Rygestop i naturen

Et helt unikt rygeforløb i
- naturen!
Rygestop i naturen er et helt specielt kursustilbud til dig, der har
lyst til at prøve noget andet end de traditionelle rygestopkurser.
Rygestop i naturen giver inspiration til en aktiv livsstil, hvor rygningen lægges på hylden og erstattes af andre aktiviteter.
Med rygestop i naturen glemmer man nemmere sin rygetrang og
styrker samtidig sin energi.
Kurset gennemføres af en erfaren rygestop instruktør og en erfaren
naturvejleder.
Der vil være tid både til rygestoprådgivning, til erfaringsudveksling og
til at opleve naturen.
Der vil være fokus på, hvordan du undgår at tage på i vægt, når du
stopper med at ryge.
Der vil være sjove aktiviteter, som sætter pulsen op, styrker fællesskabet og giver ideer til, hvordan naturen bruges aktivt ved rygestop. Vi
udfordrer sanserne f.eks. med små smagsprøver og oplever hvordan
både smags og lugtesans bliver bedre ved rygestop.
Der er mulighed for at låne en skridttæller under hele kurset.

Sådan ser forløbet ud
•
•
•

6 møder af 2½ time over 8 uger
Dato og tid: 30/4, 7/5, 14/5, 21/5, 28/5 og 11/6 kl. 16.30 - 19.00
Kurset er gratis

Naturaktiviteter:
30. april:

”Syvkålsdag” – forårets spiselige
urter er ligmed gratis sundhed.
Lokalitet: Hakkemosen.

7. maj:

På Cykeltur med GPS i Høje-Taastrup
Kommune øst
Lokalitet: Tåstrups østegn.

14. maj:

Fuglesang og sanser på lysegrøn
baggrund
Lokalitet: Boserup Skov
(efter aftale i gruppen)

21. maj:

Med frisbee og fiskenet i byens
natur
Lokalitet: Mølleparken og nærliggende
områder.

28. maj:

Hvad en grusgrav også kan bruges
til – naturstier, motionsbane og
orkideer
Lokalitet: Hedeland.

11. juni:

Kreativ med naturens muligheder
Lokalitet: Økobase Hakkemosen.

Hvis vejret er meget dårligt på en kursusdag, vil vi have mulighed for at
krybe i ly.

Tilmelding:

Tlf: 43 59 16 16
Mail: rygestop@htk.dk
Senest d. 18/4-13

