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Fest, dans og bobler
på Gotvedinstituttet

//// KORT NYT

JUBILÆUM. På Vodroﬀsvej 51 er der i 130 år blevet undervist i
gotvedgymnastik. Jubilæet fejres med sved på panden på fredag.
AF HEIDI ENGELUND

Fakta

hee@minby.dk

Der er masser af bier på Frederiksberg, så hvorfor ikke
blive en bivenlig kommune? Arkivfoto: Martin Sørensen

Frederiksberg som bivenlig kommune
FORSLAG: Det summer af bier flere steder på Frederiksberg, og
nu foreslår rådmand Balder Mørk Andersen (SF), at Frederiksberg bliver en bivenlig kommune.
Årsagen til forslaget er, at bestanden af honningbier er faldende i Danmark og resten af verden, så derfor foreslår SF at
gøre noget for biernes verden.
Forslaget går ud på, at sikre små faunapletter i de grønne
oaser, hvor biodiverstiet kan blive en del af hverdagen. Men
også at gøre det nemmere at være bi på Frederiksberg ved at
tage kontakt til Styrelsen for Slotte- og Kulturejendommen med
hensyn til Frederiksberg Have og Søndermarken.
SF foreslår også, at kommunen uddeler blomsterfrø til gavn
for bierne. I dag er der flere steder på Frederiksberg bistader,
hvor bierne stortrives. Forslaget blev sendt videre til udvalgshee
behandling.

VODROFFSVEJ: Få pulsen op og
sved på panden, når du kigger
forbi Gotvedinstituttet på Vodroffsvej 51, der kan fejre 130
års jubilæum 1. september.
Inde bag de røde mure dyrkes stadig den særlige gymnastik, som blev udviklet af gymnastikpædagog Helle Gotved.
Hendes gymnastik bygger
på principper som kropsbevidsthed, helhedstænkning
og totalbevægelse.
I dag underviser de uddannede bevægelsespædagoger fra
skolen rundt omkring i Danmark, men naturligvis også på
Frederiksberg.

GOTVEDINSTITUTTET
■ Helle Gotved (-)

overtog sammen med sin
mand Gymnastikhuset på
Vodrofffsvej i .

■ På baggrund af personlige
erfaringer udviklede Helle
Gotved sin gymnastik med
udgangspunkt i kroppens
anatomi, fysiologi og funktion.
■ I  grundlagde hun

Gotvedskolen, en uddannelse
til gymnastikpædagog.

■ I  overlod hun

driften af til den selvejende
institution Gotvedskolen,
men underviste stadig.

Dans og gymnastik
I anledningen af de mange års
gymnastikhistorie vil Gotvedinstituttet gerne fejre dagen
med fest, dans og bobler, lyder
meldingen fra Vodroffsvej 51.
Det sker fredag 1. september kl. 16-19, og der er gratis
adgang, men tilmelding på dette link: http://bit.ly/2fbD1DA.

Gotvedinstituttet på Vodroﬀsvej kan . september fejre
 år jubilæum med gymnastik. Arkivfoto: Dan Møller
Der bydes velkommen kl. 16.
Kl. 16.15 er der tale med
sundhedscoach Per Brændga-

ard, og så vil en af underviserne åbne dansegulvet, hvor
alle kan være med.

Kl. 17-19 kan du få sved på
panden med fire forskellige
slags gymnastik, der går i gang
hver hele og halve time og varer i ca. 20 minutter. Også her
kan alle deltage uden at tabe
pusten, så kom og vær med.
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