
Stien er t i l  dig, der som 60-70-årig står i  overgangen fra 
arbejdslivet t i l  pensionistt i lværelsen -  men yngre og ældre er 

også meget velkomne ti l  at  slå følge. 
Stien har t i l  formål,  at guide dig gennem nogle af de 

init iativer og muligheder Aarhus har med fokus 
på et godt og aktivt seniorl iv.  

Du behøver ikke følge stien slavisk, men kan komme 
og gå, som du har lyst.  

 
Stien starter i Ældre Sagen på Vester Allé 8 og går via 

Folkestedet i Carl Blochs Gade 28 til Folkesundhed Aarhus på Ceres Allé 13. 
Der er ingen tilmelding, du skal bare møde op!
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Her er stien mod det 
sjove, sunde seniorliv 

- vil du med? 

Sjovt, sundt & aktivt seniorliv, denne vej... 



Dagens program

SMART Training (kl. 10.00) 
EFFEKT træning (kl. 10.20) 
Qi Gong (kl. 10.40) 
Energi til livet v/DGI Huset Aarhus (kl. 11.00) 
Oplæg om overgangen fra arbejdslivet til pensionisttilværelsen, som for nogen kan 
være overvældende, og som kræver nytænkning (kl. 11.20) 
Husets motionslokaler (kl. 10.00 - 12.00)  

KL. 11.00 - 13.00: FOLKESTEDET

KL. 9.30 - 12.00: ÆLDRE SAGEN 

KL. 12.00 - 14.00: FOLKESUNDHED AARHUS

Folkesundhed Aarhus - få mere sundhed ind i hverdagen. 
SOS - Samvær, Omsorg og Støtte til pårørende 
- og mød desuden vores pårørendevejledere

Kom og få en smagsprøve på:

Kom og mød: 

GENLYD - bliv introduceret til hvordan du kan finde vej til nye aktiviteter og bekendtskaber. 
Frivillighusene - kom og hør hvad DU kan bruge husene til. 
      - Folkestedets Venner  
      - Cykeloplevelser Aarhus 
Folkenetværket - vi samles om de gode vaner og sunde aktiviteter! 
      - Intro til Folkenetværket v/bestyrelsen (kl. 11.00) 
      - GoRun/Walk 
      - Prøv indendørs curling (kl. 11.30 - 12.30) 
      - Intro til Naturtræning (kl. 11.15 - 13.00)
Aktiv Generation - et aktivt fællesskab på tværs af generationer, hvor unge og ældre i Aarhus 
mødes til sociale aktiviteter. Kom og få et spil Cross Boule.

Kom og hør mere om: 

Vi starter dagen med et smurt rundstykke og kaffe kl. 9.30 - 10.00


