Horsens Freja og DGI tilbyder

Idræt om dagen
i Vesthallen
Motion og fællesskab for alle mellem 18 og 108
Opstart efterår 2017. Kom og vær med!
Læs mere på www.dgi.dk/201710998005

2

Lidt idræt om dagen
- gør godt!
Den 12. september starter Idræt om dagen i Vesthallen.
Det er for alle, der har tid og lyst til at dele 1½-2 timer
sammen hver tirsdag formiddag.
Hvad er idræt om dagen i Vesthallen?
Vi starter med en god fælles
opvarmning, så vi kommer kroppen
igennem og har det sjovt sammen.
Derefter er der forskellige aktiviteter
man kan vælge mellem. Det kunne fx
være badminton, soft volley,
hockey, hensynstagende aktiviteter o.l.
Kom og fortæl os, hvis du brænder for
en aktivitet, så kan vi lave den sammen.
Bagefter sætter vi os i cafeterieområdet
og hygger os med en gratis kop kaffe og
synger et par sange.
Hvad kræver det?
Kom, som du er. Du behøver ikke noget
særligt udstyr - eller at være i en eller
anden speciel form. Det er tilrettelagt, så
alle kan være med. Vi har fx også
planlagt muligheden for
hensynstagende aktiviteter til dem, der
gerne vil det.
Det er muligt at klæde om i
omklædningsrummene i Vesthallen. Du
er også velkommen til at komme
omklædt.

Du kan have bare tæer eller tage
indendørssko eller gymnastiksko på.
Tilbuddet starter op tirsdag d. 12.
september kl. 9.30- ca. 11.00. De første 3
gange vil tilbuddet være gratis. Efter de
3 uger vil et halvårligt kontingent koste
200kr. Du er ikke forpligtet til at komme
hver gang.
I september måned er der ingen
tilmelding. Du møder bare op i hallen.
Hvis du er interesseret i at læse mere
kan du finde flere informationer på
www.dgi.dk/201710998005.
Vi glæder os til at se dig.
Motion er godt for både krop og sjæl, så
kom og vær med.
Venlig hilsen
Ildsjæle i Horsens Freja ved
Karina Mortensen, Hanne Kildegaard og
Tine Larsen
DGI ved Mette Hjuler og Anja Eggert.

Motion er godt for både krop og sjæl - kom og vær med!
Helbred - motion - udfordring - opvarmning - energi - fleksibelt - samvær - tid - kaffe - sjov

Idræt om dagen
Aktiviteter og kurser er et værdifuldt tilskud til et godt og aktivt liv.
Idræt om dagen giver gode muligheder for at holde sig i gang fysisk og psykisk.
Det giver gode fællesskaber og deltagelse i foreningslivet.
Yderligere information
For yderligere information kan Tine Larsen kontaktes på telefon 6023 1976 eller mail
tineagnes@gmail.com.
Baggrund
I øjeblikket er Idræt om dagen i Vesthallen arrangeret i et samarbejde mellem
Horsens Freja, Danske handicaporganisationer og DGI Sydøstjylland og støttes
økonomisk af Horsens kommune og DGI Sydøstjylland. På sigt oprettes Idræt om
dagen i Vesthallen som en underafdeling af Horsens Freja.
Alle er velkommen
Vi håber at se rigtig mange nye mennesker i hallen.
Kom og prøv om det er noget for dig!

Læs mere på www.dgi.dk/201710998005

