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Hvem er vi?  

Vi er 595 medlemmer i Holbæk lokalafdeling. 

 
Vi er i dag en bestyrelse på 9 personer, som sammen deler de 
mange opgaver, der skal løses. 

For yderligere informationer kan du kontakte en af os:  

Lene Fischer                  22242370  lene49fischer@gmail.com 

Birgit Barasinski            41108513  bsinski@mail.dk 

Birthe Pugholm              72364232  birps@holb.dk 

Anne Sode Hansen        30317250  sode_b@vestnet.dk 

Christa Hansen              30608289  christahansen@live.dk 

Aase Lundholm              26624545  aase@lundholm.com 

Anne Kristensen            61689936  abirchk@hotmail.com 

Helge Nielsen                 40369482  hofn53@hotmail.dk 

Erik Hansen                    20477032  erik.hansen@godmail.dk  

      

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, komme på rekreationsophold og deltage i lungekurser. 

 

Sundere lunger livet igennem 
Lungeforeningen er for alle, der er påvirket af en lungesygdom. Sammenholdet 
begynder her. Læs mere på www.lunge.dk 

mailto:lene49fischer@gmail.com
mailto:bsinski@mail.dk
mailto:birps@holb.dk
mailto:sode_b@vestnet.dk
mailto:christahansen@live.dk
mailto:aase@lundholm.com
mailto:birchk@hotmail.com
mailto:hofn53@hotmail.dk
mailto:erik.hansen@godmail.dk


 
www.lunge.dk 

 Mød os i Holbæk 
Holbæk Lokalafdeling er et tilbud til lungesyge og deres pårørende. 
 

Deltag i arrangementer 
Holbæk Lokalafdeling har mange spændende arrangementer, der 
berører aktuelle emner, der er relevant for personer, som har en 
lungesygdom og ikke mindst for deres pårørende. 
 
Vi har flere NETVÆRK, hvor vi motionerer og får en god snak over en 
kop kaffe. Vi lægger vægt på at disse NETVÆRK både rummer det 
sociale og gør det muligt at være fysisk aktiv. 
 
Vi har et lungekor, hvor der er plads til flere. Vi elsker at synge, det 
giver glæde og bedre vejrtrækning. Det gør ikke noget, at du hoster 
eller lige skal have en pause til at få vejret.  
 
Vil du være med, så kontakt Birthe Pugholm tlf. 7236 4232 eller         
på mail birps@holb.dk 
 

Med betalende medlemskab af Lungeforeningen kan du:  

• Deltage i alle foreningens arrangementer 

• Træne i de 4 KOL NETVÆRK              

• Deltage i svømning og varmtvandsbassin 

• Låne elcykel og cykle med på Lunge cykel hold 

• Deltage i Lungekor 

• Ringe til rådgivning på lungelinjen 

• Bestille en rådgivningssamtale i Lungeforeningen 

• Få bladet Lungenyt 4 gange årligt 

• Få elektronisk nyhedsbrev 1 gang om måneden 

• Deltage i lokalafdelingens generalforsamling og på den     
måde få indflydelse på foreningens arbejde 

 
 
 

Kom og træn med os i KOL NETVÆRK 
Træning og fysisk aktivitet er yderst vigtig for lungesyge, da motion 
forebygger og mindsker udviklingen af lungesygdommen. Træning i 
Netværk er motiverende og givende. Du selv er ansvarlig for udbyttet 
af træningen.  
 
KOL NETVÆRK på følgende lokaliteter: 
Multihuset på Fælleden, Arenavej 1. Onsdag kl.10.00-12.00 
Kontakt: Christa Hansen, 30608289, christahansen@live.dk 
 
Elisabethcentret, Carl Reffsvej 2,1. Torsdag kl.15.00-16.00 
Kontakt: Erik Hansen, 20477032, erik.hansen@godmail.dk 
  
Tølløse Aktivitetshus, Nytorv 14. Mandag og torsdag 9.00-10.00 
Kontakt: Kirsten Løvgren, 23256850, kirsten.loevgren@gmai.com 
 
Åvang i Regstrup, Hovedgaden 36 A. Mandag 10.00-12.00 

Kontakt: Lene Fischer, 22242370, lene49fischer@gmail.com 

 
Svømning i Holbæk Svømmecenter, Sport Allé 1. Bruger betaling 20,- 
Tirsdag i lige uger kl.10-11. 
Hver torsdag kl. 16-17 i varmtvand bassin. 
Kontakt: Preben Jensen, 25334575, premajdk@gmail.com 
 
Lån en el-cykel og deltag på Lunge cykel hold, torsdag kl 11.00 fra 
Elisabethcenter, Carl Reffsvej 4, 4300 Holbæk  
Kontakt: Leif Nyborg, 24274165, leifturbo@gmail.com                           
                Kaj Hansen, 24976067, kastruphansen@msn.com 
 
Vi afholder LUNGE CAFE 2 gange om året i samarbejde med Region 
Sjælland og vi har en stand på Sundhedsdagen.  
Vi glæder os til at hilse på dig.  
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