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Et tilbud om fysisk træning og sociale aktiviteter  

for personer som har eller har haft kræft 

LOF Nord i samarbejde med Kræ�ens Bekæmpelse 
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Fælleshuset, Niels Bohrs Plads 10, 9700 Brønderslev 

Gra�s prøve�me 

hvis du er i tvivl! 



”Mere ud af  hverdagen – motion og samvær for kræftramte”  

I samarbejde med Kræftens bekæmpelse kan LOF Nord nu tilbyde et træ-

ningstilbud til dig der gerne vil være mere aktiv i hverdagen og styrke din 

krop.  

”Mere ud af hverdagen – motion og samvær for kræftramte” - giver dig mu-

lighed for at mødes med ligestillede. Du vil få inspiration til en aktiv og sund 

livsstil, samtidig med at det er accepteret, at du undertiden er påvirket af din 

sygdom eller behandling. 

De fysiske aktiviteter tilrettelægges, så alle har mulighed for at være med.  

Hele kroppen bliver arbejdet igennem, du opnår en større bevidsthed om din 

krop, får pulsen op og kommer i bedre form, samtidig med at du opnår en 

større bevidsthed om din krop og din fysiske formåen. 

Der afsluttes med udspænding- og strækøvelser, samt afspænding. 

I Caféen er der mulighed for at snakke sammen på kryds og tværs over en 

kop kaffe med brød efter træningen. Der vil ind imellem også være forskellige 

foredragstilbud.  

Det er frivillige fra Kræftens Bekæmpelse, der driver Caféen.  

 

Tilbuddet består af: 

Fysisk aktivitet og træning tilrettelagt, så du kan deltage på forskellige  

niveauer.  

Efter den fysiske aktivitet er der socialt samvær med kaffe og brød i Caféen. 

Praktisk: 

Det er bedst at have bekvemt løstsiddende tøj på til træningen.  
Der er mulighed for omklædning. Medbring venligst skiftesko.  
Husk en flaske vand. 

Sted: 

Fælleshuset, Niels Bohrs Plads 10, 9700 Brønderslev 

Start: 

Onsdag den 07-01-2015. Kl. 09.00 - 12:00  

23 lektioner / 11 gange. 

Bemærk: Ring og hør om ledige pladser. Prisen vil blive udregnet efter  

antal gange, der er tilbage i forløbet 

Pris:  

Kr. 350 / 330* (* Nedsat pris for pensionister bosiddende i Brønderslev) 

Instruktører: 

Gerda Sørensen, tlf.: 2637 6040 

Kirsten Bollerup 

Næste træningstilbud 

Træningstilbuddet fortsætter efter påske . Ring og hør nærmere. 

Tilmelding og information 

Ring til Gerda, hvis du vil høre mere om tilbuddet. Tilmelding kan ske hos 

Gerda eller hos LOF Nord på tlf. 5918 3350. 

Du er også velkommen til bare at møde op eller ringe til Lis Bisgaard, der er 

frivillig kontaktperson. Tlf.: 7937 2701 

Bliv frivillig i Kræ�ens Bekæmpelse 

Har du lyst �l at blive frivillig i Kræ�ens Bekæmpelses �lbud 

om caféak�viteter i �lknytning �l mo�ons�lbuddet kan du 

kontakte Lis Bisgaard, erlinglis@gmail.com  

Tlf.: 7937 2701 


