
”Din Sundhed”

Kom godt i gang



FÅ HJÆLP AF EN SUNDHEDSMOTIVATOR

BLIV SUNDHEDSMOTIVATOR

Det er muligt at møde Sundhedsmotivatorer i Vejen Idrætscenter og andre steder i 
Danmark. 
Sundhedsmotivatorer er uddannede frivillige, der kan udføre motiverende samtaler 
med borgere, som ønsker at få en mere aktiv livsstil. Uddannelsen henvender sig til 
dig der ønsker at gøre en forskel for andre mennesker. 

Har du lyst til at møde en Sundhedsmotivator til en uforpligtende snak?

Send en mail til Tina Nielsen på tn@vejenic.dk eller 
find din sundhedsmotivator på www.sundhedsmotivator.nu

Vil du være Sundhedsmotivator? 
På uddannelsen lærer du om spørgsmålstyper og værktøjer til motiverende samtaler 
og du øver dine færdigheder ved at anvende din viden i praksis. 

Deltagere på Sundhedsmotivatoruddannelsen indgår i et fagligt og socialt fælleskab 
og har et bredt netværk efter endt uddannelse. 

Sunhedsmotivatoruddannelsen er en del 
af pilotprojektet ”Din Sundhed” hvor, 
Vejen Idrætscenter danner rammen.

Læs mere på 
www.sundhedsmotivator.nu

Sundheds
motivator
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FÅ HJÆLP AF EN SUNDHEDSMOTIVATOR FIND INFORMATIONER

BLIV SUNDHEDSMOTIVATOR

Mangler du information?
Du finder altid de nyeste informationer om opstart af hold, koncepter, uddannelse, 
sundhedsmotivatorer m.m. på:

www.sundhedsmotivator.nu
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Sundhedsparaplyen er for dig, som har en sygdom eller skavanker at kæmpe med, 
eller ikke er motionsvandt, men som gerne vil have aktivitet og fællesskab ind i hver-
dagen. Vi tager højde for dine udfordringer og vi lægger vægt på, at du får rørt hele 
kroppen. Der er aktiviteter for enhver smag og plads til det sociale.
Når vejret er godt foregår en del af træningen udendørs.

Lægen skal have godkendt at du er klar til fysisk aktivitet på egen hånd. Du skal 
være selvhjulpen, gående og kunne klare trapper og kunne indgå i holdtræning.

Kommende hold: 
Løbende opstart.

Varighed: Pris:
1 måned Kr. 150.- 
3 måneder Kr. 350.-
- eller medlemsskab af Vejen Idrætscenter.

Kontakt: Karen Wind, kw@vejenic.dk.

Sundhedsparaplyen Gesten
Aktivitetstilbuddet torsdage kl. 14.00-16.00

I Gesten har du også mulighed for at deltage i gåtur guidet af vores Sundhedsmoti-
vatorer og/eller træning med fysioterapeut i og omkring fritidscentret. I hallen er der 
være mulighed for badminton og andre lette boldspil.

Vi slutter eftermiddagen af kl. 15.30-16.00 med kaffe og socialt samvær i TRYG 
cafe Gesten. Sundhedsparaplyen Gesten er torsdage kl. 14.00-16.00.

Sundhedsparaplyen Skodborg
Aktivitetstilbuddet onsdage kl. 15.00-17.00

I Skodborg har du også mulighed for at deltage i gåtur guidet af vores Sundheds-
motivatorer og/eller træning med fysioterapeut i og omkring hallen. I hallen er der 
være mulighed for badminton og andre lette boldspil. Du kan også prøve at hoppe 
på de nye trænings-trampoliner.

Vi slutter eftermiddagen af kl. 16.30-17.00 med kaffe og socialt samvær i TRYG 
cafe Skodborg.
Sundhedsparaplyen Skodborg er onsdage kl. 15.00-17.00.

SUNDHEDSPARAPLYEN
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MOTIONSPARAPLYENSUNDHEDSPARAPLYEN
Motionsparaply er en holdaktivitet som henvender sig til dig, der er arbejdsfri i dagti-
merne, oftest seniorer 60+. Vi lægger vægt på, at der er aktiviteter for enhver smag 
og plads til det sociale. Du kan vælge at deltage på holdet i Vejen Idrætscenter eller 
i Skodborg Hallen.

Du er generelt sund og rask. Måske har du småskavanker eller  
en diagnose som ikke påvirker din hverdag synderligt.

Konceptet henvender sig primært til målgrupperne 
let til moderat idrætsvante.

Kommende hold: Løbende opstart.

Varighed: Pris:
1 måned Kr. 150.- 
3 måneder Kr. 350.-
- eller medlemsskab af Vejen Idrætscenter

Kontakt: Tina Nielsen, tn@vejenic.dk, tlf. 4036 1517.

OBS! 
Deltag gratis  
de to første 

gange!

5



»Gå dig i gang« er for dig der gerne vil i gang, men mangler motivation eller kunnen for 
at dyrke motion. »Gå dig i gang« er på et lavt plan, hvor alle kan være med. Der vil ikke 
være løb eller hop eller for hurtig gang. 

Kl. 09.15  Let led - opvarmning på banen foran Folkesalen
Kl. 09.20  Gå-tur på max. 30 min i let gang
Kl. 09.50  Let udstræk

Kommende hold: Tirsdage kl. 9.15-10.00.

Pris: Gratis. Tilmelding i receptionen eller på holdbooking.

Kontakt: Tina Nielsen, tn@vejenic.dk, tlf. 4036 1517.

GÅ DIG I GANG

Petersmindevej 1 · 6600 Vejen · Tlf. 7536 0500
post@vejenic.dk · www.vejenic.dk

Petersmindevej 1 · 6600 Vejen · Tlf. 7536 0500
post@vejenic.dk · www.vejenic.dk

Petersmindevej 1 · 6600 Vejen · Tlf. 7536 0500
post@vejenic.dk · www.vejenic.dk

Petersmindevej 1 · 6600 Vejen · Tlf. 7536 0500
post@vejenic.dk · www.vejenic.dk

NYHED! Gesten Fritidscenter og Skodborg Hallen. Holdene starter 
i forbindelse med Sundhedsparaplyen. Læs side 4.
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Diabeteshold er for dig som har fået konstateret diabetes type 1, diabetes type 2 
eller prædiabetes type 2.

Diabeteshold er for alle aldre og træningsniveau og erfaring.

Du skal være motiveret for at gøre noget aktivt for dig selv og din situation og kunne 
deltage i fysisk aktivitet.

Diabeteshold giver dig redskaber til at være fysisk aktiv med diabetes.

Diabeteshold er lavet i samarbejde med Diabetesforeningen.

Kommende hold: Se www.vejenic.dk/din-sundhed.

Varighed: Pris:
16 uger  Kr. 500.- + medlemsskab af Diabetesforeningen.

Kontakt: Cecilie Callesen, cc@vejenic.dk.

Hjertehold er for dig som har en hjertekredsløbssygdom, men som gerne vil holde 
dig fysisk aktiv.

Du skal være motiveret for at gøre noget aktivt for dig selv og din situation og kunne 
deltage i fysisk aktivitet.

Det er ikke nogen forudsætning at man har erfaring med fysisk aktivitet.

Holdet er lavet i samarbejde med Hjerteforeningen.

Læge skal have godkendt deltagerens fysiske aktivitet, evt. med vejledning og 
begrænsninger.
Kommende hold: Se www.vejenic.dk/din-sundhed.

Varighed: Pris:
16 uger  Kr. 500.- + medlemsskab af Hjerteforeningen.

Kontakt: Anna Marie Sander, tlf. 6134 4894.

DIABETESHOLD

HJERTEHOLD

GÅ DIG I GANG
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CANCER-HOLD

Onsdage kl. 9.30-11.00
Kl. 9.30 Træningen består bl.a. af 

yoga, blid dans, øvelser 
med bolde og elastikker,  
eller måtte-træning  
stående/siddende. 

 Instruktør: Joye.
Kl. 10.00 Meditation med Bernt. 

Siddende/liggende.
Kl. 10.30 Kaffe og hygge med 

sundhedsmotivator.

Torsdage kl. 16.15-17.45
Kl. 16.15 Træningen består bl.a. af 

yoga, blid dans, øvelser 
med bolde og elastikker,  
eller måtte-træning  
stående/siddende. 

 Instruktør: Joye.
Kl. 16.45 Meditation med Bernt. 

Siddende/liggende.
Kl. 17.15 Kaffe og hygge med 

sundhedsmotivator.

Det praktiske

Pris:  20.- pr. gang

Sted:  Jacob Gades Allé 2,
 6600 Vejen i 
 Body & Mind-lokalet

Tilmelding: Send en mail  
jcm@vejenic.dk

Instruktører
Joye:  Statsaut. personlig 

træner med 21 års 
erfaring.

Bernt:  Meditationsinstruktør 
med 20 års erfaring.

Første  
gang er 
gratis

Træningstilbud til dig  
der er eller har været i et  
behandlingsforløb
for cancer.

NON-PROFIT
SIDEN 1951
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Ryghold er for dig som døjer med ryggen. Både for personer med en rygdiagnose 
eller med uspecifikke rygsymptomer.

Du skal kunne indgå på et holdtræningsforløb og have motivationen til aktivt at ville 
gøre noget for din ryg.

Alder og forudgående træningsniveau og erfaring er underordnet.

Kommende hold: 
Åbent hold - løbende tilmelding.  
Kræver medlemsskab af Vejen Idrætscenter.

Lukket holdforløb. Med individuel forundersøgelse af fysioterapeut.

Varighed: Pris:
8 uger Medlem af Vejen Idrætscenter  kr. 995.-
 Ikke-medlem  kr. 1.595.-

Kontakt: Karen Wind, kw@vejenic.dk.

MoveBetter – Basis er for dig, der ønsker at bruge kroppen 
på nye måder, men som ikke helt kan få kroppen til at gøre, 
som du ønsker. Du synes måske du har dårlig balance, er stiv i kroppen, døjer med 
skader/smerter forskellige steder i kroppen eller er ukoordineret. 

Kort sagt så vil kroppen bare ikke gøre det du gerne vil have den til, og du har 
derfor haft svært ved at finde en motionsform der passer dig. Du synes du mangler 
kørekort til kroppen.

MoveBetter træner din kropsfornemmelse og –kontrol. Træningen er centreret 
omkring at bedre fornemmelse af kroppens sanseinput fra bla. leddene, træning af 
syns og balance. Træningen bygger på teori/praksis inden for funktionel neurologi.

Kommende hold: Se www.vejenic.dk/din-sundhed.

Varighed: Pris:
8 gange  Kr. 600.- eller medlemsskab af Vejen Idrætscenter.

Kontakt: Tina Nielsen, tn@vejenic.dk, tlf. 4036 1517.

RYGHOLD

MOVE BETTER
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Tab og vind hold er for dig som har en forhøjet BMI og fedtprocent og derfor er i 
risikogruppen for at få en livsstilssygdom og som er motiveret for at lave livsstilsæn-
dringer for at forbedre dit helbred.

Tab og vind hold er for dig som har behov for hjælp til at ændre på din hverdag for 
at få en bedre livsstil.

Forskellige holdtyper:
• Tab og vind for kvinder (uden væsentlige skavanker).
• Tab og vind for kvinder SOFT (med skavanker der skal tages hensyn til).
• Tab og vind for mænd.
• Tab og vind fortsætter mix.

Forløbet er for alle, med eller uden erfaring med motion. Oftest vil det være perso-
ner som ikke er motionsvante men det vigtigste er motivationen til at ville gøre noget 
godt for ens helbred og lave ændringer i hverdagen i fællesskab med andre med 
samme målsætning.

Træningen består af konditionstræning kombineret med styrketræning. Der vil be-
røres andre træningsformer såsom, yoga, boldspil, bevægelighedstræning inklusiv 
syn- og balance, dans osv. 
Derudover suppleres træningen op med undervisning i krams-faktorer – Kost, ryg-
ning, alkohol, motion og stress.
En del af forløbet går ud på at skabe fællesskaber med andre som er i samme 
situation. 

Det er for alle aldersgrupper over 18 år.

Varighed: Tab og vind hold er et 12 ugers forløb med 2 ugentlige træninger på 1,5 
time og Tab og vind cafe derefter. 

Kommende hold: Opstart uge 34 2019.

Pris: 2.499,- kr. for 24 træninger over 12 uger inkl. fri træning.

Kontakt: Tina Nielsen, tn@vejenic.dk, tlf. 4036 1517.

LIVSSTILSHOLD
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LIVSSTILSHOLD Tryg-Café
Aktivitet og 
    fællesskab

HVER LØRDAG KL. 1030-1230

Tryg-Caféen er for alle der:
• har lyst til en aktiv lørdag.
• der ikke kender stedet, men er interesseret i at vide mere.
• gerne vil motivere andre til en mere aktiv livsstil. 

Kom selv eller med familien og vennerne, der er kaffe/the. 
Der vil altid være bemanding i Tryg-Caféen. 

VIL DU VÆRE AKTIV?
Tryg-Caféen tilbyder gæster at 
prøve Vejen Idrætscenter for  
kun kr. 20.- 

Betales i Tryg-Caféen og du får udleveret et armbånd. 

Husk sportstasken, hvis du har lyst.
Svømmehallen er åben for Tryg-Caféens gæster 
kl. 11.45-12.30.

Vi ses!

Prøv Vejen 
 

Idrætscente
r  

for kun kr. 
20.-

Vejen Idrætscenter
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SportsCenter Danmark tilbyder uddannelse og træning i GLA:D® metoden. GLA:D® 
står for Godt Liv med Artrose i Danmark. Her har du mulighed for, at forbedre din 
funktion og reducere din smerte i dit knæ eller din hofte. GLA:D® er oprettet af 
Ewa Roos, som er professor i muskuloskeletal funktion og fysioterapi, FoF, ved 
Syddansk Universitet, og fysioterapeut og lektor Søren Thorgaard Skou fra FoF og 
Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse.

Metoden anvendes nu overalt i landet og støttes af Gigtforeningen. I Vejen Idræts-
center er vores fysioterapeuter Karen Klarskov Wind og Cecilie Callesen undervise-
re på holdene. Næsten 30.000 patienter er indtil nu påbegyndt GLA:D® træning.

Holdet indeholder:
• Fysioterapeutisk undersøgelse og test 
• Individuel instruktion i GLA:D®-øvelser
• 2 gange teoriundervisning
• Træning på hold 2 gange ugentligt i 6 uger
• Afsluttende opfølgning og test 

Prisen for hele forløbet er 2.300 kr., som er tilskudsberettiget af Sygesikring  
Danmark, med gyldig henvisning fra egen læge, svarende til 826 kr. 
Ønsker du ikke at deltage i holdtræningen, men træne på egen hånd, er dette også 
muligt. Prisen vil da være 1.350 kr., samme som ovenstående, bare uden træning 
på hold 2 gange ugentligt i 6 uger.

Har du spørgsmål så kontakt fysioterapeut Karen Klarskov Wind på  
kw@vejenic.dk eller Cecilie Callesen på cc@vejenic.dk 
 

FÅ EN GLA:D® UDDANNELSE
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Resultater efter endt GLA:D®

• Færre smerter, efter endt GLA:D®-forløb falder den gennemsnitslige smerteinten-
sitet i knæ/hofte med 27% (fra 47,9 til 35 på VAS 0-100) for knæpatienterne og 
22% (fra 47,3 til 36,8) for hoftepatienterne

• Lavere medicinforbrug, Efter GLA:D®-forløbet falder andelen, der inden for de sid-
ste 3 måneder har taget enten paracetamol, NSAID eller et opioid/opioidlignende 
præparat med 32% for knæpatienterne (fra 62 til 42%) og med 24% for hoftepa-
tienterne (65 til 49%). Andelen af patienter, der inden for de sidste 3 måneder har 
taget et opioid eller opioidlignende præparat falder fra 7 til 4% for knæpatienterne 
og fra 8 til 5% for hoftepatienterne.

• Bedre gangfunktion, efter endt GLA:D® forløb øges deltagernes hastighed med 
10% for både hofte og knæpatienterne

• Færre sygemeldinger, efter endt GLA:D®-forløb reduceres antallet af sygemeld-
te grundet deres artrose ramte led med 44% ved knæpatienterne og 25% ved 
hoftepatienterne

• Øget livskvalitet, efter GLA:D®-forløbet forbedres den gennemsnitlige livskvalitet 
relateret til knæ/hofte med 11% for knæpatienterne og 8% for hoftepatienterne.

Målet
Formålet er, at alle patienter med artrose uanset bopæl og økonomi skal tilbydes 
patientuddannelse og træning i henhold til de kliniske retningslinjer, og at kirurgi kun 
skal overvejes, når ikke-operativ behandling ikke giver tilfredsstillende resultater.
Målet er, at patienterne opnår et forøget fysisk aktivitetsniveau, et reduceret smer-
teniveau, et reduceret medicinforbrug og forøget livskvalitet, samt herigennem har 
færre besøg i sundhedssektoren og dermed lavere omkostninger for individet og 
samfundet.

Popularitet
Flere end 29.119 patienter fra 383 GLA:D® enheder geografisk fordelt på alle fem 
regioner i Danmark på tværs af privat praksis og kommune, er i perioden 2013-
2017 startet på et forløb. 79% af patienterne har udfyldt spørgeskema efter be-
handlingen og 68% har udfyldt spørgeskema 12 måneder efter behandlingsopstart.
Ved 3 og 12 måneders opfølgningen angiver 92% og 87% af deltagerne, at de 
synes godt eller meget godt om GLA:D®. 1 procent angiver at de synes dårligt eller 
meget dårligt om GLA:D®.

Du kan læse mere om GLA:D® på www.glaid.dk

FÅ EN GLA:D® UDDANNELSE
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Hjernetræningshold er et tilbud til personer, der har oplevet skade på hjernen (det 
kan være blodprop, blødning, hjernerystelse, betændelser mm), og som ønsker at 
være en del af et aktivt og socialt fritidsliv i et idrætsanlæg. 

Skade på hjernen kan give udfordringer som lammelser, lyd og lysfølsomhed, træt-
hed, dårlig hukommelse og tristhed og som kan gøre det svært at deltage i almin-
delig foreningsidræt eller andre sports- og fitnesstilbud. 

I samarbejde med TRYG-fonden og Hjernesagen har Vejen Idrætscenter udviklet 
et træningstilbud som tager hensyn til de udfordringer, man som hjerneskadet kan 
have brug for, når man gerne vil være fysisk aktiv.

Træning i et idrætscenter er en naturlig fortsættelse af træning efter endt genoptræ-
ning på sygehus og kommunens rehabiliteringstilbud.

Fysioterapeuter og specialiserede trænere vil sørge for at du træner din bevæge-
lighed, styrke, balance, koordinationsevne, kondition mm. Træningen er også en 
kombination af leg med sanseindtryk, syns- og balanceudfordringer og huskeopga-
ver. En del af træningen er blandt andet inspireret af træningssystemet Z-Health og 
erfaringerne med dette i gruppetræning kaldet MoveBetter.  

Efter træning er der mere socialt samvær og mulighed for at hygge sig over en kop 
kaffe i Hjernetrænings-cafeen. 

Kommende hold: 
Onsdage kl. 13.00-15.00 med start d. 24. april  2019.

Varighed: Pris:
10 uger  Kr. 500.- 

Kontakt: Tina Nielsen, tn@vejenic.dk, tlf. 4036 1517.

GLADE HJERNER - Hjernetræning
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GLADE HJERNER - Hjernetræning
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Et eventuel overskud på  
driften i Vejen Idrætscenter 
bruges altid på at udvikle  
og forbedre vilkårene for  
nuværende og kommende  
brugere.

”Din Sundhed”
”Din Sundhed” er et pilotprojekt målrettet ikke fysisk aktive borgere. Vejen Idrætscen-
ter danner ramme om en flere nye koncepter, hvor borgere tilbydes et forløb i ”Din 
Sundhed” projektet - forløb med adgang til træning i Vejen Idrætscenter. 

Tanken er, at projektet skal bane vej for at gøre idrætsfaciliteter i Danmark til mere 
aktive spillere på sundhedsområdet, når det gælder rehabiliteringsforløb og generel 
forebyggelse af livsstilssygdomme via fysisk aktivitet, egenindsats og fællesskab.

Din Sundhed har tre indgange uden gul sygesikring 

• Efter behandling i sundhedssystemet.

• Partnerskaber med foreninger og patientforeninger.

• Egen indsats - socialt samvær.


