
Program i Skælskør
Åbent hus søndag den 17. september 2017 kl. 10-15

Dagens program 
Her kan du se en oversigt over dagens aktiviteter til åbent hus i Skælskør. Foruden aktiviteterne i program-
met tilbyder vi også smagsprøver fra Sanos køkken samt rådgivning om skræddersyede ophold og støt-
temuligheder.
 

Kl. 10.00  Velkommen - med fælles morgengymnastik
 
Kl. 10.15 - 10.45 Kick bike – skånsom transport og effektiv kredsløbstræning - fra hovedindgangen
   Træn dine fødder stærke og smidige - fitness foyer 
   Hvordan lærer du at mestre dine smerter, og hvad kan Sano tilbyde - konferencelokale 1 
   Vægtaflastende træning i Alter G – hvad kan det tilbyde - fitnesslokale
   Træn ryggen stærk og oplev færre smerter og mere velvære - træningslokale 3 
   Motivation og mestring – oplæg med udgangspunkt i KOM -  undervisningslokale 2

Kl. 11.15 - 11.45  ‘Det hele menneske’, oplæg og samtale med tidligere patienter – afprøvningskøkken
   El-cykel, en transportform der tilbyder motion med samtidig aflastning  - fra hovedindgangen
   Vægtaflastende træning i Alter G – hvad kan det tilbyde - Fitnesslokale
   Varmtvandstræning af hele kroppen - varmtvandsbassin 
   Værd at vide som pårørende, undervisning - undervisningslokale 1 
   Mindfulness, smagsprøve på en vej til færre smerter og mere livskvalitet - træningslokale 3

NB! Der kan forekomme ændringer i programmet

ALTER G

Prøv vores AlterG - løbebåndet, som er udviklet af NASA. AlterG kan delvist ophæve tyngdekraften, 
så du kan træne gang eller løb med tilpasset belastning af led og muskler. Varighed: Ca. 10 minutter.                                             
Kr. 50,-

FÅ EN KROPSANALYSE - 
Kend fordelingen af muskler, fedt og vand! 

Målingen foretages i bare fødder og undertøj. Det mest valide resultat opnås, 
hvis du måles tre timer efter træning og indtag af mad og drikke. Kr. 50,-

Fortsættes på næste side...



Sano Skælskør  •  Slagelsevej 32  •  4230 Skælskør

KONDITEST

Har du en god kondition? Få målt den på Sano og få rådgivning
om, hvad du kan gøre for at holde dig i form.                                   Kr. 50,- 

FORDELAGTIGE TILBUD  
 
Dagen igennem har Sano attraktive tilbud, fx 10% på alle rehabiliterings- og træningsophold og 20% på 
alt træningsgrej.  

Kl. 12.15 - 12.45  Foredrag v. reumatologisk overlæge Uffe Døhn 
   - ‘Smerter i ryg, led og muskler - hvorfor og hvad kan man gøre?’ - dagligstuen, 2. sal  
   Træn balance, styrke og stabilitet med elastikker - fitness foyer 
   Vægtaflastende træning i Alter G – hvad kan det tilbyde - Fitnesslokale
   Sov godt - vaner, sovestillinger og andre små fif, workshop - træningslokale 2 
   Kick bike – skånsom transport og effektiv kredsløbstræning - fra hovedindgangen 
   Varmtvandstræning af hele kroppen – varmtvandsbassin

Kl. 13.15 - 13.45  Brug naturen som træningsrum – Græsplænen bag receptionen
   El-cykel, en transportform der tilbyder motion med samtidig aflastning  - fra hovedindgangen
   Mindfulness, smagsprøve på en vej til færre smerter og mere livskvalitet - træningslokale 3 
   Træn dine fødder stærke og smidige - fitness foyer 
   Motivation og mestring – oplæg med udgangspunkt i KOM -  undervisningslokale 2 
   Varmtvandstræning af hele kroppen – varmtvandsbassin
 
Kl. 14.15 -14.45  Foredrag v. reumatologisk overlæge Uffe Døhn 
   - ‘Smerter i ryg, led og muskler - hvorfor og hvad kan man gøre?’ - dagligstuen, 2. sal  
    ‘Det hele menneske’, oplæg og samtale med tidligere patienter – afprøvningskøkken
   Stavgang, træning i naturen - vi mødes i receptionen 
   Træn ryggen stærk og let smerten - træningslokale 3 
   Vægtaflastende træning i Alter G – hvad kan det tilbyde - Fitnesslokale
   Værd at vide som pårørende, undervisning - undervisningslokale 1

Kl. 15.00  Tak for i dag

...Fortsat


