
MOTIONSCENTER ØSTERVANG 
 

 
 
 
 
 
Efter træningen kan De benytte vores hyggelige café i stueetagen. 
Caféen er fortrinsvis for pensionister i 
kommunen og har rimelige priser. 
 
 
 
Caféen tilbyder: 
 
Kaffe og kage. 
Øl, vand og vin. 
Et varmt måltid. 
Smørrebrød 
Og meget andet…se dagens menu. 
 
Åbningstider : 
Hverdage :  11.00 – 18.00 
Lørdage :  11.00 – 16.00 
Søn- og helligdage : 11.00 – 16.00 
 
 
 
 
 
 

”Vel mødt til effektiv træning og hyggeligt samvær” 
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Træning til pensionister i Frederiksberg kommune 
 
Træningstilbud til : 
Pensionister + 65 bosat i Frederiksberg kommune. De skal have 
lyst til at træne og selv kunne komme hertil. 
Styrketræningen er  under ledelse af en fysioterapeut. 
 
 
 
Tilmelding : 
Vi starter nye hold hver 3. måned ( marts, juni, september, 
december.) En måned før kurset starter, annoncerer vi i 
Frederiksberg Bladet, og på  Frederiksbergs hjemmeside under 
tilbud til ældre ,hvorefter De kan tilmelde Dem. 
Den første uge er der kun tilmelding for nye deltagere.  
Derefter også for tidligere deltagere. 
 
Tilmelding foregår kun pr. telefon til fysioterapien : 38 21 35 22 
 i tidsrummet  8.15 – 9.00 mandag til fredag. 
 
Træningen foregår på : 
Plejeboligerne Østervang 
Godthåbsvej 83, 1.sal. Fysioterapien 
 
Pris og betaling : 
Prisen er 40 kr. pr. gang. d.v.s. mellem 400,- og 560.- for en 
periode på 3 måneder. 
Betaling for hele perioden, sker kontant til fysioterapeuten den 
første gang. 
Der gives ingen refusion for dage, hvor De er forhindret i at 
komme. 
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Program 
 
     Mandag:    9.00 – 10.20   Styrketræning med maskiner. 
 
     Tirsdag :    14.00- 15.20   Styrketræning med maskiner. 
 
     Onsdag :    9.00 – 10.20   Styrketræning med maskiner. 
 
     Torsdag :  14.00 – 15.20  Styrketræning med maskiner. 
 
 
 
 

Holdbeskrivelse : 
 
Holdet henvender sig til mænd og kvinder med lyst til at øge 
styrken og den fysiske form. Det er træning med moderne 
styrketræningsredskaber og – metoder. Vi tilrettelægger et 
program, der er tilpasset Deres behov. Og der vil i løbet af kurset 
være balance tema Der laves fælles opvarmning og ud spænding  
 
 


