
Link-tilmelding 
Brug linkene herunder til at tilmelde dig til et Hjertemotionshold: 
 
Nørrebro/Mimersgade 41: 
Hold NBR 1 tirsdage kl 18:00 - 19:00: 
https://kurser.hjertemotion.dk/kurser_tilmeld.aspx?id=64 
 
Hold NBR 2 torsdage kl. 18:00 - 19:00 
https://kurser.hjertemotion.dk/kurser_tilmeld.aspx?id=63 
 
Vanløse/Indertoften 10, 2720 Vanløse 
Hold VAN 1 onsdage kl. 17:00 – 18:00 (ej bekræftet) 
https://kurser.hjertemotion.dk/kurser_tilmeld.aspx?id=67 
 
 
På vores hjemmeside kan du læse mere om den hjertemotion, som 
vi har i Hjerteforeningens lokalafdeling på Nørrebro/Nordvest og 
Vanløse. Brug dette link 
https://lokal.hjerteforeningen.dk/nordvest/?p=1316&preview=true 
 
 
FRIVILLIG I HJERTEFORENINGEN 
Har du lyst til at være frivillig i din Hjerteforening på Nørrebro og i 
Nordvest, så kan du kontakte en fra bestyrelsen via vores 
hjemmeside eller gennem en e-mail, som også kan fortælle dig 
mere om arbejdet i vores lokale Hjerteforening. 
 

Vi har brug for dig 
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Hjertemotion kræver også 
en stærk Hjerteforening 
 
Motion er vigtig for dig, der har haft/eller har en hjertesygdom – sammen 
med en hjertevenlig kost! 
 
Ingen tvivl om det – og heller ikke at motion er med til at gøre livet med en 
hjertesygdom bedre og mere nemt. 
Derfor har både Hjerteforeningens hovedforening og alle lokalafdelinger 
rundt om i landet valgt at fokusere og prioritere en målrettet indsats med 
hjertemotion som regel i de lokale Sundhedshuse eller i andre lokaler, som 
er blevet stillet til rådighed for netop denne aktivitet. 
 
Det gælder også for din lokale Hjerteforening på Nørrebro og i Nordvest, 
hvor vi i efterhånden i mange år har haft flere hjertehold i Mimersgade og 
nu også et enkelt hold i Vanløse. 
 
I samspil med nedlukningen af alle aktiviteter som følge af Corona-
epidemien har motionen og alt andet stort set ligget stillet hen i det sidste 
halvår, men nu skal vi om ikke så længe til at begynde at motionere igen. 
 
I forbindelse med hele genåbnings-arbejdet har vi i bestyrelsen i 
lokalafdelingen bemærket, at rigtig mange af vores motionister ikke er 
medlem af hjerteforeningen. 
 
Derfor har bestyrelsen i Hjerteforeningen på Nørrebro/i Nordvest besluttet, 
at man som deltager på et af vores hjertemotionshold bør være medlem af 
Hjerteforeningen, fordi det kun er ret og rimeligt, at man som deltager er 
med til at støtte foreningen via et medlemskontingent. 
 
Det er rimeligt, fordi hjerteforeningen både nationalt og lokalt yder et ikke 
ubetydeligt tilskud til aflønning af instruktører mm., idet deltagerbetalingen 
på kr. 125 pr. måned ikke dækker de faktiske og reelle udgifter. 
Men hvis man ikke ønsker at være medlem af Hjerteforeningen kan man 
godt deltage på et af vore motionshold mod at betale et ikke-medlemsgebyr 
på kr. 150 pr. halvår sammen med deltagerbetalingen på kr. 125 pr. måned. 

 
Endvidere vil bestyrelsen med henblik på den fremtidige motion: 
 

• Omlægge deltagernes indbetalinger for deltagelse på et 
eller flere motionshold til en samlet halvårlig indbetaling til 
foreningens motionskonto, som betales forud for et halvår 
ad gangen. 

• At ikke-medlemmer af Hjerteforeningen tilbydes et halvt 
års gratis prøvemedlemskab (ikke-medlemsgebyret 
bortfalder i prøveperioden). 

• At motionskontingenterne er ens på alle hold. 
 
Bestyrelsen må understrege, at deltagelse på et motionshold ikke 
nødvendigvis er en ret for den enkelte – men derimod et tilbud til et 
menneske, som er blevet ramt af en hjertesygdom.  
Derfor kan der blive tale om administrative udskiftninger af deltagerne, 
hvis der er underskud af ledige pladser på et/flere motionshold i forhold til 
nye rehabiliterede hjertepatienter. 
 
Fremover er det den enkelte deltagers eget ansvar at foretage en elektronisk 
tilmelding via de hold-links, som står opført på ”bagsiden” af denne folder 
og samtidig med tilmelding til et hold at indbetale den opførte 
deltagerbetaling for den givne motions-periode. 
Hvis der findes en link-henvisning i ”Kommentarfeltet” betyder det, at der 
er særlige oplysninger i forbindelse med dit motionshold (f.eks. oplysning 
om Tovholder, om Kontaktperson og om Instruktør mm.). 
 
Vi håber naturligvis på alles forståelse for denne omlægning som dels 
stadigvæk er meget prisrimelig for den enkelte dels er med til at styrke det 
nationale og lokale arbejde i Hjerteforeningen – fordi arbejdet for 
hjertesagen kræver en stærk Hjerteforening. 
 


