
DEN NÆRE AFTENSKOLE
I GUDUMHOLM

TILMELDING PÅ NORD.AOF.DK SØG PÅ GUDUMHOLM
- ELLER RING PÅ TLF. 72 13 23 01

GLUTENFRI BRØD
Weekendkursus
Dette kursus er for dig, der gerne vil lære at bage glutenfrit brød i 
lige så god kvalitet, som almindeligt brød. Vi lærer om struktur-
metoden til godt, luftigt og smagfuldt brød af naturlige, gluten-
frie, råvarer. På kurset får du masser af hands-on erfaring.

Lør- og søndag den 26. og 27. september, kl. 10:00 - 14:00
Kr. 400 / 335
Gudumholm Skole, Skolekøkken
Lone Jørgensen
Hold. nr. 9119

CHI GONG *
Med Chi Gong træner du din evne til at mærke dig selv, lytte til 
dig selv og din krop. Du styrker din krops selvhelbredende kræf-
ter og du øver dig i at være mere nærværende og til stede i nuet. 
Med andre ord, du får mere energi, et styrket immunforsvar, 
mindre stress og et større overskud i din hverdag. 
Blid og meditativ med fokus på åndedrættet. 
Suppleres med enkelte Tai Chi øvelser.

Mandag kl. 17:00 - 18:30
Start den 7. september
10 gange - Kr. 800 / 670 / 410
Asylgården i salen
Hanna Sofia Larsen
Hold nr. 3192

AFSLAPPENDE MEDITATION *
Et hoved fuld af tanker skal have ro, før det kan se klart. 
På kurset lærer du derfor den helt basale meditationsteknik, 
hvor vi øver os i at være bevidste om vores åndedræt og det at 
være i stilheden. 5-7 minutters daglig praksis vil gøre det nem-
mere for dig at slippe tankemylderet og gøre dig mere bevidst 
om dit velbefindende og du vil blive bedre til at spørge dig selv: 
”Hvordan HAR jeg det?”. Vi indleder hver kursusgang med en 
afslappende guidet meditation.’

Onsdag kl. 19:30 - 20:15
Start den 16. september
8 gange - Kr. 320 / 268 / 164
Asylgården i salen
Aurora Malene Høyer
Hold nr. 3192

STOLEGYMNASTIK
Vi træner atter på stol. Kombinerer øvelser i og 
omkring stolen med øvelser på gulv og med bl.a. 
elastik. En ideel motionsform for dig, der har be-
svær med at bevæge dig rundt eller komme op og 
ned fra gulvet. Og for dig, der ønsker at røre sig, 
også når kræfterne måske ikke rækker så langt. 
Vi afslutter med kaffe, snak og måske en sang.

Tirsdag kl. 10:00 - 11:30
Start  1. september
14 gange – Pris 100/50 kr.
Hanne Stavnshøj
Asylgården, Aagade 26
Hold nr. 3200


