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Babyeme er på plads i fitnesslokalet
Hos Lido Fitness
tilbydes nu Life
Challenge Baby. Her
støbesfùndamenter
SUNDHED Inde i trærnngsloka

let er højtalerne tændt, men
næ nej, det er ikke pulserende
basiytmer, dervælterud i rum
met, men til gengæld er en lav
omgang musik om en pape
gøje fra Amerika. For deltager
ne er nemlig unge, faktisk rig
tigt meget unge. Sådan cirka
et halvt år plus minus et par
måneder.
Der er nu også en flok kvin
der, så de små babyer er i bog
-

staveligste forstand i meget
bygge hænder.
En af de små charmebøffer
er fra Thyregod, og han hed
der Eigil. Seks måneder gam
mel, og han er fuld gang med
første øvelse. Få venstre fod op
og røre højre øre, hvilket Eigil
nemt kan klare. Med hjælp fra
morJeanette Eriksen.
“Det stimulerer børne
nes samarbejde mellem høj
re og venstre hjemehalvdel
via krydsbevægelser. Dette
samarbejde er grundlæggen
de for både et godt samsyn,
motorik og ikke mindst læseevne,” lyder forklaringen fra

Life Challenge Baby. er et

12 ugers forløb, der finder
sted hos Lido Fitness.
Der er tilknyttet fire under
vise~e: 5and~, Vossen Ras
mussen, der er kltopraktor
med speciellé i børn og
babyer. AhjaNielsender
blandt andet eremærings
ekspeit Anni l(irk der er
børne og teenagecoach
samt Maria Beadle, der er
optometrist og sPecialist i
samsynstræning.
De tosidsteharsammen
forfanetb~gen Superbam.

.

instruktørene.
Eigil siger intet. Han har for
Eigils mor, Jeanette, er glad travlt med at kigge på alle de
for kurset.
ting, der sker. Og nåja, og lave
“Det handler om at man øvelser.
jo gerne vil give sit barn, den
bedste start på livet, og når Fundament
nu muligheden er her, har jeg Det handler om nærvær og
valgt at prøve det aL Det virker små øvelser med barnet, og på
som et rigtigt godt koncept, den måde give barnet et godt
der sætter fokus på motorik, fundament i livet.
syn, hørelse, selvfølelse og den
På holdet er der hele fire
slags. Hvis jeg eksempelvis kig undervisere tillcnyttet, og en
ger på mig selv, så er der ting, af dem er Maria Beadle, der er
som jeg ikke blev god til fra specialist i samsynstræning.
barns ben, men som måske
“Det er i det første år, atfun
kunne have været ændret, hvis damentet støbes. Man fødes jo
mine forældre dengang vidste, med en spritny hjerne, hvor
hvad vi ved nu,” siger hun.
cirka 30 procent er fastlagt til

ig

de mere instinktive og nød
vendig ting, men det bety
der, at der stadig skal fyldes
70 procent på. I Life Challenge
Baby handler om få dels træ
net og stimuleret babyen, så
fundamentet støbes, men lige
så meget at klæde forældrene
på til, hvad de kan gøre,” siger
hun og fortsætter:
“Børn har jo gennem tider
ne brugt kroppen ved at klat
re i træer og tumle rundt. Men
sådan er det ikke længere. Børn
er mere stillesiddende, og det
med at tumle kan have svære
kår både derhjemme og i den
institutionerne,” siger hun.
Et par af mødrene er ved at
skifte ble på deres baby. Musik
ken er om hjulene på en bus.
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Eigil (forrest) og Maja er med deres
mødre til Life ChaUenge baby.
Foto: Jørgen Flindt
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Af Jørgen Flindt
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Naturens Dag er søndag 13. septem
bar. Også ved Brandbjerg.

Mod naturen
ved Brandbjerg
NATUR Kom til Naturens Dag
på Brandbjerg Højskole. Det
sker søndag den 13. septem
ber. Brandbjerg Højskole invi
terer til Natur- og friluftsople
velser, markedsstemning og
familiehygge i Grejsdalens vil
de og smukke natur.
Forstander Simon Lægsga
ard fortællei-~
“Vi tænder bål i parken,
leger i skoven, byder på smags
prøver fra lokale producenter,
laver snobrød og pandekager,
studerer padder og insekter,
bygger med rafter, byder på
snitteværksted, mostpresseri
samt sang og musik. Alle akti
viteter og smagsprøver er gra
tis, mens der kan købes både
vådt og tørt i boderne hele
dagen. Man er også velkom
men til at medbringe egen
frokostkurv”.
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Maske- og~trommedans
Hatteteater med HonningBand n
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Det Vilde Vejle Vestegn
D~n by

er på spændende worbhops~udstillinger og forestillinger af børn og unge i
Give, så kig forbi til en herlig dag i kreativitetens tegn!
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