
Praktiske oplysninger 
 

Kontingent for 2022 – 2023 500 kroner 
Kontingentet dækker medlemskab af 
foreningen 
Som medlem af Ældre i Bevægelse kan  
du gå til ET hold gymnastik og ET hold  
svømning. Ønskes yderligere hold koster  
det 250,- kr. pr. hold 
 
 

Gymnastikken foregår i Ishøj Idræts- 

Center 
Vejledalen 17, Ishøj 
 
 

Vandgymnastik og vandaerobic 

foregår i Ishøj svømmehal 
Ishøj Bycenter 
Ishøj Store Torv 14, Ishøj 
 
 

Indmeldelse og betaling i Brohuset, 

Vejlebrovej 45 
Kontant  
Tirsdag den 23. august 2022 kl. 14.00 – 
kl. 16.00 
 

 

 

Bestyrelse og instruktører: 
Hanne Bendsen (formand)           tlf. 28 29 92 91 

Hanne Pilborg (næstformand)     tlf. 20 49 29 69 

Eva Amdisen (kasserer)               tlf. 51 32 70 99  

Benny Hansen                               tlf. 42 66 88 67  

Inge-Lise Salomon                        tlf. 20 95 71 47 

Ruth Cordua (sekretær)                tlf. 20 81 19 16 

Per Lisberg                                    tlf. 40 37 26 06 

Britta Kjerulf (suppleant)              tlf. 42 37 47 29 

Merete Møller (suppleant)            tlf. 23 45 34 08 

Instruktører -  Ishøj Idrætscenter: 
Marianne  Kastrup – mandag.   

Lisbeth Olesen -  tirsdag. 

Inge F. Petersen – mandag 

Vita Lorenzen - tirsdag   

Instruktører – Ishøj Svømmehal: 

Marianne Kastrup – onsdag. 

Sven Erik Kjerulf – torsdag. 

 
 

Ferie og fridage ingen aktiviteter 

Uge 42/2022 Efterårsferie. 
Uge 51 og 52/2022 :Juleferie.  
Uge 08/2023: Vinterferie.   
Påskeferie fra mandag før påske til tirsdag ef-
ter påske 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Et tilbud til dig,  
der har fri i dagtimerne 

Ældre i bevægelse 

ISHØJ 
 

2022 / 2023 
    Ishøj Idræts & Fritidscenter 

    Ishøj Svømmehal 

 
    Din vej til et bedre liv 

 
 
 

Læs mere på 

www.aeldremotion.dk 
 

Eller e-mail til 

 info@aeldremotion.dk 
 

 

Bestyrelsen  

Ældre i Bevægelse 
 
 

START DAGEN MED ET SMIL 
 
 
 

 

 

 

 

 

KONTORTID – Idrætscenteret – 1. sal   

Se hjemmesiden eller opslag i Idrætscentret 

 

 

http://www.aeldremotion.dk/
mailto:info@aeldremotion.dk


 

 

.

 
 

 

 
 

 
Figur 1 

 

I løbet af sæsonen holder vi nogle særlige arrangemen-
ter, der udsendes via mail og kan ses på foreningens 
hjemmeside: www.aeldremotion.dk 
 
2022 
uge 36: Start i idrætscenter5/6.sept.. og svømmehallen76/8 sept.. 

Tirsdag d. 20. sept. Kl. 13.00 – Seniorcafe med Steen Svanholt 

Uge42: Efterårsferie – ingen aktiviteter. 

Tirsdag d. 15. nov. – Aftenmatine kl. 18.00 m. Sussi og Leo 

Tirsdag d. 22. nov. kl. 13.00  Julegløgg. Brohuset 

Uge 51 og 52: Juleferie. 

 
2023 
Tirsdag den 24. jan kl.13.00.: Nytårskur med mad, hygge og musik.  
Lørdag den 4. feb. Kl. 10.00: Generalforsamling med kaffe og brød. 
Brohuset 
Uge 08: Vinterferie – ingen aktiviteter. 

Påskeferie: fra mandag d.3 til mandag d. 10 april incl. 

Mandag den 24.- tirsdag 25.april: sidste dage idrætscenteret. 
Onsdag den 26.-  torsdag d. 27.april: sidste dag i Svømmehallen. 
Tirsdag den 2. majl 2023. Skovtur. 
I øvrigt afholdes i samarbejde med Kulturium seniordans og aftenmati-
né.                                                  
 
Der tages forbehold for trykfejl. 
 

 

Ældre i bevægelse  

tager hul på sin  

23. sæson 2022/2023 
Det er en selvstændig Idrætsforening 
med hjemsted i Ishøj. Den har til 
formål at tilbyde motion til alle 50 
+.seniorer med fri i dagtimerne, som 
ønsker en aktiv tredje alder. 

 

Ældre i bevægelse er for alle 

uanset køn, ligesom det ikke er 

en forudsætning, at man tidligere har 
dyrket idræt. Ældre i Bevægelse er 
først og fremmest idræt og motion, 
men vi lægger også vægt på socialt 
samvær og har flere arrangementer i 
løbet af sæsonen, ligesom vi altid af-
slutter hver træningsdag med socialt 
samvær. Ældre i Bevægelse tilbyder 
gymnastik i Ishøj Idrætscenter med 
uddannede instruktører både man-
dag og tirsdag. Desuden tilbydes 
vandgymnastik og vandaerobic med 
uddannede instruktører onsdag og 
torsdag i Ishøj svømmehal. 
Hvis du ikke er så godt gående, kan 
du melde dig til stolegymnastik. Du 
kan læse mere på vores hjemme-
side: www.aeldremotion.dk. 

  

Ældre i bevægelse – Ishøj er idræt, kulturaktiviteter og hyggeligt samvær 
- læs denne side og få mere at vide - 

http://www.aeldremotion.dk/
http://www.aeldremotion.dk/

