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Debat om de 10 nye kostråd og 
sund julemad 

SOS indleder igen i år juletiden med 
et debatarrangement på 
Forebyggelsescenter Østerbro, 
Vordingborggade 22, 3. sal. Denne 
gang bliver det søndag den 17/11 kl. 
15.30, hvor 2 af vores dygtige 
instruktører, Julie og Nanna, holder 
oplæg om de 10 nye kostråd. 

Efterfølgende vil diætist Aino 
Andersen give gode ideer til at klare 
sig igennem julen uden at ødelægge 
den gode SOS form. 

Der vil i løbet af eftermiddagen blive 
serveret sunde, lækre snacks. 

Alle er velkomne og deltagelse er 
gratis. Man bedes dog tilmelde sig 
senest 14/11 til Nanna på tlf. 
27211405 eller Julie tlf. 29628612. 

Julesjov med dit hold! 
 
Deltagerne hos SOS er folk med 
humør og mange talenter. Vi 
opfordrer derfor til, at holdene i den 
kommende tid arrangerer 
julefrokost/-sjov sammen, f.eks. de 
hold, der deler træningssteder. I 
skrivende stund er der planer på vej 
blandt Østerbro-holdene. Ingen tvivl 
om, at det styrker fællesskabet, når 
vi også af og til ses uden sved på 
panden. 
 
 
 

SOS-fest til februar 
 
Spasmager Sonny er i fuld gang 
med at arrangere vinterfest på Hotel 
Maritime lørdag den 1. februar 2014. 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen!  
 
Det bliver spas i bedste stil på tværs 
af holdene med middag og 
drikkevarer til formidable priser, 
hyggesnak, lotteri og meget mere. 
Sonny kommer med oplysning om 
tilmelding og  flere detaljer i løbet af 
januar. 
 
 

Nyt mandagshold i Vanløse 
 
I løbet af efteråret er der oprettet 
endnu et hold på sundhedscenter 
Vanløse. Det blev oprettet på 
opfordring af deltagere på det 
eksisterende onsdagshold, som 
gerne vil træne 2 x ugentligt i 
Vanløse. Endnu en årsag var, at der 
ikke var plads til flere på 
onsdagsholdet. Det nye hold kører 
fint og har fået god tilslutning. 
 

FC Nørrebro flyttet 
 
Forebyggelsescenter Nørrebro er i 
efteråret flyttet ind i et stort nyt 
sundhedshus i Mimersgade 41. 
Træningen foregår således centralt 
på Nørrebro og kan også nås med 
bus nr. 18 ad Jagtvej fra Østerbro 
og Frederiksberg. 
SOS har to hold på det nye center: 
mandag kl. 18.00-19.30 og onsdag 
kl. 17.00-18.30. 
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Det går godt i SOS 

 
Det går godt i SOS. Vi har i efteråret  
12 hold fordelt på træningssteder i 
Vanløse og Ryparken og på 
Vesterbro, Nørrebro og Østerbro -  
og vi har alle steder et godt 
samarbejde med træningsstederne. 
De er glade for at kunne henvise 
borgere til os, som tager træning 
alvorligt og formår at fastholde 
deltagerne ved hjælp af dygtige 
instruktører og det gode fællesskab 
på holdene. 
  
Sommertræningen blev i år 
gennemført på Østerbro og 
Nørrebro via forudtilmelding. Der var 
god tilslutning til begge hold - og for 
første gang forløb sommer 
træningen uden underskud for SOS. 
 
Foreningen har 10-års jubilæum i 
februar 2015. Deltagerbetalingen på 
forårs- og efterårsholdene har været 
den samme gennem alle årene,  og 
vores økonomi er fortsat god. 
 

Besøg hjemmesiden! 
 
Vi opfordrer alle til at besøge vores 
hjemmeside www.sosmotion.dk  
hvorfra der kan ske tilmelding til 
kurserne, downloades 
sæsonprogram (Flyers) og sendes 
beskeder og/eller spørgsmål til SOS’ 
bestyrelse og instruktører. Henvis 
også gerne hjemmesiden til venner 
og bekendte, der gerne vil dyrke 
motion. 

 

 
Tilmelding til ny sæson 

 
Tilmelding til forårssæsonen 2014  
starter midt december, hvor alle vil 
modtage  tilmeldingsskemaer. 
Husk at der kun er fortrinsret til at 
fortsætte på dit nuværende hold, 
hvis tilmeldings- og betalingsfristen 
2/1 2014 er overholdt. 
Tilmelding kan også ske via skema 
på  foreningens hjemmeside 
www.sosmotion.dk fra ca. midt 
december.  
 
 

Nye suppleanter 

I sidste Nyhedsbrev efterlyste vi nye 
bestyrelsesmedlemmer, i første 
omgang som suppleanter, da 
sekretær Lene ikke fortsætter efter 
næste generalforsamling. 

Vi er derfor glade for at kunne 
meddele, at 2 friske deltagere fra 
Østerbro-holdene, HC og Stig, har 
meldt sig under fanerne, og de er 
allerede ved at blive indført i 
opgaverne med registrering af 
holddeltagere mv.  

Deres medvirken vil sikre, at SOS 
også fremover kan bestå som en 
effektiv og sjov motionsforening. 
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Kontakt til bestyrelsen 
 
Alle, der ønsker at kontakte SOS’ 
bestyrelse kan rette henvendelse til 
foreningens mailadresse 
sportogspas@hotmail.com  eller 
hjemmeside www.sosmotion.dk  
eller skrive til sekretær Lene 
Pearlman, Ny Carlsberg Vej 17, 
1.tv., 1760 København V - tlf. 2622 
6005. 
Henvendelsen vil herefter blive 
videregivet til rette vedkommende. 
 

Bestyrelsen: 
 
Helge Hansen, formand 
Peter Gaardsdal, kasserer 
Niels Holt, webmaster 
Sonny Andersen, holdrepræsentant 
Lene Pearlman, sekretær 
 
Suppleanter: 
Hans Christian Bærenholdt 
Stig Kring 
 
Læs mere om bestyrelsens 
arbejdsopgaver på 
www.sosmotion.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vores dygtige instruktører: 
 
Vi har i løbet af efteråret fået 3 nye 
instruktører: Trine, Andreas og 
Jonas, som vi byder hjertelig 
velkommen. 
 
Samtidig siger vi tak til alle vores 
dygtige instruktører, der uge efter 
uge står i spidsen for en supergod 
og sjov træning:  
 
Andreas Andersen 
Camilla Pihl Rasmussen 
Hans Voldby 
Ida Laurent Nielsen 
Jonas Bo Hansen 
Julie Hagstrøm Danielsen 
Mads Madsen 
Morten Elsborg Jensen 
Nanna Leegaard Kruse 
Sofie  Aabo 
Trine Egegaard 
AnneMarie Lundsgaard (vikar) 
 
Læs mere om dem på  
www.sosmotion.dk 
    
 
 


