
HJERTEFORENINGEN FREDERIKSBERG 
AKTIVITETER 2020  

 

 

HJERTEFORENINGEN FREDERIKSBERG 
AKTIVITETER 2020 

 

 

 FREDERIKSBERG-HJERTEFORENING.DK  FREDERIKSBERG-HJERTEFORENING.DK 

 

Tirsdage kl. 10.00. Gå-Gruppen. Vandring på de 2 HjerteStier på 
Frederiksberg Hospital og i Grøndalen. 
Mødested Kedelhallen, Nyelandsvej 75 A. Gratis - ingen 
tilmelding. Alle er velkomne. Distance ca. 3 km. Slutter i 
Kedelhallen, Nyelandsvej 75 A, hvor der er mulighed for kaffe/ 
småkage mod betaling af 10,00 kr. 
Arrangører: Gå-Gruppen og Hjerteforeningen Frederiksberg 

  

 

Tirsdage og torsdage kl. 16.00 og 17.30. HjerteMotion. 
Sted: Frederiksberg Hospital. Deltagerbetaling. Kontaktperson: 
Ole Cordtz, tlf. 4033 6363, mail: frederiksberg@hjerte-
foreningen.dk . Undervisere: Fysioterapeuterne Zijad Klica og 
Victoria Peralta/Sofie-Louise Larsen. HjerteMotion er for folk 
med hjertesygdom, som er medlemmer af Hjerteforeningen. Der 
er træning 1 time og ½ times socialt samvær med kaffe/frugt. 

 

 

Fredage kl. 9.00, 10.00, 11.00 og 12.00. Motion – godt for 
hjertet, hjernen og humøret.  
Sted: Kedelhallen, Nyelandsvej 75 A. Deltagerbetaling. Kontakt-
person: Inge Cordtz, tlf. 2020 3238. Underviser: Mensendieck-
lærer Ulla Greve Nielsen. Der tages individuelle hensyn og der 
arbejdes i et roligt tempo med øvelser, der styrker og vedlige-
holder kredsløb og hjerterytme, musklernes bevægelighed og 
smidighed, balance og kropsholdning, kondition og åndedræt. 

 

 

Frivillige hjælpere til Hjerteforeningen på Frederiksberg. 
Vi mangler ofte hjælp til praktiske gøremål i forbindelse med 
vores arrangementer – ikke til at feje blade – men f.eks. til at 
vise vej, stille pavilloner og borde op, hjælpe i boder m.v. Har du 
mulighed for og lyst til at hjælpe af og til, vil vi være meget 
taknemlige. Skriv gerne en mail til frederiksberg@hjerte-
foreningen.dk med oplysning om, i hvilket omfang du kan hjælpe 
og hvordan vi kan kontakte dig. På forhånd tak. 
 

 

 

Hvis du ønsker at støtte Hjerteforeningens arbejde med 
forskning i hjerte-/karsygdomme, forebyggelse og råd-givning 
af hjertepatienterne og deres pårørende kan du se 
mulighederne på hjerteforeningen.dk 

 

5.1.2020 
Nytårsmarch 

26.2.2020 
Hjertecafe 

”At leve med 
hjertesygdom” 

22.4.2020 
Kunstvandring 

CBS 
 

27.2.2020 
Spring for livet 

3.5.2020 
Landsuddeling 

Oktober 2020 
Hjertecafe 

Se de faste 

motionstilbud på 

bagsiden 

1.10.2020 
Seniordag 

16.9.2020 
Byvandring ”Da 

Danmark blev taget 
på sengen” 

 

13.5.2020 
Havevandring 

Haveselskabets Have 

10.6.2020 
Byvandring 

Christianshavn 
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