
	  

KVARTERSHUSETS 
AKTIVITETER 

 
 

Januar – Marts 

 2017 

 

Læs om de aktiviteter der opstartes/afholdes i januar – marts. 

Vi glæder os til at se dig i Kvartershuset. 

 

OBS: Du kan godt tilmelde dig og betale for hold der allerede er opstartet.  

 
 
 

 
FØR DU TILMELDER DIG KVARTERSHUSETS 
AKTIVITETER 
Når du skal tilmelde dig en aktivitet kan du gøre det ved hjælp af nem tilmeldingen, som 
du finder på Kvartershuset.dk, hvor du klikker på fanen nem tilmelding. Du kan også ringe 
til Kvartershuset og blive tilmeldt på telefon 71 99 29 45. Husk at have dine kort-
oplysninger klar. 
 
For de faste holdaktiviteter gælder det, at der skal være mindst 10 personer tilmeldt, for 
at holdet kan oprettes. Dette gælder dog kun de hold hvor der er en professionel 
underviser tilknyttet.  
 
Adresser 
Kvartershuset har tre adresser, hvor størstedelen af vores aktiviteter bliver afholdt: 

1.   Kvartershuset: Gustav Bangs Gade 28, 2450 KBH SV 
2.   Kvartershytten: P. Knudsens Gade 39A, 2450 KBH SV 
3.   Tranehavegård: Tranehavegårdsvej 14, 2450 KBH SV 

 
Når du læser om en aktivitet, skal du således bemærke, hvilken lokalitet aktiviteten 
afholdes på.   
 
Kørselsordning 
Vi har kørselsordning i København SV, hvis man har svært ved at komme til og fra 
Kvartershusets aktiviteter. Ønsker du at vide mere om kørselsordningen, så kontakt os på 
telefon 71 99 29 45. 

Bliv medlem af støtteforeningen 
Støtteforeningen er en selvstændig forening med egen økonomi, generalforsamling og 
valg af bestyrelse. Ved støtteforeningens bidrag kan egen betaling til aktiviteterne 
nedbringes, så mennesker ikke bliver ekskluderet på grund af deres økonomi. Foreninger 
og organisationer kan indmeldes i støtteforeningen. Det aftales individuelt hvilket 
kontingent en forening eller organisation skal betale pr. år. Medlemskab af 
støtteforeningen giver visse fordele. Ring til Kvartershuset på telefon 71 99 29 45 for at 
høre mere og blive medlem. Pris: Kontingent pr. år pr. person: 150 kr. 

VI ØNSKER JER  

EN GOD JUL OG ET GODT NYTÅR 

 



AKTIVITETSOVERSIGT 
Her kan du se en oversigt over, hvilke aktiviteter der opstartes/afholdes i perioden januar  

til marts 2017. En uddybende beskrivelse af de enkelte aktiviteter, finder du på de 

efterfølgende sider. 

  

Ud i det blå Fredag d. 20. januar 
Fredag d. 17. februar 
Fredag d. 24. marts 
Fredag d. 21. april 
Fredag d. 19. maj 

Indkøbsture Fredag d. 27. januar 
Fredag d. 24. februar 
Fredag d. 31. marts 
Fredag d. 28. april 
Fredag d. 16. juni 

Kor 13. januar – 23. juni 
Hver fredag   

Fællessang Fredag d. 13. januar 
Fredag d. 17. marts 

Fredag d. 7. april 
Fredag d. 5. maj 
Fredag d. 9. juni 

Banko  12. januar – 22. juni 
Hver torsdag 

Banko i Tranehavegård  10. januar – 20. juni 
Hver tirsdag 

Madklubben 9. januar – 21. juni 
Hver mandag og onsdag 

Aftensmad i Tranehavegård  Fra d. 12. januar 
Hver torsdag 

Strikkeklubben 10. januar – 20. juni 
Hver tirsdag 

Seniorklubben 9. januar – 22. juni 
Hver mandag - fredag 

Gymnastik hold og mandegymnastik 
  

9. januar – 19. juni 
Hver mandag  

Vandgymnastik 
 

4. januar – 21. juni  
Hver onsdag 

Stolegymnastik 11. januar – 23. juni 
Hver onsdag 

Linedance   9. januar – 19. juni 
Hver mandag 

Mindfulness 24. januar – 28. februar 
Hver tirsdag 

Motionsklubben 10. januar – 23. juni 
Hver mandag - fredag   

Tai Chi  10. januar – 20. juni 
Hver tirsdag 

Yoga 19. januar - 22. juni 
Hver onsdag 

Zumba  12. januar – 22. juni  
Hver torsdag  

Dame basket  Opstart i marts 

Fastelavn  26. februar 
Søndag 

Cykelture Året rundt  



   
VI VIL GERNE HAVE AT DU BETALER MED DIT   

BETALINGSKORT… 
 

Ikke kun fordi det er lettere for os, men også for vores sikkerheds skyld.  
Vi ønsker ikke at have så mange kontanter liggende, da vi kan risikere at miste dem ved 
indbrud. Når i betaler med jeres betalingskort, så undgår vi denne situation. Derudover 
koster det os penge, når vi skal af med kontanterne i banken. Så man kan sige, at det 

koster os penge, at komme af med penge ;-) 
 

Det gør ikke noget, at man ikke er vant til at betale med betalingskort. Det eneste du skal 
gøre er at medbringe betalingskortet i Kvartershuset og så ordner vi det for dig. 

 
På forhånd tak  

 
Venlig Hilsen  

Leder af Kvartershuset 
Susan Hedlund   

 
 

GYMNASTIKHOLD 
Vi tager hul på en ny sæson gymnastik. Man skal ikke være elitegymnast for at deltage, men 
man skal bare have lyst til at røre sig og møde nye mennesker. Her får du ikke blot mulighed 
for at rette op på din ydeevne, men du får også mulighed for socialt samvær.  

Hver mandag 
Hold 1: kl. 9.30 - 11.15 
Hold 2: kl. 11.15 - 13 (hovedsagligt for folk med funktionsnedsættelse) 
Hold 3: oprettes ved behov  
 
Pris for halvårlig sæson: 265 kr.  
Sted: Kvartershuset, Gustav Bangs Gade 28, 2450 KBH SV 

 

MANDEGYMNASTIK 
Vi starter et hold med mandegymnastik, for at have det sjovt sammen og for at få lidt motion. 
På holdet dyrkes traditionel gymnastik, hvor man får bevæget hele kroppen. Du skal ikke 
være elitegymnast for at deltage, men blot have mod på at dyrke lidt motion i selskab med 
andre. Alle kan være, da alle øvelser kan gøres i eget tempo.  

Hver mandag: kl. 17-19 
Pris: 265 kr. for halvårlig sæson. 
Sted: Kvartershuset, Gustav Bangs Gade 28, 2450 KBH SV. 

Åbent for institutioner 
 

Vinterhalvåret 2016/2017 
Hver onsdag 

IT-hjælpen 9. januar – 22. juni 
Hver mandag-torsdag 

Minilegeland  11. januar – 30. april 
Hver lørdag og søndag 

Helsebiksen  Hver mandag - fredag 



VANDGYMNASTIK 
Vi fortsætter med at benytte vandkulturhuset, som ligger lige ved Valby idrætspark. Vi 
udbyder et vandgymnastikhold, hvor vi mødes i varmvandbassinet kl. 8.15 om onsdagen. 
Man skal selv købe et årskort til vandkulturhuset. Som pensionist, bosat i Københavns 
Kommune, kan man få et årskort til 425 kr. Det eneste man skal huske er, at den første 
gang, skal man have et billede med samt sundhedskort, så udfærdiger vandkulturhuset 
årskortet, som også kan bruges uden for Kvartershusets undervisning. 
 
Hver onsdag: kl. 8.15 
Pris for halvårlig sæson: 265 kr.  
Sted: Valby vandkulturhus, Julius Andersens Vej 1A, 2450 KBH SV 
 
 

 

 

 

STOLEGYMNASTIK 
Rører du dig for lidt og mangler du energi? Eller har du bare lyst til en aktiv formiddag? Så 
bør du melde dig til Kvartershusets stolegymnastik, hvor du får mulighed for at rette op på 
din krop. Man skal ikke være nogen gymnast for at deltage, man skal blot have lyst til at 
røre sig lidt og møde nye mennesker. 

Hver uge: onsdag: kl. 11 
Pris for halvårlig sæson: 225 kr.  
Sted: Engholmen syd, 2450 KBH SV 

LINE DANCE  
Holdet er for dig som ikke har danset Linedance før, eller det bare er længe 
siden. Linedance er for alle uanset alder og køn, og hos os danser vi for at have det sjovt 
sammen. Der er absolut ingen stræben, vi prioriterer i stedet samvær, glæde og motion. 
Vi starter helt fra bunden med de nemme danse. Instruktør: Gitte Blume.  
 
Hver mandag: 13-14.30 
Pris: 265 kr. for halvårlig sæson.  
Sted: Kvartershuset, Gustav Bangs Gade 28, 2450 KBH SV 

MINDFULNESS 
Vi tilbyder kurser i mindfulness, hvor du lærer at være til stede i det øjeblik eller den situation 
du befinder dig i. Når vi lærer at være til stede og være åbne overfor de oplevelser vi får, 
så kan vi give slip på indgroede mønstre og tankevaner. Gennem denne bevidsthed kan vi 
møde verden og os selv på en ny måde og derigennem skabe muligheder. Der skal påregnes 
ca. 45 min. hjemmearbejde dagligt.  

Kursusforløb  
Hver tirsdag fra kl. 19-20.30 frem til tirsdag d. 28. februar. 
I alt 6 kursusgange. 
Pris: 373 kr.  

 
 
 
 
 
 



MOTIONSKLUBBEN 
Kvartershuset udbyder motionshold, hvor man træner sammen i vores motionsrum. I 
motionsrummet findes følgende redskaber: 2 kondi cykler, 1 romaskine stor, 1 ro maskine 
lille, 2 gå/løbebånd, 1 crosstrainer, 2 styrke træning til arme og ryg, 2 små trappemaskiner, 
bolde, håndvægte, en rib mm. Når man har deltaget 4 gange på et motionshold, tilbydes 
der ekstra motion 2 x ugl. Dette er fra kl. 14.00 til 16.00 for samme betaling. På alle hold 
og åbent hus med ekstra motion, er der 1 eller 2 superbrugere/instruktører til stede. Da 
der er stor søgning til motionsrummet, kan man ikke altid forvente, der er plads på det 
ønskede hold. Ring til Kvartershuset for at blive tilmeldt. 
 
Max 10 deltagere pr. hold 

Morgenhold: 
Man-Fre: kl. 9 – 12 

Eftermiddagshold: 
Man-Fre: kl. 12 – 15 

Aftenhold: 
Man-Ons: kl. 16:30 - 18 

Når man har deltaget 4 gange på et motionshold, tilbydes der ekstra motion 2 x ugl. Dette 
er fra kl. 14 - 16 for samme betaling. 

Pris pr. måned: 
75 kr. 

Pris pr. måned for medlemmer: 
50 kr. 

Sted: Kvartershuset, Gustav Bangs Gade 28, 2450 KBH SV 

 

TAI CHI 
Tai Chi forbedrer blodkredsløbet, styrker nervesystemet og immunforsvaret – og virker 
derved som forebyggende medicin. Tai Chi forøger det frie flow af energi i dit legeme – og 
balancen mellem de fysiske, emotionelle, mentale og spirituelle elementer i dig bliver 
harmoniske. Udover øvelserne hygger vi os og har det sjovt. Du behøver ikke at have 
prøvet det før - alle er velkomne.  

Hver tirsdag: kl. 10-11.30 
Pris for halvårlig sæson: 265 kr. 
Sted: Kvartershuset, Gustav Bangs Gade 28, 2450 KBH SV 

YOGA 
Vi starter et nyt yogahold op. Når man dyrker yoga, bevæger man kroppen gennem rolige 
bevægelser, som styrker musklerne og øger smidigheden. Alle kan være med og alle yoga-
stillinger kan tilrettes, så belastningen passer til den enkelte. Gennem yoga-øvelser kan du 
opnå en afslappende og meditativ tilstand, som kan være med til at skabe ro og balance i 
din hverdag. Instruktør: Louisa Bruhn Adamsen. 
 
Hver onsdag: kl. 12.30-14 
Pris: 265 kr. for halvårlig sæson 
Sted: Kvartershuset, Gustav Bangs Gade 28, 2450 KBH SV 
 
 

ZUMBA 
Vi starter zumba op. Underviseren hedder Sidsel Koppel og er uddannet 
bevægelsespædagog og zumbainstruktør. Hun kombinerer dansetræningen med 
styrketræning for både mave, ryg og baller. Alle kan være med!  
 
Hver torsdag: kl. 16.30-18 
Pris for halvårlig sæson: 1600 kr.  
Pris for pensionister, for halvårlig sæson: 1200 kr.  
Sted: Kvartershuset, Gustav Bangs Gade 28, 2450 KBH SV  



DAME BASKET 
Vi søger kvinder til et damebasket hold, som vi vil starte op i marts. På holdet vil tidligere 
basket spiller, Stine Kehler, stå for træningen, hvor alle, øvede som uøvede, kan være 
med. Vi spiller for at have det sjovt sammen og for at få motion.  
 
Pris: 265 kr.  
 
Vi skal være minimum 10 på holdet, så hvis du er interesseret så skriv til mail: 
Stine@kvartershuset.dk.  
 
Sted: Kvartershuset, Gustav Bangs Gade, 2450 KBH SV 

 
FASTELAVN I MINILEGELANDET 
Søndag d. 26. februar afholder Kvartershuset fastelavn for børn og barnlige sjæle i vores 
minilegeland på 3. sal i Kvartershuset. Arrangementet starter kl. 11 og slutter senest kl. 
13.30. Efter tøndeslagning, som de voksne også kan deltage i, vil der være lidt mad og 
børneleg.  

Pris:  
Barn: 30 kr. 
Voksen: 30 kr. 
Sted: Kvartershuset, Gustav Bangs Gade 28, 2450 KBH SV 

 
 
 
 
 

CYKELTURE 
Kvartershuset kan nu tilbyde at hente dig i en cykel-taxa, hvis du skal deltage i et af 
Kvartershusets aktiviteter. Du kan også ønske dig en tur på 30-60 min. i Valbyparken, på 
havnen eller andre steder i København SV.  
 
På hver cykel, kan der være 4 passagerer. Hvis du ønsker at aftale en cykeltur, så ring til 
os på telefon: 25 60 17 41. Cykelturene er gratis.  

 
UD I DET BLÅ  
Tør du tilmelde dig en tur - uden at vide hvor du kommer hen? Så skal du tilmelde dig vores 
fredagsture ud i det blå. Vi sørger for transporten og at turen bliver underholdene. Man må 
påregne selv at betale frokost. 

Pris. 100 kr. 
Afholdes: Fredag d. 20. januar, fredag d. 17. februar, fredag d. 24. marts, fredag d. 21. 
april, fredag d. 19. maj. 
 
INDKØBSTURE 
Vi tager på en række indkøbsture, hvor du har mulighed for at handle stort ind. Vi mødes 
kl. 9.30 og tager til Rødovre centrum, hvor der handles ind. Til dem der har lyst spiser vi 
frokost sammen. Vi mødes som udgangspunkt på Borgbjergsvej 52, 2450 KBH SV. 

Pris: 20 kr. 

Afholdes: Fredag d. 27. januar, fredag d. 24. februar, fredag d. 31. marts, fredag d. 28. 
april og fredag d. 16. juni. 

 



KOR 
Hver fredag er der mulighed for at være en del af Sydhavnens bedste kor og ikke mindst 
være sammen med andre der også synes, at det er sjovt og hyggeligt at synge sammen. 
Pianist og korleder Nikolaj Skaaning vil stå for undervisningen - så kom og syng med. Tilmeld 
dig på nem tilmeldingen eller ring til Kvartershuset for at blive tilmeldt.  
 
Hver fredag: kl. 10 – 12 
Pris for halvårlig sæson: 265 kr. 
Sted: Kvartershuset, Gustav Bangs Gade 28, 2450 KBH SV 
(En dag om måneden i Verdis Have) 

 
 
 
 
 
 
 

FÆLLESSANG MED KORET  
Kl. 11 synger vi fællessang i Kvarterhuset sammen med Kvartershusets kor. Kl. 12 spiser 
vi frokost. Afholdes: fredag d. 13. januar, fredag d. 10. februar, fredag d. 17. marts, 
fredag d. 7. april, fredag 5. maj, fredag 9. juni.  

Pris: 30 kr. inkl. 3 stykker smørrebrød. 
Sted: Kvartershuset, Gustav Bangs Gade 28, 2450 KBH SV 

BANKO 
Kvartershusets bankospil har efterhånden eksisteret i mange år. Vores bankospil drives af 
frivillige, som påtager sig det store arbejde, at stå for vores bankospil. Udover at spille 
banko, har du mulighed for at købe kaffe, kage og lidt mad.  
 
Hver torsdag: kl. 13 
Pris for halvårlig sæson: 100 kr.  
Sted: Kvartershuset, Gustav Bangs Gade 28, 2450 KBH SV 

 
 
 
 
 
 
 
BANKO I TRANEHAVEGÅRD  
Vi spiller banko i Tranehavegård hver tirsdag kl. 12.30. Der spilles 10 spil samt et lotteri. I 
pausen nyder vi en kop kaffe og et stykke kage. 
 
Pris:  
15 kr. for kaffe og kage 
1 plade 10 kr. 6 plader 50 kr. herefter 5 kr. pr. plade. Gæstebillet 10 kr.  
 
Sted: Tranehavegårdsvej 14, 2450 KBH SV 

 



MADKLUBBEN 

Vi serverer varm mad i Kvartershusets madklub. Hver måned kan man hente madplanen 
for middagene i Kvartershuset eller se den på www.kvartershuset.nemtilmeld.dk. Hvis man 
vil deltage i spisningen skal man tilmelde sig dagen før på nem tilmeldingen, ved at ringe 
til os eller ved at møde op i Kvartershuset. På den måde kan vi handle ind efter hvor 
mange der er tilmeldt.  

Hver mandag og onsdag: kl. 12.30 
Pris for 2 retters menu: 45 kr. 
Sted: Kvartershuset, Gustav Bangs Gade 28, 2450 KBH SV 

 
 
 
 
 
AFTENSMAD I TRANEHAVEGÅRD  
Vi spiser aftensmad sammen i Tranehavegårds lokaler kl. 17 hver torsdag. Vi vil servere en 
2-retters menu og efterfølgende vil der være kaffe og hygge. Vi hjælper hinanden og vi er 
fælles om at rydde op.  
 
Du kan tilmelde dig og se menuen på kvartershuset.nemtilmeld.dk. Hvis du er interesseret i 
at hjælpe til med for eksempel borddækning, så kontakt os på telefon: 71 99 29 45. 
 
Hver torsdag: kl. 17 
Pris: 45 kr.  
Sted: Tranehavegårdsvej 14, 2450 KBH SV 

SENIORKLUBBEN 
I seniorklubben er der kaffe på kanden hver mandag-fredag. Tirsdage og torsdage er 
hyggedage, hvor der serveres hjemmebag til eftermiddagskaffen i hyggeligt samvær med 
andre. Vi drikker en kop kaffe eller te sammen og nyder hinandens selskab.  
 
Hver tirsdag og torsdag: kl. 10-15 
Tilmelding ikke nødvendigt  
Sted: Kvartershytten, P. Knudsens Gade 39A, 2450 KBH SV 
 
Hver mandag - torsdag: kl. 10-17.30 
Fredag: kl. 10-16 
Tilmelding ikke nødvendigt 
Sted: Kvartershuset, Gustav Bangs Gade 28, 2450 KBH SV 

 
 

STRIKKEKLUBBEN 
Hver tirsdag holder vi strikkeklub i Kvartershytten. Vi laver alt slags strik samtidig med, at 
vi hygger os. Om eftermiddagen er der kaffe og kage.  

Hver tirsdag: kl. 10-14 
Tilmelding ikke nødvendigt 
Sted: Kvartershytten, P. Knudsens Gade 39A, 2450 KBH SV 



ÅBENT FOR INSTITUTIONER I MINILEGELANDET 

Kvartershuset inviterer vuggestuer og børnehaver i Sydhavn, Vesterbro og Valby til at 
komme og besøge vores minilegeland i vinterhalvåret 2016/2017. Første gang er en 
gratis prøvetur, hvor i kvit og frit kan komme og lege i vores nyrenoverede multihal med 
hoppeborge, bolde og meget mere. Fortæl din børn eller børnebørns institution, at de kan 
få en gratis prøvetur i vores minilegeland.  
 
Vi holder åbent for institutioner i tidsrummet 10-12 hver onsdag – men husk at bestille tid 
først. Ønsker du at bestille en tid i minilegelandet, så ring på telefon: 71 99 29 45.  

 
 
 
 
 
 
 
LEJ KVARTERSHUSETS SAL (1. SAL) 
Du kan leje Kvartershusets sal, som ligger på Gustav Bangs Gade 28, 1. sal, 2450 KBH 
SV. Salen er godkendt til 100 personer og til salen er der et anretter køkken med ovn. 
Derudover er der gode toiletforhold med to toiletter tilknyttet salen.  
 
Prisen afhænger af hvorvidt lejer er medlem af Kvartershuset og hvilken dag samt tidsrum 
lejer ønsker at leje salen i.  
 
Ønsker du at høre mere, så kontakt os på telefon: 71 99 29 45. 

IT-HJÆLPEN 
Kvartershusets IT-hjælp er blevet en stor succes. Mange brugere har fået hjælp, råd og 
vejledning, så de selv kan håndtere en PC, tablet eller smartphone. Brugerne er blevet 
gjort klar til digitalpost, netbank eller lært hvordan man bruger Facebook. Der er (næsten) 
ingen grænser for hvad du kan lære hos IT-hjælpen. Vi har ikke kurser, da Kvartershusets 
erfaring er, at man lærer mere ved individuel undervisning. 
 
Ønsker du at besøge IT-hjælpen, skal du ringe på telefon 29 70 43 48 og lave en aftale. 
Vi kan både komme hjem til dig eller du kan møde op hos os på Borgbjergsvej 36, 2450 
KBH SV.   

Åbent: Hver mandag - torsdag: kl. 11-14 

Telefontid: Hver mandag-fredag: kl. 8-14 

Der er gratis hjælp, til alle der er medlemmer i støtteforeningen og/eller bor i en af AKB's 
karrer i Kongens Enghave. Andre brugere kan købe et klippekort til henholdvis 50 kr. (5 
klip) eller 100 kr. (10 klip).  
 
Pris:  
Medlemmer af støtteforeningen og/eller beboer i en af AKB's karrer i Kgs. Enghave: 
Gratis  
 
Andre:   
Køb af 5-turs klippekort: 50 kr. 
Køb af 10-turs klippekort: 100 kr.  
Kort til adgang i IT-hjælpen købes i Kvartershytten, P Knudsens Gade 39A, 2450 KBH SV 
 
Sted: Borgbjergsvej 36, 2450 KBH SV  

 

 



MINILEGELAND 
Hver lørdag og søndag  
Vi holder minilegelandet åbent hver lørdag og søndag fra kl. 10-16, hvor børn og forældre 
kan komme og bruge vores nyrenoverede multihal med hoppeborge og andet indendørs 
legetøj. Til forældrene er der gratis kaffe. Der sælges let mad og drikke i hallen. Egen mad 
og drikke må ikke medbringes. Børn må kun komme ind sammen med voksne og man er 
selv ansvarlig for at holde øje med sit barn. Enkelte lørdage og søndage har vi lukket. Du 
kan se vores lukkedage på www.kvartershuset.dk.  
 
Indgang  
Barn: 30 kr. 
Voksen: 30 kr.  

Sted: Kvartershuset, Gustav Bangs Gade 28, 2450 KBH SV  

Hveronsdag 
Vi holder minilegelandet åbent hver onsdag fra kl. 15-17, hvor børn og forældre kan komme 
og bruge vores nyrenoverede multihal med hoppeborge og andet indendørs legetøj. Til 
forældrene er der gratis kaffe. Der sælges let mad og drikke i hallen. Egen mad og drikke 
må ikke medbringes. Børn må kun komme ind sammen med voksne og man er selv ansvarlig 
for at holde øje med sit barn. Enkelte onsdage har vi lukket. Du kan se vores lukkedage på 
www.kvartershuset.dk. 
 
Indgang 
Barn: 20 kr.  
Voksen: 20 kr. 
 
Sted: Kvartershuset, Gustav Bangs Gade 28, 2450 KBH SV  

 

 

 

HELSEBIKSEN 

Vil du ligge dig i bedre form? Så kan du gøre det på vores Helsebrikse i Kvartershusets 
Helsebiks. Helsebiksen styrker muskler og gør dig mere smidig. Her kan du ligge med din 
ynglings musik i ørerne eller en god lydbog mens maskinen gør arbejdet for dig.  
 
Kontakt os på telefon 33225788 og bestil tid til en gratis prøvetur, hvor samtlige 
muskelgrupper bliver trænet igennem på 45 min.  
 
Prisliste for medlemmer (af Kvarterhuset/Støtteforeningen) 
 
Kvartalsabbonement: 1000 kr. 
Månedsabbonement: 380 kr. 
Enkelttur: 100 kr. 
Klippekort 22 x træning (skal bruges indenfor 6 mdr.): 1000 kr. 

Prisliste for ikke-medlemmer 
 
Kvartalsabbonement: 1500 kr. 
Månedsabbonement: 550 kr. 

Åbningstider: 
Man: 9 - 16 
Tirs: 9 - 18 
Ons: 9 - 16 
Tors: 9 - 18 
Fre: 9 – 14 
 
Ring til Helsebiksen på telefon 33225788 
Sted: Helsebiksen, Borgbjergsvej 52 st. 2450 KBH SV 

 


