EFTERÅRSPROGRAM 2020
Fælles Fritid - din lokale dag-/aftenskole i Beder, Malling og Ajstrup
LITTERATUR

HISTORIE & KUNSTHISTORIE

Formålet med litteraturhøjskolen er at mødes og
samtale om og blive klogere på livet og os selv gennem
læsning af klassisk og moderne litteratur. At læse en
god roman eller novelle, og derefter have en samtale
med andre om den, beriger og giver nye erkendelser.
Det er ikke sikkert, du kan bruge dem i dit liv, men
kunsten og læseoplevelsen har en stor værdi i sig selv.
I løbet af de 12 gange, vi mødes i efteråret 2020 vil vi
primært læse ældre og ny nordisk litteratur. Nordisk
litteratur blomstrer i disse år, og det har den faktisk
gjort længe. Derfor tager vi fat i både nye og ældre nordiske forfattere. Vi vil komme omkring forfattere som
Maren Uthaug, Linn Ullmann, Ingmar Bergmann, Audur
Olafsdottir, Lars Saabye, N.M. Aidt, Kirsten Thorup, Tarjei Vesaas, Iben Mondrup, Stine Pilgaard, Dy Plambeck
– men vi vil også inddrage nogle store udenlandske
forfattere som Paul Auster, John Williams, Stefan Zweig,
Milan Kundera, Rachel Cusk, Karel Capek, Vladimir Nobokov.
30 lektioner (12 mødegange) Kr. 855/705*
			
Jordbrugets Udd. Center
NYT
On 19.00-21.30 Start 9/9
Hans Oluf Schou
Malling Plejehjem
To 13.30-16.00 Start 10/9
Hans Oluf Schou
Fr 09.30-12.00 Start 11/9
Hans Oluf Schou

FILOSOFI & LITTERATUR
NYT

HISTORIE - VESTEN – 1965 TIL I DAG
60’ernes højkonjunktur skabte en hidtil uset levestandard i Vesten, og kulturen sprængte alle grænser.
Kunsten kom ud på gaden og ungdomsoprøret udfordrede autoriteterne. Men efter oliekrisen i 1973-74 kom
velfærdsstaten i krise. Liberalismen og de borgerlige
dyder vandt terræn. Kunstnerne ville nu især skabe
værker for kunstens egen skyld.
I ”det andet Europa”, Østeuropa, kvalte Sovjetunionen
alle forsøg på frigørelse. Dog faldt det sovjetiske imperium sammen sidst i 1980’erne.
IT- revolutionen har siden 1990 fundamentalt ændret
vores hverdag, og kunstnerne benytter sig af teknologiens nye muligheder. Samtidig rykker verden uden for
Vesten tættere på.
24 lektioner (12 gange) Kr. 720/600*
Ti 10.15-12.15 Start 8/9

Malling Plejehjem
Kai Otto v. Barner

KUNSTEN OG HISTORIEN I VESTEN – FRA 1960’ERNE TIL I DAG.
I 1960’ernes velstandssamfund var åbenheden stor. Kunstnerne udfordrede selve begrebet kunst, og ungdomsoprøret
kom på alles læber. Politiske emner som maj 1968 og Vietnamkrigen kom ind i malerkunst og skulptur. Men efter oliekrisen i 1973-74 vendte stemningen i det politiske liv og i
kunsten. Nogle kunstnere lod sig inspirere af de gamle mestre.
”De unge vilde” blev til gengæld en ny avantgarde, som var
præget af atomtruslen og den kolde krig. I Tyskland tog flere
malere et opgør med landets historie.
Den ny teknologi gav især fra 1990’erne kunstnerne et væld
af muligheder og resulterede i installationer i lys, lyd, film og
videoer samt store bygningsværker i stål og glas. Samtidig
blev den vestlige verdens publikum for alvor præsenteret for
andre verdensdeles kunst.
24 lektioner (12 gange) Kr. 720/600*
To 10.15-12.15 Start 10/9

Malling Plejehjem
Kai Otto v. Barner

LIGE TIL
AT
TAGE UD

AARHUSEGNENS HISTORIE
NYT

Kom og hør mere om den egn vi bor i. Området byder
på masser af historie og arkitektur, landsbyer, oldtidsminder, kirker og herregårde – samt naturligvis selve
købstaden Aarhus. Vi vil beskæftige os med kirker
og klostre, byhuse og virksomheder samt med byens
indbyggere, borgmestre, købmænd og jævne folk. Desuden vil vi kigge på byens opland mod syd, herunder
naturligvis Malling og Beder, som er gamle landsbyer,
hvis oprindelse ligger langt tilbage. Kirken i Malling
er med sin befæstede kirkegård i særklasse, og Danmarks ældste slægtsgård var en bondegård i Malling.
24 lektioner (12 gange) Kr. 720/600*
On 13.00-15.00 Start 9/9

Beder Sognegård
Steen Ivan Hansen

MALLING BY FØR & NU
NYT WEEK
END

MALERVÆRKSTED

K.E. Løgstrup
Gennem fire onsdage tegner vi et omrids af filosoffen
og teologen Løgstrups verdensbillede - med fokus på
især udviklingen af hans etiske synspunkter og fundering.
Vi vil læse og præsentere korte uddrag af tekster.
Begreber som den etiske fordring, de suveræne livsytringer og ophav og omgivelser, skabelsesfilosofi og
eksistens vil være i centrum. Opgøret med såvel Kant
og kantianistisk erkendelsesfilosofi og Kierkegaards
eksistentialisme vil også blive berørt.

MALERI FOR BEGYNDERE OG FORTSÆTTERE
At male er at leve. Begynderen får måske ikke malet
mange billeder, men får til gengæld en solid grundviden om billedets tekstur, farvelære og komposition. Og
masser af øvelse. Fortsætteren har mere brug for at
finde sine egne ben, at prøve noget andet, at få hjælp
til at gøre billedet helt færdigt eller bare at have ro til at
fordybe sig i maleriet 3 timer om ugen. Vi har opvarmning nogle gange, billedgennemgang nogle gange,
næsten altid foredrag i pausen. Akryl/akvarel/tegning.

Malling har en lang historie, og mange gader og huse
har en historie at fortælle. Udviklingen sætter i øjeblikket sit præg på byen – huse rives ned og erstattes
af nye og marker bebygges. Selvom indbyggerantallet
stiger kraftigt, har mange af de eksisterende butikker
udfordringer.
Tag med på denne vandring gennem byen, hvor hovedvægten lægges på Bredgade og de tilstødende gader.
Vi vil se på en mængde bygninger og tale om livet nu
og tidligere - engang rummede Malling flere end 30
forretninger! Vandreturen vil være på ca. to kilometer.

14 Lektioner (4 gang) Kr. 405/340* Jordbrugets Udd. Center
On 9.30-12.30 Start 9/9
Jan Vengsgaard

33 lektioner (11 gange) Kr. 1010
Ti 19.00-21.40 Start 8/9

2 Lektioner (1 gang) Kr. 125/105* Mødested oplyses senere
Lø 14.00-16.00 Start 19/9
Steen Ivan Hansen

Beder skole
Pernille Ravn

SYNING

PILEFLET

WEEK
END

MINDFUL VANDRING

PILEFLET FOR BEGYNDERE
Flet din egen kurv. Få lært de grundlæggende teknikker
i at flette med pil. Oplev et af naturens egne materialer
og hvad det kan bruges til. Det er kun fantasien, som
sætter grænser. Hør om høst, opbevaring og iblødlægning af pil. Materialeudgift, ca. 200 kr. betales direkte
til underviseren.
Hvis du har lyst til at sy tøj til dig selv og familien, så
deltag i Fælles Fritids syværksted. Holdet er for alle
uanset forudsætninger. Vi kan arbejde ud fra dine
mønstre og i fællesskab designe netop din ide, så du
får bukser, skjorte, kjole og frakke, lige som du ønsker.
Du skal selv medbringe symaskine samt alm. sygrej.

15 lektioner (2 gange) Kr. 750/675* Jordbrugets Udd. Center
Lø 9.00-16.00 + Sø 9.00-15.00 Dato 3/10-4/10 Hanne Bols

24 lektioner (6 gange) Kr. 1080/960* Jordbrugets Udd. Center
Ma 18.00-21.15 Start 7/9
Birgit Christensen
To 9.45-13.15 Start 10/9
Birgit Christensen

NYT

STRIK & HÆKLING

PILEFLET - FLET TIL JUL
Julepynt i pil - På kurset fletter vi små og store hjerter,
stjerner, kranse, kræmmerhuse i naturmaterialet pil.
Alle kan være med - kræver intet tidligere kendskab
til pileflet.
9 lektioner (1 gang) Kr. 450/405*
Lø 9.00-17.00 Dato 14/11

Har du aldrig lært at strikke eller hækle, eller vil du
have det genopfrisket og blive bedre til det, så er dette
hold noget for dig.
Du får hjælp til teknikker, montering og opskriftsforståelse, så du kan give dig i kast med mange forskellige projekter. Vi arbejder individuelt ud fra dine
ønsker, så du får mest muligt ud af kurset.
Vi starter hver gang med at lære en ny teknik.
Tag gerne dit strikke/hækleprojekt med.
Er du nybegynder har vi strikkepinde og hæklenåle
samt garn, så du kan lave forskellige strikke- eller
hækleprøver.
24 lektioner (8 gange) Kr. 1080
To 19.00-21.30 Start 17/9

Jordbrugets Udd. Center
Litha Jensen

MALLING BIG BAND
Hver tirsdag aften mødes ca. 14 glade musikere for at
spille rytmisk musik i bigband-traditionen. Malling Big
Band består af blæsere og rytmegruppe, og vi spiller
primært jazz - både ældre og mere moderne, men vi
groover også i funky numre og nyder danselysten latin.
Alt sammen på øvet niveau. Vi spiller mest efter noder,
men øver også improvisation i fællesskab og får øvet
solospil. Der er plads til at alle, uanset improvisations-kundskaber.

Tag med på denne stillevandring og nyd en efterårsaften eller en vinteraften i de smukke omgivelser omkring Moesgård skov. Vi kommer til at gå ca. 5 km i
et roligt tempo med stop og pauser undervejs, samt
perioder med stilhed. Her bliver du guidet igennem forskellige mindfulnessøvelser, så du får en oplevelse af,
hvordan det er at hvile sin bevidsthed ved åndedrættet,
i kroppen og alle sanserne med inspiration fra naturen.
Kom i tøj der passer til vejret, medbring evt. vand og
mad samt et liggeunderlag at sidde på.
3 lektioner (1 gang) Kr. 140
Ma 17.00-19.30 Start 14/9
Sø 10.00-12.00 Start 10/1

Mariendal strand
Celinah M. Jakobsen
Celinah M. Jakobsen

HAVENS NÆRENDE URTER/UKRUDT

Jordbrugets Udd. Center
Hanne Bols

WEEK
END

KVINDEKORET ENGLEVILD

Englevild tager udfordringen op fra de mange fine
udgivelser i tiden og synger sange af f.eks. Anne Linnet, Phillip Faber og Janne Mark. Vi sætter fokus på
arbejdet med åndedræt, klang, udtryk og kommer i
det hele taget vidt omkring i korsangens univers. Ved
vore koncerter samarbejder vi med dygtige musikere.
Nodelæsning er ikke et krav, men selvfølgelig en fordel.
38 lektioner (15 gange) Kr. 990
On 19.00-21.15 Start 9/9

Beder Skole
Winni Kilsgaard

Kunne du tænke dig at gøre brug af naturens urter?
På denne workshop lærer du, hvordan du på en nem
måde kan bruge urter til at styrke din og familiens
sundhed. Vi tager kurven under armen og går i have
og krat og finder de urter, årstiden byder os. Undervejs
taler vi om, hvilke egenskaber urterne har og indsamler
dem, vi skal bruge til at arbejde med.
5 lektioner (1 gang) Kr. 175
Sø 10.00-14.00 Start 16/8

Jordbrugets Udd. Center
Maya Enevoldsen Rahr

SQUARE DANCE

Bandet er næsten et fuldtalligt bigband, dog mangler
vi pt. to basunister og en percussionist. Hvis du ønsker
yderligere oplysninger kontakt bandets dirigent, Olga
Witte tlf. 5192 7043 eller pr. mail: olgawitte@gmail.com

Er du glad for at synge, giver Cantabile koret dig
mulighed for at synge sammen med andre, at lære nyt
og at blive udfordret. Vi er en flok kvinder og mænd i
den mere modne alder, der synger sange i forskellige
stilarter, og så ser vi frem til at tage den nye udgave af
Højskolesangbogen i brug. I koret vil du møde masser
af sangglæde og et seriøst fællesskab om sangen.
Koret er åbent for alle.

Kom og prøv om square dance er noget for dig. Første
aften 15/9 er der åbent hus kl. 19.15–21.00.
Traditionel square dance - dvs. amerikansk folkedans
- er festligt og fornøjeligt, og det er ikke særlig svært.
Trinene er ganske enkle, men der er fart over feltet,
så man skal kunne lide at bevæge sig lidt kvikt til livlig musik. Der undervises i kreds-, række- og kvadrilledanse (squares) til amerikansk folke-musik på
bånd. Man danser i helt almindeligt tøj og sko med lave
hæle, husk at have noget til at drikke til pausen. Par
og enlige er lige velkomne, man danser alligevel med
mange forskellige i løbet af en aften.

42 lektioner (12 gange+1 gang á 6 lek.) Kr. 1260 Beder Skole
Ti 19.00-21.45 Start 25/8
Olga Witte

39 lektioner (13 gange) Kr. 740
To 19.00-21.30 Start 10/9

42 lektioner (21 gange) Kr. 965
Ti 19.15-21.00 Start 15/9

CANTABILE-KORET

Beder Skole
Winni Kilsgaard

Beder Skole
Else Bach Nielsen

RESTORATIV YOGA

FEMININ YOGA & TROMMEREJSE

Restorative yoga også kaldet genopbyggende yoga er
primært liggende, hvilende stillinger, hvor kroppen understøttes af puder, pøller og tæpper i en dyb afspænding
på omkring 10 min i hver stilling. Herved beroliges
nervesystemet således at du trygt kan slippe evt. muskelspændinger og -kontrol. Yoga i hvile er til gavn for hele
kroppen både fysisk og mentalt.
Restorativ Yoga er for alle. MAX 8 deltagere.
2,67 lektioner (1 gang) Kr. 215/200*
Malling Plejehjem
Det er muligt at tilmelde sig til flere hold
Lø 10.00-12.00 Dato 3/10
Lotte Fosnæs
Sø 14.00-16.00 Dato 4/10
Lotte Fosnæs
Lø 10.00-12.00 Dato 17/10
Lotte Fosnæs
Sø 14.00-16.00 Dato 18/10
Lotte Fosnæs
Lø 10.00-12.00 Dato 7/11
Lotte Fosnæs
Sø 14.00-16.00 Dato 8/11
Lotte Fosnæs
Lø 10.00-12.00 Dato 21/11
Lotte Fosnæs
Sø 14.00-16.00 Dato 22/11
Lotte Fosnæs

PRANAYAMA & MEDITATION
WEEK
END

Our journey will start with breathing exercises which will
oxygenate more the brain and the body. The combination
between Hatha based postures, breathing, Pranayama
and healing meditation helps you reestablish the connection with the 5 elements. The workshops are helping
you to bring more balance and awareness into your life.
10 lektioner (5 gange) Kr. 600/550*
Sø 10.00-11.30 6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 4/10

Eskegården
Parvati

BODY-BALANCE
WEEK
END

NYT

WEEK
END

Igennem dyb vejrtrækning, blid fordybelsesyoga og
meditation skabes der fornyet flow og energistrømning,
der understøtter frigivelse af spændinger, bekymringer
og hjælper dig med at give slip på det, der ikke længere
tjener dig. Vi afrunder med en behagelig, afslappende
og healende trommerejse, hvor du vil blive taget med
på en drømmerejse i dit eget indre landskab. Her går
vi dybere ind og etablerer kontakten til det feminine.
4 lektioner (1 gange) Kr. 220/200*
Sø 13.00-16.00 Start 1/11

Eskegården
Maya Enevoldsen Rahr

FOR MÆND

NYT
BODY-BALANCE FOR MÆND
Er du MAND og er du blevet træt af at være den eneste
af dit køn på et hold? Er øvelserne for blide til dig, eller
savner du bare en mere MASKULIN ENERGI i din yoga/
træningpraksis, så er Body-balance lige noget for dig.
Kris er uddannet trænings-instruktør, yoga-instruktør
og kropsterapeut og bruger alle tre elementer i træningen for at hjælpe kursisterne til at få styrke og smidighed i kroppen og ro i sindet.
Træningen, der bygger på Body-SDS med elementer fra
Yoga og med fokus på vejrtrækningen, er designet til
det MODERNE menneske, der har et stillesiddende job
og mangler bevægelse i hverdagen.
Træningen virker FOREBYGGENDE, SMIDDIGGØRENDE
og STYRKENDE, og alle kan være med.
12 lektioner (6 gange) Kr. 370
Jordbrugets Udd. Center
RETTET
Ti 18.00-19.30 Start 8/9
Kris Andersen
Ti 18.00-19.30 Start 10/11
Kris Andersen

PILATES FOR MÆND NYT
Det er vigtigt for mig at inspirere folk igennem min
træning til at komme tilbage til deres KROP og få RO
i sindet. Grundstrukturen er fra Body-SDS, som meget
systematisk og grundigt gennemarbejder alle dine LED,
MUSKELGRUPPER og ORGANER.
Jeg har også taget elementer fra YOGAEN ind i træningen for at smidiggøre dine muskler, så de bliver lange,
bløde men stærke.
GRATIS INTRO - TILMELDING NØDVENDIG
Lø 10.00-11.30 5/9 Kris Andersen
12 lektioner (6 gange) Kr. 600/550*
Lø 10.00-11.30 12,19,26 sep. 24,31 okt.
Lø 10.00-11.30 7,21,28 nov. + 5,19 dec.

Eskegården
Eskegården
Kris Andersen
Kris Andersen

MORGENMEDITATION

På dette hold vil du blive introduceret til mindfulness
og få redskaber og øvelser, som kan give dig mere ro,
nærvær og balance. Øvelser du vil kunne tage med dig
og bruge i din hverdag. Vi kommer blandt andet til at
praktisere forskellige mindfulness-meditationer med
fokus på åndedrættet og kroppen samt enkle øvelser.
18 lektioner (14 gange) Kr. 710/620*
On 9.00-10.00 Start 9/9

Beder Sognegård
Celinah M. Jakobsen

MINDFULNESS
Vil du være bedre til stresshåndtering i hverdagen og
lære at afspænde både krop og sind, så er et kursus i
mindfulness lige noget for dig. På dette hold fokuserer
vi på åndedræt, krop og lette øvelser, der kan give dig
ro og energi på samme tid. Holdet er både for begyndere og let øvede. Vi afslutter med afspændingsøvelser
på gulvet. Kom i tøj du kan bevæge dig i og medbring
yogamåtte og et tæppe.
16 lektioner (8 gange) Kr. 560
On 17.00-19.00 Start 9/9
On 17.00-19.00 Start 11/11

Jordbrugets Udd. Center
Birgit Christensen
Birgit Christensen

AFTENMEDITATION
Har du lyst til at meditere sammen med andre. Vil du
gerne vide og opleve, hvad meditation kan gøre for dig,
og hvordan du får gang i din praksis. Du behøver ikke at
have erfaringer med meditation, du bliver guidet gennem
hver gang. Sæt dagens begivenheder på pause og tillad
dig selv et roligt rum, med nærvær, stilhed og væren.
16 lektioner (8 gange) Kr. 530
On 19.15-20.15 9/9
On 19.15-20.15 11/11

Jordbrugets Udd. Center
Birgit Christensen
Birgit Christensen

SMART TRÆNING

Mindful træning med Pilates og afspænding. På dette
hold - kun for mænd - arbejdes hele kroppen igennem i et stille og roligt tempo. Musklerne styrkes,
leddene stabiliseres, kroppen strækkes igennem, så
musklerne bliver lange og smidige. Træningen foregår
såvel stående som liggende på måtte. Der arbejdes på
at øge kropsbevidstheden og rette opmærksomheden
indad. Der vil indgå åndedrætsøvelser. Vi afslutter med
en guidet afspænding. Alle kan være med, også nybegyndere er velkomne. Træningen foregår i en hyggelig
og afslappet atmosfære. Medbring tæppe og en lille
pude.

SMART træning er en træningsform, hvor man træner
hjernen via fysiske øvelser. Det handler om at blive
bedre til at huske og blive bedre til at tage beslutninger
og holde fokus. Du får trænet din motorik og balance.
Det er en sjov og lærende træning, hvor der er fokus på
at sætte logiske, motoriske og sensoriske momenter i
spil samtidig. Træningen foregår med et smil på læben i
en social, lærende og legende atmosfære.
SMART træning fremmer dannelsen af nye forbindelser mellem hjerneceller. Vi afslutter med afspænding.
Målgruppe +55 år.

38 lektioner (19 gange) Kr. 1160/970*
To 12.30-14.00 Start 3/9

24 lektioner (12gange) Kr. 730,-/610,-*
Ma 13.00-14.30 Start 7/9

Malling Plejehjem
Jette Bjørnholdt

Malling Plejehjem
Jette Bjørnholdt

KINESISK KUNG FU

NYT

FUNKTIONEL YOGA
Funktionel Yoga tager sit afsæt i Bowspring-metoden.
Det er en dynamisk yoga- og træningsform, som kombinerer nærvær og opmærksomhed med funktionel
kropsholdning.
I træningen bevæger vi os langsomt men intenst. Hele
kroppen samarbejder i alle bevægelser, og på den
måde re-programmerer vi ikke kun muskler og led,
men også bindevæv/fascia, nervesystem og åndedræt.
32 lektioner (16 gange) Kr. 975
Ti 17.30-19.00 Start 1/9

I vesten kender vi kung fu som en kampsport – det er
det også. Men det er meget mere. Der skelnes mellem
ydre og indre kung fu, men disse er dybt forbundne.
Ydre kung fu kan være spektakulære kampserier eller
selvforsvar. Indre kung fu kan være tai chi, qi gong
og mei hua. Når man dyrker kung fu, forbedrer man
sin smidighed, styrke, koncentration og sit helbred. I
undervisningen viser Mikkel bevægelsesmønstre og
kursisterne kopierer, hver på sit niveau. Alle kan deltage. I pausen fortæller Mikkel om kung fu og kinesisk
medicin.

Eskegården
Katrine Olsen

BRUG FOR HJÆLP? RING!
ELEMENTAL YOGA

GRATIS INTRO - TILMELDING NØDVENDIG
Ma 16.45-18.45 Start 14/9

Mikkel Bello

26 lektioner (10 gange) Kr. 935
Ma 16.45-18.45 Start 21/9

Engkærgårdsalle, Malling
Mikkel Bello

PILATES FOR ALLE NYT
Mindful træning med Pilates og afspænding. På dette
hold arbejdes hele kroppen igennem i et stille og roligt
tempo. Musklerne styrkes, leddene stabiliseres, kroppen strækkes igennem, så musklerne bliver lange og
smidige. Træningen foregår såvel stående som liggende på måtte. Der arbejdes på at øge kropsbevidstheden
og rette opmærksomheden indad. Der vil indgå åndedrætsøvelser. Vi afslutter med afspænding. Alle kan
være med. Træningen foregår i en hyggelig og afslappet
atmosfære. Medbring yogamåtte og tæppe.
38 lektioner (19 gange) Kr. 1100/920*
On 12.45-14.15 Start 2/9

Elemental Yoga is a profound and simple practice that
helps you bring balance between body, mind and soul.
This is a yin class and we are going gently and deeply
into postures learning how to listen to the language of
our bodies. Every class is different and the postures are
representative for each element.
32 lektioner (16 gange) Kr. 975
Ti 18.00-19.30 Start 8/9

Jordbrugets Udd. Center
Parvati

DYNAMISK YOGA

Eskegården
Jette Bjørnholdt

YOGA MOD STRESS
Yoga for stressramte er for dig, som føler dig stresset
eller måske er sygemeldt som følge af det. Når vi
er stressede, er nervesystemet i ubalance, hvilket
blandt andet er med til at give indre uro, muskelspændinger og søvnbesvær. Vi arbejder med at
berolige og genskabe balancen i nervesystemet
gennem blandt andet blide yogaøvelser, enkle meditationer, selvmassage og guidede afspændinger. Du vil
få redskaber, du kan tage med dig og bruge i din hverdag. Redskaber, som kan give dig mere overskud og få
dig tilbage på sporet.

Dynamisk yoga er en flydende blanding af hatha, vinyasa og kundalini yoga, hvor vi vil arbejde med styrke
og balance igennem flows og vejrtrækningsøvelser.
Gennem gentagende bevægelsessekvenser (ullolaer)
og samspillet med åndedrættet styrkes kropsbevidstheden, sanseligheden, og der skabes et rum hvor du
kan være fuldt tilstede i dig selv.

32 lektioner (16 gange) Kr. 1150/990*
Beder Sognegård
On 10.30-12.00 Start 9/9
Celinah M. Jakobsen
On 13.00-14.30 Start 9/9
Celinah M. Jakobsen

32 lektioner (16 gange) Kr. 975
Ti 19.30-21.00 Start 1/9
Sø 19.30-21.00 Start 6/9 NYT

Eskegården
Maya Enevoldsen Rahr
Maya Enevoldsen Rahr

YOGA FOR ALLE

Målet med at dyrke yoga er at opnå en sund og harmonisk krop og et sind i naturlig balance. Vi laver forskellige yogastillinger, åndedrætsøvelser og afslutter med
afspænding. Øvelserne styrker svage muskler og udspænder de muskelgrupper, der har tendens til at blive
for stramme. Alt foregår i et roligt tempo, så du har tid
til at lytte til din krop undervejs og derved opnå større
koncentration og kropsforståelse.
Alle kan være med, uanset smidighed, småskavanker
og yogaerfaring.
27 lektioner (16 gange) Kr. 815/680*
Ma 16.00-17.15 Start 7/9
Ma 17.30-18.45 Start 7/9
To 16.30-17.45 Start 10/9
To 17.55-19.10 Start 10/9

Eskegården
Lotte Fosnæs
Lotte Fosnæs
Celinah M. Jakobsen
Celinah M. Jakobsen

32 lektioner (16 gange) Kr. 930/770*
Fr 9.30-11.00 Start 4/9

Malling Plejehjem
Lotte Fosnæs

Pris: Kr. 1710/1430* 56 lekt. (28 gange) Beder Sognegård
Ma 9.00-10.30 start 31/8
Katrine Olsen
Ma 10.45-12.15 start 31/8
Katrine Olsen
To 9.30-11.00 start 3/9
Maya Enevoldsen Rahr
Pris: Kr. 1710/1430* 56 lekt. (28 gange) Malling Plejehjem
Ma 8.30-10.00 start 31/8
Laila Elisabeth
Ma 10.15-10.45 start 31/8
Laila Elisabeth
Ma 12.30-14.00 start 31/8
Laila Elisabeth

KONTAKTOPLYSNINGER
FÆLLES FRITID
Mail: faellesfritid@fora.dk
www.fællesfritid.dk
Tlf. 5224 3626 Mandag + onsdag kl. 14.00 - 16.00
NB. FERIELUKKET uge 42 + 19/12 2020- 3/1 2021
TILMELDING
Al tilmelding og betaling foregår via aftenskolens
hjemmeside www.fællesfritid.dk
TILSKUD (*)
Reducerede tilskudspriser gives til arbejdsledige,
efterlønsmodtagere, pensionister og studerende
med bopæl i Aarhus Kommune før kl. 18.00.
Tilskud kan fås til max. 9 timer pr. uge.
FACEBOOK
Find Fælles Fritid på Facebook. Vælg "Synes godt
om" og slå Notifikationer til, så vil du fremover på
din egen Facebookside få besked, når aftenskolen lægger nyheder ud.

FÆLLES
FRITID
Din lokale dag- aftenskole
Beder · Malling · Ajstrup

