
 

 

 
 

Vedligeholdende træning eller genoptræning 

for seniorer og personer med et handicap 

tryg opstart efter COVID-19 

for seniorer og handicappede 
I Ensted Motion og Fitness få du (spar 1.390 kr.) (begrænset antal): 

• Gratis personlig vejledning af fysioterapeut (værdi 600 kr.) 

• 50 % rabat ved tegning af 6 måneder abonnement (værdi 390 kr.) 

• Gratis SmartTouch armbånd for HUR maskiner (værdi 400 kr.) 

• Mulighed for at træne sammen med andre seniorer. 

Samlet pris chips inkl. 6 måneder abonnement 485 kr. 

Vejledning 

Du kan ved opstart få gratis personlig vejledning af fysioterapeut og efterfølgende er 

det muligt at få vejledning af professionel Fysioterapeut følgende tidspunkter: 

• Tirsdag kl. 10 til 11 

• Torsdag kl. 8:30 til 9:30 

Bestil tid for personlig vejledning ved Alice på telefon 74686424 eller på e-mail: 

alicevigen@gmail.com 

 

Seniorholdene og Fitness Venner 

Du kan deltage på seniorholdene: 

• Mandag og onsdag fra kl. 8:30 til 9:30 

• Tirsdag og torsdag fra kl. 8:30 til 9:30 

Har du spørgsmål, kan du kontakte Anne Grethe Johannsen på telefon 22137179 

eller på e-mail: agthjohannsen41@gmail.com 
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Pressemeddelelse 
Ensted Motion og Fitness åbnede dørene i februar 2019, med det mål at lave et unikt fitnesscenter, hvor 

vedligeholdende træning og genoptræning skulle være i højsæde. Med hjælp fra fonde og virksomheder er 

det lykkes at lave et unikt genoptræningscenter, som har medført at centret at bedst udstyrede 

genoptræningscenter i hele Danmark. 

Med hjælp fra §18 midler fra Aabenraa Kommunes socialudvalg vil vi nu tilbyde nye seniorer og personer 

med et handicap en Tryg start efter Covid-19 nedlukningen. 

 

Målet med projektet er at flere i målgruppen får lyst til at komme i gang med træning med professionel 

hjælp, uden at det koster for meget. 

 

Tilbuddet til målgruppen er (spar 1.390 kr.) (begrænset antal) 

• Gratis personlig vejledning af fysioterapeut (værdi 600 kr.) 

• 50 % rabat ved tegning af 6 måneder abonnement (værdi 390 kr.) 

• Gratis SmartTouch armbånd for HUR-maskiner (værdi 400 kr.) 

• Mulighed for at træne sammen med andre seniorer. 

Samlet pris for chips og 6 måneder abonnement 485 kr. 

 

Gratis vejledning af fysioterapeut 

Projektet samarbejder med den professionelle fysioterapeut Alice Vigen fra Klinik 

for Fysioterapi i Stubbæk. Alice vil ved tilmelding vejlede de nye brugere ved at lave 

et specifikt træningsprogram til brugeren. 

Efterfølgende er hun at finde i fitnesscentret til gratis vejledning på flg. tidspunkter: 

- Tirsdage fra kl. 10 til 11 

- Torsdage fra kl. 8:30 til 9:30 

 

 

Bestil tid for personlig vejledning ved Alice på telefon 74686424 eller på e-mail: alicevigen@gmail.com 
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Seniorerhold og Fitness venner 

Ønsker man at træne sammen med andre er der samlet et team af frivillige 

Fitnessvenner, som vil byde dig velkommen, vise dig rundt og præsentere dig for de 

2 seniorhold, som du har mulighed for at træne sammen med. Fitness vennerne og 

seniorholdene er i centeret fordelt på følgende tidspunkter: 

- Hold A: mandag og onsdag fra kl. 8:30 til 9:30 

- Hold B: tirsdage og torsdage fra kl. 8:30-11. 

Har du spørgsmål, kan du kontakte Anne Grethe Johannsen på telefon 22137179 

eller på e-mail: agthjohannsen41@gmail.com 

 

 

Elektroniske fitness maskiner 

For at gøre det nemt for brugerne, er mange af maskinerne 

elektroniske, så man er fri for at huske indstillinger af sæder 

eller belastning på maskinerne.  

Med hjælp fra fysioterapeut får du hjælp til lave et samlet 

træningsprogram, som gemmes på et armbånd. Programmet 

indeholder alle indstillinger af maskinerne, både hvad angår 

fysisk indstilling af sæde, arme, belastning og hvor ofte øvelsen 

skal gentages. 

 

 

Andet 

Projektet er et samarbejde mellem ParaSport Aabenraa, Ensted Idrætsforenings - senior afdelingen og 

Ensted Motion og Fitness samt Fysioterapeut Alice Vigen og er støttet af Aabenraa Kommunes Socialudvalg. 

 

Yderligere informationer: 

Ønskes der yderligere oplysninger om projektet, er I velkomne til at kontakte Erhard Frederiksen på mobil 

tlf. 26 37 99 50 e-mail: erhard@netfiber.dk eller selv at finde oplysninger på hjemmesiden 

www.enstedhallen.dk 
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