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Børn i bevægelse arrangeres
af DUI-LEG og VIRKE på Østerbro

Følg os på facebook

facebook.com/duiosterbro

tilmelding åben

HUSUM



BØRN I
BEVÆGELSE
Børn i Bevægelse er fritidsaktivite-
ter for børn fra 4 år og op til 4 klasse. 
Fællesskabet er i fokus fremfor kon-
kurrence, og aktiviteterne er valgt ud 
fra et fagligt synspunkt om at styrke 
børnenes kropsbevidsthed, glæde ved 
bevægelse samt oplevelse af at kunne 
noget sammen med andre. Vi skal lege, 
grine og hygge os sammen. 

Børn i bevægelse prioriterer professi-
onelle undervisere, der sikrer, at jeres 
børn lærer noget ud over at have det 
sjovt!

Børn i Bevægelse arrangeres af
DUI-LEG og VIRKE på Østerbro og 
er en medlemsaktivitet. Derfor er 
din betaling ikke et deltagergebyr, 
men et medlemskontingent. Det
betyder også, at man får adgang til en 
masse andre sjove aktiviteter i
afdelingen.



Giv en hånd
og bliv frivillig

Læs mere om alle vores aktiviteter på

www.dui.dk/osterbro

Børn i Bevægelse baserer sig på frivil-
ligt arbejde. DUI LEG og VIRKE er en 
folkeoplysende forening med et stort 
socialt hjerte. Alle kan være med også 
som frivillig. Vi er en familieorganisa-
tion, hvor forældrene, bedsteforældre 
og søskende gerne må give en hånd 
med.

Undervejs vil I derfor blive inddraget 
i opgaverne omkring Børn I Bevæ-
gelse. Det handler om alt fra at feje 

gulvet til at bage en kage eller lave 
aftaler om at følge hinandens børn. 
Målet er også, at etablere en DUI - 
LEG og VIRKE Husum afdeling med 
egen bestyrelse, når grundlaget er 
etableret.



Tilmeld dig holdet her: dui.dk/osterbro/tilmelding

Vi samler aktiviteter indenfor idræt,
kultur, natur og sundhed i et hus med 
masser af muligheder for børn og
voksne.

Vi har 60 aktive foreninger
og flotte idræts- og

mødefaciliteter.

Fra marts til maj og fra september til
november er der Folkekøkken, hvor
familien kan spise et lækkert økolo-
gisk måltid mad for billige priser. Vi har 
café- og bruncharrangementer og der er
mulighed for at benytte byhaven og
naturlegepladsen. Imens de voksne
nyder en cappuccino, kan børnene
klappe kaniner og fodre vores høns.  

Velkommen til
EnergiCenter Voldparken

Læs mere om mulighederne på EnergiCenter Voldparken
på www.energicentervoldparken.dk

EnergiCenter Voldparken er drevet 
af frivillige for frivillige og det er den 
særlige energi, som frivillige lægger i 
huset, som gør det til et dejligt sted at 
være. 

Adressen er Kobbelvænget 65. 



Kl. 10.00-10.45
for 4-5 årig

Kl. 11.00-11.45 
for 6-7 åriglø

r
D

A
G EnergiCenter

Voldparken
Kobbelvænget 65

2700 Brønshøj

Aldersinddelingen skal respekteres.

KR 500
Hele beløbet udgør

kontingentbetaling til
DUI-LEG og VIRKE

KUN

Akrobatik
Til akrobatik skal vi gennem 
forskellige former for 
grundakrobatiske 
momenter og spring. 

Vi skal lege, og have det 
super-sjovt med at lave 
koldbøtter og vejrmøller og 
vende hele verden på hovedet. 
Vi bliver forpustede, bruge 
alt vores energi, spændte i hele
kroppen og slapper helt af. 
Vi kommer tæt på hinanden, 
lærer at stole på hinanden og 
danner nye venskaber.

Der vil være fokus på 
bevægelsesglæden gennem 
leg og fællesskab, og det at 
få kendskab til de forskellige 
elementer som findes 
inden for akrobatikken; 
styrke, smidighed, 
balance, spring.

Tilmeld dig holdet her: dui.dk/osterbro/tilmelding



Til springgymnastik skal vi have det sjovt og hoppe på en masse redskaber.
Vores fokus gennem undervisningen er, at børnene får bevæget sig en masse 
gennem lege, øvelser og spring, samt at styrke børnenes kropsbevidsthed og 
motorik. Vi skal lære vores krop at kende, lære at spænde og at koordinere 
forskellige dele af den. Vi skal bl.a. stå på hænder, lave vejrmøller, araberspring, 
hovedspring og kraftspring. 

En træning består af en kort opvarmning 
og derefter spring på forskellige 
redskaber. Vi går meget op i, at 
børnene har det godt og har 
det sjovt sammen.

Tilmeld dig holdet her: dui.dk/osterbro/tilmelding

Kl. 16.30-17.15
for 0-1 klasse

Kl. 17.30-18.15 
for 2-3 klasseti
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G EnergiCenter
Voldparken

Kobbelvænget 65
2700 Brønshøj

Klasseinddelingen skal respekteres.

KR 500
Hele beløbet udgør

kontingentbetaling til
DUI-LEG og VIRKE

KUN

springgymnastik



Kl. 16.30-17.15
for 4-5 årig

Kl. 17.30-18.15 
for 6-7 årig

To
r
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A
G EnergiCenter

Voldparken
Kobbelvænget 65

2700 Brønshøj

Aldersinddelingen skal respekteres.

KR 500
Hele beløbet udgør

kontingentbetaling til
DUI-LEG og VIRKE

KUN

MGP dans
MGP dans er for dig som elsker at bevæge dig til MGP musik. Vi danser til både 
nye og gamle MGP sange og også til andre sange som børnene kender. Vi skal 
lære en masse sjove og cool dansetrin og kaste nogle seje håndtegn. Vi kommer 
til at lave nogle ligeså seje danse som børnene i MGP i fjernsynet!

Tilmeld dig holdet her: dui.dk/osterbro/tilmelding



I 2018 tilbyder vi medlem-
mer og deres familier at 
komme på sommerlejr i en 
dejlig hytte på Falster tæt 
på Østersøen i uge 27.
 
Vi kan garantere gode aktivitets-
muligheder for børn og voksne og 
hyggeligt samvær. Og vi glæder os 
til Else-Marie og Karins gode mad. 

Prisen bliver ca. 995 kr. 
Prisen er inklusiv 
fællestransport (med 
det offentlige), mad 
og overnatning. I skal 

Sommerlejr 2018
på Falster

KR 995
pr. person(inkluderer transport,mad og overnatning)

OMKRING

selv medbringe lommepenge og 
penge til eventuelle ture. Foræl-
drene forventes at deltage i aktivi-
teterne og diverse opgaver.
 
Mere information om sommerlej-
ren, tilmelding, pris m.m. kan fin-
des på hjemmesiden, som planlæg-

ningen skrider frem.


