
MOTIONSTILBUD 
i Hjerteforeningen Sæby 

Hjertemotion 

Hjerte, Krop og Balance 

Gåtur på Hjertestien 

Gåtur på Kløverstierne 

Beach Walk 

 

HJERTEFORENINGEN 
er en patientforening, der: 
 
• arbejder for et Danmark, hvor mennesker ikke behøver at dø af deres  

hjerte-kar-sygdom. 

• har knap 132.000 medlemmer. 

• har ca. 10.000 frivillige, der er organiseret i 93 lokalforeninger i hele landet. 

• indsamler midler til foreningens aktiviteter og til forskning i  

hjerte-kar-sygdomme. 

• bruger hvert år ca. 30 millioner kr. til forskning i hjerte-kar-sygdomme. 

 

Hvis du ønsker at støtte foreningens arbejde,  

kan du: 
• Melde dig ind i foreningen. Som hjertepatient eller pårørende til en hjertepatient, 

er det første år som medlem gratis. 

• Støtte foreningens lokale aktiviteter. 

• Udbrede kendskabet til Hjerteforeningen. 

• Give et økonomisk bidrag til foreningens arbejde. 

• Melde dig som frivillig. 

Vognmagergade 7, 3., 1120 København k | tlf. 70 25 00 00 

post@hjerteforeningen.dk | www.hjerteforeningen.dk 



 

 

 

 

HJERTEMOTION: 
GØR EN FORSKEL 
FOR DIT HJERTE 

Vi tilbyder hjertepatienter mulighed for at fortsætte træningen efter deltagelse i  

kommunens rehabiliteringsforløb.  

Træningen tilbydes også til borgere med forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol m.m. 

 

ANDRE MOTIONSTILBUD 

HJERTE - KROP - BALANCE 

Hjerteforeningen Sæby udbyder sammen med Sæby Gymnastikforening  

motionsholdet ”Hjerte, krop og balance”. 

På holdet er der fokus på motion, der er godt for hjertet primært varierede puls- og 

styrkeøvelser, balance, stræk og stabilitet. 

Træningen varieres i intensitet, så alle uanset grundform kan være med.  

Pris: 525 kr. Betales ved tilmelding. 

Tidspunkt:  Mandage kl. 11.00-11.50 (uge 36-14) 

Sted: Sæby Fritidscenter, hal B. 

Instruktør:  Kirsten Sørensen 

Kontaktperson: Kirsten Sørensen - email: kesoeren@gmail.com -  

tlf. 4052 3087. 
 

BEACH WALK 

Sted: Strandpromenaden 

Tidspunkt: Tirsdag, den 18. august kl. 18.30 gennemføres gåturen fra Sæby Søbad 

og l times gang mod Frederikshavn og retur - turen gennemføres i samarbejde med 

Sæby Gymnastikforening, som står for opvarmning. 
 

GÅTURE 

Sted: Hjertestien i Gybels Plantage, Kjeldsgaardsvej, 9300  Sæby 

Tidspunkt: Hver tirsdag kl. 10.00  - Fra midt i juni flyttes gåturen til Strandpromena-

den - start ved IsKiosken på Havnen. 
 

Sted: Kløverstierne, start ved IsKiosken på Havnen. 

Tidspunkt: Hver onsdag kl. 10.00 . 

HJERTEMOTION 
l times motion efterfulgt af 1/2 time hyggeligt samvær. En gang om ugen i 32 uger. 

Hjertemotionsholdene ledes af fuldt uddannede fysioterapeuter. 
 

STED 

Benefit  

Det gamle Posthus  

Stationspladsen 4  

9300  Sæby 
 

PRIS OG BETALING 

Pris: kr. 530 for 16 gange  

Betaling ved tilmelding og overføres til 9012 458 15 67095 (husk deltagernavn som 

reference). 
 

TILMELDING OG KONTAKT 

Merethe Gaardbo - email: merethegaardbo@gmail.com, tlf. 2527 1204 

Tilmeldingen foregår efter "først til mølle" princippet. 
 

DATO OG TIDSPUNKT 
 

2020: 

Mandage fra kl. 16.00 - første gang 6/1- 2020 og 24/8 - 2020 

Onsdage fra kl. 10.00 - første gang 8/1- 2020 og 26/8—2020 
 

 

 

HJERTEMOTION 

er støttet af  
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