som generelt
er meget på arbejde under dit løb.
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YOGA I HALKÆR, ST. RESTRUP OG VALSTED
Til dig der ikke bor i Aalborg er der stadig masser af muligheder for yoga
– find dit hold i skemaet herunder

FUNKTIONEL YOGA

HERRE YOGA 2

Her er fokus på sund ledmobilitet, som bunder i både styrke, stabilitet og smidighed og holdet er velegnede som supplement til både
sport, f.eks. løb, og andre yogaformer. Vi undersøger naturlige bevægemønstre og balanceudfordringer i forskellige variationer, der
kan gavne dig i din hverdag udenfor yogamåtten. Medbring nysgerrighed og vær åben på en til tider legende tilgang. Der vil altid være
mulighed for at tilpasse, hvor udfordrende det skal være.

For dig, der har lavet yoga før med et vist kendskab og grundform
med dig – samt dig, der søger lidt mere udfordring og fordybelse
og også gerne vil have det sjovt. Vi leger med mere avancerede
udgaver af de klassiske stillinger, og kobler dem sammen til mere
udfordrende flows, som selvfølgelig afpasses herrekroppen. Holdet
er også en mulighed for at udforske forskellige meditationsteknikker
og blive inspireret af yogafilosofien.

HOLDPLAN
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YOGA FOR ALLE - AALBORG - VALSTED - HALKÆR - NØRRESUNDBY - ST. RESTRUP
51327

Tor

kl. 11:30-13:00

start d. 10.09

30 mødeg.		

Kr. 2235 / 1845*		

HV	

Tina Melnik Sørensen

51382

Man

kl. 10:30-12:00

start d. 07.09

19 mødeg.		

Kr. 1565 / 1315*		

TV	

Tina Melnik Sørensen

51329

Tors

kl. 14:00-15:30

start d. 03.09

12 mødeg.		

Kr. 975 / 820*		

VA	

Yvonne Miller

51342

Man

kl. 19:00-20:15

start d. 07.09

17 mødeg.		

Kr. 1100 / 915*		

VA	

Lotte Andersen

51328

Tor

kl. 16:20-17:50

start d. 03.09

18 mødeg.		

Kr. 1495 / 1260*		

HK	

Yvonne Miller

51308

Man

kl. 18:30-20:00

start d. 31.08

19 mødeg.		

Kr. 1565 / 1315*		

TV	

Mie Bech Jakobsen

51378

Ons

kl. 18:30-20:00

start d. 02.09

18 mødeg.		

Kr. 1395 / 1160*		

SR	

Marianne Eberhardt

51331

Tir

kl. 13:00-14:30

start d. 01.09

18 mødeg.		

Kr. 1495 / 1260*		

TV	

Mie Bech Jakobsen

start d. 02.09

19 mødeg.		

Kr. 1320 / 1120*		

SV	

Emma Andersen

start d. 01.09

18 mødeg.		

Kr. 1215 / 1030*		

FV	

Nanna Gade

FLOW YOGA BEGYNDER
51305

Ons

kl. 18:00-19:15

BLID MORGENYOGA
51390

Tir

kl. 08:15-09:25

YIN OG YANG YOGA
51341

Man

kl. 16:15-17:45

start d 17.08

22 mødeg		

Kr. 1775 / 1490*		

SV	

Charlotte Sten

51365

Tor

kl. 19:05-20:35

start d 20.08

21 mødeg		

Kr. 1790 / 1515*		

SV	

Charlotte Sten

start d 17.08

22 mødeg		

Kr. 1775 / 1490*		

SV	

Charlotte Sten

ASHTANGA YOGA - BEGYNDER
51363

Man

kl. 18:00-19:30

ASHTANGA YOGA - LETØVEDE
51364

Man

kl. 19:35-21:05

start d 17.08

22 mødeg		

Kr. 1860 / 1575*		

SV	

Charlotte Sten

51348

Ons

kl. 18:45-20:15

start d 19.08

21 mødeg		

Kr. 1705 / 1430*		

SV	

Charlotte Sten

21 mødeg		

Kr. 2050 / 1730*		

SV	

Charlotte Sten

MYSORE ASHTANGA YOGA - ØVEDE
51366

Tor

kl. 17:15-19:00

start d 20.08

HOT YOGA FOR LØBERE, LUNTERE OG ANDRE SPORTSFOLK
51397 Man

kl. 18:15-19:30

start d 31.08

18 mødeg		

Kr. 1285 / 1090*		

SV	

Maria Abildgaard

kl. 18:30-20:00

start d 24.08

20 mødeg		

Kr. 1635 / 1375*		

SV	

Laima Uzomeckaite

start d 10.09

12 mødeg		

Kr. 935 / 805*		

SV	

Lise Vestergaard

HERREYOGA 2
51371

Man

FUNKTIONEL YOGA
51345

Tor

kl. 16:30-17:45

HV: HADSUNDVEJ - TV: THISTEDVEJ - SV: STRANDVEJEN - FV: FRYKILDEVEJ - HK: HALKÆRKRO SR: ST. RESTRUP FRISKOLE - VA: VALSTEDVEJ

*Reduceret pris forudsætter, at du bor i Aalborg Kommune og er folkepensionist, er mellem 18-25 år eller er studerende på SU.
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Sæsonhold
AFTENYOGA

YOGA FOR SENIORER
Er dine led og muskler stive? Har du lyst til at få en bedre kropsbevidsthed, forebygge og afhjælpe de skavanker, som kroppen påføres? Yoga styrker led, muskler og knogler, så en god kropsholdning
genopbygges. Du får en bedre vejrtrækning og balance samtidig
med, at kroppens kredsløb stimuleres.

Bliv bedre til at lytte til kroppen, når vi laver blid Hatha yoga, finder
roen i arbejdet med åndedrættet, styrker og smidiggør krop og
sind, og giver os tid i de klassiske yogastillinger. Der lægges vægt
på grundig vejledning, så stillingerne udføres sikkert. Vi afslutter
med afspænding, og du vil blive introduceret til smukke vibrationer fra klangskåle.

BLID YOGA FOR ALLE

YIN YOGA

Blid meditativ yoga hvor alle kan deltage. Yoga starter altid i den
krop, som du har i dag. Du skal hverken kunne nå dine tæer eller
holde vejret for at nå ned i den dybe ende af yoga. Med sansernes
indre kompas i hånden bliver du guidet sikkert gennem et meditativ flow. klassen er langsomt flydende og tillader dig at udvikle
din praksis effektivt uden kamp, smerte eller skade. I kroppens
eget tempo øger du gradvist en dyb styrke og bevægelighed, imens
åndedrættet naturlige rytme forløses. Yoga hjælper med at skabe
ro og balance mellem krop og sind. Hver gang afslutter vi med afspænding.

Et hold, hvor alle kan være med. Der behøves hverken erfaring
eller en smidig krop, for Yin yoga er en meget blid yogaform, der
lader kroppen finde ind i en dyb oplevelse af indre ro, nærende
velvære og efterfølgende energi. Vi holder de liggende og siddende stillinger med afslappede muskler i 3-6 min. for effekt i
bindevævet der påvirkes til bedre smidighed, harmoni og frihed
for fysisk/psykisk stress og nervesystemet beroliges. Der lægges
vægt på grundig vejledning i undervisningen, så stillingerne udføres sikkert.

HOLDPLAN
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YOGA FOR SENIORER
51387

Man

kl. 08:45-10:15

start d. 07.09

30 mødeg.		

Kr. 2235 / 1845*		

TV	

Tina Melnik Sørensen

51360

Tir

kl. 10:00-11:30

start d. 08.09

31 mødeg		

Kr. 2305 / 1900*		

SV	

Tina Melnik Sørensen

51361

Tir

kl. 11:45-13:15

start d. 08.09

31 mødeg		

Kr.. 2305 / 1900*		

SV	

Tina Melnik Sørensen

51388

Ons

kl. 11:15-12:45

start d. 09.09

30 mødeg		

Kr. 2235 / 1845*		

SV	

Tina Melnik Sørensen

51381

Ons

kl. 09:45-11:00

start d. 02.09

18 mødeg		

Kr. 1285 / 1090*		

SV	

Lone Rohde

kl. 09:15-10:45

start d. 09.09

30 mødeg		

Kr. 2235 / 1845*		

SV	

Tina Melnik Sørensen

kl. 18:30-20:00

start d. 01.09

18 mødeg		

Kr. 1495 / 1260*		

SV	

Marianne Eberhardt

BLID YOGA FOR ALLE
51300

Ons

AFTENYOGA
51374

Tir

YIN YOGA
51335

Tir

kl. 09:00-10:30

start d. 18.08

21 mødeg		

Kr. 1790 / 1515*		

SV	

Charlotte Sten

51340

Ons

kl. 17:00-18:30

start d. 19.08

21 mødeg		

Kr. 1705 / 1430*		

SV	

Charlotte Sten

TV: THISTEDVEJ - SV: STRANDVEJEN
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v. Charlotte Sten
Du kender måske Yin Yoga; den rolige, blide og meditative yogaform, hvor man arbejder i bindevævet
og er i stillingerne i 3-5 minutter. På denne workshop
får vores populære underviser Charlotte Sten besøg
af Laila fra klanguniverset, og kan dermed anbringe
håndlavede tibetanske klangskåle ovenpå kroppen
(du er fuldt påklædt), der anslås blidt, så tonerne
og vibrationerne forplanter sig i din krop og bidrager
til at bringe den i en afslappet tilstand, der fremmer
de selvhelbredende kræfter i kroppen. En fantastisk
hjælp til at slippe af med spændinger og stress.
Arrangementet afholdes i overensstemmelse med
sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Hver deltager låner rengjort klangskål og kølle.
Y190 Strandvejen 19
Lørdag d. 10 okt. kl. 13:00-16:00
Kr. 299

SENSOMMER HVILEN:
EN RESTORATIV WORKSHOP

URBAN RETREAT / JOURNEY TO SATTHVA
v. Laima Uzomeckaite
Kom med på en rejse tæt på hjemmet, når vi inviterer
dig til en hel dag, fyldt med yoga, meditation og Ayurveda; den indiske lægevidenskab der fungerer som
kompliment til yoga. We’ll explore the three Gunasstates of being, embodying each of them through
asana practice, learning to invite more balance into
our experience through movement, breath and the
food we eat.
Program:
08:30 Breakfast and introduction
11:00 Rajas: hot power yoga
13:00 Lunch and time for digestion
16:00 Tamas: yin yoga
17:00 Sattva meditation and reflection
18:00 Dinner and Kula
Y192
Lørdag d. 17. oktober kl. 08:30-19:30
Kr. 1195 / 995*

URBAN CIRCLE I YOGA HUSET

v. Gitte Lindgaard
Forkæl dig selv med en restorativ praksis, som tilhører den blide meditative stil indenfor yoga, når vi
igen får besøg af den populære yogaterapeut Gitte
Lindgaard. Her bruges der lange, støttede hvilestillinger for at hjælpe os med at opøve evnen til bevidst
afspænding, samt at bruge meditation som en fysisk
oplevelse. Oplev en praksis som skaber de bedste
forudsætninger for at krop og sind kan genoplade og
genopbygge sig selv. Der vil være guidede meditationer, en masse hygge og der serveres snacks og
forfriskninger.
Åben for alle niveauer.
Y1906
Fredag d. 11 september. kl. 16.00-19:30
Kr. 350 (inklusive pause og snacks)

YOGA EVENTS

YIN YOGA OG KLANGTERAPI

v. Mette Skovmose
Kvinder har mødtes i cirkler i årtusinder, og i de seneste år har kvinde cirkler fået et tiltrængt come-back. I
Urban Circle tager vi udgangspunkt i visdommen fra
de gamle traditioner, fra naturen og tager cirklen med
ind i byen og frem til nutiden. Gennem 3 lørdage og
4 torsdage går vi på opdagelse i, hvad det vil sige
at levet et fuldt udfoldet kvindeliv på det kvindeliges
præmisser. Vi vil se nærmere på det kvindeliges biokemiske virkelighed, men også på de historier, vi har
i vores kultur om det kvindelige.
Y187
Start i september og vi følges ad ind i efteråret og
vinteren ud i foråret og frem til sommeren.
I alt 8 gange fordelt over 3 lørdage og 5 torsdage
Se hjemmesiden for datoer og tider.
Kr. 8745 inklusive mad og kr. 7995 uden mad.

*for FOKUS Fitness og YOGA HUSET medlemmer
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PILATES
Pilates er for dig, der gerne vil forbedre din kropsholdning og kropsbevidsthed med fokus på balance,
smidighed, styrke og koordination.
Her arbejder vi med de stabiliserende muskler, og vi lærer at bruge
det naturlige åndedræt i forskellige øvelser, udstrækning og afspænding. Det giver overskud, energi og ikke mindst resultater:
En stærkere og smidigere ryg, en bækkenbund du kan stole på, og
en korsetmuskulatur der holder. Pilates er en effektiv og skånsom
træningsform, hvor alle uanset køn og alder kan deltage.
Pilates kan udføres på gulv med store træningsbolde eller andre
redskaber som den lille bold, rollers og elastikker.
Som du kan se i oversigten på næste side, tilbyder vi flere niveauer.
Du kan læse mere om de enkelte hold på vores hjemmeside.
Er du stadig i tvivl om, hvilket hold der passer dig bedst, er du altid
velkommen til at ringe til os på 99 30 10 00.

HENSYNTAGENDE PILATES

PULS OG PILATES
Dette er den perfekte kombination af alt, hvad du har brug for. Første del af timen er sjov træning til musik, hvor pulsen kommer op,
og du får sved på panden. Træningen er uden hop, så alle kan
deltage. Derefter træner vi kroppens korset, mave, ryg og balance
gennem guidede pilates-øvelser. Vi slutter af med afspænding og
udstrækning.

Holdet er for dig, der har brug for specielle hensyn i din træning på
grund af fysiske gener. Vi tager hensyn til dine behov i træningen,
hvor vi arbejder på at øge din styrke, udholdenhed og holdning og
dermed mindske dine gener.

PILATES 60+ PULS OP

HENSYNSTAGENDE GYMNASTIK MED PILATES

Pilates er en indsprøjtning af velvære. Vi varmer op til skøn musik, hvorefter vi hensigtsmæssigt og effektivt øger kroppens styrke,
smidighed og balance. Du vil opnå en større kropsbevidsthed og et
øget fokus på åndedrættet, bækkenbunden samt de dybe ryg- og
mavemuskler. Vi slutter altid af med dejlig afspænding.

GYMNASTIK OG PILATES 60+
På dette hold tager vi hensyn til den modne krop, men samtidig
er det effektiv træning, hvor vi også presser os selv. Vi begynder
med opvarmning til god musik, og derefter laver vi en masse gode
pilates-øvelser, hvor vi styrker hele kroppen med langsomme bevægelser, hvor alle kan være med.
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Du kan sagtens træne, selvom du har dårlig ryg, skulder, knæ osv.
På dette hold kan øvelserne tilpasses alle og forskellige hensyn
tænkes ind i programmet. Vi begynder med opvarmning til god musik. Her får du pulsen op og sved på panden, men stadig på en
måde der kan tilpasses dit niveau. Derefter laver vi grundig pilatestræning, hvor vi styrker kroppens muskler i et roligt tempo, så der
er tid til at udføre øvelserne korrekt. Du vil mærke, at hele kroppen
bliver grundig trænet på en måde, hvor du kan følge med.
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BEVÆG DIG FOR LIVET
”Er du ledig eller førtidspensionist, kontanthjælpseller sygedagpengemodtager så deltag på vores
bevægelseshold med tilskud.
Du sparer op til 50% på udvalgte hold”.

HOLDPLAN

GENEREL INFO OG KØBSBETINGELSER SIDE 51

PILATES BEGYNDER/LETØVEDE
51310

Tir

kl. 09:45-11:15

start d. 01.09

19 mødeg.		

Kr. 1565 / 1315* 		

HV	

Susanne Hjortsberg

51357

Tir

kl. 19:00-20:15

start d. 01.09

19 mødeg.		

Kr. 1355 /1145*		

SV	

Terricka Thomas

51380

Tor

kl. 09:30-11:00

start d. 03.09

19 mødeg.		

Kr. 1565/1315*		

HV	

Susanne Hjortsberg

PILATES LETØVEDE 2
51358

Tir

kl. 17:10-18:40

start d. 01.09

19 mødeg.		

Kr. 1565/ 1315*		

SV

Terricka Thomas

51370

Ons

kl. 09:00-10:30

start d. 26.08

20 mødeg.		

Kr. 1635/ 1375*		

FV	

Mette Kristensen

start d. 03.09

19 mødeg.		

Kr. 1565/ 1315*		

SV	

Dorte Stenner

start d. 26.08

20 mødeg.		

Kr. 1635 /1375*		

FV	

Mette Kristensen

start d. 04.09

19 mødeg.		

Kr. 1565/ 1315*		

HL	

Mette Tønsberg

PULS OG PILATES ØVEDE
51349

Tor

kl. 10:30-12:00

GYMNASTIK OG PILATES 60+
51395

Ons

kl. 10:45-12:15

PILATES 60+ PULS OP
51355

Fre

kl. 09:00-10:30

HENSYNTAGENDE PILATES
51810

Tir

kl. 09:00-10:30

start d. 01.09

19 mødeg.		

Kr. - / 1295*		

SV	

Mette Tønsberg

51811

Tir

kl. 10:45-12:15

start d. 01.09

19 mødeg.		

Kr. - / 1270*		

SV	

Mette Tønsberg

51824

Tor

kl. 08:55-10:25

start d. 03.09

19 mødeg.		

Kr. - / 1270*		

SV	

Dorte Stenner

51836

Tor

kl. 11:15-12:45

start d. 03.09

19 mødeg.		

Kr. - / 1270*		

HV	

Susanne Hjortsberg

ENSYNSTAGENDE GYMNASTIK MED PILATES
51834

Man

kl. 08:45-10:00

start d. 07.09

19 mødeg.		

Kr. - /1095*		

SR	

Susanne Hjortsberg

51812

Tir

kl. 11:45-13:15

start d. 01.09

19 mødeg.		

Kr. - / 1270*		

HV	

Susanne Hjortsberg

51835

Tir

kl. 10:45-12:15

start d. 01.09

19 mødeg.		

Kr. - / 1270*		

SV	

Mette Kristensen

51821

Fre

kl. 11:00-12:30

start d. 04.09

19 mødeg.		

Kr. - / 1270*		

HV	

Susanne Hjortsberg

HV: HADSUNDVEJ - SV: STRANDVEJEN - FV: FYRKILDEVEJ - HL: HARALDSLUND - SR: ST. RESTRUP FRISKOLE

*Reduceret pris forudsætter, at du bor i Aalborg Kommune og er folkepensionist, er mellem 18-25 år eller er studerende på SU.
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VILD MED VAND
Vil du gerne dyrke motion og have det skægt imens?
Mangler du en skånsom træningsform?
Bliv vild med vand i vores varmtvandsbassin. Her er vandet
dejligt tempereret på minimum 32 graders varme, og dybden
er kun 1,25 meter. Derfor behøver du ikke at kunne svømme.
Vandtræning er mindre belastende for led og muskler end træning på landjorden. Til gengæld er det effektivt og du forbrænder
mange kalorier, fordi vandet giver en naturlig modstandskraft.

PULS OG POWER I VAND
Her får du konditions- og styrketræning i vand hvor de store muskelgrupper og led bliver arbejdet godt igennem. Holdet henvender
sig til dig, som er til sved på panden, bølgeskvulp og høj puls. Vi
benytter diverse redskaber og vandets egen modstandskraft.

VANDGYMNASTIK
Det er lækkert, det er dejligt og så er det rigtig sundt. Hop i bassinet og få forbedret kondition, styrke og et øget velvære. Vi laver
gymnastiske øvelser i det varme vand, som inviterer din krop til at
bevæge sig som en helhed til tonerne fra inspirerende rytmisk musik. Det er næsten som en fest, og du har det fantastisk bagefter.
Vandet giver dig en blid modstand, og derfor er træningen både
tilpas skånsom og super effektiv.

BEVÆGELSE I VAND - SPECIALHOLD
Har du ledsmerter, dårlig ryg, gigt eller lignende, så prøv vores hensyntagende hold. Det er dejligt og det virker! Vi udnytter vandets
egenskaber til at lave nogle gode men hensyntagende gymnastiske øvelser, der styrker både led og muskler. Du føler dig vidunderligt vægtløs i det varme vand, og bassinet er et godt og effektivt
sted at begynde netop din genoptræning.

SOMMERHOLD 2021!
I ugerne 17 – 24 kører vi en særlig sommerplan med
udvalgte hold til dig, der gerne vil have endnu mere
vand eller til dig, som måske gerne vil prøve i en kortere
periode. Holdene kommer på hjemmesiden til oktober.
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Vi tilbyder også bassintræning
for gravide og baby- og småbørnshold

Se alle holdene fra side 20

HOLDPLAN
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PULS OG POWER I VAND
51259

Tirs

kl. 17.15-18:00

start d.18.08

31 mødeg.		

Kr. 1815 / 1610* 	

Sanne Hedegaard

51257

Tirs

kl. 18:00-18:45

start d. 18.08

31 mødeg.		

Kr. 1815 / 1610* 	

Sanne Hedegaard

51291

Tor

kl. 18:15-19:00

start d. 20.08

31 mødeg.		

Kr. 1815 / 1610* 	

Dorte Søgaard Jensen

51260

Tor

kl. 19:00-19:45

start d. 20.08

31 mødeg.		

Kr. 1815 / 1610*	

Dorte Søgaard Jensen

51293

Lør

kl. 08:00-08:45

start d. 22.08

31 mødeg.		

Kr. 1815 / 1610* 	

Dorte Søgaard Jensen

VANDGYMNASTIK
51279

Man

kl. 08:30-09:15

start d. 17.08

31 mødeg.		

Kr. 1815 / 1610*	

Dorte Søgaard Jensen

51250

Man

kl. 09:15-10:00

start d. 17.08

31 mødeg.		

Kr. 1815 / 1610* 	

Dorte Søgaard Jensen

51251

Man

kl. 10:00-10:45

start d. 17.08

31 mødeg.		

Kr. 1815 / 1610* 	

Dorte Søgaard Jensen

51252

Man

kl. 11:00-11:45

start d. 17.08

31 mødeg.		

Kr. 1815 / 1610* 	

Susanne Hjortsberg

51264

Man

kl. 16:30-17:15

start d. 17.08

31 mødeg.		

Kr. 1815 / 1610* 	

51265

Man

kl. 17:15-18.00

start d. 31.08

29 mødeg.		

Kr. 1715 / 1530* 

51263

Tir

kl. 08:30-09:15

start d. 18.08

31 mødeg.		

Kr. 1815 / 1610* 	

51256

Tir

kl. 16:30-17:15

start d. 18.08

28 mødeg.		

Kr. 1670 / 1485* 	

Sanne Hedegaard

51253

Ons

kl. 09:15-10:00

start d. 19.08

31 mødeg.		

Kr. 1815 / 1610*	

Susanne Hjortsberg

51254

Ons

kl. 10:00-10:45

start d. 19.08

31 mødeg.		

Kr. 1815 / 1610*	

Susanne Hjortsberg

51255

Ons

kl. 11:00-11.45

start d. 19.08

31 mødeg.		

Kr. 1815 / 1610*	

Nellie Boe

51258

Ons

kl. 17:00-17:45

start d. 19.08

31 mødeg.		

Kr. 1815 / 1610*	

Sanne Hedegaard

51281

Tors

kl. 09:00-09:45

start d. 20.08

31 mødeg.		

Kr. 1815 / 1610*	

Dorte Søgaard Jensen

51275

Fre

kl. 08:30-09:15

start d. 21.08

31 mødeg.		

Kr. 1815 / 1610*	

Anja Stenner

51266

Fre

kl. 09:15-10:00

start d. 21.08

31 mødeg.		

Kr. 1815 / 1610*	

Anja Stenner

51267

Fre

kl. 10:00-10:45

start d. 21.08

31 mødeg.		

Kr. 1815 / 1610*	

Anja Stenner

Nanna Gade
Oline Englund Evensen
Anje Stenner

BEVÆGELSE I VAND - SPECIALHOLD
51840

Man

kl. 11:45-12.30

start d. 17.08

38 mødeg.		

Kr. 1850	

Susanne Hjortsberg

51862

Man

kl. 12:45-13:30

start d. 17.08

38 mødeg.		

Kr. 1850	

Susanne Hjortsberg

51849

Man

kl. 13:30-14:15

start d. 17.08

38 mødeg.		

Kr. 1850		

51864

Man

kl. 18:00-18:45

start d. 31.08

15 mødeg.		

Kr. 895

51875

Tir

kl. 09:15-10:00

start d. 18.08

39 mødeg.		

Kr. 1895			

Anja Stenner

51816

Tir

kl. 10:00-10:45

start d. 18.08

39 mødeg.		

Kr. 1895			

Anja Stenner

51852

Tir

kl. 10:45-11:30

start d. 18.08

13 mødeg.		

Kr. 815

51826

Tir

kl. 11:45-12:30

start d. 18.08

39 mødeg.		

Kr. 1895	

Susanne Nilsen

51813

Tir

kl. 12:30-13:15

start d. 18.08

39 mødeg.		

Kr. 1895		

Susanne Nilsen

51847

Ons

kl. 08:30-09:15

start d. 19.08

39 mødeg .

Kr. 1895		

Susanne Hjortsberg

51841

Ons

kl. 11:45-12:30

start d. 19.08

39 mødeg.		

Kr. 1895			

51825

Ons

kl. 12:30-13:15

start d. 19.08

39 mødeg.		

Kr. 1895			

51845

Ons

kl. 17:45-18:30

start d. 19.08

13 mødeg.		

Kr. 815

51844

Tors

kl. 09:45-10:30

start d. 20.08

38 mødeg.		

Kr. 1850	

51842

Fre

kl. 11:00-11:45

start d. 21.08

37 mødeg .

Kr. 1810			

Anja Stenner

51843

Fre

kl. 11:45-12:30

start d. 21.08

37 mødeg.		

Kr. 1810			

Anja Stenner

NYHED

NYHED

NYHED	

Susanne Hjortsberg
Oline Englund Evensen

Susanne Nilsen

Nellie Boe
Nellie Boe
Sanne Hedegaard
Dorte Søgaard Jensen

BEVÆG DIG FOR LIVET
”Er du ledig eller førtidspensionist, kontanthjælps- eller sygedagpengemodtager så deltag på vores
bevægelseshold med tilskud. Du sparer op til 50% på udvalgte hold”.
*Reduceret pris forudsætter, at du bor i Aalborg Kommune og er folkepensionist, er mellem 18-25 år eller er studerende på SU.
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MOTION FOR ALLE
Når du bevæger din krop, følger resten med:
Energien bliver større, problemerne bliver færre, og
følelsen af at dampe af under badet efter en træningstime med gode grin og varme muskler bliver en af de
gode vaner, som du ikke vil slippe.
Føles ryggen stiv efter havearbejdet, er benene tunge
og sindsstemningen flad, så bevæg dig glad.
Her finder du alt det, der kan få din hverdag
i bevægelse.
HELHEDSTRÆNING
Kom og oplev dynamisk bevægelse, hvor vi kommer hele kroppen
igennem med omtanke og energi. Konditionstræning, balanceøvelser, effekt og muskeltræningsøvelser, hvor vi har fokus på mave,
ryg, nakke og bækkenbund. Hele kroppen bliver arbejdet igennem.
Vi får en smidig og velformet krop. Store bolde og andre redskaber
vil indgå i undervisningen for at variere brugen af vores muskler
optimalt. Undervisningen afsluttes hver gang med afspænding.

MOTION OG AFSPÆNDING 50+
Bevar din livskvalitet og bevæg dig glad. Træn styrke, udholdenhed, holdning og balance. Få bedre fordøjelse og stærkere bækkenbund. Afspændings- og massageteknikker, gør dig smidigere,
løsner spændinger samt lindrer muskel- og ledsmerter. Vi bruger
fællesskabet til at samarbejde i øvelserne, snakke om krop og
sundhed samt skabe et hyggeligt og socialt samvær.

MOTION FOR KVINDER 50+
Bevar din livskvalitet og bevæg dig glad. Træn styrke, udholdenhed,
holdning og balance. Få bedre fordøjelse og stærkere bækkenbund. Afspændings- og massageteknikker gør dig smidigere, løsner
spændinger samt lindrer muskel- og ledsmerter. Vi bruger fællesskabet til at samarbejde i øvelserne, snakke om krop og sundhed
samt skabe et hyggeligt og socialt samvær.

LADYGYM DANCE 60+
Elsker du god musik, og kan du lide at danse og bevæge dig til glade rytmer? Så er dette holdet for dig. Der er simple koreografier og
enkle dansetrin, så alle kan være med. Du får sved på panden og
pulsen op på en legende måde. Derudover træner vi balance, stabilitet og styrke, og vi slutter altid med afspænding og udstrækning.
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NYHED
STYRKE OG OPSTRAMNING

KOST, VANER OG MOTION

Uanset alder og vægt har din krop brug for at blive bevæget, så den
kan tjene dig bedst og længst muligt. Vi varmer op til musik, hvorefter vi arbejder med styrke- og smidighedsøvelser for hele kroppen.
Kredsløbs- og bækkenbundsøvelser indgår også i træningen, og vi
afslutter med dybdeafspænding.

12 ugers forløb for dig med BMI > 25

BEVÆG DIG BEVAR DIG
Vil du holde dig i gang på en blid måde? På dette hold varmer vi op
til musik. og laver øvelser, der vedligeholder og styrker dine muskler, smidighed, balance, koordination og udholdenhed. Vi laver
kredsløbs- og bækkenbundstræning, og afslutter hver gang med
afspænding. Alder er ingen hindring.

BEVÆGELSE OG BÆKKENBUNDSTRÆNING FOR KVINDER
Målet med holdet er både vedligeholdelse og genoptræning af hele
kroppen med et særlig fokus på bækkenbunden. Vi arbejder med
kropsbevidsthed, kropsholdning, fysisk og mental styrke samt ro
og afspænding. Du får styrket led, knogler og muskler, stimuleret
kredsløbet og arbejdet med din smidighed og balance, hvormed
skavanker afhjælpes og forebygges. Hver gang afslutter vi med afspænding.

Få sparket gang i en sundere livsstil og få mere overskud i din
hverdag. Vi mødes én gang om ugen, hvor udgangspunktet er en
times fælles træning og ekstra tid til læring om kost, sundhed og
sunde vaner. Du får ikke en decideret kostplan, men vi snakker
om, hvad man selv kan gøre af forandringer i hverdagen, som kan
bidrage til vægttab og den sundere livsstil. Forløbet byder på en
blanding af konditionstræning og styrketræning, hvor alle kan være
med, og hvor der er plads til spørgsmål, grinepauser og skavanker, og hvor vi i fællesskab hjælper med at motivere hinanden. Der
er mulighed for vejning og målinger ved start, midtvejs og slut i
træningsforløbet.
Mens du deltager på holdet, får du halv pris på et medlemskab til
FOKUS Fitness. Her får du en personlig programlægning, og adgang til både fitness center og ekstra holdtræning.
51343 Hadsundvej 180
v/ Oline Englund Evensen
Torsdage kl. 19:15-20:45
Første gang den 10.09
12 mødeg. Kr. 1075 / 920*

HOLDPLAN

GENEREL INFO OG KØBSBETINGELSER SIDE 51

HELHEDSTRÆNING
51312

Man

kl. 09:00-10:30

start d. 07.09

18 mødeg.		

Kr. 1495 / 1260*		

HL	

Ulla Thostrup

51306

Man

kl. 10:40-12:10

start d. 07.09

18 mødeg		

Kr. 1495 / 1260*		

HL	

Ulla Thostrup

51302

Tir

kl. 08:30-10:00

start d. 08.09

18 mødeg		

Kr. 1495 / 1260*		

HL	

Ulla Thostrup

51303

Tir

kl. 10:10-11:40

start d. 08.09

18 mødeg		

Kr. 1495 / 1260*		

HL	

Ulla Thostrup

start d.03.09

18 mødeg		

Kr. 1495 / 1260*		

TV	

Ulla Thostrup

start d. 01.09

19 mødeg		

Kr. 1565 / 1315*		

FV	

Lars Hesselbæk

start d. 03.09

19 mødeg

Kr. 1565 / 1315*		

SV	

Lars Hesselbæk

start d. 31.08

30 mødeg		

Kr. 2335 / 1945*		

SV	

Lotte Spliid

HELHEDSTRÆNING M/K
51309

Tor

kl. 11:15-12:45

MOTION OG AFSPÆNDING 50+
51325

Tir

kl. 09:35-11:05

MOTION FOR KVINDER 50+
51324

Tor

kl. 10:40-12:10

BEVÆG DIG, BEVAR DIG
51317

Man

kl. 13:00-14:30

STYRKE OG OPSTRAMNING
51313

Tir

kl. 15:30-17:00

start d. 01.09

19 mødeg		

Kr. 1565 / 1315*		

SV	

Lotte Spliid

51316

Ons

kl. 16:45-18:15

start d. 02.09

19 mødeg.

Kr. 1565 / 1315*		

SV	

Lotte Splid

start d. 01.09

19 mødeg

Kr. 1565 /1315*		

SV	

Mette Kristensen

Kr. 1355 / 1145*		

FV	

Lone Rohde

LADYGYM-DANCE 60+
51393

Tir

kl. 09:00-10:30

BEVÆGELSE OG BÆKKENBUNDSTRÆNING FOR KVINDE
51344

Tor

kl. 10:45-12:00

start d. 03.09

19 mødeg

HL:. HARALDSLUND TV: THISTEDVEJ - SV: STRANDVEJEN - FV: FYRKILDVEJ

*Reduceret pris forudsætter, at du bor i Aalborg Kommune og er folkepensionist, er mellem 18-25 år eller er studerende på SU.
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OGSÅ FOR MÆND...
GYMNASTIK OG PILATES 60+

HERREGOD MOTION

På dette hold tages der hensyn til den modne krop, med samtidig er
det effektiv træning, hvor vi også presser os selv. Vi starter med opvarmning til god musik, og derefter laver vi en masse gode pilatesøvelser, hvor vi styrker hele kroppen med langsomme bevægelser,
hvor alle kan være med.

Herregod motion er træning, der vedligeholder og forbedrer din
styrke, koordination, smidighed og balance. Vi arbejder på gulv og
underlag, og nogle af øvelserne udføres med elastikker og bolde.
Træningen er inspireret af almindelig gymnastik, afspænding, pilates og effekttræning. Kun for mænd.

MOTION I GISTRUP

GRUNDIG KROPSTRÆNING FOR MÆND

Træn din styrke og smidighed og bevar den gode holdning. Fjern
spændinger og ømhed. Alsidig funktionel træning med øvelser fra
blandt andet pilates, afspænding og yoga. Lær effektive massageteknikker og venepumpeøvelser, få styrket din bækkenbund og
fordøjelse. Øvelser på gulv og måtte med egen vægt samt brug
af f.eks. elastikker og bolde. Medbring underlag, tæppe samt lille
pude. (Gistrup skole elevkantine)

Ønsker du at forbedre din kondition og udholdenhed? Øge din styrke og smidighed? Her arbejder vi med grundig kropstræning, hvor
du samtidig får en bedre kropsbevidsthed, så du får mere ud af
hverdagen. Der afsluttes altid med afspænding.

SENIOR-GYMNASTIK 60+

MOTION MED STOR BOLD, PILATES OG AFSPÆNDING

Her træner vi alt det, du som senior har brug for at træne, og øvelserne vil styrke dig i din dagligdag. Vi starter med opvarmning, hvor
vi får pulsen op. Derefter træner vi styrke, stabilitet og balance, og
afslutter med afspænding og udstrækning. Alle kan være med, og
har du en skade eller en skavank vises der alternative øvelser.
Der lægges stor vægt på god musik og godt humør, så man går
glad fra træningen.

Træn din styrke, få pulsen op, bliv smidig og mærk balancen. Vi arbejder med holdning, bækkenbund og fordøjelse. Samtidig tilføjer
vi velvære og øger kropsbevidstheden med afspænding, øvelser
for venepumpen og lette massageteknikker. Vi arbejder på gulv og
underlag med store bolde, små bolde, elastikker m.m. Medbring
underlag og stor bold.
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MOTION FOR ALLE
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MOTION I GISTRUP
51322

Tir

kl. 16:10-17:40

start d. 01.09

31 mødeg.

kr. 2405 / 2000*		

GS	

Lars Hesselbæk

51323

Tir

kl. 17:50-19:20

start d. 01.09

31 mødeg.

Kr. 2405 / 2000*		

GS	

Lars Hesselbæk

start d. 26.08

20 mødeg.

Kr. 1635 / 1375*		

FV	

Mette Kristensen

GYMNASTIK OG PILATES 60+
51395

Ons

kl. 10:45-12:15

MOTION MED STOR BOLD, PILATES OG AFSPÆNDING
51321

Man

kl. 17:50-19:20

start d. 07.09

19 mødeg.

Kr. 1565 / 1315*		

SR	

Lars Hesselbæk

start d. 07.09

19 mødeg.

Kr. 1565 / 1315*		

SR	

Lars Hesselbæk

HERREGOD MOTION
51304

Man

kl. 19:30-21:00

SENIOR GYMNASTIK 60+
51362

Man

kl. 09:15-10:30

start d. 07.09

19 mødeg.

Kr. 1055 / 895*		

VA	

Lise Jonstrup Appelt

51319

Man

kl. 10:00-11:20

start d. 31.08

20 mødeg.

Kr. 1485 / 1250*		

SV	

Lars Hesselbæk

30 mødeg.

Kr. 2335 / 1945*		

HL	

Lotte Spliid

GRUNDIG KROPSTRÆNING FOR MÆND
51315

Ons

kl. 13:00-14:30

start d. 02.09

GS: GISTRUP SKOLE - FV: FYRKILDEVEJ - SR: ST. RESTRUP FRISKOLE VA: VALSTEDVEJ HL: HARALDSLUND

NYHED

FITNESS OG FÆLLESSKAB
Her får du et træningsforløb med holdtræning og fællesskab i
centrum. Vi træner to gange om ugen og har derudover fri træning i FOKUS Fitness, så du kan mødes med dine holdkammerater til ekstra træning. Vi træner og griner sammen, mens
vi øger vores kropsbevidsthed og bliver stærkere og sundere.
Træningen består af en blanding af konditionstræning og styrketræning og der er fokus på vægttab. Der er ingen krav til erfaring
eller form.
51352 Hadsundvej 180
v/ Nellie Inger Boe og Anne Tambo Kristiansen
Mandage kl. 16:30-17:30
Onsdage kl. 16:30-17:30
Første gang den 26.08
20 mødeg. Kr. 1550 / 1295*

FYSIOTERAPEUTENS RIDERSFITNESS
Holdet til rytteren, der ønsker at udvikle sig – både i hverdagen
og på hesteryggen. Der vil være fokus på styrke, stabilitet, balance og udholdenhed, hvor det vigtigste formål er at forbedre
dig som rytter.
Alle ryttere er velkomne, uanset niveau og disciplin, og der vil
være mulighed for personlig opfølgning på lige nøjagtig dine udfordringer eller eventuelle skavanker.

51307 Hadsundvej 180
v/ Oline Englund Evensen
Lørdage kl. 09:30-10:30
Første gang den 19.09
5 mødeg. Kr. 445 / 325*

*Reduceret pris forudsætter, at du bor i Aalborg Kommune og er folkepensionist, er mellem 18-25 år eller er studerende på SU.
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3 NYHEDER

FYSIOTERAPEUTENS ARTROSE-HOLD
Træning til dig med artrose, der ønsker at mindske smerterne, øge din
styrke, stabilitet og balance, og få en bedre hverdag. Holdet er for alle
med artrose, både dem der har været gennem et Gla:D forløb og dem der
ikke har, og uanset hvor Artrosen er lokaliseret i kroppen. Holdet bliver sat
sammen af primært styrke- og stabilitetstræning, med det formål at styrke
muskulaturen omkring de store led og dermed mindske smerterne forbundet med artrose. Vi giver dig de værktøjer du har behov for, for at kunne
håndtere hverdagen bedre, og der bliver taget hensyn til dine specifikke
udfordringer.

SIDDENDE CHI GONG
Dette er et tilbud til dig der har svært ved at stå, og har brug for siddende
træning. Det kan f.eks. være fordi du har hælsporer, er ny opereret eller
er kørerstolsbruger. På holdet gennemgår vi de mest traditionelle øvelser
samt finder vigtige lattermuskler.
I Kina kalder de Chi Gong for ”Øvelserne til et langt liv” Hvem kunne ikke
bruge det? Her er tale om rolige øvelser som sammen med din vejrtrækning giver øget velvære, sænker stressniveauet og med tiden giver mere
smidighed. En slags meditation i bevægelse.

TRÆNING FOR RYGGEN
Her er holdet til dig, der har rygproblemer enten nyopståede eller langvarige/kroniske. Det kan være du har behov for at genoptræne din ryg efter
en rygskade/operation, du døjer med en diskusprolaps, har slidgigt eller
skoliose eller har langvarige/kroniske smerter. Der vil være fokus på styrke, bevægelighed og stabilitet, og alle kan være med, da de fleste øvelser
kan varieres eller erstattes, så alle har mulighed for at træne på deres eget
niveau. Målet med træningen er at øge dit funktionsniveau, mindske dine
smerter og hvis muligt forebygge at ryggenerne vender tilbage. Vi bruger
primært kroppens egen vægt som modstand, så mange af øvelserne nemt
kan laves hjemme. Der er max. 7 deltagere på holdet, så fysioterapeuten
har rig mulighed for at guide og hjælpe dig undervejs.
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HENSYNSTAGENDE GYMNASTIK MED PILATES

BEVÆGELSE MED HENSYN

Du kan sagtens træne, selvom du har dårlig ryg, skulder, knæ osv.
På dette hold kan øvelserne tilpasses alle, og forskellige hensyn
tænkes ind i programmet. Vi starter med opvarmning til god musik. Her får du pulsen op og sved på panden, men stadig på en
måde, der kan tilpasses dit niveau. Derefter laver grundig pilatestræning, hvor vi styrker kroppens muskler i et roligt tempo, så der
er tid til at udføre øvelserne korrekt. Du vil mærke, at hele kroppen
bliver grundig trænet på en måde, hvor du kan følge med.

Har du brug for specielle hensyn i din træning, fordi du har én eller flere fysiske gener? Så er dette holdet for dig. Træningen tager
hensyn til dine gener, som vi arbejder på at mindske gennem øvelser, der samtidig øger din styrke, udholdenhed og kropsbevidsthed.
Træningen kan også foregå på stole.

HOLDPLAN

VÆR GOD VED DIN RYG - PÅ STOR BOLD
Holdet er til dig, der døjer med ryggen eller vil forebygge rygproblemer. Vi træner styrke, balance og kontrol af hele kroppen med fokus
på mave, ryg og baller, og der bliver taget hensyn til den enkelte. Vi
arbejder også med smidighed og kropsbevidsthed, og du kan ikke
undgå at få en stærkere, mere bevægelig ryg og en bedre holdning!
Boldtræning er skånsomt, men samtidig udfordrende og sjovt – og
du behøver ikke at have erfaring med boldtræning for at deltage.
GENEREL INFO OG KØBSBETINGELSER SIDE 51

HENSYNSTAGENDE GYMNASTIK MED PILATES
51834

Man

kl. 08:45-10:00

start d. 07.09

19 mødeg.

1095*		

SR	

Susanne Hjortsberg

51824

Tor

kl. 08:55-10:25

start d. 03.09

19 mødeg.		

1270*		

SV	

Dorte Stenner

51835

Tir

kl. 10:45-12:15

start d. 01.09

19 mødeg.		

1270*		

SV	

Mette Kristensen

51836

Ons

kl. 11:15 -12:45

start d. 02.09

19 mødeg.		

1270*		

HV	

Susanne Hjortsberg

51821

Fre

kl. 11:00-12:30

start d. 04.09

19 mødeg.		

1270*		

HV	

Susanne Hjortsberg

BEVÆGELSE MED HENSYN
51806

Man

kl. 11:00-12:30

start d. 07.09

29 mødeg.		

1835*		

TV	

Lotte Spliid

51855

Man

kl. 15:00-16:30

start d. 31.08

30 mødeg.		

1895*		

SV	

Lotte Spliid

51827

Ons

kl. 11:00-12:30

start d. 02.09

19 mødeg.		

1295*		

HL	

Lotte Spliid

start d. 07.09

10 mødeg.		

555*		

SV	

Iben H. Frederiksen

19 mødeg.		

1095*		

TV	

Terricka Thomas

SIDDENDE CHI GONG
51830

Man

kl. 10:15-11:15

VÆR GOD VED DIN RYG - PÅ STOR BOLD
51829

Tir

kl. 11:30-12:45

start d. 01.09

FYSIOTERAPEUTENS ARTROSE-HOLD
51817

Tor

kl. 16:30-17:30

start d. 10.09

12 mødeg.		

Kr. 640*		

HV

NYHED

51818

Man

kl. 08:45-09:45

start d. 07.09

12 mødeg.		

Kr. 640*		

HV

NYHED	

start d. 10.09

12 mødeg.		

Kr. 640*		

HV	

Oline Englund Evensen
Lise Høg

TRÆNING FOR RYGGEN
51814

Tor

kl. 17:45-18:45

Oline Englund Evensen

SR: ST. RESTRUP FRISKOLE - SV: STRANDVEJEN - HV: HADSUNDVEJ - TV: THISTEDVEJ - HL: HARALDSLUND

*Reduceret pris forudsætter, at du bor i Aalborg Kommune og er folkepensionist, er mellem 18-25 år eller er studerende på SU.
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HENSYNTAGENDE MOTION FOR SENIORER
Bevar og øg din livskvalitet. Træning af styrke, balance og kondition, med din krop og formåen som udgangspunkt. Mød dagligdagens krav, arbejd med smidighed og kredsløb og få større mobilitet.
Oplev velværen som følge af afspændings- og massage teknikker
og få bedre søvn og lindring af gigtsmerter. Derudover får du socialt
samvær, samarbejde i øvelser, samt snak om krop og sundhed.

FIBROMYALGI
Kroniske smerter påvirker aktiviteter og bevægelser i hverdagen.
Ved at arbejde med kropsbevidsthed og afspænding får du mulighed for at opnå bedre kontakt til din krop og et større velvære. Vi
vil arbejde med lette styrke- og udspændningsøvelser, der tager
udgangspunkt i ledbevægeligheden, og der vil være én eller flere
afspændingsøvelser hver gang.

HENSYNTAGENDE MOTION
- FOR DIG MED OSTEOPOROSE ELLER GIGT
Forebyg skader og fald ved at gøre din krop stærk og stabil. På
holdet træner vi alle musklerne på en effektiv, målrettet og skånsom
måde via balance- og styrketræning samt funktionelle øvelser, der
ruster din krop til at klare hverdagens gøremål. Efter træning får
hver deltager et overskueligt individuelt hjemmetrænings-program,
som er målrettet den enkeltes behov.

BEVÆGELSE OG STYRKE TIL OSTEOPOROSERAMTE
Vi varmer op til skøn musik og får pulsen op med hop, dansetrin,
og håndvægte. Herefter træner vi skånsomt og effektivt efter pilatesprincipperne, hvor vi øger kroppens styrke, smidighed og balance.
Du opnår en større kropsbevidsthed og med fokus på åndedrættet,
bækkenbunden, samt de dybe ryg og- mavemuskler. Vi slutter altid af med dejlig afspænding. Fysisk aktivitet nedsætter risikoen for
brud med 50 % ved at forbedre knogletætheden.

MOTION TIL DIG MED KOL

MOTION TIL DIG MED OSTEOPOROSE

Forøg din livskvalitet og modvirk forværring af din KOL. Du får
indendørs træning på stol, gulv samt træningsmåtte. Konditionstræning der giver dig større udholdenhed, styrketræning der øger
musklernes evne til at optage og udnytte ilten og afspænding,
smidighedstræning og massageteknikker der gavner den overanstrengte åndedrætsmuskulatur og giver velvære

I samarbejde med Osteoporoseforeningen udbydes kurser for både
mænd og kvinder, der gerne vil mødes med ligesindede og dyrke
motion på et niveau, der passer den enkelte.
Træningen foregår i rammer, hvor tryghed er nøgleordet, og hvor
det er i orden, at man er påvirket af sin sygdom. Vi vil arbejde med
hele kroppen, med vægt på at styrke kropsbevidsthed og velvære
gennem øvelser, der er tilpasset dig. Øvelserne vil arbejde med din
smidighed, balance og styrke.
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FLERE HENSYNTAGENDE HOLD
Se også hensyntagende yoga hold på side 32
og Hensynstagende Pilates på side 38

HENSYNTAGENDE HERREMOTION
Her er holdet for dig, der har nogle skavanker at tage hensyn til. Vi
er max. 7 deltagere på holdet, så der er tid til individuel instruktion,
når det er nødvendigt. Øvelserne foregår både siddende, stående
og liggende – med og uden redskaber. Du får skærpet din kropsbevidsthed, styrket muskler, smidighed og balance. Bækkenbunden
strammes og øm muskulatur løsnes op. Vi vil samarbejde i øvelserne, dele vores erfaringer og nyde fællesskabet.

MOTION OG BÆKKENBUNDSTRÆNING FOR MÆND
Specialhold til dig der er opereret eller blot vil råde bod på tidens
tand. Kender du til natterend og efterdryp? Kniber det med at holde
på luften? Har du nedsat rejsningsevne? Kan du svare ja til et eller
flere af spørgsmålene, så er dette kursus noget for dig. Du kan med
enkle øvelser lære at fornemme og styrke din bækkenbund. Som sidegevinst får du øget styrke, balance og smidighed til hele kroppen.

OGSÅ FOR MÆND...
HOLDPLAN

GENEREL INFO OG KØBSBETINGELSER SIDE 51

HENSYNTAGENDE MOTION - FOR DIG MED OSTEOPOROSE ELLER GIGT
51801

Ons

kl.12:30-13:45

start d. 26.08

20 mødeg.		

Kr. 1135*		

FV	

Mette Kristensen

HENSYNTAGENDE MOTION FOR SENIORER
51863

Man

kl. 16:30-17:40

start d. 07.09

19 mødeg.		

Kr. 1030*		

SR	

Lars Hesselbæk

51807

Ons

kl. 10:10-11:40

start d. 02.09

19 mødeg.		

Kr. 1295*		

SV	

Lars Hesselbæk

FIBROMYALGI
51819

Man

kl. 14:00-15:15

start d. 07.09

19 mødeg.		

Kr. 1095*		

SV	

Lone Rohde

51820

Tor

kl. 12:30-13:45

start d. 03.09

19 mødeg.		

Kr. 1095*		

FV	

Lone Rohde

MOTION TIL DIG MED OSTEOPOROSE
51805

Man

kl. 11:45-13:15

start d. 31.08

20 mødeg.		

Kr. 1325*		

SV	

Lars Hesselbæk

51803

Man

kl. 13:15-14:45

start d. 31.08

20 mødeg.		

Kr. 1325*		

SV		

Lars Hesselbæk

BEVÆGELSE OG STYRKE TIL OSTEOPOROSERAMTE
51815

Fre

kl. 10:45-12:15

start d. 04.09

19 mødeg.		

Kr. 1295*		

HL	

Mette Tønsberg

start d. 04.09

19 mødeg.		

Kr. 1295*		

FV	

Lars Hesselbæk

19 mødeg.		

Kr. 1295*		

SV	

Lars Hesselbæk

19 mødeg.		

Kr. 1295*		

SV	

Lars Hesselbæk

MOTION TIL DIG MED KOL
51831

Fre

kl. 09:30-11:00

MOTION OG BÆKKENBUNDSTRÆNING FOR MÆND
51837

Tor

kl. 09:00-10:30

start d. 03.09

HENSYNTAGENDE HERREMOTION
51833

Ons

kl. 12:30-14:00

start d. 02.09

FV: FYRKILDEVEJ - SR:STORE RESTRUP - HV: HADSUNDVEJ - SV: STRANDVEJEN - HL: HARALDSLUND

*Reduceret pris forudsætter, at du bor i Aalborg Kommune og er folkepensionist, er mellem 18-25 år eller er studerende på SU.
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TRYGHED I
DIN TRÆNING

GRATIS PERSONLIGT TRÆNINGSPROGRAM

HOS OS FÅR DU
•
•
•
•
•
•

Veluddannede instruktører
Kvalitetsudstyr fra Life Fitness
Målrettet træning for dig
Hold alle ugens dage
Små hold med plads til dig
Socialt fælleskab i træningen

BOOK EN GRATIS PRØVETIME

www.FOKUSFITNESS.dk

PRAKTISK INFO
KONTORTID & TILMELDING

AFMELDING/REFUNDERING

Kontoret på Strandvejen har følgende
åbnings- og telefontider:
Man
10:00 - 15:00
Tir
10:00 - 15:00
Ons
10:00 - 15:00
Tor
10:00 - 17:00
Fre
10:00 - 15:00

Fortryder du din tilmelding, vil vi gerne annullere eller ændre din
tilmelding indtil 10 dage før kursusstart. Dog beregnes et gebyr på
60 kr. Ved framelding mindre end 10 dage før kursusstart refunderes kursusgebyret ikke. Tilmelding til foredrag, rejser og lignende er
bindende og pengene refunderes ikke.

AFLYSNINGER

info@fokus-folkeoplysning.dk
Tlf. 99 30 10 00
Tilmelding foregår via vores hjemmeside:
www.FOKUS-Folkeoplysning.dk,
på tlf. 99 30 10 00 eller i administrationen på Strandvejen 19,
1. sal, 9000 Aalborg.

NEDSAT PRIS

Aalborg Kommune yder tilskud til enkelte målgrupper. Derfor kan
du være berettiget til nedsat pris.
Forudsætningen er, at du bor i Aalborg Kommune, og at du ved
kursusstart kan opfylde mindst én af følgende:
At du er folkepensionist
At du er mellem 18-25 år
At du er studerende og berettiget til SU
At du er kontanthjælpsmodtager*
At du er sygedagpengemodtager*
At du er førtidspensionist*
At du er arbejdsledig og modtager dagpenge*
*For at understøtte projekt ”Bevæg dig for livet” yder Aalborg Kommune yderligere tilskud til disse grupper ved deltagelse i bevægelsestilbud frem til den 1. juni 2022.

Hvis en mødegang bliver aflyst, giver vi besked til deltagerne via
mail og/eller sms. Herudover bliver mødegangen erstattet i slutningen af forløbet. Bemærk kurserne følger skolernes ferier, hvis intet
andet er nævnt.

SPECIALHOLD

Er et særligt tilbud til dig, som har helbredsmæssige problemer og/
eller lettere handicaps f.eks. gigt, rygproblemer m.m. som betyder,
at du har begrænsninger i forhold til at deltage på almindelige hold.

FORBEHOLD

Der tages forbehold for trykfejl, ændring af underviser og undervisningssted samt for aflysninger/forlængelser pga. sygdom el. lign.
Kan et hold ikke etableres, returneres hele kursusgebyret.

GOD STIL!

Måske har vores program mange sider og et farverigt design, men
det er ikke uden omtanke. Programmet her er både FSC-mærket
og Svanemærket.

FIND FOKUS
SV 

Strandvejen 19 - Aalborg

FV

Fyrkildevej 7 - Aalborg Øst

VA 		

HV

Hadsundvej 180 - Aalborg

GM

Garncafe Madsine - Strandvejen 19, ST - Aalborg

TV

Thistedvej 58 - Nørresundby

HL

Haraldslund- Kastetvej 83 - Aalborg

St. Restrup Friskole - Restrup Kærvej 16 - Nibe

VB

Vesterbro 21 - Aalborg

Stolpedalsskolen - Stolpedalsvej 2 - Aalborg

VS

Vesterkærets Skole - Skydebanevej 1 - Aalborg

SR	
ST
SME
HK

Seminarieskolen - Mylius Erichsens Vej 127 - Aalborg
Halkær Kro - Halkærvej 59 - Nibe

GS

VK	

Gistrup Skole - Hadsundvej 406 - Gistrup
Det nye mødested - Valstedvej 29 - 9240 Nibe

Vesterkær Kirke - Skydebanevej 2 - Aalborg

				

I KaffeFair har vi hver måned en ny

FOLKEMENU
med tre retter for
kun 179,-

Menuen er sammensat med nænsom hånd af vores
køkkenledere Jørgen og Thomas.
De har svært ved at skjule deres begejstring over, at vi
prioriterer lokale råvarer, økologi og god dyrevelfærd. Det
er nemlig ren ØF og krølle på halen for både os og vores
gæster, når værdierne er i orden.
#Tid til kvalitet
# Byens Bedste Arbejdsplads

