
 

AKTIV Ø PÅ ENDELAVE 2022 UGE 27 
 

HVORNÅR 
 

HOLD INSTRUKTØR HVOR BESKRIVELSE 

Uge 27 
 

VANDRETURE PÅ 
ØEN 

Selvledelse Start midt på 
havnemolen 

Kaninoen  - 21 km. Blå rute, øen rundt langs stranden (kun vandring, 
ikke cykling). 
Mini-Kaninoen – 12 km. Grøn rute, Øvre rundt (vandring/cykling). 
Kaninruten – 3 km. Rød rute, Endelave Strandvej, «Mariesvej”, 
Kongevejen (vandring/cykling). 

Tirsdag 5/7 
14.00-16.30 

GOLF PÅ GÅRDEN Selvledelse Vesterby 90 Danmarks eneste 5-hullers golfbane med sandgrav og vandforhindring. 
Golfjern og bolde kan lånes på banen. Aldersgrænse: min. 10 år. 

Torsdag 7/7 
10.30-12.00 

HATHA YOGA Merethe Krogh Endelave Skole 
Kongevejen 26 

Hatha yoga for alle. Medbring evt. måtte og iklæd dig behageligt, 
løstsiddende tøj. 
 

Torsdag 7/7 
14.00-16.30 

GOLF PÅ GÅRDEN Selvledelse Vesterby 90 Danmarks eneste 5-hullers golfbane med sandgrav og vandforhindring. 
Golfjern og bolde kan lånes på banen. Aldersgrænse: min. 10 år. 

Fredag 8/7 
11.00-11.45 

MINDFULNESS Sonja Elgaard Gymnastiksalen 
Kongevejen 26 

Mindfulness/bodyscan/meditation. Du udvikler din evne til at være 
nærværende i nuet og opnår afstresning, ro og en øget 
kropsbevidsthed. Medbring tæppe og iklæd dig behageligt, 
løstsiddende tøj. 

Lørdag 9/7 
13.00-15.00 

BUESKYDNING 

 
 
 

Mike Thygesen 
og Ib Elgaard 

Bag 
gymnastiksalen 

Prøv dine evner af som bueskytte med recurve-bue. Du får grundig 
instruktion og mulighed for at skyde 3-5 pile mod mål. Armbeskyttere 
er til rådighed. 

Søndag 
10/7 
12.00-13.00 

ACROYOGA 
 

Francisca 
Muraour 

Endelave Skole 
Kongevejen 26 

I acroyoga kan to f.eks. sammen lave øvelsen ’flyvemaskinen’, som alle 
nok kender fra barn af. Her er to roller: den som bærer og den som 
flyver. Her trænes core, stabilitet og balance.  
Medbring evt. måtte, der er liggeunderlag til rådighed.  
Tag en ven eller familien under armen og få en sjov time med 
forskellige akrobatiske par/hold øvelser.  

Søndag 
10/7 
15.00-17.00 

KROLF Kiss Nøhr Jensen Sportspladsen, 
Kongevejen 48 

Halvt krocket, halv golf, helt sjovt! Krolf er en aktivitet, hvor hele 
familien kan være med, og det giver både motion i roligt tempo og 
hyggeligt samvær på græsbanen.  

 

 


