
GÅ GRUPPEN 

FASTE MOTIONS TILBUD: 

Hver tirsdag kl. 14.00  fra De Frivilliges Hus 

motionsture i ”Gå Gruppen” og Cafémøde. 
 

Hver tirsdag kl. 15.00 - 16,00 NYHED        
”STOLE  - YOGA”.  Vi mødes i FFK Centret,    

Flade Engvej 8. - 9900  Frederikshavn.       
 

 Hver mandag & onsdag kl. 16.00 - 16.55 er 

der ”Motion for dig” på Phønix ,                      

LOF & Hjerteforeningen.  

Hjertecafé onsdage kl. 19.00 - 21.00                    

i De Frivilliges Hus, i alle ulige uger.    
  

         Hjertemotion, hver Torsdag kl. 17.00 - 

18.00  i samarbejde med  LOF & LOOP                 

Hjørringvej i Frederikshavn. 
 

Motions Cykling start fra De Frivilliges Hus, 

mandag kl. 17.00 - 18.30 samarbejde                

med  Diabetesforeningen &                            

Kræftens Bekæmpelse. 

Kontakt: jvchris@nordfber.dk 

Med forbehold for ændringer. 

”GÅ FOR LIVET” 

FRIVILLIG! 

Har du lyst til at være frivillig i Hjerteforeningen, 

så kontakt Formanden på:                   

jvchris@nordfiber.dk,                                                             

som også kan fortælle mere om arbejdet i                     

Hjerteforening Frederikshavn.    

Som frivillig får du oplevelser og glæde ved at løse 

opgaver i et fællesskab, tilfredsstillelsen ved at gøre 

en indsats  og få personlige kvalifikationer gennem 

kurser, foredrag og lærerige oplevelser.                                                                 

Du kan altid sige nej til opgaver, som du ikke har 

lyst eller kvalifikationer til at påtage dig.   

 Deltag med specifikke opgaver og kun det,                   

ingen bestyrelsesarbejde og andre forpligtigelser.                                                           

Det kunne være som tovholder på enkelte             

arrangementer og områder                                         

eller i en mindre gruppe: 

Arbejd kun med det der har din interesse og gør 

det  til dit personlige projekt. 

Som: Børnebørnenes Mad værksted - Hjertestier - 

Hjertecafé – Blodtryksmåling – Enkelt stående 

arrangementer som Stole Yoga, Fitness Fodbold 

m.m. Har du gode ideer til arrangementer eller 

andet, hører vi også gerne fra dig. 

 

 

 

 

 

 



”VI GÅR FOR LIVET”  

Hver tirsdag kl. 14.00  fra 

De Frivilliges Hus           

motionsture i og             

derefter hyggemøde. 

Du kan vælge mellem 3. ture: rute 1. 

den længste tur er på ca. 5-6 km.-    

rute 2. er på ca. 3 km. og                  

rute 3. er på ca. 2 km.     

Turene varieres efter vejret.  

Derefter er der hyggelig cafe og       

samvær. 

Gå Gruppen er på max.            

30 deltager, kontakt for       

nærmere oplysninger:            

Lis Larsen tlf.25535372.         

Grethe Poulsen tlf. 21633126.  

”VI GÅR FOR LIVET” 

GÅ GRUPPEN                       ”VI GÅR FOR LIVET ”                               GÅGRUPPEN 

HJERTEFORENINGEN FREDERIKSHAVN 

ER OGSÅ : Skagen  -  ÅLBÆK - JERUP  - 

Strandby - Kvissel - Ravnshøj  -  

Gærum &  Frederikshavn. 

Vi Tilbyder et væld af Aktiviteter,                   

Blodtryksmålinger -  Foredrag -  Giv Liv             

kursus  - Hjertebil besøg  - mange forskellige 

Motionstilbud, vi holder til i                              

De Frivilliges Hus,                             

Danmarksgade 12. Frederikshavn,    

Vi tilbyder også GRATIS ”GIV” kursus og 

blodtryksmålinger til private, grupper i  

firmaer og  klubber.                                       

Få et gratis tjek af familier, grupper, hold og 

alle medarbejdere. I får besøg af vores 

uddannede ”Giv Liv” Instruktører og           

uddannede blodtryksmålere.      

Glæd jer til en god og hyggelig stemning.         

videre information på mail : 

jvchris@nordfiber.dk      

    

 

 

 

 

 

 

”VI GÅR FOR LIVET” 
Gang er den nemmeste og 
billigste form for motion 

Nemmere træning end gang finder du 
simpelthen ikke! 

Først og fremmest er det let. For det andet 
kræver gang ikke en super kondition – du 
kan gå i gang, uanset hvor dårlig din form 
er, og hvor stor du er.                                        
Endelig kan du gå når som helst og hvor 
som helst, også når du er på ferie.             
Og nå ja, behøver du flere grunde, så er 
det også helt gratis. 

Imens du går, kan du glæde dig over, at 

gang forbrænder næsten lige så mange 

kalorier pr. km som løb. Gang er desuden 

en langt mere skånsom motionsform end 

løb, idet du konstant har en fod i jorden.  


