
"Ud af røret" - nye tilbud til seniorer på Christiansbjerg. 

"Ud af røret" både ude og inde er nogle af de mange tilbud for seniorer på Christiansbjerg. 

Kroppen skal nydes, mærkes og bruges hver dag. Med tilbuddet "ud af røret" har du rig mulighed for at 

finde den måde, der passer dig - fra det stille og rolige til noget med gang i.  Udover motion er der IT-

undervisning og akvarel. Aktiviteterne foregår på lokalcentrene Trøjborg, Fuglebakken, Bjerggården og 

Abildgården.  Underviserne kommer fra FO-Aarhus. 

Lige nu er prisen 150 kr. om året for hvert hold du deltager på. Hvert hold består af flere fag, og man kan 

deltage i et eller flere fag. 

Trøjborgholdet består af grøn motion, hverdagsøvelser og kropsvaner samt akvarel.  Alle fag er nye. Grøn 

motion starter ved cafeen i lokalcenter Trøjborg. Bevægeglæden og sanserne stimuleres i Risskov. I samvær 

strækker, styrker og smidiggør deltagerne deres muskler og led. Alt imens sanserne stimuleres og balancen 

trænes. Humøret får en tak opad, når man kommer ud. Efter gåturen med indlagte øvelser samles 

deltagerne i cafeen til afspænding og efterfølgende kaffe/frokost. "Ud af røret" er nemlig også samvær og 

at møde nye mennesker. Ved dårligt vejr bruges lokalcentrets sal til indendørs øvelser.  Hverdagsøvelser og 

kropsvaner er derimod altid inde i salen. Hverdagsmotion som du også kan lave derhjemme, men her får du 

det indarbejdet med fokus på gode vaner og kropsholdning. Bliver du inspireret af at komme ud, har du alle 

muligheder for at få det ned på papir ved at gå til akvarel med underviser Birgitte Thruesen. 

Fuglebakken og Bjerggårdenholdet består af Grøn motion (Botanisk Have) og motionshold på Fuglebakken. 

Træningshold på Bjerggården og som noget helt nyt Zumba Gold: motion forklædt som danseglæde med 

skønne latinske rytmer. Underviser Malene Grønne, certificeret Zumbaunderviser. 

De 2 hold starter op med nogle af fagene den 11.september. Du kan sagtens komme med selvom holdene 

er i gang.  

Også på Abildgården og Kernehuset er der aktiviteter, men disse har kørt i nogle år. 

 Abildgårdholdet har IT-undervisning på forskellige niveauer og træningshold. Underviser er fysioterapeut 

Kasper Loft.  

Kernehuset har motionshold og IT-undervisning også med Kasper Loft. 

Yderligere oplysninger: 

På lokalcentrene: hent folder, se opslag eller hjemmeside 

FO-Aarhus: hent folder, mail til Jette Bach på jb@fo-aarhus.dk 

htpp://www.senioraktiviteter.dk/andre-aktuelle-tilbudnyheder/  

"Ud af Røret" startede for ca. 3 år siden. Det er et sundheds- og trivselsfremmende  projekt til fremme af 

motion, samvær og netværksdannelse med udgangspunkt i lokalcentrene. Ønsket er at lokalcentrene åbnes 

op for alle byens seniorer.  

Skribent: Underviser Vibeke Mikkelsen, psykomotorisk terapeut (grøn motion samt hverdagsøvelser og 

kropsvaner), FO-Aarhus, vim@foaarhus.dk, 60186820 

  



 

tekst til foto: Skovens egne redskaber bruges 

Op og ned på tå hver dag 

 



Hverdagsøvelse i køkkenet

 

  



 

Find bevægeglæden frem 


