
 

 

 

Nyhedsbrev fra Foreningen AKTIV                         

Siden Danmarks nedlukning d. 9. marts har Foreningen AKTIV´s ekstraordinære medlemstilbud ligesom 

resten af landets foreninger lagt i dvale… Men nu er tiden inde for dig til forsigtigt at vågne lidt op af 

slummeren, da flere af AKTIV´s tilbud langsom er begyndt at åbne. F.eks. BeneFiT, Sundhedstests, Ergo for 

dig, Midtjysk Fysioterapi, online kostomlægning til ekstraordinær rabat kun for Foreningen AKTIV´s 

medlemmer i hele maj og online Yoga v. Wesselyoga helt gratis til dig som medlem. 

Vi opfordrer derfor dig som medlem, enten at tage direkte kontakt til behandlerne eller Foreningen AKTIV på 

tlf. 96 28 26 66.  

              Et AKTIV´T valg i hverdagen 

Vi arbejder i Foreningen AKTIV hele tiden på forbedringer til 

medlemmerne.  

Når du som medlem henvender sig til os med nye idéer, går vi 

som forening langt for at kunne imødekomme dine ønsker.  

Udover at investere i en ny hjemmeside, er foreningen nu 

oprettet på Facebook, hvor vi hver uge poster nyheder.  

I sidste uge offentliggjorde vi bl.a. tre heldige vindere af et 

kroophold for 2 pers., en middag for 2 pers. v. Brødrene Price 

og et gavekort til Wesselyoga. Klik her og se vinderne. 

I denne uge har vi forhandlet en attraktiv rabat-aftale hjem til 

vores medlemmer. Ved køb af EL cykler kan du som medlem 

spare fra 35-44% ved køb af en splinterny EL-Cykel. Din 

kommende El-cykel kommer direkte fra fabrikken og alle 

medlemmer får en startpakke med oveni til en værdi af 1100  

      Foreningens ordinære tilbud 

Udover du som medlem kan vedligeholde 

din fysiske træning med vores mange 

forskellige træningssteder, får du også 

yderligere fordele i fællesskabet v. 

Foreningen AKTIV. Se flere af AKTIV´s tilbud 

her.  
- DGI-Huset, spar 35 kr. pr. billet.  

- Herning svømmehal medlemskaber kun 60 

kr./mdr. eller 120 kr./mdr.  

- Svømmebilletter til Herning Svømmehal, 

spar 20 kr. pr. billet.  

- 10% rabat ved Sygeplejebutikken på sko, 

træsko og sandaler.  

- Yogahold med 25-35% rabat, lige nu online 

Yoga hos Wesselyoga helt gratis. 

- Arrangerede gåture helt gratis. 

- Ekstraordinære gode rabatter hos: 

TræningsHuset i Lind, Sport 92 i 

Hammerum, Loop i Herning Centret, eller 

hos ét af landets andre Loop centrer. Kropp 

i Tjørring og Vildbjerg Sportscenter.  

- 25% rabat på Løb og Cyklestævner. 

- Massage 25% rabat ved foreningen AKTIV´s 

5 godkendte massører. 

-  Zoneterapi med 25% rabat.  

- Scandic Sense 35 % rabat.  

- Mindfullness 35% rabat.  

- Hypnoterapi v. Storm Hypnose 35% rabat, 

- Lægeeksamineret fodplejere og 

Fodklinikken i Herning 35% rabat. 

 

En opfordring til vores nuværende medlemmer 

Ligesom resten af foreningsverdenen er grundstenen i 

Foreningen AKTIV også bundet op på medlemmerne 

og medlemskontingenterne.  

Derfor opfordrer vi forsigtigt vores nuværende 

medlemmer og kommende medlemmer til at støtte 

Foreningen AKTIV og få jer tilmeldt vores nye 

hjemmeside som venter på jeres tilmelding. 

www.foreningenaktiv.dk  
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