
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Det er foreningens formål at skabe plads 

til socialt samvær, sundhed og velvære, til 

glæde for ældre medborgere på Nørrebro, 

Nordvest og omegn. Læs mere om 

foreningen på vores hjemmeside: 
www.aktiveaeldre.dk 

  

Foreningen 

Aktive Ældre på Nørrebro 

  

Foreningen Aktive Ældre på Nørrebro blev 

oprettet i december 2008.  

Den årlige generalforsamling afholdes i februar 

måned, hvor bestyrelsen vælges.  

Foreningen er afhængig af kommunale bevillinger 

og anden støtte til aktiviteter, instruktører og 

administration.  

  
Bestyrelsens formand: Janni Milsted 
telf.: 28 18 17 57; mail: jannimilsted@jorslevlyst.dk 
 
Næstformand: Ulla Nørgaard Pedersen 
telf.: 23 66 10 15; mail: Ulla@vennelyst.com 
 
Kasserer: Anders Holm 
telf.: 60 70 77 08; mail: abholm@get2net.dk 
 
Sekretær: Kirsten Pedersen 
telf.: 29 92 70 44; mail: kirsten-pedersen@hotmail.com 
 
 
@hotmail.com 

Det vil glæde os at se dig som medlem i foreningen. 

Vi deler året op i 2 sæsoner:  

Foråret: fra uge 2 - uge 24 inkl., 

Efteråret: fra uge 33 - uge 50 inkl. 

Kontingentet, er 400 kr. pr. sæson, giver dig mulighed 

for, at deltage i alle klubbens aktiviteter. 

Medlemskontingentet betales pr. sæson. 

Indmeldelsesblanket rekvireres hos bestyrelsen. 
Revideret  august 2022 
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Onsdagsklubben: (leder: Annette – tlf. 21 37 19 43) 
Klublokalet Mjølnerparken 48, st. 2200 Kbh. N  
Onsdag kl. 11.00 - 13.00 - (se program) 
Vi tager på ture eller mødes til rart samvær med kaffe og ostemad  
og taler om, hvad der optager os.  
Når vi er på tur, er klublokalet lukket.  
 

Varmtvandsgymnastik:  
Brugerbetaling 300 kr. pr sæson udover nor- 
malt kontingent. 
Lions Kollegiets Bad, Tuborgvej 181, 2400 Kbh. NV.  
Tirsdag: kl. 11.00 – 12.15 

Fredag: kl. 11.00 – 12.15 

Skånsom motion – (forårssæsonen slutter 15. maj) 

 

Balancetræning 

Boldklubben Nørrebro United 

Husumgade 44 over gården, salen på 2. sal 

Mandag kl. 12.00 – 13.30 

Træning med særlig fokus på styrke og smidighed i fødder, 

samt kredsløb og balance 

 

 Gymnastik:  
Boldklubben Nørrebro United 
 Husumgade 44 over gården, salen på 2.sal 
 Mandag: kl. 10.00 - 11.30. og Torsdag 9.30 – 11.00 
 Motionsgymnastik – Vil du bevæge dig er chancen her 
 
 

Spiseklubben:  

Klublokalet, Mjølnerparken 48 st., 2200 Kbh. N 
2. onsdag i måneden kl. 18 vil vi sammen tilberede  

og efterfølgende spise den dejlige mad. Bagefter er 
vi fælles om oprydningen.  

Egenbetaling 40 kr. pr. gang. 

Tilmelding, der er bindende - hos Birte (tlf.:40 86 92 21) 

 

 

 

Stavgang: 

Klublokalet, Mjølnerparken 48 st., 2200 Kbh. N 

Tirsdag: 10.00 - 12.00 

Stavgang er en effektiv motionsform, der styrker  
knogler og muskler - og skåner knæ, hofte og ryg. 
Ud over god motion lægger vi vægt på det sociale samvær. Efter 
stavgang er der fælles kaffe / te. (Egenbetaling 10 kr. pr. gang) 
 

 

 
 

Yoga:  

Eva – Yoga, Frederikssundsvej 245 (indgang fra Solsikkevej) 

 

Tirsdag kl. 09.30 – 11.00 
Afslapning, balance og smidighed for nybegyndere og øvede. Få 
kendskab til og glæde ved krop og sind. 
 

Stolegymnastik:   

 Boldklubben Nørrebro United 

Husumgade 44 over gården, salen på 2. sal 

  Torsdag: kl. 11.15 – 12.15 

  Træning af hele kroppen siddende på stol. Du får pulsen  

  op, styrket musklerne, og samtidig er det en skånsom træning  

  i roligt tempo med plads til individuelle hensyn. 

 

Enkelte hold har venteliste – ring til sekretæren 29 92 70 44 

Alle vores hold ledes af faguddannede instruktører 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=CnBMZ-MtUHb0TM&tbnid=TIaA9p6eMENjrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.2pro.no/&ei=-spSUsbTEMKL4AShoYDgCQ&bvm=bv.53537100,d.bGE&psig=AFQjCNFzZ0qoErXP-Bd4U1LUqzMqNLwIlA&ust=1381243967259922

