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Aktivitetskatalog for ældre

København er vores by. Og det 
er en by for os alle sammen, 
uanset hvor i livet vi er. Her er 
masser af muligheder for at 
udfolde livet og hverdagen 
– også når man er fyldt 65 år. 

Du har åbnet årets aktivitets -
katalog. På forsiden møder du 
Erika på 68 år fra Amager. Hun 
kan godt lide udfordringer, og 
hun havde sat sig for at lære at 
crawle, når hun engang skulle 
på pension. Nu går hun - på 
tredje år – på et svømmehold 
sammen med 15 andre seniorer: 

”Jeg har altid været glad for 
vand, men jeg har ikke været 
tryg ved at have hovedet under 
vand. Det er jeg blevet nu. Og 
jeg har lært at crawle. Jeg op-
lever, at jeg kan flere ting i vand 
end på land. Det har udvidet 
mine grænser for, hvad der er 
trygt og rart,” fortæller Erika. 

Erika er en kæmpe inspiration 
for mig – både som borgmester 
og som københavner. Jeg håber 
for alle københavnere, herunder 
også mig selv, at vi som Erika 

Kære københavner 
kan blive ved med at lære nye 
ting og skubbe til vores grænser 
uanset alder. 

Aktiviteterne i sig selv er ikke 
nok. Det skal også være nemt at 
blive en del af et svømmehold, 
en læsegruppe, en madklub 
eller et andet fællesskab. Vi ved, 
at fællesskaber er afgørende for 
vores livskvalitet og forebyg -
ger både sygdom og psykisk 
mistrivsel. Byens mange fæl -
lesskaber er simpelthen med 
til at sikre, at vi københavnere 
får længere og sundere liv. Der-
for bliver vi i kommunens Sund-
heds- og Omsorgsforvaltning 
ved med at understøtte både 
nuværende og nye fællesskaber 
i at bestå og udvikle sig. 

Her i aktivitetskataloget kan du 
læse om de mange gode og 
mangfoldige fællesskaber, som 
du kan blive en del af. Nogle 
inviterer dig til at møde udfor-
dringer. Andre foregår i mere 
rolige og trygge rammer. Der er 
noget for enhver – i vand og på 
land – og der er meningsfulde 
fællesskaber i alle bydele. 

Alle steder er der gode folk, 
som står klar til at byde dig 
velkommen ind i deres aktivite -
ter og fællesskaber, hvor du kan 
udfolde – og måske udfordre 
– dig selv. 

Jeg håber, du har lyst til at 
gå på opdagelse i de mange 
muligheder. 

Venlig hilsen 

Sisse Marie Welling 
Sundheds- og omsorgs-
borgmester

Denne side er med vilje efterladt uden indhold. 
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Denne side er med vilje efterladt uden indhold. 

Aktiv i København 2022 er for 
dig, der ønsker et overblik over 
de mange aktiviteter og fælles-
skaber, der er for ældre i Køben-
havn. 

Kataloget indeholder en over-
sigt over aktivitetscentre og 
klubber, der er inddelt efter 
byområde. Oversigten giver dig 
mulighed for hurtigt og let at få 
overblik over, hvilke steder der 
ligger tæt på dig – og hvad de 
kan tilbyde. 

Finder du en aktivitet, der inter- 
esserer dig, kan du henvende 
dig til tilbuddet for at aftale 
nærmere – der er kontakt- 
oplysninger på alle tilbuddene 

Sådan bruger du kataloget 

Aktivitetskatalog for ældre

i kataloget. Mange steder er det 
muligt at komme på besøg, in-
den du melder dig ind, og flere 
steder er det også muligt at få 
en prøveperiode. Nogle tilbyder 
desuden en følgesvend, så du 
har én at følges med de første 
par gange. 

Til nogle af aktiviteterne har du 
mulighed for at blive visiteret til 
kørsel, hvis du har brug for det. 
Der er en egenbetaling for kør-
sel på 188 kr. om måneden. 

Efter overblikket over centrene 
og klubberne finder du en liste 
over motionstilbud og en sam-
ling af små artikler om frivillig-
hed og andre fællesskaber, du 

kan lade dig inspirere af. 
Vil du have et samlet overblik 
over, hvor i København de for-
skellige tilbud ligger? Så tag 
et kig på kortet allerbagerst i 
kataloget. 

Digitalt katalog 
Du kan læse kataloget på din 
computer, tablet eller mobil på 
Københavns Kommunes hjem-
meside på www.kk.dk/aktiv 

Du kan også læse om alle akti-
vitetscentrene og klubberne i 
Aktiv i København på www.aktiv. 
kk.dk og om motionstilbud på 
www.kk.dk/motion

http://www.kk.dk/aktiv
http://www.aktiv.kk.dk
http://www.kk.dk/motion
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AKTIVITETSTILBUD 
• Banko, spil og billard 
• Dans 
• Duocykling og rickshaw 
• Fester og højtider 
• Fællessang 
• Fællesspisning 
• Gymnastik og motion 
• Håndarbejde 
• Information og rådgivning 
• IT 
• Kultur og foredrag 
• Læsegruppe 
• Quiz 
• Stolegymnastik 
• Ture med egen bus 
• Vedligeholdende træning 
• Wii-spil og petanque 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 118 kr./md. 
Mad: Ja 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: 65+ år 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Ja 
 
NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Har du også lyst til at være en del 
af vores fællesskab, få en mere 
aktiv hverdag og møde nye 
venner? Så er Aktivitetscenter 
Bomi-Parken et meningsfuldt 
tilbud for dig over 65 år. 

VISITATION 
Har du behov for særlig støtte 
eller hjælp til fx personlig pleje, 
mens du er på aktivitetscenteret, 
skal du visiteres hertil. Du bliver 
visiteret ved at henvende dig til: 
Visitationen på Amager 
Telefon: 33 66 33 66 
Spørg efter visitationen på 
Amager 
Telefontid: Mandag-fredag 
kl. 8-15.30 
myndighedsafdelingenama@suf. 
kk.dk 

Amager

Aktivitetscenter Bomi-Parken 

Gyldenrisvej 4, 2300 
København S 
www.aktiv.kk.dk/ac-bomiparken 

ÅBNINGSTIDER 
Alle hverdage kl. 9-15 

TRANSPORT 
Bus 4A, 5C, 35, 77, 78 og 250S 

KONTAKT 
Lars Bo Sørensen, forstander 
Telefon: 82 56 67 57 
Mail: atbomi-parken@kk.dk

Gyldenrisvej 

Store krog 

Adriansvej 

Vejlands Allé
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Aktivitetscenter Bomi-Parken 
er et lille, hyggeligt sted med 
omkring 20 daglige brugere. 
Vi lægger vægt på det enkelte 
menneskes interesser, behov 
og styrker. Hos os kan du del -
tage i aktiviteter som fx hånd -
arbejde, billard, banko, erin -
dringsdans, sang mv. Du kan 
også være med til at igangsætte 
nye aktiviteter. 

Hver dag har vi fællesgymnastik 
med musik, og om sommeren 
laver vi gymnastik i vores dejlige 
blomsterhave. Foretrækker du at 
træne selv, så kan du gøre det i 
vores træningssal. Efter træning 
er der mulighed for fællesspis-
ning i vores café. 

Vi har desuden kirkekaffe hver 
måned med besøg af den loka -
le præst. Og så er vi kendt for 
vores fantastiske fester, vores 
hyggelige julemarked og de 
årlige olympiske lege. 

Hos os kommer brugere med 
mange forskellige behov for 
hjælp og støtte. Det er vores 
personale uddannet til, og du 
er meget velkommen. 

Vores brugere har blandt andet 
sagt om vores sted: ”Her tager 
vi vare på hinanden, og vi bliver 
altid modtaget med et smil”. 
Andre tilføjer: ”Vi er rigtig gode 
til at hygge, og vi bestemmer 
selv, hvad vi vil lave”. 

http://www.aktiv.kk.dk/ac-bomiparken
mailto:myndighedsafdelingenama@suf.kk.dk
mailto:atbomi-parken@kk.dk
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Aktivitetscenter Hørgården 
Har du lyst til at være del af et 
levende center med gode mu-
ligheder for træning, samvær 
og kreativitet, så er Hørgårdens 
Aktvitetscenter stedet for dig. Vi 
tilbyder en bred vifte af aktivi-
teter, der stimulerer både krop, 
hjerne og hjerte. 

Vores mål er, at vores borgere be-
varer en god livskvalitet og selv-
hjulpenhed så længe som muligt, 
blandt andet via fællesgymnastik 
og træning i vores veludstyrede 
træningssal, og via de alminde-
lige dagligdagsaktiviteter. 

Vi har dagligt træningshold 
med en tilknyttet fysioterapeut, 
og vi spiller stolehockey to gan-
ge om ugen. Vi har computer 
med internetadgang og en stør-
re skærm, som vi bruger til spil, 
quiz og film/billedfremvisning. 

Du har desuden mulighed for at 
dyrke mange forskellige former for 
hobby- og håndarbejde hos os. 

Hørgården vil også i fremtiden 
styrke sin profil med sportslige 
og rekreative aktiviteter. 

Brydes Allé 30 
2300 København S 
www.aktiv.kk.dk/ac-hoergaarden 

ÅBNINGSTIDER 
Alle hverdage kl. 9-15 

TRANSPORT 
Bus 33 og 77 
Metro til DR Byen 

KONTAKT 
Lissi Nilsson, leder 
Telefon: 82 56 30 32 
Mail: hoerg@suf.kk.dk 
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AKTIVITETSTILBUD 
• Billard 
• Fester og højtider 
• Film 
• Gymnastik og træning 
• Håndarbejde og maling 
• Information og rådgivning 
• IT 
• Musik og dans 
• Quiz 
• Sport, leg og aktiviteter 
• Ture ud af huset 
• Udeliv 
• Vedligeholdende træning 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 118 kr./md. 
Mad: Ja 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: 65+ år 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Ja 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Når du starter hos os, tager vi en 
samtale om dine behov, ønsker 
og forventninger. Fx kan vi tale om, 
hvorvidt du har brug for noget 
særligt i forhold til kost, kørsel eller 
personlig hjælp. Du er velkommen 
til at komme på besøg, før du star-
ter, så du kan se, om vores aktivi-
tetscenter svarer til dine behov. 

VISITATION 
Har du behov for særlig støtte 
eller hjælp til fx personlig pleje, 
mens du er på aktivitetscenteret, 
skal du visiteres hertil. Du bliver 
visiteret ved at henvende dig til: 
Visitationen på Amager 
Telefon: 33 66 33 66 
Spørg efter visitationen på 
Amager 
Telefontid: Mandag-fredag 
kl. 8-15.30 
myndighedsafdelingenama@suf. 
kk.dk 

Amager

Aktivitetscenter Peder Lykke Centret 
Fællesskab, gode relationer, med- 
bestemmelse og et aktivt miljø – 
dét er nøgleordene hos os. 

I Aktivitetscenter Peder Lykke 
Centret har du mulighed for 
at få nye venner og deltage i 
interessante aktiviteter. Vi er 
et hus i udvikling og har nu 20 
faste ugentlige tilbud med alt 
fra foredrag til madlavning. 

Du bestemmer selv, om du vil 
deltage i aktiviteterne eller blot 
komme og ”være”. 

Vi arrangerer udflugter og af-
holder mange forskellige fester 
og arrangementer for dem, der 
har lyst. Vi har desuden enga-
gerede medarbejdere, som er 
med til at holde hjulene i gang 
og humøret højt. 

Aktivitetscenter Peder Lykke 
Centret er et sted med mange 
frivillige og brugere, der aktivt 
tager del i hverdagen. Vi er af 
den overbevisning, at det er 
sundt at bidrage med det, man 
kan – stort som småt. 

Peder Lykkes Vej 65 
2300 København S 
www.aktiv.kk.dk/ac-pederlykke 

ÅBNINGSTIDER 
Alle hverdage kl. 8-15 
(ved frivillige) 

TRANSPORT 
Bus 33 og 78 
Metro til DR Byen 

KONTAKT 
Mette Stage, leder 
Telefon: 32 34 43 24 / 
32 34 43 23 / 32 34 43 21 
Mail: acpederlykkecentret@kk.dk
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AKTIVITETSTILBUD 
• 20 faste aktiviteter 
• Arrangementer og fester 
• Information og rådgivning 
• IT og computer 
• Kreativitet og hobby 
• Kultur og foredrag 
• Madlavning 
• Motion og bevægelse 
• Musik og sang 
• Udflugter 
• Vedligeholdende træning 
• Svømning 
• Tegning og maling 
• Træning til forskellige niveauer, 

bl.a. fitness og stolegymnastik 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 118 kr./md. 
Mad: Ja 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: 65+ år 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Ja 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Aktivitetscentrets profil er mang-
foldighed. Hos os vil du møde et 
fællesskab, hvor der er plads til – og 
respekt for – at medlemmerne er 
forskellige og kommer fra forskellige 
kulturer. Vi tilstræber at tilpasse 
vores tilbud efter det, som med-
lemmerne efterspørger. 

VISITATION 
Har du behov for særlig støtte 
eller hjælp til fx personlig pleje, 
mens du er på aktivitetscenteret, 
skal du visiteres hertil. Du bliver 
visiteret ved at henvende dig til: 
Visitationen på Amager 
Telefon: 33 66 33 66 
Spørg efter visitationen på 
Amager 
Telefontid: Mandag-fredag 
kl. 8-15.30 
myndighedsafdelingenama@suf. 
kk.dk 

Amager

http://www.aktiv.kk.dk/ac-hoergaarden
mailto:myndighedsafdelingenama@suf.kk.dk
mailto:hoerg@suf.kk.dk
http://www.aktiv.kk.dk/ac-pederlykke
mailto:myndighedsafdelingenama@suf.kk.dk
mailto:acpederlykkecentret@kk.dk
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Aktivcenter Sløjfen 
Kan du lide samvær, fest og 
farver? Så er Sløjfen stedet for 
dig. Her er liv og fællesskab. Og 
der er altid plads til nye idéer. 
Alle er med til at skabe en god 
dag med hygge og samvær. Vi 
har mange aktiviteter på pro-
grammet – lige fra stavgang og 
billard til udflugter og banko. 
Midt på dagen samles vi til 
hygge omkring frokostbordet. 
Det er særligt den daglige 
frokost, vores udflugter og høj-
tidsfesterne, der er populære 
blandt vores medlemmer. 

Mange af Sløjfens aktiviteter 
foregår sideløbende i vores 

store sal, hvor vi kan dyrke det 
samlede fællesskab på tværs af 
aktiviteter. 

Om sommeren bruger vi vores 
have meget. Vi har udendørs 
redskaber til motion. Og vi 
samles tit omkring vores grill 
til kulinariske oplevelser under 
åben himmel. 

Vores klubblad, Sløjfe Nyt, ud-
kommer seks gange årligt. Her 
kan du følge med i alle de mu-
ligheder, som Sløjfen tilbyder. 

Øresundsvej 69 
2300 København S 
www.aktiv.kk.dk/ac-sloejfen 

ÅBNINGSTIDER 
Alle hverdage kl. 9-15 

TRANSPORT 
Bus 18, 31 og 77 
Metro til Lergravsparken 

AKTIVITETSTILBUD 
• Akryl- og akvarelmaling 
• Banko 
• Billard, kortspil, dart 
• Bordtennis 
• Bowling – på bane og TV 
• Erindringsværksted 
• Filmklub 
• Hjemmelavet mad på hverdage 
• IT og computer 
• Kaffeslabberas 
• Mandeværksted 
• Meditation og afspænding 
• Motion 
• Oliemaling, produktion af kort 
• Porcelænsmaling og akvarel 
• Revyhold 
• Stavgang, gymnastik (tre forskel- 

lige sværhedsgrader) 
• Udflugter og rejser 
• Wii-spil 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 120 kr./md. 
Juli og august er gratis 
Mad: Ja 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: 60+ år 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Nej 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Du er altid velkommen til at kom-
me forbi Sløjfen, hvor vi byder dig 
velkommen i forhallen. Du vil blive 
vist rundt, få forevist aktiviteterne 
og blive tilbudt en måneds gratis 
prøvemedlemskab. Så kan du 
opleve, hvor godt et netværk der 
er i Sløjfen. 

KONTAKT 
Birthe Kofoed, leder 
Telefon: 32 97 25 10 
Mail: birthe.greve.kofoed@kk.dk 
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Amager

Amager Seniorklub 
Er du til fitnesstræning, line-
dance, varmtvandsgymnastik, 
kreative udfordringer, IT eller 
motion? Eller trækker det mere 
med en udflugt, en god kop 
kaffe eller frokost sammen med 
andre? Måske har du også mod 
på at træne ude eller indendørs 
på moderne træningsstationer? 

I Amager Seniorklub er der 
samvær og nærvær i lyse, åbne 
og lettilgængelige lokaler. Vi er 
kendt for en fri omgangstone, 
godt humør og for at lave sjov 
med hinanden. 

Vi nyder hinandens selskab – i 
med- og modgang. 

Der er mange aktiviteter, og 
især motionscentret, linedance, 
varmtvandsgymnastik, petan-
que , jazz-café og festerne har 
stor tilslutning. Også vores 
udflugter og små ekskursioner 
samler mange deltagere. 

Det er frivillige, der står bag 
vores aktiviteter, så har du en 
god idé til en ny aktivitet, kan du 
få mulighed for at føre den ud i 
livet hos os. 

Radisevej 2 st. th. 
2300 København S 
www.aktiv.kk.dk/amager-seniorklub 

ÅBNINGSTIDER 
Alle hverdage kl. 9-15 

TRANSPORT 
Bus 5C, 35, 77, 78 og 250S 

AKTIVITETSTILBUD 
• Fester og højtider 
• Fællessang 
• IT og computer 
• Jazz-café 
• Kreativitet og hobby 
• Kultur og foredrag 
• Linedance og seniorzumba 
• Meditation 
• Musik og dans 
• Nørklegruppe 
• Petanque 
• Sprog 
• Stolehockey og indendørs curling 
• Træning i stort og moderne 

fitnessrum 
• Udendørs motion og sansesti 
• Udflugter og rejser 
• Varmtvandsgymnastik 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 120 kr./md. 
Juli og august er gratis 
Mad: Ja 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: 60+ år 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Nej 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Når du første gang kommer til 
Amager Seniorklub, bliver du 
modtaget med en kop kaffe og en 
rundvisning. Så tager vi en snak 
om, hvad du kunne tænke dig at 
deltage i. 

KONTAKT 
Hanne Grevy, formand for klubben 
Telefon: 32 58 90 14 
Mail: amagerseniorklub@hotmail.com
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Daghøjskolen Peder Lykke Centret 
Daghøjskolen Peder Lykke 
Centret er for førtids- og folke-
pensionister samt efterlønnere 
i Københavns Kommune. 

Grundlaget for al aktivitet på 
daghøjskolen er værdsættelse 
af og respekt for det enkelte 
menneske under hensyntagen 
til fællesskabets interesser. 

Daghøjskolen tilbyder over 70 
ugentlige holdaktiviteter med 
kompetente og engagerede 
undervisere. 

Hvad enten du interesserer 
dig for filosofi, historie, sprog, 
opera, kunstforståelse, slægts-

Peder Lykkes Vej 63 
2300 København S 
www.aktiv.kk.dk/daghoejskolen-
pederlykke 

ÅBNINGSTIDER 
Mandag - fredag kl. 8-17 
Aften- og weekendaktiviteter 

TRANSPORT 
Bus 33 og 78 
Metro til DR Byen 

AKTIVITETSTILBUD 
• Aktiviteter for mænd 
• Filosofi 
• Foredrag 
• Korsang 
• Madlavning 
• Opera 
• Samfunds- og kulturfag 
• Sprogundervisning 
• Styrketræning 
• Yoga 
• Zumba 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 275 kr./md. 
Juni, juli og august er kontingentfrie 
Mad: Ja 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: +65 år eller 
efterlønnere og førtids- og folke- 
pensionister 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Nej 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Nye medlemmer er meget vel-
komne til at komme ind direkte fra 
gaden og få en rundvisning samt 
en prøvetime på alle aktiviteter. 
Du kan også ringe og bestille tid til 
en rundvisning. 

KONTAKT 
Jeanne Christoffersen, højskoleleder 
Telefon: 32 34 43 30 
Mail: iy45@kk.dk /l321@kk.dk 

Knapmagerstien

H
ju

lm
ag

er
st

ie
n

Nålemagerstien

Peder Lykkes Vej

B
ry

d
es

 A
llé

EN
G

LA
N

D
SV

EJ

R
Ø

D
E

 M
E

LL
E

M
V

E
J

forskning, styrketræning, yoga 
eller madlavning, så kan du altid 
finde sjovt og konstruktivt sam-
vær med andre seniorer hos os. 
Det eneste, det kræver, er, at du 
vælger blandt de 70 hold, vi til-
byder. Daghøjskolen har et stort 
og velfungerende frivilligkorps. 

På daghøjskolen er der fokus 
på livskvalitet i ordets brede-
ste betydning: Den enkelte får 
mulighed for at deltage som 
aktiv, ansvarstagende samfunds-
borger. Aktiviteterne og ånden 
på daghøjskolen kendetegnes 
ved livsglæde, fysisk og mental 
aktivitet samt handlekraft og 
kompetence. 

Amager

Drys Ind 
DRYS IND er stedet, hvor voksne 
mennesker mødes, også hvis 
livet føles lidt svært. 

Vi dyrker fællesskabet og samvæ-
ret, og her er altid tid til en snak 
med kaffe og te på kanden og 
håndmadder til overkommelige 
priser. 

Cirka 35 frivillige ildsjæle og to 
ansatte sørger for, at vi kan holde 
åbent hele året. Vi tilbyder en 
bred vifte af arrangementer lige 
fra sang til ferierejser. 

Du har også mulighed for at 
komme anonymt. 

Her er plads til skævheder, 
grin og gråd. Vi fejrer alle sejre  
– uanset størrelse – og gør en 
dyd ud af at passe godt på 
hinanden. 

DRYS IND er Danmarks ældste 
selvejende værested, og vi glæder 
os til at byde dig velkommen 
i vores hyggelige lokaler 
på Amager. 

Englandsvej 2 
2300 København S 
www.aktiv.kk.dk/drysind 

ÅBNINGSTIDER 
Mandag kl. 18-21 
Tirsdag kl. 12-15 
Onsdag kl. 18-21 
Torsdag kl. 12-15 
Fredag kl. 12-15 
Lørdag kl. 12-15 

TRANSPORT 
Bus 5C, 77 og 250S 
Metro til Amagerbro 

AKTIVITETSTILBUD 
• Banko 
• Fester og højtider 
• Fællessang 
• Fællesspisning 
• Gå- og cykelture 
• Information og rådgivning 
• Kreativitet og hobby 
• Kultur og foredrag 
• Musik og dans 
• Ture ud af huset og ferierejser 

INFORMATION 
Brugerbetaling: Nej 
Mad: Ja 
Adgang for kørestol: Nej 
Aldersgrænse: Alle er velkomne. 
De fleste er 50-95 år 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Nej 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Alle er velkomne til at kigge forbi 
i vores åbningstid, hvor en af vores 
søde medarbejdere eller frivillige 
vil tage godt imod dig. Her får du 
en informationsfolder med aktuelle 
tilbud og aktiviteter. 

KONTAKT 
Margit Heen, daglig leder 
Telefon: 32 95 00 04 
Mail: drys.ind@mail.tele.dk

Søren Norbys Allé
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Kofoed 65+ 
Kofoed 65+ er en selvstændig 
forening dannet af tidligere 
elever fra Kofoeds Skole. Vi er en 
blandet gruppe af folkepensio-
nister fra alle samfundslag, som 
forsøger at gøre tilværelsen god 
og indholdsrig for hinanden ved 
fortsat at udbygge det sociale 
netværk for ældre omkring faci-
liteterne på Kofoeds Skole. 

De fag og aktiviteter, vi udbyder, 
er udelukkende drevet af frivillige 

lærere, tovholdere og bestyrel-
sesmedlemmer. 

På Kofoeds Skole er det ikke en 
persons fortid, der tæller, men 
den person, som står der i dag. 
Kofoed 65+ er bygget op om-
kring princippet hjælp til selv-
hjælp - når man hjælper hinan-
den, hjælper man i realiteten 
også sig selv, da vi alle har brug 
for at gøre noget for andre. 

Holmbladsgade 120/Nyrnberggade 1, 
2300 København S 
www.aktiv.kk.dk/kofoed65 

ÅBNINGSTIDER 
Mandag - fredag kl. 8-16 

TRANSPORT 
Bus 4A og 37 
Metro til Lergravsparken 

KONTAKT 
Maj Kot Nielsen, forperson 
Telefon: 31 60 11 02 
Lydia Nielsen, kasserer 
Telefon: 29 43 44 42 
Mail: kofoed65plus@gmail.com 

Holmbladsgade 

Strandlodsvej 

N
yrnberggade

Prags Blvd. 
Prags Blvd. 

AKTIVITETSTILBUD 
• Dans 
• Dansk for to-sprogede 
• Drama 
• Engelsk på 3 niveauer 
• Fællessang med pianist 
• IPad-, IPhone- og Smart- 

phone-cafe 
• Malehold 
• Motionsklub 
• Orkester 
• Salsamusik 
• Rytmisk sammenspil 
• Samsang med pianist 
• ”Fra skrot til flot” 
• Spansk 
• Spiseklub 
• Syning/håndarbejde 
• Turdage 
• Tysk 
• Yoga 

Derudover er vores medlemmer 
velkomne i ”Cafe Kanten”. Her er 
der bl.a. hver fredag foredrag, film, 
koncerter mm. 
 
INFORMATION 
Brugerbetaling: Brugerbetaling 
kan forekomme på turdage og i 
spiseklubben. 
Mad: Det er muligt at købe frokost 
i ”Cafe Himmelblå” på skolen, hvis 
du er medlem af Kofoed 65+. 
Adgang for kørestol: Begrænset 
adgang, da elevatoren er lille. 
Aldersgrænse: Kofoed 65+ er for 
folkepensionister eller personer 
over 65 år. 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Nej 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Kontakt os for at høre mere eller 
for at aftale et besøg. 
Du kan også hente et program i 
Café Kanten på Holmbladsgade 
120 og se ugens aktiviteter. Vi har 
pt. ingen venteliste, dog kan det 
blive svært at komme til tysk og 
spansk, hvis man ikke har de 
nødvendige forudsætninger. 

Amager

Ældre Sagen Amager2300 
På Holmbladsgade 62 finder 
du Ældre Sagen Amager2300. 
Her finder du vores kontor og de 
lokaler, der danner rammerne 
for Ældre Sagens aktiviteter. Af 
faste aktiviteter tilbyder vi blandt 
andet IT-café, kortspil, litteratur-
kredse, onsdags- og fredags-
klubber samt livsfortællinger for 
mænd 65+. 

I vores IT-café kan du få hjælp 
til Windows 10, Rejsekort og 
offentlig transport, MobilePay, 
Office-pakke, MitID og Næste 

Generation Digital Post, mv. 

Ældre Sagen er en medlems- 
styret forening. Arbejdet i lokal -
afdelingerne drives af frivillige 
medlemmer, hvoraf vi i Amager 
2300 har godt 100. Du behøver 
ikke at være medlem af Ældre 
Sagen for at være frivillig hos os. 
De frivillige planlægger aktivi-
teterne sammen med bestyrel-
sen, så der er mulighed for stor 
indflydelse. 

Holmbladsgade 62 
2300 København S 
www.aktiv.kk.dk/aeldre-sagen-amager 

ÅBNINGSTIDER 
Mandag – torsdag kl. 10-12 
Lukket juni, juli og december samt alle 
søgnehelligdage 

TRANSPORT 
Bus 31 og 37 
Metro til Lergravsparken og 
Amagerbro 

KONTAKT 
Palle Skov, formand 
Telefon: 30 62 75 27 
Mail: amager2300.aes@gmail.com

Holmbladsgade 
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Vermlandsgade

AKTIVITETSTILBUD 
• Besøgsvenner 
• Bowling og petanque 
• Bridge og poker 
• ”Danmark Spiser Sammen” 
• Fester og højtider 
• Floorball 
• Generationsmødet – skolevenner 
• Hækling og strik 
• IT-café 
• Kunst og kultur 
• Linedance 
• Litteraturkredse 
• Livsfortællinger for mænd 65+ 
• Seniorfodbold for kvinder 
• Seniorfodbold for mænd 
• Slægtsforskning 
• Stavgang 
• Styrketræning og gymnastik 
• Tryghedsopkald 
• Udflugter og rejser 

Vi har et krav om gyldigt coro-
napas ved alle indendørs, fysisk 
udfordrende aktiviteter som fx 
gymnastik, linedance og floor-
ball. Det gør vi af hensyn til 
sårbare ældre, både deltagere 
og ledere. 

INFORMATION 
Brugerbetaling: Visse aktiviteter 
og arrangementer forudsætter, 
at du er medlem af Ældre Sagen. 
Der er brugerbetaling for nogle 
aktivitetstilbud og for alle udflugter 
og rejser 
Mad: Nej 
Adgang for kørestol: Nej 
Aldersgrænse: 18+ år 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Nej 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Ønsker du at blive medlem af 
Ældre Sagen, skal du ringe til 
Ældre Sagens Medlemsservice 
på tlf. 33 96 86 89. 
Telefontid: torsdag kl. 10-18, øvrige 
hverdage 10-15. 
Du er altid velkommen at besøge 
kontoret i Holmbladsgade i 
åbnings tiden. 
Ældre Sagen er en medlemsstyret 
forening, som er åben for alle. 

Amager

http://www.aktiv.kk.dk/kofoed65
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Bispebjerg

Aktivitetscenter Bispebjerg 
I Aktivitetscenter Bispebjerg er 
det vigtigt for os, at der er god 
stemning. Alle er en del af fæl-
lesskabet, og vi hjælper hinan-
den med at få en god dag. Sam-
men skaber vi rammerne for 
et aktivt og trygt ældreliv. Alle 
medlemmer kan bidrage med 
idéer og ønsker til aktiviteter. Vi 
har et bredt udbud af fysiske og 
sociale aktiviteter hver dag. 

Vi har desuden en stor dejlig 
have, hvor der er blomster, 
frugttræer og et dejligt driv -
hus. Haven giver mulighed for 
at gå ture, spille krolf (en blan -
ding af kroket og golf) og lave 
udendørstræning. Du kan også 
bare finde dig en stille krog, 
hvor du kan sidde og nyde års -
tidernes vejr. 

Vores træningstilbud har fo-
kus på, at alle kan være med på 
deres eget niveau, samt at der er 
træning for hele kroppen. Hos 
os kan du både træne på hold 
og på maskiner. 

Vi har et bredt udvalg af aktivi-
teter, hvor vi laver hjernegym-
nastik, fx nævnes hukommelses-
spil, quiz, danmarkshistorien og 
livsfortællinger. 

Vi tilpasser vores aktiviteter efter 
ønsker og behov. Det kan fx være 
behovshold såsom faldforebyg-
gelse, ryghold eller styrketræ-
ning. Det kan også være sæson-
betonede aktiviteter som ”aktiv 
sammen i naturen”, ”holdspil”, 
”julekreativitet”, ”havegruppe” 
eller ”brug byen sammen”. 

Vi lægger stor vægt på det 
sociale fællesskab i alle vores 
aktiviteter. 

Vi holder fester og arrangemen-
ter i løbet af året. 

Vi kan godt lide at være udenfor, 
og vi gør aktivt brug af årstider-
nes muligheder. Der er derfor 
jævnligt mulighed for at komme 
med på ture ud af huset. 

Frederiksborgvej 77, st. tv. 
2400 København NV 
www.aktiv.kk.dk/ac-bispebjerg 

ÅBNINGSTIDER 
Alle hverdage kl. 9.30-15 

TRANSPORT 
Bus 4A 
Tog eller metro til Nørrebro 
(derefter bus 4A) 

KONTAKT 
Telefon: 33 17 12 70 
Telefontid: Mandag - fredag kl. 8-15.30 
Mail: acb@suf.kk.dk

Bispevej
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AKTIVITETSTILBUD 
• Balancetræning 
• Banko 
• Bevægelse for alle 
• Filosofi og historie 
• Fitnesshold 
• Dokumentarer 
• Fællessang 
• Havegruppe 
• Hjælp til IT, mobiltelefoner, 

smartphones og sociale medier 
• Hukommelsestræning 
• Information og rådgivning 
• Krolf 
• Kunstklub og kreativt samvær 
• Livsportrætter / Fortæl for livet 
• Medlemmernes Råd 
• Ryghold 
• Træning på maskiner 
• Senior-spinning 
• Udflugter og udendørsaktiviteter 
• Spil 
• Quiz 
• Yoga på stol 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 118 kr./md. 
Mad: Ja 
Adgang for kørestol: Begrænset 
Aldersgrænse: 65+ år 
Visitation: Delvis 
Visitation til kørsel muligt: Ja 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Ring til os eller kom forbi, hvis du 
ønsker en prøveperiode. Du bliver 
tilbudt en samtale med en medar-
bejder i aktivitetscentret om dine 
ønsker og forventninger. 

VISITATION 
Har du behov for særlig støtte eller 
hjælp til fx personlig pleje, mens 
du er på aktivitetscenteret, skal du 
visiteres hertil. Du kan blive visiteret 
ved at henvende dig til: 
Visitationen på Bispebjerg/Nørrebro 
Telefon: 33 66 33 66 
Spørg efter visitationen på Bispe-
bjerg/Nørrebro 
Telefontid: Mandag-fredag 
kl. 8-15.30 
myndighedsafdelingenbin@suf. 
kk.dk 

http://www.aktiv.kk.dk/ac-bispebjerg
mailto:myndighedsafdelingenbin@suf.kk.dk
mailto:acb@suf.kk.dk
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Foreningen Birkedommervej 
I Foreningen Birkedommervej 
har vi syværksted, café, månedlig 
filmklub og fællesspisning. 
I vores nyindrettede aktivitets-
lokale har vi desuden forskellige 
former for træning, dans og 
QiGong. Der er også adgang til 
vores atelier om lørdagen. 

Præstelængen 1A 
2400 København NV 
www.aktiv.kk.dk/birkedommervej 

ÅBNINGSTIDER 
Mandag kl. 15.30-17.30: Motion 
og afspænding 
Tirsdag kl. 11.15-14: QiGong 
Torsdag kl. 12-16: Dans + café 
Lørdag kl. 12-16: Malerklub 

TRANSPORT 
Bus 21 

KONTAKT 
Telefon: 22 13 87 10 
Mail: fbirkedommervej@gmail.com TOM

SGÅRDSVEJ 
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Birkedommervej 

Dortheavej 

AKTIVITETSTILBUD 
• Afspænding 
• Dans 
• Foredrag/debatindlæg (hver 

anden onsdag) 
• Filmklub (sidste onsdag 

i hver måned) 
• Fællesspisning 
• Krop og bevægelse 
• Malegruppe 
• Motion 
• QiGong 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 150 kr./år/person 
og 350 kr./år for grupper, for-
eninger og organisationer. 
Mad: Ja 
Adgang for kørestol: Trappelift i 
aktivitetslokalet 
Aldersgrænse: 60+ samt førtids-
pensionister og arbejdsløse 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Nej 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Kig ind til en onsdagscafé kl. 14. 

Bispebjerg

Kantorparkens Pensionistklub 
Kantorparkens Pensionistklub 
prioriterer det sociale samvær 
og omsorg for hinanden. 
 
Vi har stort fokus på at mindske 
ensomhed og på, hvordan vi 
kan hjælpe hinanden i klubben 
og privat. Klubben prioriterer 
ligeledes oplevelser til små pen-
ge. Busturene og spisning har 
meget stor tilslutning. 

Klubben drives udelukkende af 
frivillige, og vi har plads til 75 
medlemmer. Medlemmer har 
mulighed for at få økonomisk 
støtte til fx kontingent og aktivi-
teter, hvis der er behov for det. 

Kantorparkens Pensionistklub 
har lukket i juni, juli og august. 

Kantorparken 4 B 
2400 København NV 
www.aktiv.kk.dk/kantorparken 

ÅBNINGSTIDER 
Mandag kl. 10-11.30 
Tirsdag kl. 13-17 
Onsdag kl. 10-13 

TRANSPORT 
Bus 6A og 18 
S-tog linje B 

AKTIVITETSTILBUD 
• Banko 
• Billard 
• Busture 
• Kultur og foredrag 
• Madlavning 
• Motion 
• Musik og dans 
• Spisning med underholdning 
• Ældre- og skånegymnastik 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 675 kr./år. 
Dog 360 kr./år for beboere i 
Kantorparken 
Mad: Ja 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: +65 år eller efter-
lønnere og førtids- og folke- 
pensionister 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Nej 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Kantorparkens Pensionistklub er 
åben for alle, der opfylder de krav, 
som er anført under aldersgræn-
sen. Det kræver ingen visitation at 
blive medlem, men der kan fore-
komme venteliste. Er du i tvivl, om 
klubben er noget for dig, så kan du 
få en måneds prøvemedlemskab. 

KONTAKT 
Rita Petersen 
Telefon: 30 33 56 66 
Mail: larsen.blaa108@gmail.com
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Brønshøj-Husum Aktiv-Center 
I Brønshøj-Husum Aktiv-Center 
er vi ca. 200 medlemmer. Vi 
mødes om torsdagen til fore-
drag, banko, musik og anden 
underholdning og spiser sam-
men. 

Vi holder til i Kulturhus Pilegår-
den, men skal fra 2022 være i 
andre lokaler. 

Vi er et tilgængeligt sted med 
masser af hygge. Om mandagen 
går vi ture i parker og skove i 
nærheden, eller hvor det er 
nemt at komme til med offent- 
lige transportmidler. 

Om onsdagen spiller vi whist i 
den smukke Gartnerstiftelse på 
Præstegårds Allé. 

Pilegården, Brønshøjvej 17 
2700 Brønshøj 
www.aktiv.kk.dk/ac-husum 

ÅBNINGSTIDER 
Mandag - fredag kl. 8-22 
Lørdag - søndag kl. 8-15 
Torsdag kl. 11-14 i Kulturhusets 
Fitnesscenter 

TRANSPORT 
Bus 2A, 5C, 10 og 350S 

AKTIVITETSTILBUD 
• Banko 
• Foredrag 
• Gåture 
• Kortspil 
• Kulturelle oplevelser 
• Motion og styrketræning i 

fitnesscenter 
• Udflugter 
• Underholdning med musik, 

sang og dans 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 150 kr./år og 
brugerbetaling af aktiviteter. 
Træning i fitnesscenter 80 kr./md. 
Mad: Ja 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: 60+ år 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Nej 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Nye brugere og interesserede er 
velkomne til at komme forbi og få 
en introduktion til klubben tors-
dage kl. 10.30-13. 

KONTAKT 
Bodil Damkjær 
Telefon: 29 44 44 33 
Mail: bronshoj.husum.aktiv.center@ 
gmail.com
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Ældre Sagen Brønshøj-Vanløse 
I Ældre Sagen Brønshøj-Vanløse 
har vi en lang række aktiviteter 
lige fra IT-undervisning og 
-assistance, sprogundervisning, 
socialt samvær, spændende 
udlandsrejser og diverse sport-
saktiviteter. Vi har også mere 
unikke servicetilbud som tryg-
hedsopkald, besøgsvenner og 
mulighed for at få en handy- 
man ud til din bopæl, hvis du fx
 skal have skiftet en elpære i lof-

tet eller hamret et søm i væggen. 

De fleste af vores faste aktivite-
ter foregår, hvor Ældre Sagen 
Brønshøj-Vanløse har kontor og 
lokaler. Du er altid velkommen 
til at komme forbi i kontorets åb-
ningstid mandag til onsdag kl. 
10-12 til en snak og en kop kaffe. 
Vi er ca. 7.000 medlemmer i 
Brønshøj-Vanløse. 

Bellahøj Nord 12B 
2700 Brønshøj 
www.aktiv.kk.dk/aeldre-sagen-
broenshoej 

ÅBNINGSTIDER 
Mandag - onsdag kl. 10-12 

TRANSPORT 
Bus 5C og 26 

KONTAKT 
Telefon: 38 80 88 86 
Mail: aesbrh.vnl@mail.dk 

Ved B
rø

n
sh

ø
j N

o
rd 

Bellahøjparken 

Svenskelejren 

FREDERIKSSUNDSVEJ 

B
rø

n
sh

øj
ve

j 

Brønshøjvej 

AKTIVITETSTILBUD 
• Besøgsvenner 
• Bowling 
• Bridge 
• Handyman 
• Håndarbejdscafe og nørkleklub 
• Indendørs fodbold 
• IT-café og IT-kurser 
• Læseklub 
• Madlavning 
• Petanque 
• Sang 
• Skak 
• Slægtsforskning 
• Sprog: Italiensk, engelsk, fransk 
• Stavgang 
• Tryghedsopkald 
• Volleyball 
• Udflugter og rejser 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 100-500 kr./år for 
deltagelse i en aktivitet, afhængigt 
af aktivitetens længde 
Mad: Nej 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: 18+ år 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Nej 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Alle er velkomne til at komme forbi. 
Deltagelse i kurser og aktiviteter 
på vores adresse forudsætter 
medlemskab af Ældre Sagen. 
Ikke-medlemmer kan deltage på 
udflugter og rejser. 
Ønsker du at blive medlem af Ældre 
Sagen, kan du ringe til Ældre Sagens 
Medlemsservice på tlf. 33 96 86 
89. Telefontid kl. 10-15. 

Brønshøj-Husum

Aktivitetscenter Brønshøj 
Aktivitetscenter Brønshøj er for 
ældre på 65 år eller derover, der 
synes, det er vigtigt at fortsætte 
et aktivt liv med sociale relationer. 

Gennem meningsfulde aktivite-
ter understøtter personalet dine 
muligheder for at være en aktiv 
medspiller i dit eget liv længst 
muligt. 

Vi har egen petanquebane og 
mulighed for brug af trænings-

maskiner. Du kan også få hjem-
melavet varm mad hver dag. 

Vi har computere og iPads, og 
der er mulighed for fx at lære at 
sende sms-beskeder fra din 
egen mobiltelefon. 

Vi lægger stor vægt på traditio-
ner, fester, højtider og udeliv. 

Vi ser med hjertet og har fokus 
på at invitere ind i fællesskabet. 

Bystævneparken 1 
2700 Brønshøj 
www.aktiv.kk.dk/ac-broenshoej 

ÅBNINGSTIDER 
Alle hverdage kl. 9-15.30 

TRANSPORT 
Bus 22 

AKTIVITETSTILBUD 
• Banko 
• Billard 
• Brætspil mv. 
• Cykelture på parallelcykel 
• Fester og højtider 
• Gå- og cykelture 
• Havepasning 
• Information og rådgivning 
• Kreativitet og hobby 
• Mad- og bagehold 
• Motion og styrketræning 
• Musik og dans 
• PC og iPad 
• Petanque 
• Stavgang 
• Udeliv og ture ud af huset 
• Vedligeholdende træning 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 118 kr./md. 
Mad: Ja 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: 65+ år 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Ja 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Ved særlige behov tilbyder vi 
kørsel. Du skal ikke bekymre dig om, 
hvordan du bliver en del af fæl-
lesskabet. Personalet og de øvrige 
brugere er parate til at rådgive, vej-
lede og hjælpe dig, når du kommer. 
Aktivitetscenteret er indrettet 
handicapvenligt. 

VISITATION 
Har du behov for særlig støtte eller 
hjælp til fx personlig pleje, mens 
du er på aktivitetscenteret, skal du 
visiteres hertil. Du bliver visiteret 
ved at henvende dig til: Visitatio-
nen i Vanløse/Brønshøj- Husum 
Telefon: 33 66 33 66 
Spørg efter visitationen i Vanløse, 
Brønshøj og Husum 
Telefontid: Mandag-fredag 
kl. 8-15.30 
myndighedsafdelingenvbh@suf. 
kk.dk 

KONTAKT 
Annette Dibbern, leder 
Telefon: 38 27 42 10 
Mail: aktivitetscenterbronshoj@kk.dk
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Husum Vænge Centret 
Husum Vænge Centret er et 
aktivt hus med cirka 250 meget 
forskellige medlemmer. Her er 
medlemmer fra midt i 60'erne 
til sidst i 90'erne, men flest i 
midterfeltet. 

Vi er omkring en fjerdedel 
mænd. Ca. 50 af vores medlem-
mer er meget aktive, og det er 
primært dem, der får huset til 
at fungere med hele paletten af 
aktiviteter fra en velfungerende 
café over billard og patchwork til 
fællesrejser og fester. 

Vi har masser af motionshold 
fra stolegymnastik til workout og 
fri adgang til forskellige kondi-
tions- og styrketræningsmas-
kiner, stavgang, fælles gåture, 
petanque, dart og Wii. Mangfol-
digheden kommer til udtryk ved 
både interesser og fremmøde. 
Nogle bruger huset ganske 
få gange i løbet af en måned, 
mens andre stort set kommer 
hver dag. 

Vi har altid plads til nye med-
lemmer og er i bred forstand et 
åbent hus. 

Husum Vænge 2 
2700 Brønshøj 
www.aktiv.kk.dk/husum-vaenge   

ÅBNINGSTIDER 
Alle hverdage kl. 8-16 
Aften og weekend efter aftale 

TRANSPORT 
Bus 5C, 22 og 350S 

AKTIVITETSTILBUD 
• Banko 
• Café med varm ret m.m. 
• Eget bibliotek med bøger og avis 

til låns 
• Gymnastik 
• Herremadklub 
• Information og rådgivning 
• Kortspil 
• Kultur og foredrag 
• Kurser og rådgivning i brug af 

PC og IT 
• Linedance, musikarrangementer 

og fællessang 
• Læsegruppe 
• Madlavning og fællesspisning 
• Motion som workout, styrke-
    træning, stavgang og gåture 
• Petanque, dart, Wii, billard m.m 
• Social hygge, fester og åben café 
• Stolegymnastik 
• Udeliv 
• Udflugter og rejser 
• Vævning, syning, strikning, 

kortklip, porcelænsmaling, 
træværksted, blomsterbinding 
og patchwork 

• Yogakursus 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 115 kr./md. 
(Vi har åbent året rundt, men 
to af sommermånederne er 
betalingsfrie) 
Mad: Ja 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: 60+ år 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Nej 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Du er velkommen til at besøge os 
i åbningstiden, hvor der altid er 
nogen til at vise dig rundt. Du er 
velkommen direkte fra gaden, og 
du kan melde dig ind på stedet, 
hvis du synes, det er noget for dig. 

KONTAKT 
René Pedersen, centerleder 
Telefon: 35 30 20 30 
Mail: rene.pedersen@suf.kk.dk 

Korsager Allé 
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Tingbjerg Pensionist Center 
Tingbjerg Pensionist Center er et 
åbent sted for alle ældre. 

Det er vores vision at udvide folks 
sociale netværk og dermed være 
med til at forebygge ensomhed. 

Vores værdier er åbenhed, 
tolerance, respekt, tillid, nær- 
vær og omsorg. 

Tingbjerg Pensionist Center 
ligger i grønne omgivelser. 

Ruten 20 
2700 Brønshøj 
www.aktiv.kk.dk/tingbjerg-pensionist 

ÅBNINGSTIDER 
Alle hverdage kl. 9.30-15 
Også åbent visse lørdage og søndage 

TRANSPORT 
Bus 2A og 132 

AKTIVITETSTILBUD 
• Billard, mandeklub og hyggecafé 
• Erindringsgruppe 
• Fester, busture og ferier 
• Fitnesscenter, også til genop-

træning (i samarbejde med 
genoptræningen i Vanløse) 

• Individuel PC-undervisning, 
også iPad 

• Kulturture og foredrag 
• Motion og gymnastik 
• Dans 
• Patchwork, strik og hækling 
• Stavgang 
• Syning 
• Søndagsarrangementer og 

-spisninger 
• Søndagsbanko og kortspil 
• Ældrerådgivning og motion for 

indvandrerkvinder og -mænd 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 75 kr./md. (dog 
kontingentfri i to sommermåneder) 
Mad: Ja, fredagsfrokost. Daglig 
udlevering af overskudsmad 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: Ingen 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Nej 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Pensionistcentret er indrettet 
handicapvenligt. Vi bor i gadeplan, 
så det er nemt tilgængeligt. Vi har 
ingen dørtrin, og der er handicap-
toilet. Du kan komme ind direkte 
fra gaden. Vi har ingen venteliste, 
og første måned er gratis. 

Vores medlemmer består af 2/3 
kvinder og 1/3 mænd. Er du ny i 
klubben, bliver du hurtigt en del 
af fællesskabet, da alle kender 
hinanden. 

KONTAKT 
Annie Petersen, daglig leder 
Telefon: 60 39 11 46 
Mail: annie@tingbjerg.dk 

Karen Nielsen, formand 
Telefon: 52 73 08 04 
Mail: karennielsen09@gmail.com
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Indre By og Christianshavn 

Aktivitetscenter Indre By 
Aktivitetscenter Indre By ligger 
i tilknytning til Rosenborg -
centret. Vores motto er: ”Din 
tredje alder i en aktiv atmosfæ -
re”. Vi støtter medlemmerne i 
at bevare et aktivt liv gennem 
meningsfulde og inspirerende 
aktiviteter. 

Som medlem kan du bidrage til 
debatter og diskussioner, motio- 
nere, styrketræne og deltage i 
aktiviteter ud af huset. Vi læg-
ger vægt på medbestemmelse, 

og du kan være med til at skabe 
gode rammer for hygge og 
samvær med de andre med-
lemmer. Du kan også deltage i 
banko, yoga, kreative sysler eller 
andre aktiviteter, som du kan 
være med til at udvikle. 

Hvis du har interesse i vores 
tilbud, er du velkommen til at 
ringe og lave en aftale om at 
kigge forbi. 

Rosengade 1 
1309 København K 
www.aktiv.kk.dk/ac-indreby 

ÅBNINGSTIDER 
Alle hverdage kl. 10-14 

TRANSPORT 
Bus 23 
Metro til Kongens Nytorv 

KONTAKT 
Telefon: 82 56 70 14 / 82 56 70 15 
Telefontider: Alle hverdage kl. 8-10 
og 14-15 
Mail: ac.indre.by@kk.dk
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AKTIVITETSTILBUD 
• Banko og kortspil 
• Boldspil 
• Cykelture på parallelcykel 
• Fester og højtider 
• Gudstjeneste 
• Hobby, håndarbejde og 

malerværksted 
• Information og rådgivning 
• Kultur og foredrag 
• Motion og udeliv 
• Musik og sang 
• Siddende og stående træning 
• Træning i maskiner 
• Ture ud af huset 
• Vedligeholdende træning 
• Yoga på stol 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 118 kr./md. 
Mad: Ja 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: 65+ år 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Ja 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Som nyt medlem bliver du tilbudt 
en samtale, hvor vi taler om dine 
interesser, ønsker og muligheder 
for at forblive aktiv i hverdagen. 
Aktivitetscenteret er indrettet 
handicapvenligt. 

VISITATION 
Har du behov for særlig støtte 
eller hjælp til fx personlig pleje, 
mens du er på aktivitetscenteret, 
skal du visiteres hertil. Du bliver 
visiteret ved at henvende dig til: 
Visitationen på Indre By/Østerbro 
Telefon: 33 66 33 66 
Spørg efter visitationen i Indre By 
og Østerbro 
Telefontid: Mandag-fredag 
kl. 8-15.30 
myndighedsafdelingenibo@suf. 
kk.dk 

http://www.aktiv.kk.dk/ac-indreby
mailto:myndighedsafdelingenibo@suf.kk.dk
mailto:ac.indre.by@kk.dk
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Christianshavns Seniorklub 
I Christianshavns Seniorklub 
lægger vi vægt på oplevelser og 
fællesskab for seniorer på 60+ år. 

Vi mødes hver mandag kl. 12 i 
det store mødelokale på første 
sal i den nye Multihal ”Hal C”. 
Her hører vi foredrag og oplæg 
om forskellige emner, og cirka 
en gang om måneden er der 
ture ud af huset, som betales 

af klubben. Hver torsdag kl. 10 
mødes en gruppe stavgængere 
på Christianshavns Torv. 

Hold øje med vores hjemme - 
side og lokalavisen Chris tians-
havneren, hvor du kan se 
programmet og få overblik 
over aktivitetstilbuddene og se, 
hvornår der er ture ud af huset. 

Hal C, Arsenalvej 6 
1436 København K 
www.aktiv.kk.dk/christianshavns-
seniorklub 

ÅBNINGSTIDER 
Mandag kl. 12-15 

TRANSPORT 
Bus 2A 

AKTIVITETSTILBUD 
• Besøg på bl.a. museer 
• Cafébesøg 
• Foredrag 
• Fællessang 
• Information og rådgivning 

om helbred 
• Julemiddag 
• Klubdage med socialt samvær 
• Sommertur fx til Hven, Møn 

eller Stevns 
• Stavgang 
• Stolegymnastik 
• Underholdning og teater 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 200 kr./år 
Delvis egenbetaling til udflugter 
Mad: Ja 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: 60+ år 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Nej 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
I Christianshavns Seniorklub er vi 
pt. 80 medlemmer, og du er altid 
velkommen til at komme forbi til 
et gratis møde og se klubben an. 
Vi har lyse og venlige lokaler, og 
så har vi indrettet stedet meget 
tilgængeligt blandt andet med 
elevator, teleslynge og handicap-
venligt toilet. 

KONTAKT 
Knud Stonor, formand 
Telefon: 20 35 80 78 
Mail: christianshavnsklub@gmail. 
com 
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Samlingspunkt Indre By 
Hos Samlingspunkt Indre By har 
vi fokus på kultur, brugerind-
flydelse, demokrati, livskvalitet, 
sundhedsfremme og aktiviteter 
med nærvær og interessefælles-
skaber. Samlingspunktet er et 
godt sted at møde nye menne-
sker og få nye venner. 

Samlingspunktet ligger i Huset 
i Magstræde, som er et historisk 
sted med en hyggelig atmos -
fære, caféstemning og egen 
biograf. Der bydes på en alsi -
dig vifte af arrangementer og 
socialt samvær gennem blandt 
andet film- og dokumentar -
fremvisning, gymnastik, fore -
drag, fællesspisning, kreativt 
film-, hobby- og malerværk -
sted, hjælp til IT (fx e-Boks, 
smart phone, computer, brug 
af sociale medier m.m.), ture 

ud af huset, byvandringer og 
events til højtider. 

I Samlingspunktet skaber vi rum 
for, at den enkelte har nogen at 
dele sine livshistorier med for 
på den måde bedre at kunne 
håndtere og trives med de vilkår 
og den foranderlighed, alder-
dommen giver. 

Samlingspunktet medvirker til at 
give ældre borgere en stemme 
og sikre, at man på forskellige 
måder kan bidrage med viden 
og idéer til udviklingen i bydelen. 

Målet er, at ældre op lever by-
delen som tilgængelig på nye 
måder, hjulpet af den person-
lige styrke og mestring, man 
opnår gennem fælles skabet i 
Samlingspunkt Indre By. 

Rådhusstræde 13 
1466 København K 
www.aktiv.kk.dk/samlingspunkt-indreby 

ÅBNINGSTIDER 
Mandag: kl. 10 - 15 
Tirsdag: kl. 10.30 -15 
Onsdag: Malerworkshop kl. 10.30 - 15. 
Torsdag: kl. 10.30 - 15 
Fredag: Malerworkshop kl. 10.30-15 

TRANSPORT 
Bus 2A, 10, 23, 31 og 37 
Metro til Gammel Strand eller 
Rådhuspladsen 

AKTIVITETSTILBUD 
• Biograf med film/dokumentar 
• Bogklub 
• Byvandringer og udflugter 
• Filmproduktion 
• Fællesspisning 
• Foredrag og debatter 
• Gymnastik 
• Hobbyværksted 
• Hygge og socialt samvær 
• IT-hjælp 
• Kulturelle oplevelser 
• Malerworkshop 
• Rejser 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 200 kr. pr. kvartal. 
Prisen er inkl. kaffe/te ad libitum 
samt lidt sødt og grønt. Dog egen-
betaling på særlige ture 
Mad: En gang imellem 
Adgang for kørestol: Begrænset 
Aldersgrænse: +65 år eller efter-
lønnere og førtids- og folke- 
pensionister 
Visitation: Ikke nødvendigt 
Visitation til kørsel muligt: Nej 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Nye brugere og interesserede er 
altid velkomne til at komme ind og 
se stedet og få en kop kaffe eller te. 
Spørg efter Helle eller Josephine 
og aftal nærmere med dem. 

KONTAKT 
Helle og Josephine 
Telefon: 60 55 23 53 / 60 57 07 69 
Mail: samlingspunktindreby@out-
look.dk
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Nørrebro

Aktivitetscenter Baldersgade 
Hvis du er 65 år eller derover og 
ønsker lidt adspredelse i daglig-
dagen, så er Aktivitetscenter 
Baldersgade måske noget for 
dig. 

Centerets vigtigste formål er 
at give dig en tryg oplevelse. 
Hos os kommer du ud i livet og 
bliver en del af et socialt fælles-
skab. Og har du lyst, kan du også 
komme i god form. 

Vi er et aktivt hus med mange 
forskellige tilbud. Vi har en bred 
vifte af medarbejdere, der er klar 

til at hjælpe dig i hverdagen. 
Vores hus byder på mange gode 
faciliteter som fitnessrum, gode 
værksteder og eget køkken, hvor 
der kan købes varm mad hver 
dag. Vi har også en dejlig gård-
have, som bliver brugt flittigt 
om sommeren til grill og hygge. 

Aktivitetscenter Baldersgades 
lokaler huser også Pakistansk 
Dansk Pensioneredes Forening. 

Baldersgade 3C 
2200 København N 
www.aktiv.kk.dk/ac-baldersgade 

ÅBNINGSTIDER 
Alle hverdage kl. 8-15 

TRANSPORT 
Bus 5A og 6A 
Tog eller metro til Nørrebro 
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KONTAKT 
Pia Hansen, centerleder 
Telefon: 35 83 92 03 
Mail: ACaktivitetshusetbaldersga-
de@kk.dk

AKTIVITETSTILBUD 
• Dart, bordtennis og billard 
• Fitnessrum 
• Gymnastik 
• Holdspil 
• Information og rådgivning 
• IT-hjælp 
• KOL-hold 
• Kreativt værksted 
• Motionshold 
• Stoleyoga 
• Traditionsrige fester 
• Udflugter 
• Årlig udlandsrejse 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 118 kr./md. 
Mad: Ja 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: 65+ år 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Ja 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Alle borgere over 65 år i Køben-
havns Kommune er velkomne. 
Ring til os og aftal et møde, hvor 
du kan høre om tilbuddet. Vi til-
byder også gerne et gæstebesøg, 
hvor du kan se centret. 

PAKISTANSK DANSK 
PENSIONEREDES FORENING 
Baldersgade 3C 
2200 København N 
Telefon: 38 80 12 37 
Åbningstider: mandag og torsdag 
kl. 15-20 

http://www.aktiv.kk.dk/ac-baldersgade
mailto:ACaktivitetshusetbaldersgade@kk.dk
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Aktivitetscenter Midtpunktet 
Aktivitetscenter Midtpunktet er 
et socialt fællesskab med livs-
glæde, imødekommenhed og 
god stemning. Vi lægger vægt 
på, at du får mulighed for at få 
gang i kroppen, bruge dine 
sanser og skabe venskaber. 

Vi er et lille og hyggeligt 
aktivitetscenter. Det kan være 
en hjælp, hvis du har svært ved 
at overskue mange mennesker 
på én gang. Vi har også mu-
lighed for at give ekstra fysisk 
støtte og omsorg efter behov. 

Hver dag mødes vi til formid-
dagskaffe kl. 10. Herefter tilbyder 
vi en vifte af aktiviteter, hvor alle 
kan være med. 

Ryesgade 20 A 
2200 København N 
www.aktiv.kk.dk/ac-midtpunktet 

ÅBNINGSTIDER 
Alle hverdage kl. 8.30-15.30 

TRANSPORT 
Bus 3A, 5A, 6A, 43, 150S og 184 
Metro til Skjolds Plads 

KONTAKT 
Ditte Andersen, afdelingsleder 
Telefon: 82 32 50 31 
Mail: midtpunktet@suf.kk.dk 
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AKTIVITETSTILBUD 
• Banko og motionsspil 
• Busture 
• Fester og højtider 
• Herreklub og spiseklub 
• Hjernegymnastik og debat 
• Højtlæsning 
• Kreative aktiviteter 
• Musik, sang og dans 
• Vedligeholdende træning 
• Wellness med massage og 

afspænding 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 118 kr./md. 
Mad: Ja 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: 65+ år 
Visitation: Ja 
Visitation til kørsel muligt: Ja 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Aktivitetscenter Midtpunktet er 
særligt handicapvenligt, og du har 
mulighed for at få ekstra støtte til 
pleje og omsorg. 
 
VISITATION 
Du skal visiteres til aktivitets-
tilbuddet. 
Kontakt: Visitationen på Bispe-
bjerg/ 
Nørrebro 
Telefon: 33 66 33 66 
Spørg efter visitationen på 
Bispebjerg/Nørrebro 
Telefontid: Mandag-fredag 
kl. 8-15.30 
myndighedsafdelingenbin@suf. 
kk.dk 

Vi er en del af plejecenter 
Sølund, som har en musikprofil, 
og derfor er musikken en natur-
lig del af vores aktiviteter. 

Du kan købe mad i vores café, 
tage egen madpakke med eller 
tilmelde dig Sølunds madord-
ning med tilbud om morgen-
mad og/eller varm mad til 
frokost. Vi har en lille kiosk med 
basale dagligvarer og blomster. 

Kontakt os gerne og hør mere 
om vores tilbud. 

Nørrebro

Aktive Ældre på Nørrebro 
”Aktive Ældre på Nørrebro” 
skaber rum for socialt samvær, 
sundhed og velvære til glæde 
for ældre borgere på Nørrebro 
og omegn. Foreningen ledes af 
en bestyrelse valgt på den årlige 
generalforsamling i februar 
måned. Alle i bestyrelsen er 
frivillige. 

En uddannet instruktør under-
viser på hver aktivitet. Hver akti-
vitet har en tovholder, der viser 
dig til rette, de første gange du 
er der. Medlemskontingentet 
giver dig mulighed for at delta-
ge i alle klubbens aktiviteter. 

Der kan være ekstra brugerbeta-
ling for enkelte aktiviteter. 

Som medlem bestemmer du 
selv, hvor mange aktiviteter du 
vil deltage i. Omgangstonen er 
venlig og rar, og vi sætter pris 
på at have lidt sjov med hinan-
den, men vi giver også plads til, 
at du kan dyrke dine interesser i 
fred og ro. 

Vi er stolte af at være aktive 
ældre, både i krop og sind, og vi 
glæder os over at kunne sige til 
hinanden: ”Vi ses”. 

Mjølnerparken 48, st. th. 
2200 København N 
www.aktiv.kk.dk/aktive-aeldre-noerrebro 

ÅBNINGSTIDER 
Alle hverdage 
Hver aktivitet har sin egen åbningstid 

TRANSPORT 
Bus 6A, 12, 5C og 350S 
Tog til Bispebjerg 
Metro til Nørrebro 

AKTIVITETSTILBUD 
• Fester og højtider 
• Fitness og yoga 
• Fælles arrangementer 
• Kultur og foredrag 
• Motionsgymnastik og 

stolegymnastik 
• Onsdagsklub 
• Spiseklub én gang om måneden 
• Stavgang 
• Udflugter 
• Varmtvandsgymnastik 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 400 kr./halvår 
Mad: Nej 
Adgang for kørestol: Begrænset 
Aldersgrænse: 65+ år 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Nej 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Nye medlemmer er meget vel -
komne. Du er også velkommen til 
bare at kigge forbi. For at du ikke 
skal gå forgæves, er det bedst at 
ringe og aftale et besøg. Der kan 
være venteliste til visse aktivite -
ter. Du må gerne få en prøvetime 
på en til to aktiviteter. Nye med -
lemmer skriver en indmeldel -
sesblanket, som fås hos sekretær 
Kirsten Pedersen. 

KONTAKT 
Kirsten Pedersen, sekretær 
Telefon: 29 92 70 44 
Mail: kirsten-pedersen@hotmail.com
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Brohusklubben for ældre døve 

Brohusgade 17 
2200 København N 
www.aktiv.kk.dk/brohusklubben 

ÅBNINGSTIDER
Tirsdag og torsdag kl. 10-15 samt 
udvalgte weekender. Værestedet 
er dog åbent dagligt 

TRANSPORT
Bus 66 og 12 
Metro til Nuuks Plads

KONTAKT 
Mail: brohusklubben@gmail.com 
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Brohusklubben for ældre døve 
er en klub for ældre med høre-
tab, der samtidig er afhængige 
af tegnsprog som kommunika-
tionsform. 

Vores aktiviteter spænder fra 
foredrag, udflugter og sociale 
arrangementer til rådgivning 
og besøgsvenner. 

AKTIVITETSTILBUD 
• Besøgsvennetjeneste 
• Foredrag mv. på tegnsprog 
• Rådgivning 
• Sociale arrangementer 
• Udflugter 
• Værested (åbent for alle – også 

ikke-medlemmer) 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 600 kr./år 
Mad: Ja 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: 65+ år 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Nej 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Man skal være medlem for at 
kunne deltage i klubbens aktiviteter. 
Man kan melde sig ind på stedet. 
Værestedet er åbent for alle – også 
for personer, der ikke er medlem. 

Nørrebro

Danske Seniorer 
Danske Seniorer er en lands-
organisation med gode tilbud 
i København. Vi har ca. 50 
medlemsforeninger, –klubber 
og institutioner i Københavns 
Kommune. Du kan finde dem på 
vores hjemmeside eller ved at 
ringe til os. 

Danske Seniorer har ca. 40 fri-
villige tilknyttet hovedkontoret 
i Griffenfeldsgade. De frivilli-
ge arrangerer rejser, busture, 
vandreture, foredrag, fester 
og koncerter – langt de fleste i 
København. Hos os kan du både 
nyde og yde. 

Vi udgiver det landsdækken - 
de blad SeniorBladet, der 

udkommer seks gange om året. 
Du kan starte med at kigge forbi 
og få et eksemplar af Senior-  
Bladet, så du kan se, om et 
medlemskab kunne være noget 
for dig. Du kan også tilmelde 
dig det elektroniske nyhedsbrev 
"Kom Med!", som indeholder 
oplevelsestilbud til seniorer i 
Storkøbenhavn. 

Kig forbi vores kontor i Griffen-
feldsgade 58. Her finder du 
masser af information om vores 
fester, koncerter, rejser, ture, 
vandreture, højskoleophold, 
filmklubber, bridgeklubber og 
andre foreninger og fælles-
skaber for ældre. Her er noget 
for enhver smag. 

Griffenfeldsgade 58 
2200 København N 
www.aktiv.kk.dk/danske-seniorer 

ÅBNINGSTIDER 
Alle hverdage kl. 10-14 eller 
afhængigt af arrangement 

TRANSPORT 
Bus 68 og 1A 
Metro til Forum 

AKTIVITETSTILBUD 
• Busture 
• Debatmøder 
• Fester 
• Filmklubber 
• Foredrag 
• Koncerter 
• Rejser 
• Ture 
• Udflugter 
• Vandreture 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 150 kr./år for én 
person, 200 kr./år for par. 
Derudover er der brugerbetaling 
på aktuelle aktiviteter og ved en-
kelte arrangementer – se Senior-
Bladet 
Mad: Ja 
Adgang for kørestol: Begrænset 
Aldersgrænse: Ingen aldersgrænse 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Nej 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
På rejser og udflugter er der altid 
en frivillig guide med. Den frivil -
lige tager sig af alle deltagerne og 
sørger for, at alle har det rart. 

Interesserede er altid velkomne 
til at kigge ind og høre om mulig -
hederne i Danske Seniorer. 

Find os på Facebook: 
@danskeseniorer 

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev: 
www.danske-seniorer.dk/nyheder 

KONTAKT 
Rikke Samssund (vedr. foreninger) 
Trine Bruun Mathiesen (vedr. frivilligt 
arbejde) 
Telefon: 35 37 24 22 
Mail: info@danske-seniorer.dk
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SeniorCentret Sct. Joseph 
I SeniorCentret Sct. Joseph 
inviterer vi til godt samvær, alsi-
dige aktiviteter og fællesskab. Vi 
er et hus med mange klubber, 
grupper, foreninger og netværk, 
der dyrker deres forskellige og 
fælles interesser. 

SeniorCentret er åbent for alle, 
som har lyst til at være med. 
Centeret har skønne lyse lokaler. 
Her er på alle måder højt til loftet. 

Den første tirsdag i hver måned 
holder vi åbent hus kl. 10, hvor 
du møder andre medlemmer til 
en kop kaffe, lidt morgenbrød 
og en rundvisning. 

Du kan få medlemskab på 
SeniorCentrets medlemskontor 

eller på vores hjemmeside. Og 
du er velkommen til en prøve-
time på de enkelte hold, før du 
tilmelder dig. 

I SeniorCentret har vi få ansat-
te, men mange engagerede 
medlemmer og frivillige. Det 
betyder, at du kan sætte dine 
kompetencer og virkelyst i spil 
sammen med andre seniorer i 
et aktivt fællesskab. Har du tid 
og lyst til at give en hånd med, 
så er der rum for indflydelse på 
alt fra kreative værksteder til ind- 
retning, klubber, ture, kurser og 
arrangementer. 

Du er velkommen i Senior- 
Centret Sct. Joseph! 

Griffenfeldsgade 44, 1. opgang 2, 1. th. 
2200 København N 
www.aktiv.kk.dk/sct-joseph 

ÅBNINGSTIDER 
Mandag - torsdag kl. 7.30-17 
Fredag kl. 7.30-15 
Søndag kl. 11-13 (mødes præcis 
v/ indgang og følges ind) 
Medlemskontoret er åbent mandag -
torsdag kl. 11-13 

TRANSPORT 
Bus 1A og 68 
Metro til Forum 

KONTAKT 
Telefon (medlemskontor): 
30 69 24 20 
Telefontid: Mandag - torsdag 
kl. 11-13 
Mail: kontor@seniorcentret.dk 
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AKTIVITETSTILBUD 
• Banko 
• Billard og dart 
• Dagsture og udflugter 
• Fester og højtider 
• Fitness og gymnastik 
• Foredrag, kultur og film 
• IT-hjælp og undervisning i wifi 
• Kor m. professional korleder 
• Kort- og brætspil 
• Linedance 
• Læse-, skrive- og fotokurser 
• Madlavning og fællesspisning 
• Mænds Mødested 
• Netværk for yngre førtids- 

pensio nister 
• Rejser 
• Rådgivning 
• Syngesalon 
• Udendørs motion 
• Værksteder – snedker, væve, sy, 

maler og smykker 
• Walk & Talk – gåture i byen 
• Yoga og kinesisk gymnastik 

INFORMATION 
Brugerbetaling: : Vi har tre typer 
medlemskab: 
SeniorKlub 360 kr./halvår 
SeniorTræning 650 kr./halvår 
SeniorHold 900 kr./halvår 
Mad: Ja 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: Nej 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Nej 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
I SeniorCentret Sct. Joseph er 
alle velkomne! Den første tirsdag i 
måneden kl. 10 holder vi åbent hus, 
hvor du kan se vores skønne ram-
mer og høre mere om de mange 
tilbud og aktiviteter. Du er naturligvis 
altid velkommen til at kigge forbi, 
hvis det passer bedre på et andet 
tidspunkt. Vi tager godt imod dig! 

Nørrebro

Seniorklubben Frelsens Hær Nørrebro 
Seniorklubben Frelsens Hær 
på Nørrebro er et socialt og 
kulturelt værested, hvor alle er 
velkomne uanset alder, køn og 
etnisk baggrund. 

Alle vores tilbud er åbne, og 
man er velkommen til at kom-
me ind direkte fra gaden. Huset 
er handicapvenligt, da der er 
direkte adgang fra gaden og 
hverken trapper eller dørtrin. 
Her er også handicaptoilet. 

Om sommeren bruger vi haven, 
når vejret tillader det. 

Vi mødes hver tirsdag kl. 13 til 
et godt, varmt måltid og nyder 
hinandens selskab. Nogle kom-
mer tidligere og får en snak eller 
læser avisen over en kop kaffe. 

Thorsgade 48 A 
2200 København N 
www.aktiv.kk.dk/frelsens-haer-noerrebro 

ÅBNINGSTIDER 
Alle hverdage kl. 8.30-15.30 
 
TRANSPORT 
Bus 18, 5C og 350S 
Metro til Nørrebros Runddel 

AKTIVITETSTILBUD 
• Danskundervisning 
• Foredrag 
• Herreklub – mødested for 

mænd i alle aldre 
• Hjemmebesøg 
• IT-café for digitale udfordringer 
• Kvindenetværksgruppe 
• Rådgivning om juridiske og 

sociale spørgsmål samt gælds-
rådgivning 

• Samtaler 
• Strikkeklub 
• Tryghedsopkald 
• Udflugter 
• Ældreklub med spisning 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 40 kr./md. 
Mad: Hver tirsdag kl. 13 fås et 
varmt måltid for 40 kr. 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: Ingen 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Nej 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Seniorklubben Frelsens Hær 
Nørrebro er et åbent hus, hvor 
alle, der ønsker at være en del 
af et fællesskab, er velkomne. 
Der er ingen adgangskrav eller 
venteliste, så døren er altid åben, 
uanset om du er medlem eller 
bare kommer forbi og er nysger -
rig efter at se, hvad der sker. 

KONTAKT 
Magdalena Pedersen, daglig leder 
Telefon: 35 85 00 87 
Mail: mape@fhmail.dk
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Kvartershusets Seniorklub 
I Kvartershusets Seniorklub læg-
ger vi vægt på at aktivere og 
engagere ældre, så man kommer 
ud og møder andre ældre. Vi 
er lokalt forankret i København 
2450 SV, men du er velkom-
men, uanset hvor i København 
du kommer fra. 

Vi har en vision om, at brugerne 
danner netværk og dermed får 
et bedre og sjovere liv. Også når 
klubben har lukket. Gennem 
netværkene skabes et fælles-
skab, hvor seniorerne naturligt 
hjælper hinanden. 

I klubben er både brugere, 
personale og mange frivillige. 

Vi har aktiviteter for enhver 
smag. Blandt andet en motions-
klub, hvor du kan gå på et eller 
flere motionshold om ugen. 
For dem, der ikke har så nemt 
ved at bevæge sig, har vi Helse-
biks-maskiner, der genoptræner 
og styrker bevægelighed og 
muskler. Vi tilbyder også kor, 
gymnastik, Tai Chi og hjælper 
hinanden med PC'erne mm. 

Vi har desuden en madklub, 
hvor du hver mandag og ons-
dag kan komme og spise tradi-
tionel, dansk mad. Vores café 
har åbent alle hverdage fra kl. 10 
til 16, hvor du kan købe kaffe og 
kage og få en god snak. 

Anker Jørgensens Plads 3 
2450 København SV 
Borgbjergsvej 30 1. sal 
2450 København SV 
www.aktiv.kk.dk/kvartershuset 

ÅBNINGSTIDER 
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 10-16.30 
Onsdag kl. 10-18 
Fredag kl. 10-15 

TRANSPORT 
Bus 7A, 9A, 18 og 23 
Mulighed for kørselsordning, hvis du 
er bosat i postnummer 2450 

AKTIVITETSTILBUD 
• Bevægelse og motion 
• Busture, rejser i ind- og udland 
• Fester og højtider 
• IT-café 
• Kreativitet og hobby 
• Rådgivning og hjælp til praktiske 

opgaver, herunder IT-hjælp 
• Sang og musik 
• Sociale og kulturelle arrangemen-

ter med spisning 
• Tai Chi 
• Ture ud i det blå 

INFORMATION 
Brugerbetaling: Ja 
Mad: Ja 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: 60+ år 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Nej 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Nye brugere kan komme direkte 
ind fra gaden. Når du ankom -
mer, tager enten en frivillig eller 
personalet imod dig. Vi tilbyder 
ledsage r ordning til vores senior-
klub, og vi tager os altid tid til at 
få afdækket, hvad du kunne have 
lyst til gennem en samtale over 
en kop kaffe. Hvis du har svært 
ved at komme alene den første 
gang, er du altid velkommen til at 
ringe til os, så sørger vi for, at du 
bliver hentet. 

KONTAKT 
Susan Hedlund 
Telefon: 71 99 29 45 
Mail: susanhedlund@kvartershuset.dk
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Valby

Aktivitetscenter Langgadehus 
I Aktivitetscenter Langgadehus 
skaber vi en aktiverende og 
sundhedsfremmende hverdag 
for vores medlemmer. 

Vi lægger vægt på det, du har 
lyst til, brug for og ressourcer 
til. Vi arbejder for den aktive 
alderdom og for nye og stærke 
sociale relationer. I fællesskab 
planlægger vi aktiviteterne ud 
fra dine ønsker, ressourcer og 

behov. Der er på den måde 
mange idéer og muligheder 
i Langgadehus, som bidrager 
til en meningsfuld hverdag. Vi 
samarbejder med træningscen-
tret, som også ligger i huset. 

Er du interesseret i at besøge os 
eller høre mere, er du velkom-
men til at ringe eller komme 
forbi og aftale en rundvisning. 

Valby Langgade 97 
2500 Valby 
www.aktiv.kk.dk/ac-langgadehus 

ÅBNINGSTIDER 
Alle hverdage kl. 8-15.30 

TRANSPORT 
Bus 26 
Tog til Langgade og Valby 

AKTIVITETSTILBUD 
• Banko 
• Cirkel-, balance- og elastiktræning 
• Fester og højtider 
• Fællessang 
• Haveliv 
• Hukommelsestræning 
• Information og rådgivning 
• IT-café 
• Kreativitet og hobby 
• Kultur og foredrag 
• Medlemsblad 
• Rickshaw/duocykel 
• Stolegymnastik og træning ved 

maskiner 
• Ture ud af huset 
• Udeliv og udflugter 
• Vedligeholdende træning 
• Yoga 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 118 kr./md. 
Mad: Frokost kan bestilles 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: 65+ år 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Ja 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Aktivitetscenteret er meget handi-
capvenligt indrettet, og du har 
mulighed for at låne en rollator. 
Vi tilbyder efter aftale gerne en 
rundvisning inden start. 

VISITATION 
Har du behov for særlig støtte 
eller hjælp til fx personlig pleje, 
mens du er på aktivitetscenteret, 
skal du visiteres hertil. Du bliver 
visiteret ved at henvende dig til: 
Visitationen på Valby/Kgs. Enghave/ 
Vesterbro 
Telefon: 33 66 33 66 
Spørg efter visitationen på Vester-
bro, Kgs. Enghave og Valby 
Telefontid: Mandag-fredag 
kl. 8-15.30 
myndighedsafdelingenvkv@suf. 
kk.dk 

KONTAKT 
Bente Ansberg Jacobsen og 
Charlotte Gimlinge 
Telefon: 33 66 17 52 
Mail: aktivitetVKV@kk.dk

VALBY LANGGADE 

Valborg Allé 
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Aktivitetscenter Vigerslevhus 
I Aktivitetscenter Vigerslev-
hus lægger vi vægt på at styrke 
medlemmernes egne ressour-
cer og planlægger aktiviteter i 
fællesskab med medlemmerne, 
så flest mulige ønsker og behov 
tilgodeses. Vi vægter også åben-
hed og rummelighed, og humor 
er en stor del af vores hverdag. 
Og så stræber vi efter at styrke 
glæden og livskvaliteten for vo-
res medlemmer i hverdagen. 

Aktivitetscentret har en stor 
overdækket terrasse med adgang 

til en rummelig og flot have 
med drivhus. Selve aktivitets- 
lokalet er et stort, lyst lokale med 
god plads. Vi har derudover et 
rum til kreative udfoldelser med 
IT-café samt et lille rum til min-
dre grupper. 

Aktivitetscenter Vigerslevhus er 
af middel størrelse med dagligt 
besøg af ca. 20 medlemmer. 
Vi ønsker, at vores medlemmer 
lader sig inddrage i fællesskabet 
og udviser hjælpsomhed over-
for hinanden. 

Vigerslevvej 182 
2500 Valby 
www.aktiv.kk.dk/ac-vigerslevhus 

ÅBNINGSTIDER 
Alle hverdage kl. 8-15.30 

TRANSPORT 
Bus 10 

AKTIVITETSTILBUD 
• Banko 
• Cykling og udeliv 
• Fester og højtider 
• Gymnastik og træning i maskine 
• Haveliv 
• Hjernegymnastik 
• Information og rådgivning 
• Kreativitet og hobby 
• Madgrupper 
• Morgensang 
• Motion og bevægelse 
• Smart-træning 
• Temagrupper 
• Udflugter og rejser 
• Vedligeholdende træning 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 118 kr./md. 
Mad: Ja 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: 65+ år 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Ja 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Aktivitetscentret er meget han-
dicapvenligt indrettet, og du har 
mulighed for at låne en rollator. 

Vi tilbyder gerne en rundvisning 
og en prøvedag. Medbring selv 
madpakke på prøvedagen. 

VISITATION 
Har du behov for særlig støtte 
eller hjælp til fx personlig pleje, 
mens du er på aktivitetscenteret, 
skal du visiteres hertil. Du bliver 
visiteret ved at henvende dig til: 
Visitationen på Valby/Kgs. Enghave/ 
Vesterbro 
Telefon: 33 66 33 66 
Spørg efter visitationen på Vesterbro, 
Kgs. Enghave og Valby 
Telefontid: Mandag-fredag 
kl. 8-15.30 
myndighedsafdelingenvkv@suf. 
kk.dk 

KONTAKT 
Jette Nielsen 
Telefon: 33 17 16 80 
Mail: aktivitetVKV@kk.dk 
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Frelsens Hær Valby 
I Frelsens Hær Valby har vi 
mandag til torsdag åbent for 
seniorer og andre, der har lyst 
til at blive en del af et socialt 
fællesskab. Du kan også bare 
komme forbi til en kop kaffe eller 
et varmt måltid mad. 

Hos os er der tid til og mulighed 
for hygge med forskellige bræt-
spil, hyggesnak eller rådgivning 
om diverse. I løbet af året 
arrangerer vi særlige begiven -
heder, fx museumsbesøg og 
foredrag. 

Valby Langgade 83 
2500 Valby 
www.aktiv.kk.dk/frelsens-haer-valby 

ÅBNINGSTIDER 
Mandag kl. 14-16 
Tirsdag - torsdag kl. 10-14.30 

TRANSPORT 
Bus 26 
Tog til Valby 

AKTIVITETSTILBUD 
• Fester og højtider 
• Kultur og foredrag 
• Musik, sang, tro og liv 

INFORMATION 
Brugerbetaling:  
Mandag: Mad 30 kr./md. 
Tirsdag-torsdag: Mad gratis 
Mandag - torsdag: Åbent fælles-
skab for seniorer og mulighed for 
at bidrage som frivillig 
Mad: Ja. Tirsdag - torsdag 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: Ingen 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Nej 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Det er vigtigt for os, at du som ny 
bliver set og taget godt imod. Alle 
er velkomne. 

KONTAKT 
Hanne Wahl og Tenna Jamrath 
Telefon: 36 45 67 67 
Mail: valby@fhmail.dk

VALBY LANGGADE 
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VOC Valby 
I VOC Valby er vores motto, at 
alt kan lade sig gøre, indtil det 
modsatte er bevist. Vores hus er 
medlemmernes hus og danner 
ramme om et væld af aktivite-
ter og et fællesskab med plads 
til alle – og alt det, vi hver især 
brænder for. 

Kom og deltag i vores mange 
tilbud – eller start dit eget. 

Vi er altid åbne over for dine 
idéer, hvis du fx har lyst til at 
starte en studiekreds, arrangere 
en tur eller holde et foredrag. 

Mange af VOC Valbys aktivi-
teter og arrangementer bliver 
streamet/optaget live til Face- 
book Live og efterfølgende 
YouTube. 

Gl. Jernbanevej 25 
2500 Valby 
www.aktiv.kk.dk/voc-valby 
www.facebook.com/VOCValby 
www.YouTube.com kanal VOC Valby 

ÅBNINGSTIDER 
Åbent døgnet rundt 24/7 med brik-
nøgle. Ellers åbent alle hverdage kl. 
9-15 samt ved konkrete arrangemen-
ter og event. 

TRANSPORT 
Bus 4A, 18, 26, 23, 93N og 133 
Tog til Valby 

AKTIVITETSTILBUD 
• Banko 
• Bevægelse og fitness 
• Dans, yoga og pilates 
• Fester og højtider 
• Foredrag, revy og musikevents 
• Fredagsbar 
• Havearbejde 
• IT-hjælp 
• Kreative værksteder fx træ, 

tekstil og maling 
• Kulturarrangementer (debatter, 

foredrag og koncerter) 
• Kurser i IT, sprog og litteratur m.m. 
• Madhold (fx mandemad- 

gruppen) 
• Udflugter og byvandringer 
• Åben dagligstue / café 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 210 kr./kvartal 
via MobilePay. Den første med-
lemsmåned er gratis 
Mad: Morgenmad og frokost til 
pensionistvenlige priser mandag 
og onsdag 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: +65 år eller 
efterlønnere og førtids- og folke- 
pensionister 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Nej 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Du kan altid komme et par gange 
og kigge, inden du melder dig ind. 
Du er også mere end velkommen 
til at komme forbi til en rundvis-
ning og høre mere om huset og 
vores nuværende tilbud – kontakt 
os, så finder vi et tidspunkt. 

KONTAKT 
Lars Høimark, centerleder 
Telefon: 36 46 44 33 / 50 98 19 63 
Mail: info@voc-valby.dk 
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Ældre Sagen Valby 
Ældre Sagen Valby har kontor i 
Valby Kulturhus på Toftegårds 
Plads, hvor en del af aktiviteterne 
også foregår. Kontoret har åbent 
tirsdag-torsdag kl. 10-12. 

Vi arrangerer blandt andet ud-
flugter, ture og underholdning. 
Du kan læse mere om vores 
tilbud på vores hjemmeside. 

Arbejdet i afdelingerne drives 
af frivillige medlemmer, hvoraf 
vi i Valby har ca. 50. Du behøver 
ikke at være medlem for at være 
frivillig i Ældre Sagen. Frivillige 
planlægger aktiviteterne sam-
men med bestyrelsen, så der er 
mulighed for stor indflydelse. 

Valgårdsvej 4, 3. sal 
2500 Valby 
www.aktiv.kk.dk/aeldre-sagen-valby 

ÅBNINGSTIDER 
Tirsdag - torsdag kl. 10-12 

TRANSPORT 
Bus 1A, 4A, 10, 18, 23 og 133 
Tog til Valby 

KONTAKT 
Telefon: 30 41 01 31 
Mail: aesvalby@gmail.comG
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AKTIVITETSTILBUD 
• Badminton 
• Besøgsvenner 
• Bowling 
• Fisketure på Sundet 
• Fodbold 
• Handyman 
• Havegruppen 
• Håndarbejdscafé 
• Litteratur 
• Patchwork 
• PC-hjælp 
• Petanque 
• Pickleball 
• Sangeftermiddage 
• Spansk for let øvede 
• Stavgang 
• Tryghedsopkald 
• Tysk konversation 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 125 kr./halvår 
Mad: Nej 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: 18+ år 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Nej 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Du kan melde dig ind på Ældre Sa-
gens hjemmeside eller ringe til os. 
Ældre Sagen er en medlemsstyret 
forening, som er åben for alle. 

Valby
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Aktivitetscenter Vanløse 
Er du glad for dyr og træning, 
så er Aktivitetscenter Vanløse 
lige noget for dig. Vi har hunde, 
høns, belgiske kæmpekaniner, 
fisk, undulater og kæmpesnegle, 
som alle skaber glæde og sam -
vær blandt vores medlemmer. 

Ud over vores dyr har vi gode 
fitnessfaciliteter og et generelt  
fokus på træning. Hos os kan 
du få en aktiv hverdag med 
meningsfulde aktiviteter og 
fællesskaber. Men du styrer 

helt selv, hvor meget, eller hvor 
lidt du har lyst til at deltage i. 

Du kan også selv vælge, om 
du vil spise med, når vi dagligt 
serverer god, hjemmelavet 
mad i hyggelige rammer. 

”Det er altid hyggeligt at være 
her. Man kan komme, som man 
er, og man bliver altid taget 
imod med et stort smil fra per -
sonalet og de andre brugere,” 
siger et af vores medlemmer. 

Randbølvej 59-61 
2720 Vanløse 
www.aktiv.kk.dk/ac-vanloese 

ÅBNINGSTIDER 
Alle hverdage kl. 8-15.30 

TRANSPORT 
Bus 12 
Tog og metro til Vanløse og Flintholm 

AKTIVITETSTILBUD 
• Balancehold 
• Cykelture og rickshaw 
• Dyr, drivhus og udeliv 
• Fester og højtider 
• Film, foredrag, udstillinger og 

musik 
• Information og rådgivning 
• IT-café, internet, Facebook og 

Senior PC 
• Kreativt værksted og strikkeklub 
• Motionsgåture, gymnastik, 

fitness og stolegymnastik 
• Slow-walk-ture 
• Quiz, dart, bowling, billard og 

petanque 
• Udflugter, sommerhus og rejser 
• Vedligeholdende træning 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 118 kr./md. 
Mad: Ja 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: 65+ år 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Ja 

VISITATION 
Har du behov for særlig støtte 
eller hjælp til fx personlig pleje, 
mens du er på aktivitetscenteret, 
skal du visiteres hertil. Du bliver 
visiteret ved at henvende dig til: 
Visitationen i Vanløse/ 
Brønshøj-Husum 
Telefon: 33 66 33 66 
Spørg efter visitationen i Vanløse, 
Brønshøj og Husum 
Telefontid: Mandag-fredag 
kl. 8-15.30 
myndighedsafdelingenvbh@suf. 
kk.dk 

KONTAKT 
Gitte Ifergan, aktivitetsleder 
Telefon: 82 32 53 71 
Mail: bonderupgaard@suf.kk.dk
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Seniorklubben Vanløse 
Vi lægger vægt på muligheden 
for at mødes med andre men-
nesker. Ud fra fælles interesser 
skaber vi rammen om et godt 
samvær. Vi behandler hinanden 
med værdighed og respekt og 
giver mulighed for, at medlem-
merne selv etablerer aktiviteter 
inden for deres interesse- og 
kompetenceområde. 

Vi er ca. 235 medlemmer, og 
vi bliver flere og flere. Klubben 
drives af frivillige, og vores be-
styrelse er øverste beslutnings-
organ. 

Vi har store, lyse lokaler i stueeta-
gen i Sundhedshus Vanløse, og 
vi kan tilbyde alle de aktiviteter, 
som de frivillige ønsker at tage 
hånd om. Hver dag er der frivilli-
ge på stedet, der har ansvaret for 
seniorklubben og aktiviteterne. 

Nogle af vores mest populære 
tilbud er vores motionstilbud, 
kreative nørklemuligheder og 
fællesspisning. Klubben er i en 
spændende udvikling, hvor alle 
seniorer er velkomne til at give 
en hånd med – i fællesskabets 
interesse. 

Sundhedshuset. Indertoften 10, st. tv. 
2700 Vanløse 
www.aktiv.kk.dk/seniorklubben-vanloese 

ÅBNINGSTIDER 
Mandag - torsdag kl. 9.30-16 
Fredag kl. 10-15 

TRANSPORT 
Bus 10, 22, 31 og 142 
Tog eller metro til Vanløse 

AKTIVITETSTILBUD 
• Banko 
• Billard 
• Fester og højtider 
• Foredrag 
• Fællesspisning 
• Gymnastik 
• Information og rådgivning 
• IT 
• Kreativitet og hobby 
• Loppemarked 
• Motion 
• Musik 
• Patchwork, strik og syning 
• QiGong 
• Udflugter 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 100 kr./md. 
(juli er kontingentfri) 
Mad: Ja, tirsdag til torsdag 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: Førtidspensionister 
– samt andre på min. 60 år 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Nej 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Du kan komme direkte fra gaden. 
Ingen venteliste. Vi tilbyder prøve-
medlemskab. 

KONTAKT 
Esther Christiansen, kasserer 
Telefon: 38 71 26 43 
Mail: seniorklubbenvanlose@mail.dk 

Hans Thomsen, formand 
Telefon: 27 34 83 23 
Mail: seniorklubbenvanlose@mail.dk Jydeholmen 
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Walk & Talk, Vanløse 
I Walk & Talk, Vanløse tager vi 
folk, som de er. Vi er opdelt i 
seks hold, og du kan gå på et 
eller flere hold efter eget valg. 
Nogle af vores hold går primært 
i lokalområdet, mens andre hold 
vælger at benytte offentlig trans-
port til ture uden for Vanløse. 
Der vil altid være en holdleder 

til stede på gå-holdene. Det er 
gratis at gå på vores hold. 

Du kan også deltage i vores 
fællesmøder, hvis du har lyst. Til 
fællesmøderne er vores b esty-
relse blandt andet til stede. Det 
koster 10 kr. at være med til et 
fællesmøde. 

Krypten i Hyltebjerg Kirke 
Ålekistevej 91 
2720 Vanløse 
www.aktiv.kk.dk/walk-talk-vanloese 

ÅBNINGSTIDER 
Sidste mandag i hver måned kl. 10 

TRANSPORT 
Bus 10 og 22 
Tog og metro til Vanløse 

AKTIVITETSTILBUD 
• Hyggeligt samvær 
• Motion 
• Udeliv 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 100 kr./år 
Mad: Nej 
Adgang for kørestol: Nej 
Aldersgrænse: Ingen 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Nej 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Du kan komme direkte fra gaden 
og deltage på et ønsket hold samt 
deltage i fællesmøderne i Hylte-
bjerg Kirke. Vi har ingen venteliste. 

KONTAKT 
Torben Mikkelsen, formand 
Telefon: 21 44 42 50 
Mail: thmikkelsen@outlook.dk

Hyltebjerg Allé
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Aktivitetscenter Vesterbro 
Aktivitetscenter Vesterbro er 
et lille hyggeligt sted i hjertet 
af Vesterbro, tæt på Enghave 
Plads. 

Sammenholdet har stor værdi, 
og hvert eneste medlem er 
betydningsfuldt. 

Vi er et aktivt hus, hvor alle 
opfordres til at tage initiativ til 
planlægning, praktiske opgaver 
og aktiviteter i huset i samarbej-
de med personalet. Vi ønsker, at 
alle har en meningsfuld hverdag 
her ved at deltage i både socialt 
samvær og aktiviteter i fælles-
skabet. 

Her er plads til dybe samtaler og 
gode grin. Vi er en rummelig og 
blandet flok, som gerne hjælper 
hinanden i dagligdagen. Cente-
ret er fortrinsvist brugerdrevet, 
og vi hjælpes alle ad med de 

daglige opgaver i huset – fx at 
vande blomster, dække bord og 
lave kaffe. 

Ikke to dage er ens hos os. Vi har 
masser af spændende aktivite-
ter, som vi planlægger sammen 
ud fra medlemmernes ønsker 
og ressourcer. Vi tager på ture, 
laver mad sammen, har let fysisk 
aktivitet mm. Her er plads til alt 
fra strikketøj til snapsebrygning 
og billard. 

Vi lægger vægt på uforpligten-
de, socialt samvær under frie 
rammer, som vi sætter i fælles-
skab. Hvad enten du har lyst til 
at være her flere timer hver dag, 
eller bare kigger ind til en kop 
kaffe en gang imellem, så er du 
meget velkommen. Det vigtigste 
er, at du har lyst til at møde nye 
mennesker og tage del i fælles-
skabet. 

Lyrskovgade 10, st. 
1758 København V 
www.aktiv.kk.dk/ac-vesterbro 

ÅBNINGSTIDER 
Alle hverdage kl. 9:30-14:30 

TRANSPORT 
Bus 1A, 9A og 23 
Tog til Københavns Hovedbanegård 
eller Carlsberg 
Metro til Enghave Plads 

AKTIVITETSTILBUD 
• Banko, kortspil, puslespil og quiz 
• Billard og dart 
• Borgere fortæller eller læser højt 
• Computer og IT 
• Decoupage, glassmykker, maleri 

og tegning 
• Filmhygge 
• Fejring af fødselsdage og højti-

der 
• Fortæl for livet-gruppe 
• Fysiske lege 
• Fælles madlavning og bagning 
• Kultur og foredrag for ældre 
• Morgensang og musikarrange-

menter 
• Pasning af blomster og planter 

i gården 
• Socialt samvær og nye venska-

ber 
• Stolegymnastik 
• Træningsmaskiner 
• Strikke- og hækleprojekter 
• Ture ud af huset 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 118 kr./md. 
Mad: Nej, medbring madpakke, 
lejlighedsvis fælles madlavning 
Adgang for kørestol: Nej 
Aldersgrænse: 65+ år 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Ja, 
personalet visiterer, 185 kr./md. 
Borgergruppe: Alle borgere over 
65 år i Københavns Kommune. 
Borgere med behov for fore- 
byggende aktivitetstilbud efter 
Serviceloven, §79 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Ring og aftal et besøg, hvor du kan 
høre mere om aktivitetscenteret 
og hilse på de andre borgere. Der 
kan aftales et par prøvebesøg, 
hvorefter vi sammen vurderer, 
om det er det rette tilbud for dig 

KONTAKT 
Telefon: 24 93 38 20 
Mail: aktivitetVKV@kk.dk
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Aktivitetshus Valdemarsgade (Ældre Sagen City) 
Aktivitetshuset i Valdemars gade 
8 er stedet, hvor de fleste af vo-
res indendørsaktiviteter foregår. 
Huset er et vigtigt samlings-
punkt for udbygning af netværk 
og socialt samvær. Det drives 
udelukkende af frivillige og har 
ingen ansatte. Husets kraftcen-
trum er caféen, hvor der dagligt 

tilberedes lækkert smørrebrød 
og en let lun ret. 

Cirka en gang om måneden hol-
der vi et aften arrangement med 
kunstnerisk underholdning. 

Valdemarsgade 8 
1665 København V 
www.aktiv.kk.dk/aeldre-sagen-city 

ÅBNINGSTIDER 
Mandag - torsdag kl. 10-15 
Fredag kl. 10-14 
Åbent enkelte søndage 

TRANSPORT 
Bus 1A, 7A og 9A 
Metro til Enghave Plads 

AKTIVITETSTILBUD 
• Besøgsvennetjeneste 
• Billard og snooker 
• Bridge, whist, poker og l´hombre 
• Demenscafé for demensramte 

borgere og pårørende 
• Fransk, spansk, tysk, engelsk og 

italiensk 
• IT, Apple, Android og smart- 

phones 
• Læse venner 
• Motion, gåture, fitness og 

stavgang 
• Den danske sangskat 
• Skolevenner 
• Søndagsbanko 
• Tegning og maling 
• Tryghedsopkald 
• Udflugter 
• Vågetjenesten 
• Yoga 

INFORMATION 
Brugerbetaling: Det koster imellem 
200 og 400 kr./hold/sæson. 
Dog varierer priserne på IT- 
kurserne 
Mad: Ja 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: 18+ år 
Visitation: Nej. Dog kræves med-
lemskab af Ældre Sagen 
Visitation til kørsel muligt: Nej 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Alle er velkomne til at kigge forbi. 

KONTAKT 
Telefon: 33 22 80 04 
Mail: city@outlook.dk 

VESTERBROGADE 

Matthæusgade 

Frederiksstadsgade
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Enghave Kirke 
Vi lægger stor vægt på det 
sociale fællesskab og på at få 
nogle gode oplevelser sammen. 
I kirken synger vi sammen, og 
bagefter er der rig mulighed for 
at lære andre at kende, mens vi 
drikker kaffe sammen. 

Programmet for vores tirsdage 
skifter. Her kan dagen stå på 
korte foredrag, film, fællessang, 

udflugter, petanque mv. 
Vigtigst af alt er dog fællesskabet. 

Det er et meget lokalt fællesskab, 
hvor du lærer dem, som du mø-
der i nabolaget, at kende. 

Vi er flest kvinder, men også 
nogle mænd, og alle de ansatte 
er med i fællesskabet. 

Sønder Boulevard 120 
1720 Vesterbro 
www.aktiv.kk.dk/enghave-kirke 

ÅBNINGSTIDER 
Tirsdag kl. 14-16 

TRANSPORT 
Bus 1A, 9A og 23 
Tog til Carlsberg 
Metro til Enghave 

AKTIVITETSTILBUD 
• Foredrag, film eller lignende 
• Fællessang 
• Kaffebord 
• Kort gudstjeneste 
• Petanque 
• Udflugter 

INFORMATION 
Brugerbetaling: Nej 
Mad: Nej 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: Ingen 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Nej 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Der er ikke medlemskab – alle kan 
møde op. 

KONTAKT 
Jette Steffensen 
Telefon: 20 58 77 62 
Mail: jest@km.dk
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Klub- og Seniorafdelingen, Settlementet på Vesterbro 
Klub- og Seniorafdelingen i 
Settlementet lægger vægt på at 
respektere alle og skabe gode 
fællesskaber. 

Vi udmærker os ved et godt 
og varmt sammenhold. Hver 
torsdag arrangeres dejlige 
ture. Vi tilbyder også forskellige 
spændende foredrag og forskel-
lige oplevelser. Vi taler godt 
sammen, får nye oplevelser, ny 
viden, og så har vi det sjovt. 
Settlementets klubber er hyg-
gelige sociale grupper af åbne, 
rare mennesker, der byder nye 

velkommen. Man kan være 
sammen på egne præmisser 
i et varmt og levende miljø, hvor 
vi er med på nye idéer. 

Der er mulighed for at høre 
spændende foredrag, synge 
og tage på ture. Vi arrangerer 
desuden julefrokost, nytårskur 
og rejser. 

Settlementet er over 100 år 
gammelt, og i den anledning er 
der skrevet en bog om os, som 
du kan kigge i eller købe, når du 
kommer forbi. 

Dybbølsgade 41 
1721 København K 
www.aktiv.kk.dk/settlementet-vesterbro 

ÅBNINGSTIDER 
Alle dage kl. 9-19 

TRANSPORT 
Bus 23 
Tog til Dybbølsbro 
Metro til Enghave Plads 

AKTIVITETSTILBUD 
• Daghøjskolen Madam Blå for 

mænd og kvinder 
• Fakhras Kvindeklub 
• Fester og højtider 
• Information og rådgivning 
• Kreativitet og hobby 
• Kultur og foredrag 
• Madklub 
• Motion 
• Social Club 
• Stjernen og Månen for 

pakistanske mænd 
• Taxaklub 
• Udeliv 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 300 kr./halvår 
Mad: Ja 
Adgang for kørestol: Nej 
Aldersgrænse: Ingen 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Nej 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Du er altid velkommen til at besøge 
os i klubberne og i indgangs -
caféen, hvor du altid kan få en kop 
kaffe eller te. Et prøvemedlemskab 
er gratis. Vores forstander, en 
ansat eller en frivillig er altid klar til 
at fortælle mere om Settlementet. 
Kontakt gerne lederen af Klub- 
og Seniorafdelingen, Maria, om 
eftermiddagen, hvis du vil besøge 
os eller vide mere. 

KONTAKT 
Maria Hviid Nielsen, afdelingsleder 
for voksenklubber 
Telefon: 50 58 74 82 
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Kulturværkstedet Dagmar 
I foreningen Kulturværkstedet 
Dagmar dyrker vi idræt og 
holder sociale og kreative 
arrangementer. Vores formål 
er at forbedre den enkeltes 
sundhed og livskvalitet. Vi er en 
blanding af frivillige og 

deltagere, både mænd og 
kvinder af mange nationaliteter. 
Vi prøver at arrangere aktivite-
terne efter brugernes aktuelle 
behov. Særligt populære hos 
os er kreative workshops med 
tilknyttede kunstnere. 

Enghavevej 42, kælderen 
1711 København V 
www.aktiv.kk.dk/ 
kulturvaerkstedet-dagmar 

ÅBNINGSTIDER 
Alle dage kl. 13-20 

TRANSPORT 
Bus 1A og 23 
Tog til Københavns Hovedbanegård 
Metro til Enghave Plads 

AKTIVITETSTILBUD 
• Cricket 
• Fester og højtider 
• Hjemmebesøg 
• Information og rådgivning 
• Kreative workshops 
• Kultur og foredrag 
• Madlavning og fælles måltider 
• Radioproduktion 
• Svømning og massage 
• Udflugter og rejser 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 200 kr./år 
Mad: Ja 
Adgang for kørestol: Nej 
Aldersgrænse: +65 år eller 
efterlønnere og førtids- og folke-
pensionister 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Nej 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Alle er velkomne. Du kan henvende 
dig telefonisk eller i forbindelse 
med vores aktiviteter. Der er ingen 
venteliste. 

KONTAKT 
Anni Brinkløv 
Telefon: 42 21 63 56 
Mail: dagmarkultur@hotmail.com
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Denne side er med vilje efterladt uden indhold.

SSB Senior Sport på Vesterbro 
SETTLEMENTETS BOLDKLUB, IDRÆTSFABRIKKEN 
OG DGI BYEN 

SSB er en medlemsbåret 
idrætsforening med frivillige 
trænere. Foreningen har et 
socialt sigte og bredt udbud af 
aktiviteter til alle målgrupper. 
Vi lægger vægt på at være 
rummelige, opsøgende, sociale 
og igangsættende. Derfor er 
SSB også en forening, hvor 
kammeratskab og rummelige 
rammer for samvær er vigtigere 
end sportslige resultater. 

I SSB skal alle kunne være med! 
Derfor er vores kontingent og 

medlemspriser sat lavt, da der 
ikke skal være nogen økonomisk 
hindring for at dyrke idræt. 

Når du melder dig ind i SSB 
Senior Sport, kan du melde dig 
til mange forskellige hold og 
motionsmåder. Vi har et bredt 
udbud af aktiviteter for seniorer, 
som blandt andet inkluderer 
varmtvandsgymnastik og 
svømmehold i DGI Byens Vand-
kulturhus. Du kan også deltage 
i foreningens fester, ture og 
udflugter. 

Idrætsfabrikken, Valdemarsgade 12 
1665 København V 
www.aktiv.kk.dk/ssb-vesterbro 

ÅBNINGSTIDER 
Alle hverdage kl. 7-19 

TRANSPORT 
Bus 1A, 7A og 9A 
Tog til Carlsberg 
Metro til Frederiksberg Allé 

AKTIVITETSTILBUD 
• Badminton 
• BedsteVolley 
• Bowling 
• Cykelture og spinning 
• Frisvømning og varmtvands-

gymnastik 
• Frivillige arrangementer 
• Gymnastik og fitness 
• MotionsFloorball 
• Petanque 
• Pilates 
• SMART-træning 
• StoleMotion 
• Udflugter og fester 
• Yoga 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 900 kr. fra 
september til ultimo maj – giver 
adgang til alle hold 
Mad: Ved arrangementer 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: 60+ år og 
førtidspensionister 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Nej 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Du kan henvende dig til SSB-kon-
toret, hvis du vil høre mere om 
vores tilbud og have oplysninger 
om de forskellige hold. Du kan få en 
prøvetime for at se, om holdet er 
noget for dig. Herefter betaler du 
kontingentet, enten via hjemme-
siden: www.ssb-sport.dk eller på 
kontoret kontant. 
Tilmelder du dig svømning, får du 
udleveret et adgangskort til svøm-
mehallen i DGI Byen. 

Vi har venteliste til nogle af 
vores hold. 

KONTAKT 
Telefon: 33 79 67 79 
Mail: senior@ssb-sport.dk 
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Aktivitetscenter Randersgade 
I Aktivitetscenter Randersgade 
lægger vi vægt på at skabe et 
miljø, der afspejler det omkring- 
liggende samfund. Vi har nyind-
rettede og lyse lokaler, en dejlig 
altan, gode værkstedsfaciliteter 
og adgang til stor terrasse og 
gårdhave. 

Vi har masser af spændende 
aktiviteter, som vi planlægger 
sammen med medlemmerne. 
Du kan blandt andet få it-hjælp, 
så du bliver bedre til at bruge 
iPad eller en ørn til at bruge en 
computer og internet. 

Hvis du hellere vil bevæge dig, 
har vi flere forskellige former 

for motion, enten udenfor fx på 
cykel eller indenfor i vores fine 
lokaler. 

Hvis du kan lide at være kreativ, 
er der også gode muligheder 
for det i vores værksted, hvor 
du kan sy eller male. Vi har også 
et træværksted til dig, som vil i 
gang med hammer og sav. 

Kom forbi til en kop kaffe, deltag 
i debat og quiz eller tag et spil 
billard eller dart i kælderen. 

Hvis du savner en aktivitet, har 
du gode muligheder for at være 
med til at sætte det i gang. 

Randersgade 60, 2. sal 
2100 København Ø 
www.aktiv.kk.dk/ac-randersgade 

ÅBNINGSTIDER 
Alle hverdage kl. 9-15 

TRANSPORT 
Bus 1A, 14 og 23 
Metro til Poul Henningsens Plads 

KONTAKT 
Telefon: 35 30 32 10 
Mail: aktivitetshuset@suf.kk.dk
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AKTIVITETSTILBUD 
• Billard og kortspil 
• Computer og tablets 
• Cykling 
• Dans 
• Fester og højtider 
• Information og rådgivning 
• Kreativt værksted 
• Litteratur, debat og oplæsning 
• Madlavning og bagning 
• Quiz 
• Træning 
• Træværksted 
• Udflugter 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 118 kr./md. 
Mad: Ja 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: 65+ år 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Ja 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Alle borgere over 65 år i Køben-
havns Kommune er velkomne. 
Ring til os og aftal et møde, hvor 
du kan høre om tilbuddet. Vi til-
byder også gerne et gæstebesøg, 
hvor du kan se centeret. 

Aktivitetscenteret er indrettet 
handicapvenligt. 

Det er nemt at komme hertil med 
offentlig transport. 

http://www.aktiv.kk.dk/ac-randersgade
mailto:aktivitetshuset@suf.kk.dk
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Aktivitetscenter Østerbro 
På Aktivitetscenter Østerbro er 
der gode rammer for samvær 
og mange forskellige aktiviteter. 

Er du til vind i håret og jord 
under neglene? Vil du dyrke 
grøntsager og blomster? Måske  
er du mere til at nyde og se års-
tidernes skiften eller til at slikke 
sol på en stille havebænk, mens  
du filosoferer over livet – alene 
eller sammen med andre. Det 
hele kan lade sig gøre hos os. 

Vi nyder at tage på ture ud i 
det blå til nye og kendte steder 
i byen. 

Som medlem har du mulighed 
for at dyrke forskellige former 
for motion, både indendørs og 
udendørs. 

Der er rig mulighed for at lave 
kreative aktiviteter, hvad enten 
du er til nål og tråd eller arbejde 
i vores træværksted. 

Du kan lære at bruge computer 
og internet eller få hjælp til at 
komme i gang med din iPad. Vi 
har debat og quiz og billard og 
dart. Og går du og drømmer 
om andre aktiviteter, er det bare 
at sige til. Vi planlægger nemlig 
aktiviteterne i fællesskab ud fra 
medlemmernes ønsker og idéer. 

AKTIVITETSTILBUD 
• Afspænding 
• Billard og dart 
• Cykling 
• Fester og højtider 
• Haveaktiviteter 
• Information og rådgivning 
• IT og computer 
• Kreativt værksted 
• Krolfbane 
• Quiz 
• Sang 
• Træning 
• Træværksted 
• Udflugter 
• Vedligeholdende træning 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 118 kr./md. 
Mad: Ja 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: 65+ år 
Visitation: Delvis 
Visitation til kørsel muligt: Ja 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Du er velkommen til at kontakte 
os, så planlægger vi et introduk-
tionsbesøg. 

VISITATION 
Har du behov for særlig støtte 
eller hjælp til fx personlig pleje, 
mens du er på aktivitetscenteret, 
skal du visiteres hertil. Du bliver 
visiteret ved at henvende dig til: 
Visitationen på Indre By/Østerbro 
Telefon: 33 66 33 66 
Spørg efter visitationen i Indre By 
og Østerbro 
Telefontid: Mandag-fredag 
kl. 8-15.30 
myndighedsafdelingenibo@suf. 
kk.dk 

KONTAKT 
Telefon: 35 30 33 30 
Mail: ac-oesterbro@kk.dk 
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Helsingborggade 16, st. 
2100 København Ø 
www.aktiv.kk.dk/ac-oesterbro 

ÅBNINGSTIDER 
Mandag - torsdag kl. 9-15.30 
Fredag kl. 9-14.45 

TRANSPORT 
Bus 1A 
Tog til Svanemøllen 
Metro til Poul Henningsens Plads 

Østerbro 

Nabo Østerbro Odensegade 
Nabo Østerbro er en frivillig for-
ening, der drives af få, lønnede 
medarbejdere og et stort antal 
frivillige. Vi lægger vægt på, at 
du som medlem kan etablere 
eller styrke dit netværk og bruge 
fællesskabet til at få et mere ind-
holdsrigt liv med nye venskaber. 

Vores værested bruges blandt 
andet som café, som mødested 
og til forskellige aktiviteter. Hver 
mandag har vi et foredrag eller 
debatmøde med en kendt eller 
indflydelsesrig person, politiker 
eller specialist, som kan fortæl-
le eller deltage i en debat om 
relevante samfundsforhold, der 
vedrører os alle. 

Odensegade 6 
2100 København Ø 
www.aktiv.kk.dk/nabo-
oesterbro-odensegade 

ÅBNINGSTIDER 
Alle hverdage kl. kl. 9-13.15 

TRANSPORT 
Bus 1A og 14 
Tog til Østerport eller Nordhavn 
Metro til Trianglen 

AKTIVITETSTILBUD 
• Bridge og banko 
• Familie-fællesspisning 
• Gåture, Walk and Talk 

og stavgang 
• Hyggecafé 
• Information og rådgivning 
• IT-hjælp til brug af mobiltelefon, 

NemID og færdsel på internettet 
• IT-undervisning 
• Kultur, foredrag og litteraturklub 
• Motion 
• Skriveværksted 
• Strikkeklub 
• Tai Chi og QiGong 
• Tegne- og taleværksted 
• Udflugter og rejser 
• Wii-spil 
• Zumba 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 450 kr./år (dæk-
ker begge huse i Nabo Østerbro). 
Enkelte kurser betales særskilt 
Mad: Ja 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: Ingen 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Nej 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Alle kan blive medlem. Der er 
ingen ventelister. Mere informati-
on om medlemskab og aktiviteter 
fås på Nabo Østerbros kontor og 
www.naboosterbro.dk 

KONTAKT 
Linda Hilskov, leder 
Telefon: 35 55 12 06 
Mail: linda.nabo.osterbro@gmail.com
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Seniorroning i Roklubben Skjold 
I Roklubben Skjold har vi fokus 
på motion, fysisk velvære, gode 
naturoplevelser, socialt samvær 
og frivilligt arbejde. Vi har et 
stort og varieret udbud af aktivi-
teter. 

Seniorroning er en holdsport, 
hvor vi er tre eller fem personer 
i en båd. Vi er ofte flere både 
sammen og altid med en ud-
dannet styrmand i hver båd. 

Som medlem hos os har du 
mulighed for at arrangere indi-
viduelle weekend- og ferie-
roture og bruge klubbens 
weekendhus ved nordkysten og 
deltagelse i de årlige fester. 

Vi ror kun om sommeren. Om 
vinteren kan vi, til samme pris, 
deltage i alle aktivitetstilbud-
dene på listen. Særligt er der 
seniorgymnastik tirs- og onsdag 
kl. 10-12 med fælles frokost. 

Vi er ca. 250 medlemmer 
mellem 14 og 99 år, og vi ror 
gerne sammen, uanset alder. 
Det giver nogle oplevelsesrige 
og hyggelige ture. Alle bidrager 
med frivilligt arbejde af meget 
blandet karakter, da klubben 
udelukkende ledes af frivillig 
arbejdskraft. 

AKTIVITETSTILBUD 
• Adgang til weekendhus ved 

kysten 
• Cirkeltræning 
• Fester 
• Frisk luft 
• Senior Fælles frokost 
• Senior Gymnastik/rospinning 
• Motion 
• Pilates 
• Socialt samvær 
• Svømning 
• Træning med maskiner 
• Yoga 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 180 kr./md. 
Mad: På skift hjælpes vi ad med 
frokosten 
Adgang for kørestol: Nej 
Aldersgrænse: Ingen 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Nej 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Bemærk, du skal kunne svømme 
300 meter for at blive medlem. 

Kom og besøg os onsdag kl. 10-12 
eller ring til os. Vi anbefaler, at du 
ringer til os først. Når du ankom-
mer, vil du blive vist rundt af et 
medlem. Når du er blevet med-
lem, får du instruktion i roning, 
sikkerhed mv. af en uddannet 
instruktør. 

Aktivt medlemskab giver adgang 
til klubbens faciliteter, både, 
redningsveste og arrangementer 
året rundt. 

KONTAKT 
Erik, formand 
Telefon: 20 10 63 61 
Mail: senior@roklubbenskjold.dk 

Inge, rochef 
Telefon: 50 71 79 94 
Mail: senior@roklubbenskjold.dk 
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Strandvænget 51 
2100 København Ø 
www.aktiv.kk.dk/roklubben-skjold 

ÅBNINGSTIDER 
Adgang døgnet rundt 

TRANSPORT 
Bus 12, 1A og 23 
Tog til Svanemøllen 

Østerbro 

Nabo Østerbro Vibenshave 
Nabo Østerbro er en frivillig for-
ening, der drives af få, lønnede 
medarbejdere og et stort antal 
frivillige. Vi lægger vægt på, at 
du som medlem kan etablere el-
ler styrke dit netværk med andre 
og bruge fællesskabet til at få et 
mere indholdsrigt liv med nye 
venskaber. Huset bruges til akti-
viteter, fællesspisning og hygge. 

Vi har også et motionsrum med 
træningsmaskiner. Har du brug 
for det, kan du få hjælp til, hvor-
dan maskinerne bruges bedst. 

I kælderen under Nabo Østerbro 
Vibenshave driver frivillige ”Øster-
bro lille museum”. Museet byder 
på et erindringsrum og minder 
fra gamle dage på Østerbro. 

Nyborggade 9 
2100 København Ø 
www.aktiv.kk.dk/nabo-oesterbro-
vibenshave 

ÅBNINGSTIDER 
Caféen: Alle hverdage 8.30-13.30 
"Østerbro lille museum" (kælderen): 
Fredag 11-15 

TRANSPORT 
Bus 1A, 14 og 23 
Tog til Svanemøllen 
Metro til Poul Henningsens Plads 

AKTIVITETSTILBUD 
• Banko, bridge og whist 
• Fester og højtider 
• Foredrag 
• Fotoklub 
• Frimærkeklub 
• Fællesspisning 
• Information og rådgivning 
• IT-café 
• Keramik 
• KOL- og lungetræning 
• Korsang og stemmetræning 
• Kreativitet og hobby 
• NemID og færdsel på internettet 
• Reparationsklub 
• Træning i brug af iPad 
• Udflugter og rejser 
• Yoga, Tai Chi og QiGong 
• Zumba, gymnastik og fitness 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 450 kr./år 
(for begge væresteder i Nabo 
Østerbro) 
Mad: Frokost onsdag og torsdag 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: Ingen 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Nej 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Alle kan blive medlem. Der er in- 
gen ventelister. Mere information 
om medlemskab og aktiviteter fås 
på Nabo Østerbros kontor og 
www.naboosterbro.dk 

KONTAKT 
Sarah Pilkington, leder 
Telefon: 35 26 01 20 
Mail: kontor@naboosterbro.dk
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Rymarksvænges Pensionistklub 
Vores pensionistklub er en 
hyggelig klub med mottoet: 
”Pensionister er kun pensioneret 
fra jobbet – ikke fra livet”. Klub-
bens bestyrelse og leder laver 

et månedsprogram, hvor du 
kan læse om, hvad der sker i de 
enkelte måneder og om vores 
tilbagevendende torsdagsarran-
gementer. 

Rymarksvej 121, 1. sal 
2900 Hellerup 
www.aktiv.kk.dk/rymarksvaenge 

ÅBNINGSTIDER 
Mandag, onsdag og torsdag kl. 10-17 
Tirsdag kl. 9-15 
Fredag skiftende åbningstider 

TRANSPORT 
Bus 14, 21, 171, 172 og 184 

AKTIVITETSTILBUD 
• Banko 
• Billard 
• Bridge og kortspil 
• Dartspil 
• Fester og ture ud af huset 
• Foredrag og film 
• Gymnastik, motionsrum 

og fitness 
• Hobby og systue 
• Petanque 
• Undervisning i iPad 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 125 kr./md. 
Mad: Smørrebrød mandag og 
onsdag. Tirsdag hjemmebag. 
Varm mad torsdag 
Adgang for kørestol: Adgang 
for bevægelseshæmmede med 
stolelift 
Aldersgrænse: +65 år eller 
efterlønnere og førtids- og folke-
pensionister 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Nej 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Alle kan blive medlem. Der er 
ingen ventelister. Mere informa -
tion om medlemskab og aktiviteter 
fås hos vores daglige leder, Else 
Andersen. 

KONTAKT 
Else Andersen 
Telefon: 60 38 50 75 
Mail: elsebandersen@icloud.com

Ryparken
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Seniorklubben 
Seniorklubben ved det jødiske 
samfund har til huse på det flotte  
plejehjem Deborah Centret. 

Vi lægger vægt på samvær i 
godt selskab, og vi har mange 
spændende aktiviteter, forskellige 
former for underholdning og 
ture ud af huset. 

Vi arrangerer som regel en 
længere rejse i sensommeren 
for alle dem, der har lyst. 

Seniorklubben er åben for alle 
over 65 år. 

Deborah Centret, Bryggergade 1 
2100 København Ø 
www.aktiv.kk.dk/seniorklubben 

ÅBNINGSTIDER 
Mandag kl. 11-14 
Onsdag kl. 12-16.30 
Torsdag kl. 11-16 

TRANSPORT 
Bus 12, 14, 18, 150S, 184 og 185 
Metro til Vibenhus Runddel 
Tog til Ryparken 

AKTIVITETSTILBUD 
• Banko 
• Bridge 
• Dans 
• Fester (markering af jødiske 

højtider samt sæson- og tema- 
relaterede arrangementer) 

• Film 
• Fællesspisning 
• Information og rådgivning 
• IT-café – hjælp og vejledning 
• Kultur og foredrag 
• Kunsthjørnet 
• Litteraturhjørnet 
• Modeopvisning – salg af tøj 
• Musikunderholdning 
• Teater Club 
• Udflugter og rejser 
• Yoga 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 75 kr./md.. 
(sommerlukket to måneder) 
Mad: Mulighed for at bestille 
frokost, der består af smørrebrød 
(mandag og torsdag) 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: 60+ år 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Nej 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Du er velkommen til at kontakte 
os eller kigge forbi til en snak om, 
hvorvidt Seniorklubben og vores 
tilbud kunne være noget for dig. 
Ud over de faste medlemmer er 
gæster også velkomne i Senior-
klubben og betaler 25 kr. 

KONTAKT 
Stella Grün 
Telefon: 29 71 88 18 / 33 12 88 68 
Mail: seniorklubben@mosaiske.dk 
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Ældre Sagen Østerbro 
Ældre Sagen Østerbros lokaler 
er ikke så store, men hyggelige 
og velindrettede. Her foregår de 
faste aktiviteter. Du er altid 
velkommen til at komme forbi 
i kontorets åbningstid mandag 
og torsdag kl. 9.30-12 til en snak 
og en kop kaffe eller te. I samme 
tidsrum er vores IT-café åben, 
hvor du kan få hjælp til problemer 
med PC, tablet eller smartphone. 

Du kan få professionel rådgiv -
ning om sociale eller juridiske 
emner mandag-onsdag kl. 10-14 
og torsdag kl. 14-18. Rådgiv - 
ningen foregår telefonisk 
på 80 30 15 27. 

Bryggervangen 66, kælderen 
2100 København Ø 
www.aktiv.kk.dk/aeldre-sagen-
oesterbro 

ÅBNINGSTIDER 
Mandag - torsdag kl. 9.30-12 

TRANSPORT 
Bus 12 
Tog til Svanemøllen 

AKTIVITETSTILBUD 
• Besøgsvenner 
• Fester og højtider 
• Guidede vandre- og cykelture 
• Information og rådgivning 
• IT-café (hjælp til PC, tablet og 

smartphone og undervisning i 
billedbehandling) 

• Kultur og foredrag 
• Litteraturkredse 
• Motion og styrketræning 
• Patchwork og strik 
• Seniorvejledning og bisidder-

ordning 
• Skolevenner 
• Sprogtræning 
• Stavgang og krolf 
• Udflugter og rejser 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 125 kr./halvår 
Mad: Nej 
Adgang for kørestol: Nej 
Aldersgrænse: 18+ år 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Nej 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Indmeldelse hos Landsforeningen 
Ældre Sagen 
Nørregade 49, 1165 København K 
tlf.: 33 96 85 86. 

Hver tredje måned er der oriente-
ringsmøder for nye medlemmer 
på Østerbro. Ældre Sagen er en 
medlemsstyret forening, som 
er åben for alle og partipolitisk 
og religiøst neutral. Arbejdet i 
afdelingerne drives af ulønnede 
frivillige medlemmer, hvoraf vi på 
Østerbro har ca. 136. 

Man behøver ikke at være medlem 
for at være frivillig i Ældre Sagen. 
Frivillige planlægger aktiviteterne 
sammen med bestyrelsen. Så der 
er mulighed for stor indflydelse. 

KONTAKT 
Janni Sørensen, formand 
Telefon: 21 44 31 58 
Mail: aeldresagenoebro@dbmail.dk
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Valby

Aalholmhjemmet Aktivitets- 
og Demenscenter er et særligt 
tilbud for borgere med demens, 
hvor personalet har specialviden 
om demens. Hverdagen foregår 
i trygge, rolige og hjemlige 
omgivelser. Vi ønsker at skabe 
sammenhæng og livsglæde, så 
vi med god kontakt til både dig 
og dine pårørende kan imøde-
komme dine ønsker og behov. 
Vi er et lille sted med omsorg 
for hinanden, så derfor bliver 
du hurtigt en del af fællesskabet. 

Vi henter og bringer dig i husets 
bus og tager jævnligt på plan-
lagte eller spontane udflugter. 

Husets dejlige sansehave og den 
hyggelige gårdhave indbyder 
til aktiviteter eller afslapning 
alt efter behov. Vi har fokus på 
hverdagslivet og lægger stor 
vægt på tryghed og gode ”her 
og nu-oplevelser”, og vores 
mål er at skabe en meningsfuld 
hverdag for dig. 

Maribovej 41 
2500 Valby 
www.aktiv.kk.dk/aalholmhjemmet 

ÅBNINGSTIDER 
Alle hverdage 

TRANSPORT 
Tog til Danshøj 
Vi kan hente og bringe dig i tidsrum-
met 8.30-9.30. Vores bus kører retur 
omkring kl. 13.30, så alle er hjemme 
inden kl. 15 

AKTIVITETSTILBUD 
• Banko og bobspil 
• Bar og billard 
• Caféeftermiddag 
• Cykel-, gå- og køreture samt 

udflugter 
• Erindringsdans og -spil 
• Fester og højtider 
• Gudstjeneste 
• Hobby og håndarbejde 
• Højtlæsning 
• Information og rådgivning 
• Musik, sang og dans 
• Praktiske gøremål 
• Støtte og vejledning 
• Svømning 
• Vedligeholdende træning 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 118 kr./md. 
Mad: Ja 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: Ingen 
Visitation: Ja 
Visitation til kørsel muligt: Ja 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Du er velkommen til at tage en 
ledsager med de første gange, du 
er hos os. Du kan også få tilknyttet 
en medarbejder, der sætter sig 
særligt godt ind i din situation og 
støtter op om, at du får en god 
hverdag hos os ud fra dine ønsker. 

VISITATION 
Du skal visiteres for at benytte ak -
tivitetscenteret. Du bliver visiteret 
ved at henvende dig til: 
Visitationen på Valby/Kgs. Enghave/ 
Vesterbro 
Telefon: 33 66 33 66 
Spørg efter visitationen på Vesterbro, 
Kgs. Enghave og Valby 
Telefontid: Mandag-fredag 
kl. 8-15.30 
myndighedsafdelingenvkv@suf. 
kk.dk 

KONTAKT 
Lisbeth Duer 
Telefon: 35 30 20 44 
Mail: dcacaalholmhjemmet@kk.dk
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Aalholmhjemmet Aktivitets- og Demenscenter 
FOR BORGERE MED DEMENS 
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Aktivitetscenter Huset 
FOR YNGRE BORGERE MED DEMENS 

Aktivitetscenter Huset er et dag-
tilbud til yngre borgere med en 
demenssygdom. 

Huset ligger i trygge og grønne 
rammer. Det er et tilbud til køben- 
havnere med demens under 65 
år, som er hjemmeboende. 

Huset adskiller sig fra de andre 
demenstilbud i Københavns 
Kommune, idet brugernes gen-
nemsnitsalder er lavere. Dette 
giver vores personale mulighed 
for at tilgodese behovet for so-
cialt samvær med andre i sam -
me situation hos yngre personer 
med demens. Det giver os også 
bedre mulighed for at tilbyde 
mere stimulerende aktiviteter. 

Når du starter i tilbuddet, får du 
en kontaktperson, så du altid 
ved, hvem du skal gå til, hvis du 
har spørgsmål. 

Pårørende har mulighed for 
at møde ligestillede gennem 
arrangementer hen over året. 
Hver dag modtager den på- 
rørende en mail om dagens 
aktiviteter, så man nemmere kan 
tale med sin ægtefælle/partner 
om, hvordan dagen er gået. 

HB-care står for transport til 
og fra Huset, hvis du ikke har 
mulighed for selv at møde op i 
Huset. Det er altid Husets per -
sonale, der henter og bringer. 
Der er også mulighed for selv at 
møde op i dagtilbuddet. 

Agnes Henningsens Vej 4 
2200 København N 
www.aktiv.kk.dk/ac-huset 

ÅBNINGSTIDER 
Mandag - torsdag kl. 9-15.30 
Fredag kl. 9-15 
 
TRANSPORT 
Mulighed for kørselsordning 

AKTIVITETSTILBUD 
• Billedkunst og værksted 
• Daglige udflugter med bus 
• Debatgrupper og avislæsning 
• Fysisk træning og holdtræning 
• Gåture, naturoplevelser og 

friluftsliv 
• Havearbejde 
• Information og rådgivning 
• Kulturelle oplevelser 
• Musik, sang og dans 
• Pårørendegruppe 
• Vedligeholdende træning 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 119 kr./md. 
Mad: Frokost 47 kr./dag 
Adgang for kørestol: Nej 
Aldersgrænse: Tilbuddet er hen-
vendt til borgere under 65 år 
Visitation: Ja 
Visitation til kørsel muligt: Ja 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Når du er visiteret til Huset, bliver 
du og evt. dine pårørende invite-
ret til en opstartssamtale, hvor vi 
fx taler om, hvilke aktiviteter du 
har lyst til at deltage i, og hvordan 
du kommer til og fra Huset. 

VISITATION 
Du skal visiteres for at bruge akti -
vitetscenteret. Du bliver visiteret 
ved at henvende dig til: 
Visitationen på Bispebjerg/  
Nørrebro 
Telefon: 33 66 33 66 
Spørg efter visitationen på Bispe -
bjerg/Nørrebro 
Telefontid: Mandag-fredag 
kl. 8-15.30 
myndighedsafdelingenbin@suf. 
kk.dk 

KONTAKT 
Henriette Herløv Bilenberg, 
afdelings leder 
Mail: cfdaktivitetscenterhuset@kk.dk 
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Nørrebro

Fælledgårdens Aktivitetscenter 
er et tilbud til borgere med 
demens og rummer derfor kun 
ca. otte borgere pr. dag. Det 
giver os mulighed for at tage 
størst muligt hensyn til de kogni-
tive og sociale udfordringer ved 
demens. 

Fælledgården er et stort pleje- 
boligcenter med 193 lejemål 
og et aktivitetscenter. Fælled-
gården ligger på Østerbro tæt 
på Fælledparken, hvor vi går 
mange ture. Fælledgården har 
lyse lokaler med arkitektonisk 

indretning, hvor der er kræset 
om detaljerne. Fælledgården har 
et stort indhegnet haveanlæg, 
som kan bruges af alle i huset. 

På Fælledgården arbejder vi 
meget med medinddragelse ud 
fra livshistorie og vægter demo-
krati og et godt hverdagsliv højt. 

Fælledgården arrangerer mange 
små events, fx kor, fernisering, 
årstidsfester m.m., hvor aktivitets- 
centerets brugere også har 
mulig hed for at deltage. 

Drejøgade 3 
2100 København Ø 
www.aktiv.kk.dk/ac-faelledgaarden 

ÅBNINGSTIDER 
Alle hverdage kl. 10-16 

TRANSPORT 
Bus 14 
Metro til Poul Henningsens Plads 

AKTIVITETSTILBUD 
• Fester og højtider 
• Gymnastik 
• Information og rådgivning 
• Kreativitet og hobby 
• Maling, puslespil, dekoration 
• Morgen- og frokostsamling 
• Motion 
• Musik og dans 
• Reminiscens 
• Sang 
• Spil 
• Udeliv 
• Vedligeholdende træning 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 118 kr./md. 
Mad: Ja 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: Ingen 
Visitation: Ja 
Visitation til kørsel muligt: Ja 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Når du er visiteret til Fælledgårdens 
Aktivitetscenter, bliver du og evt. 
dine pårørende inviteret til en op-
startssamtale, hvor vi fx taler om, 
hvilke aktiviteter du har lyst til at 
deltage i, og hvordan du kommer 
til og fra Fælledgården. 

Fælledgården er generelt indrettet 
handicapvenligt. Lokalerne ligger i 
stueetagen. 

VISITATION 
Du skal visiteres for at bruge akti-
vitetscenteret. Du bliver visiteret 
ved at henvende dig til: 
Visitationen på Indre By/Østerbro 
Telefon: 33 66 33 66 
Spørg efter visitationen i Indre By 
og Østerbro 
Telefontid: Mandag-fredag 
kl. 8-15.30 
myndighedsafdelingenibo@suf. 
kk.dk 

KONTAKT 
Eva Lind Poulsen og Lis Wulff 
Telefon: 39 13 51 32 / 39 13 51 35 
Mail: info@faelledgaarden.dk
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Aktivitets- og Demenscenter Fælledgården 
FOR BORGERE MED DEMENS 

http://www.aktiv.kk.dk/ac-huset
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Amager

I aktivitetscenteret på Højdevang 
har alle vores medlemmer en 
demensdiagnose. 

Vi arbejder med personcentreret 
omsorg og lægger vægt på, at 
der er trivsel, tryghed og en glad 
atmosfære, og at hverdagen er 
overskuelig og værdig for alle. 
Højdevang skal være et fristed for 
alle, hvor der opleves sejre i en 
hverdag fyldt med humor. 

Samarbejdet med pårørende og 
andre samarbejdspartnere er 
vigtigt for os. 

Vores lokaler er små og overskue-
lige, og de ansatte er special- 
uddannede. Der er personale 
med i bussen, når du bliver 
hentet og bragt hjem. Vi kommer 
på hjemmebesøg, inden du 
starter hos os. 

Brydes Alle 30 
2300 København S 
www.akiv.kk.dk/hoejdevang-sogn 

ÅBNINGSTIDER 
Alle hverdage kl. 8-15.30 

TRANSPORT 
Kontakt evt. aktivitetscentet for info 

AKTIVITETSTILBUD 
• Fester og højtider 
• Fredagsdans og stoledans 
• Gåture, motion/træning, 
 krolf og spil 
• Herregruppe 
• Information og rådgivning 
• Samvær med vuggestuebørn 
 og besøgshund 
• Sang og musik 
• Socialt samvær og praktisk 

arbejde 
• Udeliv 
• Vedligeholdende træning 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 118 kr./md. 
Mad: Ja 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: Ingen 
Visitation: Ja 
Visitation til kørsel muligt: Ja 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Du skal visiteres for at blive med-
lem, men du er altid meget vel-
kommen til at komme og besøge 
os for at se stedet, møde de andre 
medlemmer og få en snak med 
personalet. Her er meget handi-
capvenligt, og du kan nemt kom-
me rundt i hele huset og i vores 
dejlige have. Der er også frisør og 
fodpleje. 

VISITATION 
Du skal visiteres for at benytte 
aktivitetscenteret. Du bliver 
visiteret ved at henvende dig til: 
Visitationen på Amager 
Telefon: 33 66 33 66 
Spørg efter visitationen på 
Amager 
Telefontid: Mandag-fredag 
kl. 8-15.30 
myndighedsafdelingenama@suf. 
kk.dk 

KONTAKT 
Aktivitetscenter 
Telefon: 24 87 10 80 
Mail: achojdevang@kk.dk 
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Højdevang Sogn Aktivitets- og Demenscenter 
FOR BORGERE MED DEMENS 

Vi er et tilbud for mennesker 
med en demenssygdom. Vi 
henvender os til hjemme- 
boende borgere, der har lyst til 
at komme i et hus, hvor vi med 
ekstra støtte og omsorg tilbyder 
spændende og indholdsrige 
dage. Vores vigtigste mål er at 
skabe trygge og meningsfulde 
dage, hvor vi arbejder ud fra 
kendskab til din livshistorie, dine 
ønsker og ressourcer. 

Pilehuset er et aktivt hus, og 
dagene tilbyder mange forskel-
lige aktiviteter. Vi afholder flere 
gange om ugen ture ud af huset, 
hvor vi fx tager på museum, 

café eller til skove og parker. 
Med fokus på et sundt liv med 
aktivitet tilbyder vi mulighed for 
at bruge vores motionsrum, 
deltage i holdtræning, dans eller 
en tur i vores udendørs spabad. 

Vi holder til i hyggelige lokaler 
med en hjemlig atmosfære. 
Her spiser vi både morgenmad 
og frokost sammen. Maden er 
hjemmelavet fra husets slagter, 
og det meste er økologisk. Vi 
vægter pårørendesamarbejde 
højt og inviterer til alt fra jule- 
frokost over VIP-fest i forbindelse 
med årets store sommerfestival 
til fællesspisning. 

Bystævneparken 25 
2700 Brønshøj 
www.aktiv.kk.dk/pilehuset 

ÅBNINGSTIDER 
Mandag - søndag kl. 8-16 

TRANSPORT 
Bus 33 
Tog til Husum 

AKTIVITETSTILBUD 
• Banko 
• Besøg af musiker 
• Dans 
• Deltagelse i madlavning 
• Ferietur og udflugter 
• Fester, højtider og fødselsdage 
• Gå- og cykelture 
• Information og rådgivning 
• Motionsrum og spabad 
• Pårørendearrangementer 
• Underjordisk by med billard, 

konditori og slagterbutik 
• Vedligeholdende træning 
• ”Vild med dans” med jukeboks 
• Årlig sommerfestival i uge 34 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 118 kr./md. 
Mad: Ja 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: Ingen 
Visitation: Ja 
Visitation til kørsel muligt: Ja 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Når du er visiteret til Pilehuset, bli-
ver du og evt. dine pårørende 
inviteret til en rundvisning og op-
startssamtale, hvor vi taler om dine 
ønsker og praktiske ting i forbindel-
se med opstart herunder kørsel 
til og fra Pilehuset. Pilehuset er 
handicapvenligt. 

VISITATION 
Du skal visiteres for at benytte ak-
tivitetscenteret. Du bliver visiteret 
ved at henvende dig til: 
Visitationen i Vanløse/Brønshøj-
Husum 
Telefon: 33 66 33 66 
Spørg efter visitationen i Vanløse, 
Brønshøj og Husum 
Telefontid: Mandag-fredag 
kl. 8-15.30 
myndighedsafdelingenvbh@suf. 
kk.dk 

KONTAKT 
Sabina Crneta, leder 
Telefon: 61 55 20 75 
Mail: pilehuset@kk.dk
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Hf. Rosenvang 

FREDERIKSSU NDSVEJ

ISLEVHUSVEJ

Brønshøj-Husum

Pilehusets Aktivitetscenter 
FOR BORGERE MED DEMENS 
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Aktivitetscenter Solgaven Valby 
FOR BLINDE OG SVAGTSYNEDE 

Aktivitetscenter Solgaven Valby 
er et netværksskabende tilbud, 
hvor personalet har et indgående 
kendskab til borgere med syns-
handicap. Der bliver lagt vægt på 
at skabe nærhed, tryghed og et 
socialt fællesskab mellem dig og 
de andre medlemmer. 

Hos os har du mulighed for at 
deltage i hobbyaktiviteter, kultu-
relle arrangementer og sociale 

aktiviteter. Alle aktiviteter foregår 
med respekt og omsorg for den 
enkelte. 

Vi er en selvejende og bydels-
dækkende institution under 
Dansk Blindesamfund med drifts-
overenskomst med Københavns 
Kommune. Aktivitetscenteret har 
et tæt samarbejde med Dansk 
Blindesamfund. 

Følager 15 
2500 Valby 
www.aktiv.kk.dk/solgaven 

ÅBNINGSTIDER 
Alle hverdage kl. 8-15.30 

TRANSPORT 
Bus 1A og 4A 
Tog og metro til Ny Ellebjerg 

AKTIVITETSTILBUD 
• Banko 
• Fester og højtider 
• Foredrag, oplæsning og sang 
• Frisør og fodpleje 
• Gymnastik og motionshold 
• Information og rådgivning om 

hjælpemidler til blinde 
• Musik og dans 
• Oplæsning af dagens nyheder 
• Salg af tøj og sko 
• Studiekredse 
• Udflugter og rejser 
• Vedligeholdende træning 
• Værksted, smykkefremstilling, 

skindarbejde, strik 
• Vævestue 

INFORMATION 
Brugerbetaling: 118 kr./md. 
Mad: Ja. Varm mad, smørrebrød 
m.m. 
Adgang for kørestol: Ja 
Aldersgrænse: Fortrinsvis +65 år 
Visitation: Nej 
Visitation til kørsel muligt: Ja 

NYE BRUGERE/MEDLEMMER 
Du er altid velkommen til at 
kontakte os for en rundvisning. 
Du kan evt. også kontakte Dansk 
Blindesamfunds konsulenter. 

VISITATION 
Har du behov for særlig støtte 
eller hjælp til fx personlig pleje, 
mens du er på aktivitetscenteret, 
skal du visiteres hertil. Du bliver 
visiteret ved at henvende dig til: 
Visitationen på Valby/Kgs. Enghave/ 
Vesterbro 
Telefon: 33 66 33 66 
Spørg efter visitationen på Ve -
sterbro, Kgs. Enghave og Valby 
Telefontid: Mandag-fredag 
kl. 8-15.30 
myndighedsafdelingenvkv@suf. 
kk.dk 

KONTAKT 
Kirsten Ben Soltane 
Telefon: 35 83 66 00/ 20 20 00 83 
Mail: acsolgaven@kk.dk
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Ny Ellebjerg St. 
Følager 

RING 2 

Valby
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Motionstilbud 
for ældre 
Du kan få overblik over motionstilbud 
målrettet ældre på hjemmesiden Motion 
i København www.kk.dk/motion 

GIGTSKOLEN 
49 76 31 00 
kontor@gigtskolen.dk 
www.gigtskolen.dk  

TILBUD: 
• Afspænding 
• Gotved-øvelser 

og bevægelse 
• Hensynstagende træning 
• Mindfulness 
• Pilates 
• Stavgang 
• Styrketræning 
• Varmtvandsgymnastik 
• Yoga 

KOM I GANG 
50 56 56 04 
bente.gardil@gmail.com 
www.komigangkbh.klub -
modul.dk 
 
TILBUD: 
• Balancetræning 
• Boldspil 
• Gåture 
• Hyggeture på tværs 

af holdene 
• Let og sjov motion 
• Motion for hele kroppen 
• Socialt samvær og hygge 
• Styrketræning 

DANSK VANDRELAUG 
33 12 11 65 
dvl@dvl.dk 
www.dvl.dk 

TILBUD: 
• Vandreture 

ÆLDRE I BEVÆGELSE 
BRØNSHØJ-HUSUM 
benteiver@hotmail.com 
www.æib-bh.dk  

TILBUD: 
• Afspænding 
• Kropsbevidsthed 
• Motionsgymnastik 
• Styrketræning 

FLOORBALL FÆLLES-
SKABET KØBENHAVN 
27 21 17 96 
l.jakobsen@me.com 
www.ffk.dk  

TILBUD: 
• Floorball for sjov

ØBRO MOTION 
35 38 46 90 
lasse@oebromotion.dk 

TILBUD: 
• Badminton 
• Billard 
• Gymnastik 
• Linedance 
• Momse-fodbold 
• Pentanque 
• Stavgang og vandreture 
• Sommerrejse 
• Udflugter 

HOVEDSTADENS 
BASKETBALL FÆLLESSKAB 
Asger Lehrmann, 31 38 30 27 
asger@bornebasketfonden.dk 
www.bornebasketkbh.dk 

TILBUD: 
• Seniorbasketballtræning 

for begyndere (60+) på 
Amagerbro og Østerbro 

FIRMAIDRÆT 
STORKØBENHAVN 
SENIORIDRÆT 
33 22 44 44 
info@fskbh.dk 

TILBUD: 
• Badminton 
• Billard 
• Stavgang 
• Svømning og vandgymnastik 

FREMAD VALBY 
Ole Rasmussen, 40 60 19 04 
kontor@fremadvalby.dk 
www.fremadvalby.dk 

TILBUD: 
• Aktiv4ever 

– motionsgymnastik 
• Badminton 
• Bordtennis 
• Discgolf 
• Fodbold fitness 
• Petanque 

Aktiviteter alle ugens hverdage. 
Ét medlemskab giver adgang til 
deltagelse i alle aktiviteter 

FAMFIT 
70 26 75 85 
info@famfit.dk 
www.famfit.dk 

TILBUD: 
• Power walk 
• Udendørs træning for 60+ 

(Multi Cross Training) 

PENSIONIST IDRÆT 
FOR ALLE 60+ UANSET 
BOPÆLSKOMMUNE. 
43 26 23 48 
kontor@pensionisidraet.dk 
www.pensionistidraet.dk 

TILBUD: 
• Badminton 
• Bevægelse og Dans 
• Billard 
• Bowling 
• CirkelTræning 
• Floorball 
• GymTræning 
• Linedance 
• Pickleball 
• Pilates 
• Puls, Styrke og Balance 
• Qi Gong 
• Stavgang og stavgang med 

kulturelle oplevelser 
• StyrkeTræning i maskiner 
• Svømning/Vandgymnastik 
• Yoga og yoga m/Pilates 
• Zumba 

SUNDBY BOLDKLUB 
Motions-fodbold for ældre: 
Fodbold for Hjertet 
Flemming Jacobsen, 
42 24 40 56 
partner@sundbyboldklub.dk 
www.sundbyboldklub.dk 
www.dbu.dk/fodboldforhjertet 

TILBUD: 
• Motionsfodbold 

Tid og sted: Mandage kl. 11-12 
Raffinaderivej 3 
2300 København S 

FEJLTRIN 
Jakob Hilmer, 42 59 84 00 
fejltrin@fejltrin.dk 
www.fejltrin.dk 

TILBUD: 
• Folkedans til levende musik 

LOF SKOLEN 
45 80 67 00 
info@lofskolen.dk 
www.lofskolen.dk 

TILBUD: 
• Nærgymnastik 

ÆLDRE I BEVÆGELSE 
ØSTERBRO 
Gorm Hylsberg, 40 35 31 29 
gorm.hylsberg@mail.dk 
Birthe Løhr, 25 48 90 05 
birthe@lohr.dk 

TILBUD: 
• Badminton 
• Gymnastik efterfulgt 

af boldspil 
• Volleyball 

IDRÆTSFÆLLESSKABET 
93 86 74 74 
info@idraet.nu 
idraetsfaellesskabet.dk 

TILBUD: 
• Motions-floorball 
• Walking football 

NØRREBRO TAEKWONDO 
Christian Hansen, 53 53 46 63 
klub@sonbong.dk 
www.sonbong.dk 

TILBUD: 
• Senior-taekwondo 

AJAX KØBENHAVN 
– SENIORHOLD 
50 56 56 04 
bente@ajax.dk 
www.ajax.dk 

TILBUD: 
• Cirkeltræning 
• Forskellige boldspil 

http://www.kk.dk/motion
mailto:info@lofskolen.dk
http://www.lofskolen.dk
mailto:kontor@gigtskolen.dk
http://www.gigtskolen.dk
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mailto:gorm.hylsberg@mail.dk
mailto:birthe@lohr.dk
mailto:partner@sundbyboldklub.dk
http://www.sundbyboldklub.dk
http://www.dbu.dk/fodboldforhjertet
mailto:kontor@fremadvalby.dk
http://www.fremadvalby.dk
mailto:info@famfit.dk
http://www.famfit.dk
mailto:fejltrin@fejltrin.dk
http://www.fejltrin.dk
mailto:info@idraet.nu
http://idraetsfaellesskabet.dk
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http://www.bornebasketkbh.dk
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http://www.sonbong.dk
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http://www.ajax.dk
mailto:lasse@oebromotion.dk
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Øvrige tilbud

Seniorguiden 
– giver støtte og oplysning 

Hverdagen kan give anledning 
til spørgsmål og udfordringer, 
og der er mange tilbud og akti-
viteter at tage stilling til. 

Er du over 65 år og bor i Køben-
havns Kommune, så kan Senior-
guiden hjælpe dig, hvis du har 
overvejelser, tanker, bekymrin-
ger eller spørgsmål om: 

• kommunale og frivillige orga-
nisationers tilbud til seniorer 

• aktivitetstilbud i dit lokalområ-
de, fx kortspil, fællesspisning, 
gymnastik eller sang 

• fællesskaber, som at få en 
besøgsven 

• boligsituation, hvis du fx bliver 
alene og vil flytte i anden bolig 

• din økonomi og pension 
• NemID og den digitale 

postkasse 
• borgerservice og kommunen 

generelt. 

Det er gratis at ringe, og samta-
len kan enten foregå over tele-
fon, eller du kan aftale et møde, 
hvor en frivillig fra Seniorguiden 
kommer hjem til dig. 

Ring på telefon 69 157 157. 
Du kan ringe mandag-fredag 
kl. 9-14.

8180

CYKELFÆLLESSKAB FOR 
SENIORER 
• Valby/Sydhavn 
 Copenhagen Floorball Club, 

30 72 06 00 
• Brønshøj 
 Liselotte Søderlund, 

27 15 68 61  
• Amager 
 Grethe Kristensen, 

30 29 42 55  
• Ørestad 
 Peter Neustrup, 26 38 80 00 
• Østerbro 
 Jan Sørensen, 31 90 49 56 

COPENHAGEN FLOORBALL 
CLUB – KLUB 60+ 
30 72 06 00 
cfcudvikling@gmail.com 
www.copenhagenfc.dk 

TILBUD: 
• Cykling 
• Floorball 
• Gang 
• Petanque 

Et Klub 60+ kontingent giver 
adgang til et eller flere hold/ 
aktiviteter 

BRØNSHØJ BOLDKLUB 
Motions-fodbold for ældre: 
Fodbold for Hjertet 
Jesper H. Thomsen, 24 99 59 32 
dj36@kk.dk 
www.bronshojboldklub.dk 
www.dbu.dk/fodboldforhjertet 

TILBUD: 
• Motionsfodbold 

Tid og sted: Tirsdage kl. 10-11 
Ruten 2, 2700 Brønshøj 

FOF KØBENHAVN 
45 96 01 00 
www.fofkbh.dk 
adm@fofkbh.dk 

TILBUD: 
• Aerobic 
• Dans 
• Gymnastik 
• Hensyntagende træning 
• Maskintræning 
• Opfølgningshold efter 

genoptræning 
• Pilates og yoga 
• Styrke- og konditionstræning 
• Træning i naturen 
• Træning i vand 
• …og meget mere 

BK SKJOLD 
Jan Sørensen, 31 90 49 56 
bkskjold@bkskjold.dk 
www.bkskjold.dk 
www.dbu.dk/fodboldforhjertet 

TILBUD: 
• Billard (mænd) 
• Cykling (kvinder) 
• Cykling (mænd) 
• Floorball (kvinder) 
• Floorball (mænd) 
• Fodbold (mænd) 
• Petanque (mænd) 

KØBENHAVNS 
BADMINTONKLUB 
kontakt@kbknet.dk 

TILBUD: 
• Badminton (60+) 

SPORT OG SPAS 
sportogspas@sosmotion.dk  
www.sosmotion.dk 

TILBUD: 
• Grundtræning 
• Styrketræning 

TRIM TEAM NORDVEST 
Vivian Nielsen, 60 83 60 62 
violeng@comxnet.dk 
Erik Nørskov, 21 62 70 53 
eonoerskov@live.dk 

TILBUD: 
• Konditionstræning for 

seniorer 
• Styrketræning for seniorer 

FORENINGEN 
HJERTEGYMNASTIK 
38 34 34 36 / 
35 38 70 30 
uffestormgaard@gmail.com 
vibehelene@mail.com 

TILBUD: 
• Gymnastik for hjertepatienter 

HOVEDSTADENS 
SVØMMEKLUB 
Cathrine Olsen, 45 31 61 52 35 
cathrine@hsk.dk 
www.hsk.dk 

TILBUD: 
• 60+ bevægelsestræning 
• 60+ lær at svømme, 

begynder 
• 60+ lær at svømme, let øvet 
• 60+ motion i vand 
• 60+ vandtilvænning 

mailto:violeng@comxnet.dk
mailto:eonoerskov@live.dk
mailto:kontakt@kbknet.dk
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Denne side er med vilje efterladt uden indhold. 

Sluk fjernsynet 
– og kom op af stolen 

8382

Søren Ahrensberg og hans 
holdkammerater er en blandet 
gruppe. Nogle har aldrig prøvet 
at spille basketball før. Andre, 
ligesom Søren, har spillet, da de 
var yngre. Faktisk spillede Søren 
basketball i mange år som ung, 
indtil hans klub lukkede, og ar-
bejdet kom til at fylde mere. 

Søren har dog tit savnet at spille 
basketball – også før han gik på 
pension. Men når man har sin 
egen fiskebutik, kan det være 
svært at få tid til fritidsaktiviteter. 

”Jeg var vant til at arbejde 12 
timer i døgnet, da jeg havde min 
egen fiskeforretning. Så på det 
tidspunkt havde jeg ikke meget 
tid til at lave alt muligt andet. 
Det ændrede sig, da jeg stoppe-
de med at arbejde,” siger Søren. 

Det var dog ikke udelukkende 
positivt for den dengang 57- 
årige Søren at gå på pension 
og få mere tid til sig selv. 

”Når man går på pension, så 
mister man en stor del af sin 
omgangskreds. Man kan nemt 
falde ned i et sort hul, hvis man 
ikke passer på. Den oplevelse 
havde jeg lidt. Derfor var det 
vigtigt for mig at finde det her 

basketballhold, hvor jeg kan få 
motion, mens jeg har det sjovt 
med mine holdkammerater. 
Både på og uden for banen,” 
siger Søren. 

Det første skridt 
Det var en annonce i lokalavisen 
for seniorbasketball, der gav 
Søren lyst til at spille igen. 
Alligevel krævede det et venligt 
skub fra konen at komme i gang. 

”Det er det første skridt, der er 
det sværeste. Men man skylder 
sig selv at give det en chance, 
lige meget hvad det er for en 
aktivitet eller hobby – for man 
kan jo altid stoppe igen. De 
første par træningsgange var 
lidt svære for mig, for min 
balance er ikke så god, som 
den har været. Men heldigvis 
vænnede min krop sig hurtigt til 
det,” siger Søren. 

Søren er klar i spyttet, da han 
bliver spurgt, om han har et 
godt råd til andre seniorer, der 
har lyst til at begynde til en 
sport: 

”Ja, de skal bare slukke for fjern-
synet og op af stolen, de gamle!” 
siger Søren grinende. 

Flere træningsfællesskaber 
for seniorer 
Hovedstadens Basketball Fælles- 
skab, hvor Søren og hans hold-
kammerater spiller basket, er en 
del af en særlig indsats i Køben-
havns Kommune. Indsatsen skal 
skabe flere muligheder for, at 
seniorer i København kan blive 
en del af en idrætsforening. 
Enten som deltager eller som 
frivilligt engageret i foreningen. 

Indsatsen hedder ”Flere seniorer 
i idrætsforeninger” og omfatter 
– ud over Hovedstadens Basket-
ball Fællesskab – foreningerne 
Nørrebro Taekwondo, Boldklub-
ben Skjold, Copenhagen Floor-
ball Club, Boldklubben Fremad 
Valby og Hovedstadens  Svømme- 
klub. 

For flere af foreningerne er det 
første gang, de tilbyder træning 
til seniorer. Men træningen er 
tilpasset den ældre målgruppe. 

Vil du også ”op af stolen” og 
prøve kræfter med en ny eller 
velkendt sport? Så tag et kig på 
oversigten over de mange 
motionstilbud, der er i Køben-
havn, på side 78-80 her i 
kataloget.

Søren Ahrensberg er 75 år og er lige begyndt til basketball. Han ny-
der at være aktiv. Og han håber, at andre ligesom ham slukker for 
tv’et og kommer ud ad døren – selvom det kan være svært. 

Øvrige tilbud
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Det er torsdag eftermiddag, og 
en lille gruppe mennesker får læst 
en novelle højt på Brønshøj Bib -
liotek. De fleste er gråhårede, og 
alle lytter opmærksomt. Af og til 
stopper læseren op, og så disku -
terer gruppen, hvad de har hørt. 
Hvordan er sproget? Hvem mon 
fortælleren er? Genkender man 
noget fra sig selv? 

Siden slutningen af august er 
8-9 personer – typisk seniorer – 
mødt op hver torsdag til læse -
gruppen. Man behøver ikke forbe-
rede noget, man møder bare op. 
Og så sørger læsevejleder Bettina 
Winstén for, at der er en novelle 
og et digt, man skal beskæftige 
sig med i halvanden time. De bli -
ver læst højt, og så diskuterer man 
indholdet med hinanden. 

”Man kan komme vidt omkring, 
og der er ikke noget, der er for -
kert. Det handler om at få en snak 
i gang og få nogle andre perspek-
tiver på noget litteratur, end man 
måske var kommet frem til på 
egen hånd,” forklarer hun og næv-
ner, at der blandt andet er blevet 
læst noveller af Naja Marie Aidt 
og Knud Holst og digte af Tove 
Ditlevsen og Siri Ranva Hjelm 
Jacobsen. 

Man bliver aldrig for 
gammel til en god historie 

Det er givende at høre på andre 
Søren og Flemming er to af del -
tagerne på holdet. 84-årige Søren 
Thrane har været med tre gange, 
og for ham betyder det meget 
at finde et fællesskab med andre 
over litteraturen. 

”Vi ville jo ikke have mødtes ellers, 
men det er dejligt at møde andre 
og få inputs af forskellig art. Det er 
givende at lytte, og det kan være 
øjenåbnende at læse og snakke 
om problemer, man ikke selv har 
oplevet,” fortæller han. 

Læsegruppen har også inspireret 
ham til at læse mere, noget han 
ellers aldrig har gjort så meget – 
udover en del krimiromaner. Nu 
er han begyndt at læse såkaldt 
’rigtige’ romaner. 

”Læsegruppen introducerer én til 
tekster, man måske ikke selv ville 
have læst, og det er spændende. 
Det smitter jo, og man får lyst til 
at læse mere,” siger han. 

Det holder bøtten i gang 
Det er 83-årige Flemming Sejer 
Andersen enig i. Også han er 
begyndt at læse bøger, efter at 
han er startet i læsegruppen. 

”Det er godt med lidt indspark, så 
man kan holde ’bøtten’ i gang,” 
siger han. Da han arbejdede, 
havde han ikke så meget tid til 
at læse, men det er han kommet 
efter som pensionist. Udover 
læsegruppen har han i de senere 
år gået på Folkeuniversitetet og 
taget forskellige kurser om blandt 
andet kunsthistorie, filosofi, litte -
ratur og victoriansk historie. For 
ham er læsegruppen en måde 
at holde sig i gang på og møde 
andre mennesker. 

Og det er netop meningen, 
fortæller Bettina Winstén: 
”Det er Læseforeningen, der har 
taget initiativet til gruppen, og 
hele idéen er at modarbejde en-
somhed. Der betyder det noget, at 
det er et uforpligtende fællesskab. 
Man behøver ikke forberede sig, 
man kommer bare og byder ind 
med det, man vil, og så går man 
hjem og er blevet en oplevelse 
rigere. Og så er der bare noget 
med litteratur; man bliver aldrig 
for gammel til en god historie,” 
siger hun. 

På www.laeseforeningen.dk 
(vælg i toppen Vær med/Deltag i 
en læsegruppe) kan du læse mere 
om, hvordan du tilmelder dig. 

Øvrige tilbud

Hver torsdag mødes 8-9 københavnere på Brønshøj Bibliotek 
i en læsegruppe. Det giver rum for fællesskab og inspiration til nyt 
læsestof, hvor man diskuterer og bliver klogere på 
hinanden gennem litteraturen. 

"Idéen med 
læsegruppen 
er at modarbejde 
ensomhed."

http://www.laeseforeningen.dk
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Som frivillig i Red Barnet Hoved-
staden er du med til at hjælpe 
socialt udsatte børn i København 
eller på Frederiksberg, samtidig 
med at du bliver en del af et 
socialt og hyggeligt fællesskab 
med andre frivillige. 

Læs her om fire muligheder for 
at være frivillig hos Red Barnet 
Hovedstaden. 

Genbrugsbutik 
Som frivillig i en genbrugsbutik 
vil du være med til blandt andet 
at sælge børnetøj, legetøj og 
bøger af høj kvalitet. Du vil indgå 
i et fællesskab med de andre 
frivillige i butikken og have faste 
vagter. Overskuddet fra butikker-
ne går til arbejdet med at hjæl-
pe udsatte børn i Danmark og 
resten af verden. Red Barnet har 
fire genbrugsbutikker fordelt i 
København og på Frederiksberg. 

Familieoplevelsesklub 
Gennem Red Barnets familie-
oplevelsesklubber er du som 

frivillig med til at give børn og 
deres familie en oplevelse, der 
adskiller sig fra hverdagen. 
Det kan fx være, at du og nogle 
andre frivillige arrangerer en 
fastelavnsfest eller tager famili-
erne med i Zoologisk Have eller 
på fisketur. Arrangementerne 
bliver planlagt af klublederne 
og finder sted ca. én gang om 
måneden. 

”Plads til Alle” 
Som frivillig i Plads til Alle – 
projektet bliver du tilknyttet en 
familie og hjælper deres barn 
med at komme til og fra dans, 
fodbold, gymnastik eller en 
anden fritidsaktivitet. Ved hjælp 
af din støtte giver du barnet 
bedre mulighed for at forblive 
en del af et sundt og udviklende 
foreningsfællesskab. 

Ferielejr 
Red Barnet arrangerer som -
merlejre for udsatte børn i alde -
ren 8-12 år. Her er du og andre 
frivillige med til at sørge for, at 

de får en sjov og spændende 
ferie med andre børn ligesom 
dem. 

Er du i tvivl om, hvilken type 
arbejde der passer bedst til dig, 
kan Red Barnet hjælpe dig med 
at finde den frivilligtjans, der går 
bedst i spænd med dig og dit 
ønskede timeforbrug. 

Læs mere om Red Barnet 
Hovedstadens muligheder for 
frivilligt arbejde på www.red-
barnet.dk/vaer-med/lokalfor-
eninger/koebenhavn-hovedsta-
den-lokalforening 

På www.frivilligjob.dk kan du 
følge med i, hvornår Red Barnet 
søger frivillige. 

Kontakt 
Lokalforeningen Red Barnet 
Hovedstaden 
Telefon: 21 89 26 32 
Telefontid: Alle hverdage kl. 17-21 
Mail: hrudvalghovedstaden@ 
redbarnet.dk 

Bliv frivillig hos 
Red Barnet 
Som frivillig har du mulighed for at gøre en forskel for andre menne-
sker, samtidig med at du bliver en del af et fællesskab. Der er mange 
muligheder for at være frivillig i København. Læs blandt andet her, 
hvilke muligheder der er hos Red Barnet Hovedstaden. 

Øvrige tilbud
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Andre muligheder 
Er du på udkig efter andre former for frivilligt arbejde, så tag et kig på Københavns Kommunes hjemme-
side www.kk.dk/frivillig. Her kan du læse mere om, hvordan du kan blive en del af Københavns fri - 
villigkorps. Vil du starte en ny forening eller ældreklub, kan du læse mere på www.kk.dk/brugbyen. 
Her kan du se nærmere om mulighederne for at søge om projektstøtte.

http://www.redbarnet.dk/vaer-med/lokalforeninger/koebenhavn-hovedstaden-lokalforening
http://www.frivilligjob.dk
mailto:hrudvalghovedstaden@redbarnet.dk
http://www.kk.dk/frivillig
http://www.kk.dk/brugbyen
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Hos Røde Kors Hovedstaden kan 
du blive en del af meningsfulde 
fællesskaber, opleve hyggeligt 
samvær, få nye oplevelser eller 
få støtte til det, du har brug for. 
Se herunder, hvad Røde Kors 
Hovedstaden har af sociale akti-
viteter og tilbud til seniorer. 

Besøgstjenesten 
En besøgsven fra Besøgstjene -
sten kan tilbyde dig hyggeligt 
samvær hjemme hos dig en 
gang om ugen. Her kan I tale 
om, hvad end I har lyst til. I mø -
des på tværs af alder, kultur og 
beskæftigelse. 

Samvær og demens 
Har du eller din pårørende udfor-
dringer med demens, kan du få 
en besøgsven med særligt kend-
skab og indsigt i de udfordringer, 
demens medfører. En besøgsven 
kan skabe hygge og tryghed gen-
nem socialt samvær i eget hjem. 

SnakSammen.dk 
SnakSammen er en snak mellem 
dig og en frivillig samtaleven. I 
sidder hver især hjemme hos jer 
selv, men I kan se hinanden på 
video, mens I taler sammen. 
Ring på 35 25 92 00 for at høre 

mere. Telefonen er åben man-
dag til torsdag kl. 8.30-16 og 
fredag kl. 8.30-15. Du kan også 
sende en mail til os på 
snaksammen@rodekors.dk. 

Gåvenner 
Vil du gerne have frisk luft og gå 
ture sammen med en anden, kan 
du få en Gåven. I mødes en gang 
om ugen og bestemmer sam-
men, hvor turen skal gå hen. 

Ringevenner 
En frivillig ringeven ringer til dig 
en til to gange om ugen, og I 
taler sammen om din hverdag, 
interesser, eller hvad der rører 
sig omkring jer. Det er altid den 
samme frivillige, du taler med. 

Herreklubben 
I Herreklubben kan du delta-
ge på udflugter, samtale om 
mange emner og engagere dig 
i håndværk sammen med andre 
mænd. Klubben mødes torsda -
ge klokken 10-12 i Netværks-
huset på Nørrebro. 

Turtjenesten 
Turtjenesten tilbyder hyggeligt 
samvær for dig med begrænset 
netværk. Vi tager på udflugt 

med minibus og får frokost 
undervejs. Du bliver hentet og 
bragt til din gadedør. 

Frokostpausen 
I Frokostpausen er der, ud over 
den fælles frokost, plads til at 
spille spil, synge, hygge sig og 
dele oplevelser med hinanden. 
Frokostpausen finder sted hver 
onsdag kl. 10 på Nørrebro. 

Fortæl for Livet 
Fortæl for Livet er livshistorie- 
grupper for grupper af 5-8 
seniorer, der mødes 8-10 gange. 
En frivillig gruppeleder hjælper 
med at sætte samtalerne i gang, 
så du og de andre deltagere 
trygt kan dele og lytte til hinan-
dens livshistorier. 

Bogfællesskabet 
I Bogfællesskabet læser en fri-
villig højt for en mindre gruppe, 
der mødes en gang ugentligt på 
fx et plejehjem, aktivitetscenter 
eller bibliotek. I bestemmer selv, 
hvad I læser. 

Brevvenner 
Med en frivillig brevven lærer 
du et andet menneske at kende 
gennem det håndskrevne brev 

Røde Kors Hovedstaden 
- fællesskaber for seniorer 

Øvrige tilbud

– på samme måde som gode, 
gammeldags pennevenner. 

Ord i fællesskab 
Ord i fællesskab er for dig, som 
har lyst til at dele glæden for 
enten højtlæsning eller brev- 
skrivning. Vi starter med fælles 
frokost, mens der er plads til at 
dele oplevelser, erindringer og 
livshistorier. 

Røde Kors parat 
Har du brug for følgeskab til 
læge, tandlæge eller aktivitets-
center – eller til indkøb eller 
medicin- og pakkeafhentning? 
Så kan du ringe til Røde Kors 
Parat på 35 29 96 60 klokken 
10-14 alle hverdage og aftale, 
hvordan du får hjælp. 

Øvrige tilbud

Tryghedsopkald 
I Tryghedsopkald bliver du 
ringet op hver morgen af en 
frivillig, som sikrer sig, at du har 
det godt. For din tryghed vil der 
blive fulgt op, hvis du ikke tager 
telefonen. 

Mere info og tilmelding 
Er du interesseret i en aktivitet 
eller et tilbud? Eller har du bare 
brug for lidt mere information? 
Så skriv eller ring til Røde Kors 
Hovedstaden. 

Telefon: 38 33 64 00 
Telefontid: Mandag - torsdag 
kl. 9-16 og fredag kl. 9-14 
Mail: rkh.seniorkoordination@ 
rodekors.dk 

Læs mere på 
www.hovedstaden.drk.dk

http://SnakSammen.dk
mailto:snaksammen@rodekors.dk
mailto:rkh.seniorkoordination@rodekors.dk
http://www.hovedstaden.drk.dk
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Øvrige tilbud

Hvis du har en god idé, der kan skabe bedre sundhed eller større 
livskvalitet for københavnerne, så ser vi, om den kan føres ud i livet. 

www.godide.kk.dk 

Godide_plakat_A1.indd   1 15/05/2019   14.55

Har du nogensinde gået rundt i 
København og pludselig tænkt: 
Det kunne være smart, hvis sosu-
hjælperne havde adgang til 
el-ladcykler. Så kunne de give de 
ældre en køretur med frisk luft 
eller tage dem med på café. 

Eller har du måske tænkt: Kunne 
det ikke være en god idé, at 
sangkor fik mulighed for at låne 
lokaler på plejehjem? Så kunne 
korene få et sted at øve, samtidig 

med at beboerne kunne få 
glæde af sang og musik. 

Disse gode idéer er allerede 
blevet tænkt og ført ud i livet. 
Men hvis du også går rundt 
med en god idé til, hvordan vi 
sammen kan gøre København til 
et bedre og sundere sted for fx 
ældre, så hører vi gerne fra dig. 

Når vi har modtaget din idé, 
vurderer vi først, om den ligger 

Hjemmesiden www.godide.kk.dk giver dig mulighed for at bidrage 
med idéer og forslag til Københavns Kommunes arbejde på 
sundheds- og ældreområdet. 

indenfor sundheds- og ældre-
området. Gør den det, lægger vi 
idéen på hjemmesiden indenfor 
14 dage, så andre københavnere 
kan se og ’like’ den. 

Gå ind på www.godide.kk.dk 
og send os din gode idé. Eller 
ring til os på telefon 51 80 50 41 
og læg en besked på telefon -
svareren. 

http://livskvalitet%20for%20k%C3%B8benhavnerne,%20s%C3%A5www.godide.kk.dk
http://www.godide.kk.dk
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Register 

 Amager
 Bispebjerg
 Brønshøj-Husum
 Indre By og Christianshavn
 Nørrebro

 Sydhavnen
 Valby
 Vanløse
 Vesterbro
 Østerbro

Byvandring 31  46 

Film 10  12  20  31  37 38 49 53 55 

67 68 

Filmproduktion 31 

Foredrag/Debat 9   11  13  14  15  20  21  23 26 

27 29 30 31  35 36 37 38 39 

49  50 72 43 46 77 53 55 56 

57  61  63 65 67  68 69 

Foto 38 65 

Historie/Filosofi 14  19 

Højtlæsning 34  71 

Kulturelle oplevelser 9   11  13  15  17  21  23 26 27 

29  31  35 38 72  41  43 45 46 

53 56 57 63 68 69 

Kunstklub 17  19 

Litteraturklub 17  17  46 47  61 63  68  69 

Radioproduktion 57 

Skriveværksted 63 

Slægtsforskning 14  17  24 

Sprogundervisning 13  14  16  24  46 47 

FOREDRAG/KULTUR/SPROG 

Håndarbejde/Syning 9   10  16  24  26 27 29  31  38 

46 47  71  50 67 

Keramik 65 

Kreativt værksted 11   13  15  16  19  25 26  31  33 

72  41  43 44 46 77 49  50 53 

56 57  61  62 65 67 73 

Maling 10   11   12  16  20 26 29  31  38 

72 46 53 54 73 

Patchwork 26 27 47  50 69 

Strik 17  26 27  31  39 49 50 53 63 

69 77 

Træværksted 26 38 46  61  62 

Vævning 26 38 77 

KREATIVITET 

Ture og Udeliv 10  13  14  74  19  25 26 29  31 

38 72  41  43 44 46 47  49  51 

56 62 64 73 

Udflugter ud af huset 9   10   11   12  14  15  16  17  19 

23 24 25 26 27 75  31  33 35 

36 37 38 39 72  41  43 44 46 

71  77 49  50 53 54 55 57 58 

61  62 63 65 67  68 69 

Vandreture 26  31  37 69 

TURE OG UDELIV 

Dans 9   10  13  15  16  74  20  21  23 

25 27 75  34 72 46  71  77  61 

68 73 

Drama 16 

Fællessang 9   13  15  16  19 26 30 43 55 

Kor 14  38 65 

Linedance 13  17  26 38 

Musik 10   11   13  15  16  74  21  23 25 

26 75  29 34 72  41  45 46  71 

77 49  50 68 73 

Stemmetræning 65 

SANG/DANS/MUSIK/DRAMA 

Computer/Tablet/Mobil 9   10   11   12  13  14  16  17  19 

24 25 26 27  31  33 38 39  41 

43 46 47  49  50 53 54 62 63 

65 67  69 

IT/COMPUTER/TELEFONI 

Aktivitetskatalog for ældre

Banko 9   12  15  19  21  23 25 26 27 

75  29 34 38 43 44 46  71  77 

50 53 54 63 65 67 68 

Besøgsvenner 17  24 36 47  54 69 

Billard 9   10  12  14  21  25 26 27 75 

33 38 49  50 53 54  61  62 67 

71 

Bowling 12  17  24 47  49 58 

Dart 12  26 33 38 49 53  61  62 67 

Erindringsgrupper 12  27 53  71 

Fester og højtider 9   10   11   12  13  14  15  17  74 

19  24 25 26 27 75  29 30  31 

33 34 35 37 38  41  43 44 45 

46  71  77 47  49  50 56 57 58 

61  62 64 65 67  68 69 73 

Fisketur 47 

Fællesspisning 9   14  15  16  17  20  21  26 27 

31  36 38 39  41  50 57 63 64 

65 68 

Generationsmøder 17  74  31  69 

Gudstjeneste 29  71  55 

Herreklub 12  14  17  74  26 27 34 38 39 

46 56 

Hukommelsestræning/ 
Reminiscens 

19  43 73 

Kortspil/spil 9   10  12  17  74  19  23 24 25 

26 27 29 34 38 45  71  53 54 

57  61  63 65 67  68 73 

Kvindegruppe 17  39 56 

Krolf 19  74  62 69 

Madlavning 11   14  21  24 25 26 75  38 44 

46 53 56 57  61 

Petanque 9   13  17  24 25 26 47  49  55 

58 67 

Quiz 9   10  19  49 53  61  62 

Skak 24 

Tryghedsopkald 17  24 39 47  54 

Vågetjenesten 54

SAMVÆR 

Afspænding og 
meditation 

12  13  20 33 34 62 

Balancetræning 19  31  43 49 

Badminton/Pickleball 47  58 

Bordtennis 12  14  33 

Cricket 57 

Cykling, rickshaw 9   15  25 75  29 43 44  71  49 

58  61  62 69 

Curling 13 

Floorball 17  58 

Fodbold 17  24 47 

KOL- og lungetræning 33 65 

Pilates 46 58 64 

QiGong 20 50 63 65 

Stavgang 12  17  24 25 26 27 30 35 47 

54 63  69 

Stolegymnastik 9   11  26 30 35 43 49 53 

Stolehockey 10  13 

Svømning 11  57 58 64  71 

Tai Chi 14  41  63 65 

Træning/Fitness 9   10   11   12  13  14  16  17  74 

19  20  21  23 25 26 27 75  29 

33 35 38 72  41  43 44 46  71 

77 49  50 53 54 56 58  61  62 

63 64 65 67 73 

Varmtvandsgymnastik 13  35 58 

Volleyball 24  58 

Wellness 34 57 

Wii 9   12  26  63 

Yoga 14         19  26 29 33 35 38 43 

46 54 58 64 65 68 

Zumba 13  14  63 65 

MOTION 

Information og rådgivning 9   10   11   15  74  19  25 26 27 

75  29 30 33 36 38 39 72 

41  43 44  71  77 50 56 57  61 

62 63 65 68 69 73 

VEJLEDNING 

Aktivitetskatalog for ældre
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Adresseindeks 
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1 Aktivitetscenter 
Bomi-Parken 

 Gyldenrisvej 4 
 2300 København S 

2 Aktivitetscenter 
Hørgården 

 Brydes Allé 30 
 2300 København S 

3 Aktivitetscenter 
Peder Lykke Centret 

 Peder Lykkes Vej 65 
 2300 København S 

4 Aktivcenter Sløjfen 
 Øresundsvej 69 
 2300 København S 

5 Amager Seniorklub 
 Radisevej 2 st. th. 
 2300 København S 

6 Daghøjskolen 
Peder Lykke Centret 

 Peder Lykkes Vej 63 
 2300 København S 

7 Drys Ind 
 Englandsvej 2 
 2300 København S 

8 Kofoed 65+ 
 Holmbladsgade 120/ 

Nyrnberggade 1 
 2300 København S 

9 Ældre Sagen 
Amager2300 

 Holmbladsgade 62 
 2300 København S 

10 Aktivitetscenter 
Bispebjerg 

 Frederiksborgvej 77, st. tv. 
 2400 København NV 

11 Foreningen 
 Birkedommervej 
 Præstelængen 1 A 
 2400 København NV 

12 Kantorparkens 
Pensionistklub 

 Kantorparken 4 B 
 2400 København NV 

13 Brønshøj-Husum 
Aktiv-Center 

 Pilegården, Brønshøjvej 17 
 2700 Brønshøj 

14 Ældre Sagen 
Brønshøj-Vanløse 

 Bellahøj Nord 12B 
 2700 Brønshøj 

15 Aktivitetscenter Brønshøj 
 Bystævneparken 1 
 2700 Brønshøj 

16 Husum Vænge Centret 
 Husum Vænge 2 
 2700 Brønshøj 

17 Tingbjerg Pensionist 
Center 

 Ruten 20 
 2700 Brønshøj 

18 Aktivitetscenter Indre By 
 Rosengade 1 
 1309 København K 

19 Christianshavns 
Seniorklub 

 Hal C, Arsenalvej 6 
 1436 København K 

20 Samlingspunkt Indre By 
 Rådhusstræde 13 
 1466 København K 

21 Aktivitetscenter 
Baldersgade 

 Baldersgade 3C 
 2200 København N 

22 Aktivitetscenter 
Midtpunktet 

 Ryesgade 20 
 2200 København N 

23 Aktive Ældre på 
Nørrebro 

 Mjølnerparken 48, st. th. 
 2200 København N 

24 Brohusklubben for 
ældre døve 

 Brohusgade 17 
 2200 København N 

25 Danske Seniorer 
 Griffenfeldsgade 58 
 2200 København N 

26 SeniorCentret 
Sct. Joseph 

 Griffenfeldsgade 44, 1. 
opgang 2, 1. th. 

 2200 København N 

27 Seniorklubben 
Frelsens Hær Nørrebro 

 Thorsgade 48 A 
 2200 København N 

28 Kvartershusets 
Seniorklub 

 Anker Jørgensens Plads 3 
 2450 København SV 

29 Aktivitetscenter 
Langgadehus 

 Valby Langgade 97 
 2500 Valby 

30 Aktivitetscenter 
Vigerslevhus 

 Vigerslevvej 182 
 2500 Valby 

31 Frelsens Hær Valby 
 Valby Langgade 83 
 2500 Valby 

32 VOC Valby 
 Gl. Jernbanevej 25 
 2500 Valby 

33 Ældre Sagen Valby 
 Valgårdsvej 4, 3. sal 
 2500 Valby 

34 Aktivitetscenter Vanløse 
 Randbølvej 59-61 
 2720 Vanløse 

35 Seniorklubben Vanløse 
 Sundhedshuset. 

Indertoften 10, st. tv. 
 2700 Vanløse 

36 Walk & Talk, Vanløse 
 Krypten i Hyltebjerg Kirke 
 Ålekistevej 91 
 2700 Vanløse 

37 Aktivitetscenter 
Vesterbro 

 Lyrskovgade 10, st. 
 1758 København V 

38 Aktivitetshus Valdemars-
gade (Ældre Sagen City) 

 Valdemarsgade 8 
 1665 København V 

39 Enghave Kirke 
 Sønder Boulevard 120 
 1720 København V 

40 Klub- og Senior- 
afdelingen, Settlementet 
på Vesterbro 

 Dybbølsgade 41 
 1721 København V 

41 Kulturværkstedet Dagmar 
 Enghavevej 42, kld. 
 1711 København V 

42 SSB Senior Sport på 
Vesterbro 

 Idrætsfabrikken, 
Valdemarsgade 12 

 1665 København V 

43 Aktivitetscenter 
Randersgade 

 Randersgade 60, 2. sal 
 2100 København Ø 

44 Aktivitetscenter Østerbro 
 Helsingborggade 16, st. 
 2100 København Ø 

45 Nabo Østerbro 
Odensegade 

 Odensegade 6 
 2100 København Ø 

46 Seniorroning i 
Roklubben Skjold 
Strandvænget 51 

 2100 København Ø 

47 Nabo Østerbro 
Vibenshave 

 Nyborggade 9 
 2100 København Ø 

48 Rymarksvænges 
Pensionistklub 

 Rymarksvej 121, 1. sal 
 2900 Hellerup 

49 Seniorklubben 
 Deborah Centret, 

Bryggergade 1 
 2100 København Ø 

50 Ældre Sagen Østerbro 
 Bryggervangen 66, kld. 

2100 København Ø 

51 Aalholmhjemmet 
Aktivitets- og 
Demenscenter 

 Maribovej 41 
 2500 Valby 

52 Aktivitetscenter Huset 
 Agnes Henningsens Vej 4 
 2200 København N 

53 Aktivitets- og 
Demenscenter 
Fælledgården 

 Drejøgade 3 
 2100 København Ø 

54 Højdevang Sogn 
Aktivitets- og 
Demenscenter 

 Brydes Alle 30 
 2300 København S 

55 Pilehusets Aktivitetscenter 
 Bystævneparken 25 
 2700 Brønshøj 

56 Aktivitetscenter 
Solgaven Valby 

 Følager 15 
 2500 Valby 

-
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Københavns Kommune 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
Sjællandsgade 40 
2200 København N 

Telefon: 35 30 35 30 

E-mail: suf@kk.dk 

www.kk.dk 
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www.aktiv.kk.dk 
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