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AKTIV Fritid er fritidsaktiviteter, der foregår efter skole.

Det er oplagt, at du læser denne folder med dine kontaktpersoner – de kan hjælpe 

dig med at få valgt det, der er bedst for dig.

På de dage skolen har lukket, vil der også være forskellige aktiviteter - det vil du 

høre mere om, når planlægningen er helt færdig. 

Der er både nye og gamle, genkendelige fag, der alle findes i folderen. Du vil også 

opdage, at en del af de undervisere, der har været med i AKTIV Sommer også 

underviser i AKTIV Fritid, så der er både kendte og nye mellem hinanden. Vi håber, I 

tager godt imod det hele, og har lyst til at deltage. 

Alle undervisere glæder sig rigtig meget til at være sammen med dig/jer, så kom og 

vær med, oplev fællesskabet via AKTIV Fritid på Holmstrupgård:-) - vi glæder os. 

En række af fagene udbydes i samarbejde med FO, Aarhus.

Vi ses derude, med godt humør!

KH fra os alle:-)

Velkommen til Aktiv Fritid
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Du kommer på et hold med 2-4 andre unge. Holdene sammensættes efter rytternes 
niveauer, således at alle får mest muligt ud af undervisningen. 

Undervisningen foregår som en kombination af arbejde med hesten fra jorden, ridning 
på banen, samt ridning i naturen, som byder på masser af skov og varieret terræn. 
Formålet med rideterapien er øget velvære, styrket selvværd, selvbevidsthed, større 
sociale kompetencer og empati og have det godt. 

Der lægges i undervisningen vægt på helhedsforståelse mellem rytter og hest. 
Grupperne giver mulighed for at lære andre unge at kende, have nogen at dele 
oplevelserne med og ind i mellem more sig sammen med. 

Fodringen og pasningen af hestene er en naturlig del af samværet med hestene. 
Vi lægger stor vægt på at tilpasse rideterapien til den enkelte elev således, at vi får 
skabt et rum, der er trygt at udvikle sig i. 

Tider: 
Mandag 16.15-17.45

Jeg glæder mig til at se jer;-)

Venlig hilsen
Anneli, tlf.: 21131477 (ved evt. afbud ringes til dette nummer)

Rideterapi
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Her fordyber vi os i forskellige emner, som ikke er ridning. Det kan være longering og 
jordarbejde, eller den øvrige omgang med hestene. Det er en blanding af teori og 
praktiske øvelser på ridebanen. Tilmelding er ikke nødvendig, du møder bare op.

Tider: 
Mandag kl. 19.15-20.30

Jeg glæder mig til at se jer;-).

Venlig hilsen
Anneli, tlf.: 21131477 (ved evt. afbud ringes til dette nummer)

Klubaften i rideterapien
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E-sport
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E-sport i Aktiv Fritid starter op igen fra mandag 3. februar.

Der tilbydes spil, træning og hygge i følgende spil:

� League of Legends
� Fortnite
� Counterstrike Global Offensive

E-sport finder sted ved Aarhus E-sportcenter inde i Aarhus C, og der vil kun 
være folk fra Holmstrupgård til stede sammen med jer.

Planen hver mandag er
18:30 – Kører fra Holmstrupgård
19:00 – Ankomst til Aarhus E-sportcenter
20:30 – Kører tilbage til Holmstrupgård
21:00 – Ankomst ved Holmstrupgård

Vi håber, I har lyst til at deltage:-)

Venlig hilsen Aktiv Fritid



KAJAK
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Velkommen til havkajak. Havkajak starter, når vi igen kan komme på vandet. Vi 
skal padle rundt i Århusbugten ved den permanente. Vi skal lege, træne teknik 
og på tur. Det er et krav, at man har to arme og kan svømme 200 meter på 
valgfri tid . Man må gerne være lidt bange for vand, men alle kommer til at få 
hovedet under og håret vådt. 

Tider:
Mandag kl. 15.00-17.30.

Venlig hilsen Kristian & Morten



MUSIK - sammenspil
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Til sammenspil kan du få lov at prøve at synge eller spille på instrumenter, som 
du allerede kan spille på, eller som du gerne vil lære. Vi arbejder med at spille 
både numre, vi kender og nye numre vi ikke kender, og man må rigtig gerne 
komme med forslag til, hvad vi skal spille. Vi skal hygge os og få lækker musik 
ud gennem kroppen og højtalerne. Kom og vær med!

Tider:
Mandag kl. 15.45-17.45.

Venlig hilsen
Tobias og Anna



Mandagshold
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Aktivitet Dag Tid

Rideterapi Mandag 16.15-17.45

Klubaften i 

rideterapien

Mandag 19.15-20.30

E-sport Mandag 18.30 (afgang 

Holmstrupgård)-

20.30 (afgang 

DGI)

Kajak Mandag Starter, når der 

igen er sæson

Musik Mandag 15.45-17.45



Til sammenspil kan du få lov at prøve at synge eller spille på instrumenter, som du 
allerede kan spille på, eller som du gerne vil lære. Vi arbejder med at spille både 
numre, vi kender og nye numre vi ikke kender, og man må rigtig gerne komme med 
forslag til, hvad vi skal spille. Vi skal hygge os og få lækker musik ud gennem kroppen 
og højtalerne. Kom og vær med!

Vi glæder os til at komme og spille, lege og bevæge os sammen jer – og det gør vi 
hver tirsdag kl. 15.45-17.45. Scott & Nana , tlf.: 7847 8658 (musik)/7847 8660 (klassevær. 3 
- ved evt. afbud ringes til dette nummer).

Venlig hilsen
Scott og Anna

Musik - sammenspil
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Har du lyst til at gå til eneundervisning i musik  - så er muligheden her. 

Du kan få undervisning til klaver, guitar, bas og trompet. 

Trommeundervisning er også muligt - her vil det primært være det at kunne holde et 
grove, så man kan spille på en fed måde med andre folk. 

Du får 25 min. helt for dig selv, hvor det er muligt at nørde med det instrument, du 
enten vil lære at spille på eller dit nuværende instrument som du ønsker at udvikle. 

Der er eneundervisning ved Scott:

Tider: 
hver tirsdag
Kl. 18.30-19.00
Kl. 19.00-19.30
Kl. 19.30-20.00

Venlig hilsen

Scott Westh:  7847 8658 (musik)/ - ved evt. afbud ringes til dette nummer)

Musik - eneundervisning
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Tirsdagshold

9

Aktivitet Dag Tid

Musik Tirsdag 15.45-17-45

Musik –

eneundervisning

Tirsdag 18.30-19.00 

19.00-19.30 

19.30-20.00



Sy- og trykværksted
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Lær at sy dit eget tøj eller tilbehør. Design dit eget tryk og lær teknikker til at trykke 
på t-shirts, muleposer m.m. På værkstedet kan du eksperimentere med forskellige 
metoder og materialer. Du behøver ikke have erfaring for at starte på holdet. 

Underviser: Julie Bach, modedesigner .

Du kan følge holdet onsdag kl. 15.30-17.30.

Venlig hilsen

Julie, tlf.: 7847 8658 (tekstil - ved evt. afbud ringes til dette nummer).       



Forestiller du dig, at vævning er kedeligt, uoverskueligt og kun for damer med gråt 
hår?

I så fald kan den forestilling hurtigt modbevises. I væveværkstedet skal vi nemlig væve 
på væverammer. De er super nemme at gøre klar og stadig fyldt med muligheder. 
Vævning på væveramme er for alle niveauer og temperamenter.

Vi kommer til at væve på hver vores væveramme 45x32 cm, som er sådan en størrelse 
man faktisk kan have med sig over alt. Kurset starter med en præsentation af de 
forskellige væveredskaber. Sammen gør vi hver vores væveramme klar til vævning. 
Ved brug af nogle få væveteknikker kommer vi til at lege med forskellige garner, farver 
og teknikker. Alt efter behov vil du løbende blive præsenteret for nye teknikker.

Du kommer til at skabe dit personlige væveværk, som kan bruges til eksempelvis 
udsmykning på væggen, på en mulepose, på en pude eller på et stykke tøj.

Når først du kommer i gang med vævningen, vil der åbne sig forskellige idéer, til hvilket 
udtryk netop din vævning skal have, og hvad den skal bruges til.

Vævning foregår hver tirsdag kl. 19.00-21.00.

Venlig hilsen
VIVI MAILUND

Vævning 
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Du kommer på et hold med 2-4 andre unge. Holdene sammensættes efter rytternes 
niveauer, således alle får mest muligt ud af undervisningen.

Undervisningen foregår som en kombination af arbejde med hesten fra 
jorden, ridning på banen, samt ridning i naturen, som byder på masser af skov og 
varieret terræn. 

Formålet med rideterapien er øget velvære, styrket selvværd, selvbevidsthed, større 
sociale kompetencer og empati og have det godt.

Der lægges i undervisningen vægt på helhedsforståelse mellem rytter og hest. 
Grupperne giver mulighed for at lære andre unge at kende, have nogen at dele 
oplevelserne med og ind i mellem more sig sammen med.

Tider: 
Onsdag 15.30-17.30

Fodringen og pasningen af hestene er en naturlig del af samværet med hestene.
Vi lægger stor vægt på at tilpasse rideterapien til den enkelte elev således, at vi får 
skabt et rum, der er trygt at udvikle sig i.

Jeg glæder mig til at se jer;-)

Venlig hilsen
Anne, tlf.: 24672280 (ved evt. afbud ringes til dette nummer)

Rideterapi
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Vi skal sammen beskæftige os med tematikker, der knytter sig til det at være menneske 
og i fællesskab forsøge at blive klogere på livet og os selv. 

Jeg vil hver gang stå for et oplæg som for eksempel kan være en tekst, et spil, 
musikstykke, radioprogram, video, billeder, podcast, besøg af en gæst eller noget helt 
andet, som vi synes, kan være spændende at være sammen om.

Så hvis du har lyst til at beskæftige dig med emner som for eksempel:

tro, håb, kærlighed, mening, mod, retning, identitet, håber jeg vi ses:

Onsdag kl. 15.30 -16.30.

Vi sidder i sofaerne i Daghuset, og jeg sørger for kaffe og the. 

Venlig hilsen
Sonja (21375060)

Eksistens
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Onsdagshold
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Aktivitet Dag Tid

Rideterapi Onsdag 15.30-17.30

Sy- og 

trykværksted

Onsdag 15.30-17.30

Vævning Onsdag 15.30-17.30

Rideterapi Onsdag 15.30-17.00

Eksistens Onsdag 15.30-16.30



Du kommer på et hold med 2-4 andre unge. Holdene sammensættes efter rytternes 
niveauer, således alle får mest muligt ud af undervisningen.

Undervisningen foregår som en kombination af arbejde med hesten fra 
jorden, ridning på banen, samt ridning i naturen, som byder på masser af skov og 
varieret terræn. 

Formålet med rideterapien er øget velvære, styrket selvværd, selvbevidsthed, større 
sociale kompetencer og empati og have det godt.

Der lægges i undervisningen vægt på helhedsforståelse mellem rytter og hest. 
Grupperne giver mulighed for at lære andre unge at kende, have nogen at dele 
oplevelserne med og ind i mellem more sig sammen med.

Tider: 
Torsdag 14.15-15.45

Fodringen og pasningen af hestene er en naturlig del af samværet med hestene.
Vi lægger stor vægt på at tilpasse rideterapien til den enkelte elev således, at vi får 
skabt et rum, der er trygt at udvikle sig i.

Jeg glæder mig til at se jer;-)

Venlig hilsen
Anneli, tlf.: 21131477 (ved evt. afbud ringes til dette nummer)

Rideterapi
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Er du nysgerrig på at lave film? 

I filmværkstedet arbejder vi med mediet og prøver det af. Vi skal arbejde med 
storyboard, kamera/optagelser og redigering. Vi prøver forskellige genrer af og laver 
små projekter, og så ser vi bidder af vigtige øjeblikke fra filmens verden. Så hvis du er 
nysgerrig på enten at stå foran eller bag kameraet, er dette en mulighed for at prøve 
det af.

Filmværkstedet er på torsdag eftermiddag kl. 15.30-17.00. Filmværkstedet forventer at 
flytte til klasselokale 4.

Venlig hilsen
Kristian Regel

Filmværksted
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Kunne du fascineres af at forme sølv til dine egne smykker, mærke magien, når et stykke 
metal salves, files, hamres, bukkes, loddes – eller hvad der nu skal til, før dit helt unikke 
smykke er færdigt?

Så er smykkeværkstedet noget for dig. 

I starter alle med en simpel ring, så værktøj og teknikker fornemmes, derefter er det op til 
jer. 

Jeg hjælper hele vejen - fra ide/design til den sidste finish, så den eneste nødvendige 
forudsætning er lysten. 

Torsdage i lige uger 14.30-16.00 
Torsdage i ulige uger 14.30-17.00

Glæder mig, til vi ses.

Venlig hilsen
Jens Ole, (evt. afbud skal ske til 78478657)

Smykkeværksted
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Man kan lave meget forskelligt med ler, og det er et materiale, der indeholder 
uendelige muligheder.

Noget af det, der for mig er værdifuldt, når jeg beskæftiger mig med ler, er at være 
fordybet.  Det er netop det, jeg gerne vil tilbyde. En lille tidslomme med plads til ro og 
fordybelse.

Vi kan via forskellige keramiske teknikker som f.eks. at kvætse eller modellere, lave 
kunstgenstande, som kan betragtes og nydes. Eller lave brugsting, som kan benyttes i 
ethvert hjem. Mulighederne er mange, men lad os sammen finde ud af, hvad netop du 
har lyst til.

Venlig hilsen
Heidi

Keramikholdet kører torsdag kl. 19.00-21.00

Keramik
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Torsdagshold
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Aktivitet Dag Tid

Tekstil Fredag 13.00-15.00

Aktivitet Dag Tid

Rideterapi Torsdag 14.15-15.45

Filmværksted Torsdag 15.30-17.00

Smykkeværksted Torsdag Torsdage i lige 

uger 14:30-16.00 

Torsdage i ulige 

uger 14:30-17.00

Keramik Torsdag 19.00-21.00



Den første torsdag i hver måned laver Mikael fra Pilen og William fra Kvisten 
en aktivitet enten ud af huset eller her på Holmstrupgård. Månedsholdet kan foregå 
både på Holmstrupgård og udenfor Holmstrupgård. Aktiviteterne kan være alt fra 
lasergame eller bålmad i bålhytten på Holmstrupgård til rundbold, bodycombat eller 
trampolinpark i Højbjerg – kun fantasien sætter grænser. Målet med holdet er at skabe 
en god oplevelse, hvor det vigtigste er, at man mødes på kryds og tværs af 
afdelingerne. Det er et frirum, hvor man kan have det sjovt og være sig selv, og vi lytter 
gerne til ønsker om aktiviteter.

Der er tilmelding i takt med, at aktiviteterne bliver meldt ud.

Vi ses.

Venlig hilsen
Mikael, Pilen og William, Kvisten 

Månedshold
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tirsdag)

�---------------------------------------------------------------------------------------
Tilmeldingssedlen skal afleveres til dit eget personale  senest 15. august 2019. Sæt 

kryds ved det/de hold, du deltager på. Spørg dine kontaktpersoner eller Kirstine fra 
Engen, hvis du har spørgsmål.

Navn Afdeling

Aktivitet Hold Tilmelding

Rideterapi Hold 1 (mandag)

Klubaften i rideterapien Hold 2

E-Sport Hold 3 

Kajak Hold 4

Musik – sammenspil Hold 5

Musik  - sammenspil Hold 6

Musik - eneundervisning Hold 7: tirsdag 18.30-19.00

Hold 8: tirsdag 19.00-19.30

Hold 9: tirsdag 19.30-20.00

Vævning Hold 10

Sy- og trykværksted Hold 11

Rideterapi Hold 12 (tirsdag)

Rideterapi Hold 13 (onsdag)

Eksistens Hold 14

Filmværksted Hold 15

Smykkeværksted Hold 16

Keramik Hold 17

Månedshold Hold 18

Tilmelding – Aktiv Fritid
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