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Aalborg Netværksgruppe 
Mød Lungeforeningen i dit lokalområde 
 

 
Thorsens Alle 2, 
9000 Aalborg, 

Fin parkering og handicapvenlig adgang 

Aalborg Netværksgruppe 
Vi er en lille netværksgruppe, inden for den landsdækkende Lungeforening, 
der mødes sidste fredag i måned på Thorsens Alle 2, hvor vi har fået lov at 
låne lokaler af Hasseris Kirke. Vi glæder os meget til at høre fra dig samt til at 
se dig til vores arrangementer, træning m.m. For at høre mere om det hele 
kan du kontakte en af os:  

 

Kontakt 

Axel Petersen, mobil 23 95 12 52, e-mail: axelj.petersen@hotmail.com 

Jette Vejgaard, mobil 20 48 61 86 

Jette Hasseris, mobil 51 20 34 30 

 
Bliv medlem i dag 
I Lungeforeningen har vi dygtige rådgivere, som står klar til at hjælpe dig, når 

du har brug for viden og svar. Du får adgang til netværk med et stærkt 

sammenhold, livsbekræftende aktiviteter og masser af brugbar erfaring. Som 

medlem af Lungeforeningen kan du også leje feriehuse. 

 

Sundere lunger livet igennem 
Lungeforeningen er for alle, der er påvirket af en lungesygdom. Sammenholdet 
begynder her. Læs mere på www.lunge.dk 
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Mød os i Aalborg 
Aalborg Netværksgruppe er et tilbud til lungepatienter og deres pårørende. 
 

Om Aalborg Netværksgruppe 
Vi holder løbende møder med såvel eksterne som interne foredragsholdere, 
der berører emner, der er relevante for personer, som er diagnosticeret med 
en lungesygdom og ikke mindst deres pårørende. Vi mødes for socialt 
samvær, hygge, hvordan har den enkelte det, problemstillinger der vendes og 
fælles kaffebord med kage. 
Da vi får et mindre beløb fra §18 og Lungeforeningen, afholder vi bl.a. 
følgende aktiviteter:  
 

 Foredrag omkring lungesygdomme, KOL, medicin og afvekslende 
foredrag, som da vi fx havde viceborgmesteren forbi, der fortalte om 
sin rejse. 

 Sommertur på en eller anden restaurant. 

 Festlig juleafslutning - med musik eller banko.  

 

Kom og træn med os 
Træning er yderst vigtig for alle med en lungesygdom.  
 
Har du gennemført kommunens KOL-rehabiliteringsforløb, er det vigtigt, at du 
fortsætter med motionen på eget initiativ.  
 
Vi kan tilbyde dig tilbud om medlemsrabat på gymnastik med AIG for dig med 
KOL i Aalborg. 
 
Du kan også synge med i Lungekoret ’Nordkraft’, da sang er godt for dig som 
menneske med lungesygdom.  
 

Vil du være med? 

Vi har brug for flere, der vil være med til at lave arrangementer mm. i 

Netværksgruppen, så vi kan være til gavn og glæde for Lungeforeningens 

medlemmer. 
Alle er velkomne! 
 
Mange hilsner og på gensyn 
Bestyrelsen i Aalborg Netværksgruppe 
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