
 
 

Vi vil være den sunde by i Assens Kommune 

Foreninger i Aarup og Aarup Lokalråd har iværksat et initiativ, der skal 

hjælpe borgere til en mere aktivt og dermed mere sund livsstil. 

Fokus er både på mental og fysisk sundhed – fællesskab, kost, motion 

og bevægelse. 

 

Se her, hvad du kan deltage i – efteråret 2018: 

Aktivitet Udbyder Tema Side 

Walk and Talk SUND i Balance Snak og let motion 2 
Aktivitetsdag Plejecenteret Holmely Hyggeligt samvær 2 
Foredrag - Aktiv 
graviditet og sund barsel 

FEMALE Health Academy Graviditet og barsel 3 

Løbeklub Aarup Løbeklub Motion og fællesskab 4 
Fodbold Aarup Fodboldklub Sport og fællesskab 5 
Håndbold Aarup Håndboldklub Sport og fællesskab 6 
Krolf Skydebjerg Krolfklub Motion og fællesskab 7 

Julemærkemærkemarch 
”Den lokale julemærkegruppe” 
att. Winnie Damgaard 

Let motion og 
fællesskab 

7 

Foredrag – smerte Smertevidenskab.dk Forståelse af smerter 8 

Gymnastik AB Gymnastik 
Gymnastik og 
fællesskab 

9 

Koncerter Musik På Industrien Musik og fællesskab 10 
Terapi Spangsbøg Supervision og terapi Trivsel 11 
Spejder Aarup Spejderne Leg, natur og 

fællesskab 
12 

Kost & motion Assens Kommune Sundhed 12 
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Walk and talk 
7 km – 7 emner 

Kom og få frisk luft imens sjove og aktuelle emner vendes med personer du måske/måske ikke 
kender. Vi kommer til at gå i et tempo, hvor alle kan være med. 

Vi slutter turen af med kaffe og lidt sødt til alle de trængende snakketøjer. 
 
 

Lørdag d. 8. september 
Kl. 09.30 

Mødested: på den store parkeringsplads ude foran Aarupskolen 
Gratis tilmelding på SMS til 20 47 13 69 

s.u. senest d. 1. september 
 

Jeg glæder mig til vi ses  
Karina Jakobsen 

Indehaver af: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plejecenteret Holmely 
 

Aktivitetsdag den 4. september på Holmely 
 
Alle beboerne deltager i forskellige aktiviteter med efterfølgende æggekage og snaps. 
 
Aktiviteterne består bl.a. af: keglespil, ballonspidning, dåsekast, fiskedam og flere forskellige 
mindre aktiviteter.  
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Aktiv Graviditet og Sund Barsel 
 

Gravide og nybagte mødre modtager et væld af informationer om hvordan de giver sig selv og 
baby den bedste start på livet når det kommer til sundhed. Disse informationer kan en være 
jungle at finde rundt i og er ofte modstridende, hvilket kan skabe forvirring og utryghed hos 

den enkelte kvinde.  
 

Jeg vil på denne aften klarlægge hvordan du mest hensigtsmæssigt forholder dig til din egen 
og dit barns sundhed under og efter graviditet, adressere nogle af de mest almindelige myter 

indenfor kost, fysisk aktivitet og generel trivsel, således at du kan fokusere på at skabe de 
bedste rammer for dig og din (kommende) baby. 

 
Er du mor? Gravid? Arbejder du med gravide eller planlægger i at få børn?  

Så er dette en aften du ikke vil gå glip af!  
 

Kom og mød ligesindede, få en sludder og kom med i vores gruppe af gravide og barslende 
kvinder der alle ønsker at optimere deres sundhed – alt sammen helt gratis.  

 
Information om foredragsholder 

Gitte Boesen har forsket i bækkenløsning hos danske kvinder og er udannet Master i 
Folkesundhed, hvor hun har specialiseret sig indenfor kvinders sundhed. Hun er mor til to og 
blev under sin første graviditet frustreret over den information hun modtog i forhold til fysisk 

aktivitet, kost, trivsel og smerter, hvorfor hun valgte at specialisere sig indenfor dette felt.  
I dag er hun international foredragsholder, personlig træner og kostvejleder, der dagligt 
hjælper kvinder med at opnå deres mål typisk i form af vægttab, øget muskelmasse og 

opstramning. Klientellet er primært kvinder der ønsker at bevare eller forbedre deres sundhed 
under og efter graviditet samt at komme eventuelle smerter til livs.  

 
Torsdag d. 1. November 2018 kl 18.30 – 20.30 

 
Gratis tilmelding på sms 51354355 eller mail gitte@femalehealthacademy.dk 

Lokalitet i Aarup vil senere blive offentliggjort via besked til tilmeldte deltagere. 
 
 

 

mailto:gitte@femalehealthacademy.dk
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Årup Løbeklub 
Mødested: Stadionvej 13 i Årup 

 
 
 
 

Vi har hold for alle. Løbe-løbe/gå og gå hold 
 

Træning: 
tirsdag kl. 17.30 
torsdag kl. 19.00 
søndag kl 10.00 

 
Vores mål er: Styrke fællesskabet, dyrke motion og nyde den skønne natur 

 
 
 

 
 
 

Familieløb 23.09 
Vintercup 7.oktober 

Træningsaften i samarbejde med DGI 
Sidst i oktober 

 
 
 
 
 

  

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://comeanddance.dk/wp-content/uploads/2015/09/l%C3%B8bere1.jpg&imgrefurl=http://comeanddance.dk/obs-vores-opvisning-er-flyttet-til-broenden/&docid=6Sa782XZDvU4-M&tbnid=kMJ13TdcTd2enM:&vet=1&w=1000&h=500&bih=508&biw=1080&ved=2ahUKEwjgh9CGrIfcAhVL2aQKHWrrASAQxiAoA3oECAEQFA&iact=c&ictx=1
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Aarup BK Fodbold 
 

Aarup Boldklubs fodboldafdeling støtter også op om projekt ”Sund i Aarup”, hvor vi kan 
tilbyde både det sportslige og det sociale på og udenfor banen.  
Fodboldafdelingens formål er, at fremme og fastholde fodboldspillet i Aarup og det naturlige 
opland, gennem tilbud til alle aldersgrupper for begge køn.  
 
Nedenfor kan ses træningstider for nuværende hold i fodboldklubben, hvor alle kan prøve at 
spille med gratis de første 14 dage. 

 
Læs mere omkring træningssteder, kontaktoplysninger til trænere mv., indmeldelse på 
nedenstående sider,  
 
Aarup Boldklub – Fodbolds hjemmeside - www.fodboldaarupboldklub.dk 

Aarup Boldklub – Fodbolds facebookside – ”Aarup Boldklub – Fodbold” 
Aarup Boldklub – Fodbolds fyrværkeriside – ”Aarup Boldklubs Fyrværkerisalg” 
 
Håber vi ses på fodboldbanerne! 

 
 
 
 

http://www.fodboldaarupboldklub.dk/
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Aarup BK Håndbold   
 
 
 
I forbindelse med projekt ”Sund i Aarup” er der nedenfor listet vore tilbud i håndboldklubben 
som vi tilbyder hen over vores sæson. 
 
Vi er rummelig social klub, der sætter prioritere samvær og kvalificeret træning højt. Man har 
altid lov til at komme og prøve gratis. 
  
- "Trille og Trolle" - forældre/barn håndbold for de mindste (2-5 år) -  
- U5, U6, U7 og U8 
- U10 drenge og piger 
- U12 drenge og piger 
- U14 drenge og piger 
- U16 drenge og piger (holdfællesskab mellem Aarup BK, Tommerup HK og Vissenbjerg GIF) 
- U18 drenge og piger (holdfællesskab mellem Aarup BK, Tommerup HK og Vissenbjerg GIF) 
- Håndbold Fitness - Power, Puls og Play - alle kan være med uanset alder og håndbolderfaring 
- Herre senior og Dame senior 
 
Foruden ovenstående faste ugentlig træning har vi desuden følgende events i kalenderen pt: 

- Håndbold karavane for de mindste i august på og i samarbejde med Aarupskolen 

- Håndboldens dag lørdag den 5. januar 2019 (mere info følger) 

 
Nærmere info omkring tidspunkt, kontigent mm: 

- Aarup BK Håndbold’s Facebookside - https://www.facebook.com/aarupbkhaandball/ 

- Aarup BK Håndbold hjemmeside - http://haandbold.aarupboldklub.dk/ 

- Specifik facebook gruppe ”Aarup BK Håndbold - Trille Trolle” 

- Specifik facebook gruppe ”Håndboldfitness Aarup” 

 
 

 

https://www.facebook.com/aarupbkhaandball/
http://haandbold.aarupboldklub.dk/
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Kom og prøv kræfter med til Krolf 

 
Skydebjerg Krolfklub, Stadionvej 1b, i Tennisklubhuset, 5560 Aarup. 

 
Trænger du til at røre dig og trænger du til at være sammen med andre, er du velkommen i 
Krolfklubben. 
 
Vi træner hver tirsdag og torsdag fra 14.30 til ca. 16.00. Kom ned og se til os. 
 
Hver gang vi møder trækker vi lod om, hvem vi skal spille med, derfor er der ingen 
klikedannelser. 
Kom og få en hyggelig eftermiddag med krolfspillet. Vi spiller gerne med dig de første gange så 
du kommer ind i det. Du kan låne kølle og kugle af os. 
Kontakt evt. formand, Astrid Nissen, tlf. 6443 2440 
 

Bare mød op;) 
 
 
 

VANDRETUR HJÆLPER BØRN TIL OPHOLD PÅ JULEMÆRKEHJEM 
 

I Aarup er der allerede skabt en tradition for at gå med den 1. søndag i december kl 10.00 
 
Den 2. december i år er det 4. gang, at Aarup er ”på mærkerne” for den gode sag. 
Samtidig med, at man selv får en dejlig gå- eller løbetur i Aarup og omegn, er man med til at 
støtte børn på julemærkehjem i Danmark.  Så det er en sundhedsaktivitet, der gavner mange 
på samme tid  
 

SÆT ALLEREDE NU KRYDS I KALENDEREN 
 

Måske kan du være med til at stille med det største hold på dagen? Eller få din nabo med ud 
at gå?  
 Mød andre fra byen til en fælles glad oplevelse i en mørk årstid  
Hold øje med opslag og info i de lokale aviser, hvor der oplyses om tilmelding og priser. 
Startsted er som tidligere Kulturhuset Industrien/ Sanggårds Plads 

 

 

https://maps.google.com/?q=Stadionvej+1b,+i&entry=gmail&source=g
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Kom kroniske smerter til livs 
Smerter skal behandles ikke kun håndteres 

 
De fleste mennesker oplever af og til smerter i kroppen som går i sig selv men ca. 1/5 del af Danmarks befolkning 
lever med kroniske smerter. Kroniske smerter nedsætter livskvaliteten og kan forhindre den lidende i at deltage i 
meningsfyldte aktiviteter, passe deres arbejde eller klare sig selv. I lang tid har budskabet været at man kun skulle 

lære at leve med smerterne men ny viden om smerter og ny forskning afslører hvordan vi kan behandle denne 
form for smerter så personer med kroniske smerter har mulighed for at vende tilbage til en normal hverdag med 

frihed til at bevæge sig og et liv med muligheder. 
 
 

Dette foredrag giver dig en grundig indsigt i smerter på en let forståelig og til tider humoristisk måde som vil 
ændre din måde at se og forstå smerter på. Du bliver guidet til en øget forståelse fra start til slut og sat ind i 

hvorfor diagnoser så som slidgigt, diskusprolaps og rotator cuff læsioner (muskler i skulderen) ikke længere er en 
livstidsdom med smerter og nedsat funktionsniveau.  

 
 

Information om foredragsholder 
Simon Roost Kirkegaard er stifter af Smertevidenskab.dk som underviser sundhedsprofessionelle nationalt og 
internationalt i den nyeste viden om og behandling af smerter.  
Simon er uddannet fysioterapeut i 2009 og har studeret under en af verdens førende smerteforskere professor 
Lorimer Moseley i Body in Mind research gruppen i Adelaide, Australien som han stadig arbejder sammen med i 
et forskningsprojekt. Han har fortsat sin forskning og uddannelse på kandidatuddannelsen i fysioterapi i Odense.  
Udover forskning har han har mange års erfaring med at hjælpe kroniske smertepatienter tilbage til en normal 
hverdag.  

Foredraget afholdes på følgende datoer 
onsdag d. 17. oktober 

torsdag d. 22. november 
onsdag d. 23. januar 

Kl. 18.00 - 20.00 
Mødested: Industrien – Bredgade 75, Aarup 

Gratis tilmelding 
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Hvad musikken betyder for sundheden 

 
Musik kan være med til at øge din sundhed. Det er videnskabeligt bevist, at musik styrker 
kroppens immunforsvar og modvirker stress.  
Ydermere bidrager musikken til livskvalitet og er dermed med til at styrke den mentale 
sundhed.   
 
Musikken kan være med til at styrke fællesskaber mellem forskellige befolkningsgrupper og 
samtidig være integrerende.  Derudover får du del af en fælles oplevelse, hvad enten du 
kommer som tilskuer til en koncert, eller du er der, som aktiv i foreningen.   
Dette kan styrke og give mulighed for nye relationer mennesker imellem. Desuden er du del af 
en kulturel udvikling. 
 

Vi ses til Musik På Industrien;) 
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Mental sundhed 
Sundhed handler i høj grad også om vores mentale velvære.  
 
Ved at anvende teknikker fra Mindfulness kan du forbedre din sundhed og trivsel markant.  
 
Oplever du at det er svært for dig at takle de kriser og udfordringer du møder i dit liv, kan 
psykoterapi være en vej til større livskvalitet og kontakt til dine følelser og behov. 
 

 

 

Vil du høre mere om Mental sundhed? 
Onsdag den 19. september kl. 18.30 til 21.00 åbner jeg dørene til et gratis arrangement i min 
klinik, i Sundhedshuset, Søndergade 2 i Aarup, med information om Psykoterapi og 
Mindfulness.  
 
Aftenen vil handle om, hvad er psykoterapi, hvordan kan det hjælpe, og hvad er Mindfulness 
og hvordan kan det virke.  
 
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål, og evt. få en kort samtale efterfølgende, hvis 
man har lyst til at høre mere om det ene eller det andet. 
 
Tilmelding til arrangementet skal ske på mail til ems@spangsboeg.dk, eller på sms til 
20766445. Senest den 17. september.  
 
Se mere på www.spangsbøg.dk 

 
 
 

 
 

”Du vil aldrig invitere en tyv ind i dit hus,  
så hvorfor tillade tanker, der stjæler din glæde,  

til at tage bolig i dit sind.” 
 

  

mailto:ems@spangsboeg.dk
http://www.spangsbøg.dk/
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Det Danske Spejderkorps i Aarup har beliggenhed i et dejligt naturområde på adressen:  
Stadionvej 19, 5560 Aarup 

  
Aarup spejderne vægter kammeratskab, ansvar, friluftsliv og sjove og udfordrende 
spejderaktiviteter.  
 
Vi har mange gode traditioner, men tør også prøve nyt.  
Udover de ugentlige møder, tager vi på vandreture, endagsture, weekendture og en uges 
sommerlejr.  
Vi har også plads til dig, uanset om du har lyst til at være spejder eller leder. 
 
Gruppen er opdelt i grene ud fra alder og vi mødes som følgende: 
Familiespejd 3-6 år (førskole) mødes sidste søndag hver måned, kl. 10.00-13.00 
FAMILIESPEJD@AARUPSPEJDERNE.DK 
Mikroer 6-7 år (0.-1. klasse) mødes mandag, kl. 17.00-18:30  
MikroLeder@AarupSpejderne.dk 
Minier 8-9 år (2.-3. klasse) mødes onsdag, kl. 17.00-18.30 
MiniLeder@AarupSpejderne.dk 
Junior 10-12 år (4.-5. klasse) mødes torsdag, kl. 17.00-19.00 
junior@aarupspejderne.dk 
Trop 12-16 år mødes tirsdag, kl. 19.00-21.00 
TL@AarupSpejderne.dk 
Klan 16-23 år mødes torsdag 19-21 
julie@lindbaum.dk 
 
 

KICK-START DIN SUNDHED 
 

Ønsker du at ændre livsstil, men mangler et lille skub? 
Så deltag i det gratis kick-start informationsmøde på Industrien den 29.10.2018 kl. 19:00 – 
21:00. 
 
Sundhedskonsulenterne Jane Poulsen og Lene Puggård fra Assens Kommune holder et oplæg 
om kost og motion. 
Du kan desuden blive vejet på en specialvægt samt blive guidet til selv at udarbejde en 
handleplan for dine livstilsændringer. 
 

  Arrangeret af SUND I AARUP 

 

mailto:familiespejd@aarupspejderne.dk
mailto:MikroLeder@AarupSpejderne.dk
mailto:MiniLeder@AarupSpejderne.dk
mailto:junior@aarupspejderne.dk
mailto:TL@AarupSpejderne.dk
mailto:julie@lindbaum.dk

