
VANEBRYDERNE

Hvad siger du til at blive mere fysisk aktiv i 
hverdagen, få mere energi og måske smide 
nogle overflødige kilo?

VANEBRYDERNE er et nyt tilbud i Mariagerfjord til dig, som er nysgerrig 
på vanens magt og som gerne vil støttes i en varig livsstilsomlægning i for-
bindelse med et vægttab. Vanebryderforløbet består af 9 mødegange á 3 
timer fordelt på ca. 3-4 måneder med motiverende øvelser, der fokuserer 
på netop dine ønsker til vaneændring. Forløbet indeholder også introduktion 
til forskellige motionsaktiviteter og et motionskort. Der indgår også et mad-
værksted, så vi i fællesskab bliver inspireret til at spise mere groft og grønt. 
I forløbet er indlagt refleksionsuger, som skaber rum til at arbejde med din 
livsstilsomlægning.

Vanebryderforløb starter i Hobro, Hadsund og Øster Hurup i uge 3.

Find mere information om VANEBRYDERNE og tilmelding på 
Lof.dk/mariagerfjord-rebild

mariagerfjord@lof.dk 
Tlf. 24 47 99 69



VANEBRYDER motionskort 
 
Efter første modul får du udleveret et motionskort, 
som giver dig fri adgang til motionstilbud i den hal, 
hvor du er tilmeldt VANEBRYDERNE. Motionskortet er gældende fra 
udleveringtidspunktet til afslutningen på dit forløb i VANEBRYDERNE.

VANEBRYDERNE starter tre steder i 
Mariagerfjord i januar 2019
•  Danhostel Hobro – tirsdage med opstart den 15. januar kl. 17.00-19.45.
•   Hadsund Hallerne – torsdage med opstart den 17. januar kl. 17.30-20.15. 

(Bemærk dette hold er kun for mænd)
•  Multihuset Øster Hurup – tirsdage med opstart den 15. januar kl. 17.00-19.45.

BEMÆRK: Gratis intromøde i Hobro og Øster Hurup den 8. januar og i Hadsund 
den 14. januar kl. 17.00-18.00. Tilmelding påkrævet.

Pris kr. 550,- for 27 lektioner inkl. undervisningsmateriale, træningselastik og et 
helt nyt VANEBRYDER motionskort. Mindre ekstra udgifter til råvarer de møde-
gange, hvor der er madværksted og fællesspisning må påregnes.
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INVITATION TIL LOF’S BESTYRELSER, SKOLELEDERE OG LÆRERE
– se uddybende program på idetraef.lof.dk

Idétræf 2018 – Lørdag-søndag 3.-4. februar 2018 på Hotel Svendborg 

Tema: Folkeoplysning i en omskiftelig tid 
Lørdag 3. februar

Modulbeskrivelser lørdag – søndag13.00 Indskrivning og sandwich

13.30 Velkomst – Kim Valentin, landsformand, LOF

13.45  FAKE NEWS – når virkeligheden taber!
 Vincent Fella Hendricks, professor v. Institut for Medier, 
 Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet
 Politik og medier oversvømmes af populistiske fortællinger, 
 “alternative kendsgerninger” og “fake news”. Misinformation  
 er noget vi alle aktivt må forholde os til. 
 Men hvordan – det tager vi hul på til Idétræf.  
15.00 Kaffepause

15.30 Folkeoplysning i en omskiftelig tid 
 Bertel Haarder, medlem af Folketinget, Venstre. 
 Fhv. minister

16.15 Moduler – se modulbeskrivelse

17.15 LOF’s løsningsgalleri 2017

18.00 Pause

19.30 Middag og underholdning 
 ved vokalgruppen Fontana 

Søndag 4. februar
08.00 Morgenmad

09.00 Morgensamling LOF 2018
 Per Paludan Hansen, sekretariatsleder, LOF

09.30 Hvordan fornyer vi folkeoplysningen?          
 Lene Andersen, forfatter, filosof og civiløkonom
 Hvor kommer vores dannelsesbegreb fra, og hvordan udvikler  
 vi det? 

11.00 Moduler – se modulbeskrivelse 

12.00 Vi kommer ikke uden om bestyrelsesudvikling!
 Lasse Bolander, formand, Coop
 Fokus på tiltrækning og udvikling af kompetencer til 
 bestyrelsen og et godt teamwork er noget af det, der 
 karakteriserer de bedste bestyrelser

13.00 Afrunding på Idétræf 2018 
 Kim Valentin, landsformand, LOF

13.10 Frokost

14.00 Afrejse 

Moduler lørdag kl. 16.15-17.15
101: 2018 – Europæisk år for kulturarv 
Britta Leth, turismekonsulent, ø-turist 
ambassadør, bestyrelsesmedlem LOF 
Midtjylland 
og Birthe Nørskov, skoleleder, 
LOF Midtjylland
Som aftenskole har vi meget at byde 
på i forhold til formidling af den fælles 
kulturarv.

102: Kan din LOF afdeling sætte et 
lokalt klima-aftryk og kan vi trække 
FNs verdensmål ind i folkeoplysningen?
Erik H.A. Jacobsen, skoleleder, LOF Sydfyn 
og Bent Jørgensen, organisationskonsulent, 
LOF
Ofte vil folk hellere underholdes end tage 
stilling til krævende emner, derfor skal vi 
udfordre dem.  

103: Sandheden om sukker 
– et LOF aftale foredrag
Anette Sams, farmaceut, ph.d. og forfat-
ter til bogen Sandheden om sukker, som 
udkom hos Gyldendal i september 2017 
– Oplev et udpluk af et forskningsbaseret 
foredrag og få inspiration til LOF aftale 
arrangementer.

104: Gode råd om bestyrelses-
rapportering
Claus Kronborg, skoleleder, LOF Haslev 
og Henning Ryberg, bestyrelsesformand, 
LOF Haslev
Et godt team/hold gør alle mere stærke og 
samtidig øger det videndeling til gavn for 
fællesskabet.

105: Se din nye hjemmeside
Signe Damkjær, kommunikationskonsulent, 
LOF og Jacob Kofoed, it-konsulent, LOF
Vi løfter sløret for nogle af de spændende 
ændringer på vores hjemmesider. 

Moduler søndag kl. 11.00-12.00
201: Trænger kvaliteten til et løft?
Helle H. Bjerregård, konsulent hos Dansk 
Folkeoplysnings Samråd
Hvad kendetegner en god aftenskole, 
og hvordan kan I arbejde med at højne 
kvaliteten af det indtryk skolen giver sine 
deltagere og sin omverden? 

202: Sundhedssamarbejde med kommu-
nen – hvordan kommer vi i gang?
Bent Bjerregaard, skoleleder, LOF Holste-
bro og Dorthe Lykke Olesen, udviklingskon-
sulent, LOF
Fokus på, hvordan et samarbejde kan se 
ud, dels fra den kommunale vinkel og fra en 
LOF vinkel. 

203: Du kan gøre en stor forskel i netop 
din LOF afdeling!
Birthe Nørskov, skoleleder, LOF Midtjylland
Som bestyrelsesmedlem kan du være med 
til at gøre en forskel i forhold til at udvikle 
din LOF skole.

204: Rekruttering af nye frivillige med 
fokus på vores liberale bagland V og VU 
Kristian Snerle, organisationskonsulent, LOF
Hør, hvordan du kan engagere VU’erne og 
Venstre foreningerne.

205: Velkomstmodul til dig, der er ny i 
LOF
Jan René Westh, organisationskonsulent, 
LOF
Om LOF’s organisation og hvordan du kan 
bidrage i din LOF skole – både organisato-
risk og udviklingsmæssigt. 

206: Markedsføring på sociale medier
Signe Damkjær, kommunikationskonsulent, 
LOF, Louise Kjær Sørensen, markedsførings-
ansvarlig, LOF Øresund og Jacob Kofoed, 
it-konsulent, LOF 
Få gode idéer til, hvordan du effektivt 
kan bruge Facebook og Instagram i din 
markedsføring.

STED
Hotel Svendborg,
Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

TILMELDING
Senest 12. januar 2018 på idetraef.lof.dk
– her kan du også læse uddybende program

HUSK
Skriv dine to ønskede modulforløb på 
din tilmelding

PRISER
Enkeltværelse......................1.775 kr.
Dobbeltværelse ...................1.675 kr.

Prisen omfatter konferencedeltagelse, sandwich, tre retters 
middag inkl. ét glas vin, kaffe/te, overnatning, morgenmad, 
frokost inkl. én øl/vand samt frisk frugt.

Uden overnatning ...............1.300 kr.
Lørdag uden middag ..............600 kr.
Lørdag med middag ...............900 kr.
Søndag ..................................750 kr.

Vincent Fella Hendricks – Foto: Steen Andersen Lasse Bolander
Lene Andersen, 
Foto: Jakob Boserup
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Vil du gerne bryde med dårlige vaner, være mere aktiv i hverdagen 
og ikke mindst selv tage styringen over, hvordan din livsstil skal 
omlægges, så kan du læse mere om forløbet på vores hjemme-
side lof.dk/mariagerfjord-rebild. På hjemmesiden kan du også 
tilmelde dig intromødet og selve vanebryderforløbet.

VANEBRYDERNE udbydes i samarbejde med LOF Mariagerfjord-Rebild, 
Hjerteforeningen og Mariagerfjord Kommune.
VANEBRYDERNE er støttet af Kulturministeriets Udviklingspulje til lokal folke-
oplysning og Den Folkeoplysende Udviklingspulje i Mariagerfjord Kommune.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

MOTIONSKORT 

Dette kort giver mulighed for at deltage i udvalgte motionsaktiviteter i 3 måneder i forbindelse med kursusforløb Vanebryderne        

 
Dette kort er personligt og tilhører 
 

___________________________________________ 
 

 


