17.00 Familiecykeltur for alle med
start ved Øster Højst Skole. Øster Højst
Efterløns- og Pensionistforening byder
efterfølgende ind til fællesspisning i
Multihallen (pris: 30 kr). Kom og vær
med til at afslutte Højst Aktiv Uge 36
2013 på festlig vis, se billeder af ugen,
der gik, og hyld årets vindere af Højstløbet. Tilmelding og betaling!

(Øster) Højst Aktiv Uge 36
2014

20.00 - 22.00 Natkirke med stemningsfyldt musik og en
kort andagt. Lad roen sænke sig efter en aktiv uge og nyd
vores smukke kirke i stearinlysets skær. Kirken er åben, så
man kan komme og gå, som det passer. Se mere i kirkebladet.
Lørdag den 6. september
8.00 - 9.30 Tai Chi for alle morgenfriske sjæle, på Øster
Højst Skoles sportsplads. Styrk krop og sind med denne
ældgamle kinesiske kampkunst og find balancen mellem Yin
og Yang.
Havkajak og mountainbike for alle over 12 år. Her er en enestående mulighed for at
deltage i aktiviteter, som normalt ikke udbydes i den lokale idrætsforening. Vi starter
med 2 timers havkajak og derefter er der 2 timers mountainbike med instruktør.
Tilmeldingen er bindende!
Vi kører samlet fra Øster Højst Skoles p-plads kl. 9.15.
Pris: 50 kr, som betales ved tilmelding. Oplys navn og telefonnummer.
Evt. spørgsmål rettes til Niels Hansen på tlf. 20698419/ 74775539.
Tilmelding og betaling!
*************************************************
Borgerforeningen sørger som de foregående år for frisk frugt hele ugen igennem, så
ingen går sukkerkolde undervejs.
Forsamlingshuset står for salg af øl og vand til alle fællesspisninger.
En komplet aktivitetsoversigt kan findes på: oester-hoejst.infoland.dk
Sidste frist for tilmelding:

onsdag den 27. august

med aftalte penge og tilmelding i en lukket kuvert.
Afleveres i Helle Degns postkasse på Kirkevej 2.
For flere oplysninger: Se oester-hoejst.infoland.dk

September måned nærmer sig, og snart kan vi tage hul på den ottende
udgave af (Øster) Højst Aktiv Uge 36.
Byens foreninger og institutioner har igen i år sammensat et aktivt
program bestående af velkendte klassikere i skøn forening med nye
initiativer.
Øster Højst Skole benytter lejligheden til for alvor at implementere den
nye skolereform i form af bl.a. daglige morgenløb, "5-minutters-motion"
i klasseværelset og i det hele taget dage fyldt med bevægelse. Desuden vil
der ved skolen blive etableret et "Hjerneværksted", hvor der ugen
igennem er mulighed for også at få motioneret de små grå. Vel mødt til
en uge med masser af sjov, fællesskab og aktivitet!

Mandag den 1. september
8.15 Fælles flaghejsning ved Øster Højst Børnehus for alle, som har tid og lyst. Vi
hejser Uge 36-flaget og synger den nye Uge 36-sang. Efterfølgende går
børnehavebørnene tur på "aktiv-ruten" - gerne med følgeskabets af så mange som
muligt.
17.00 Familiegudstjeneste i Højst Kirke. Vær med til en festlig og aktiv gudstjeneste
for store og små. Efterfølgende er Menighedsrådet vært ved fællesspisningen i
multihallen på Øster Højst Skole. BEMÆRK DET ÆNDREDE SPISESTED!!
Tirsdag den 2. september
Hele dagen Gåtur for alle, som har lyst. Start ved Øster Højst Børnehus.
17.30 - 19.00 Parkour i multihallen for alle, der gerne vil lære at komme fra A til B på
den hurtigste og mest elegante måde alene ved brug af kroppen - og uanset de
forhindringer, man måtte møde undervejs. Instruktørerne er passionerede og
energiske, så der er garanti for passende udfordringer og godt humør.
19.00 - 20.00 Cross Gym Outdoor for unge og voksne
med mod på hård træning for hele kroppen. Succesen fra
sidste år gentages denne gang udendørs. Marianne Port
og Jens Jørgensen står klar på sportspladsen ved
Øster Højst Skole til at guide alle sikkert igennem.
Onsdag den 3. september
Hele dagen Gåtur for alle, som har lyst. Start ved Øster Højst Børnehus.
Formiddag Aktiviteter i multihallen for børn i alderen 0-6 år. Øster Højst
Børnehus, Karinas Tumlinger v/ Karina Gehrt og Heidis private børnepasning v/ Heidi
Timm Sørensen står for aktiviteterne. Alle småbørn og børnehavebørn er velkomne.
14.00 - 16.00 Aktiviteter for børn arrangeret af SFO'en. Mød op på sportspladsen
ved Øster Højst Skole og vær med til en gang udendørs høvdingebold eller fold dine
kreative evner ud i male-værkstedet.
17.00 - 19.00 Cykling med start ved ØH Skole. Der
cykles på to forskellige ruter: 20 km og 50 km.
18.00 - 19.00 Højst-løb for løbere i alle aldre. Det er
muligt at løbe enten 2,5 km, 5 km eller 10 km, og der er
fælles opvarmning og start ved ØH Skole. Tilmelding!
Samtidig afholdes der Centimeter-marathon ved ØH
Skole for de mindste børn - tilmelding på dagen.

19.00 Fællesspisning i multihallen på ØH Skole. Øster Højst Kro leverer en lækker,
let menu til bare 40 kr pr. person - resten er sponsoreret af
kroen. Tilmelding og betaling!
Torsdag den 4. september
Hele dagen Gåtur for alle. Start ved Øster Højst Børnehus.
17.00 - 18.00 Scooterræs for småbørn og børnehavebørn
på multibanen ved Øster Højst Skole. Medbring selv
scooter eller løbecykel - banen har Borgerforeningen klar.
17.00 - 19.00 Cykelringridning for børn fra 6 år. Galgen
er sat op i skolegården ved Øster Højst Skole, så mød op
med cykel og cykelhjelm - og gerne lanse.
17.00 - 19.00 Segway for børn
over 10 år og andre barnlige sjæle.
Mød op på sportspladsen og tag en prøvetur på dette sjove
køretøj, som er blevet populært i storbyer over hele verden.
Cykelhjelm er påkrævet - medbring din egen!
17.00 - 19.00 Salg af grillpølser tæt på aktiviteterne ved
Øster Højst Skole. Tag en pause fra de mange aktiviteter og
nyd aftensmaden, mens du kigger på alle dine aktive
medborgere.
19.00 - 20.00 Livsstilsforedrag v/ Merete Degn.
Foredraget sætter fokus på langsigtet sundhed og giver gode
råd til, hvordan du kan kostbeskytte dig mod
livsstilssygdomme samtidig med, at du styrker dit
immunforsvar. Det foregår i klublokalet ved Mulitihallen.
Efter foredraget er der mulighed for at købe diverse
produkter online - medbring dankort. Tilmelding!
20.00 - 21.00 Volley for alle i multihallen. Forbrænd grillpølsen, du lige har spist, og
fordøj de mange gode råd fra livsstilsforedraget i fornøjeligt selskab med et sjovt spil.
Fredag den 5. september
Hele dagen Gåtur for alle, som har lyst.
Start ved Øster Højst Børnehus.
13.00 - 15.00 Aktiviteter for børn i alle
aldre ved Deutsche Schule Oster Hoist.
Det er aldrig til at vide, hvad de kreative
kræfter har fundet på - kom og lad dig
overraske!

