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Kom og vær med i fællesskabet i Aktivitetshuset  

Valdemarsgade 8 
1665 København V. 

Kontakt servicekontoret på 33 22 80 04 eller city@outlook.dk 

Gør en forskel – meld dig ind i Ældre Sagen og benyt vore tilbud 

og/eller meld dig som frivillig – der er brug for dig. 

Se mere på www.aeldresagen.dk 

Læs om lokalafdelingen Ældre Sagen København City på 
www.aeldresagen.dk/city 

Ud over alle aktiviteterne i Aktivitetshuset arrangerer Ældre Sagen 

København City også udflugter, rejser, foredrag m.m. 

København City 

 

http://www.aeldresagen.dk
http://www.aeldresagen.dk/city


Kom og besøg vores Søndags Café fra kl. 10.30 -14.00. 

Vi vil gerne byde indenfor til et par hyggelige timer, hvor der f.eks. 

vil være et lille foredrag, en event eller lignende. 

I stedet for Søndags Café er der én gang hver måned banko fra kl. 

13.00. 

Både Søndags Caféen og banko er for medlemmer og ikke-

medlemmer, så tag venner eller familie med. 

Der bliver udleveret et lille kort  med 10 felter, og når man har 10 

stempler, er den næste Søndags Café gratis. 

Pris for Søndags Café:  
75 kr. for både medlemmer og ikke-medlemmer inkl. frokost og kaf-
fe/kage.  
 
Pris for banko:  
Medlem: 45 kr. ved forhåndstilmelding. 55 kr. ved døren.  
Ikke-medlem: 55 kr. ved døren. 
 
Program for Søndags Café: 

Kl. 10.30 Velkomst. 

Kl. 10.45 -11.45 Foredrag eller event. 

Kl. 11.45 -12.30 Frokost. 

Kl. 12.30 -13.30 Aktivitet. 

Kl. 13.30 -14.00 Kaffe/kage. 

Tilmelding til Søndags Café senest torsdag på servicekontoret eller 

online. 

 

Tilmelding til banko senest onsdag på servicekontoret eller online. 

www.aeldresagen.dk/city 

Der er Banko i Valdemarsgade 8, 1. følgende søndage: 

 

 Den 13. januar. Dørene åbner kl. 13.00 

 

 Den 10. februar. Dørene åbner kl. 13.00 

 

 Den 10. marts. Dørene åbner kl. 13.00 

 

 Den 7. april. Dørene åbner kl. 13.00 

 

Tilmelding senest onsdag på servicekontoret eller online  
- ellers betaling i døren. 

 

www.aeldresagen.dk/city 

 

 

 

 



 
Den 24. marts er der Søndags Café i Valdemarsgade 8, 1. 
fra kl. 10.30-14.00 

Vær god ved dine fødder. 

Vi får besøg fra Indlægsklinikken, Vesterbrogade, hvor or-
topædskomageren afholder et foredrag om hælsporer, ned-
sunken forfod, diabetes, håndsyede sko m.v.  
Der vil være mulighed for spørgsmål efterfølgende.  
Hvis du har problemer, vil det være en rigtig god mulighed for 
at få analyseret behovet eller træffe aftale på klinikken.  
God rabat ydes.   

Tilmelding senest torsdag på servicekontoret eller online. 

www.aeldresagen.dk/city 

 

Den 31. marts er der Søndags Café i Valdemarsgade 8, 1. 
fra kl. 10.30-14.00 

Hallo piger, damer, tøser. 

Har i noget tøj der er "krympet" eller fejlkøb eller at klædeska-
bet trænger til en oprydning, så blænder vi op for nogle hyg-
gelige timer her i Søndags Cafeen. 

Vi bytter tøj, der naturligvis er rent og pænt og måske hatte, 
tasker, spændende ting, uden at få pengene op af lommen. 

Har man lyst til at gå catwalk, er man meget velkommen. 

Tilmelding senest torsdag på servicekontoret eller online. 

www.aeldresagen.dk/city 
 
Dette er sidste Søndags Café i foråret. 

 
Den 20. januar er der Søndags Café i Valdemarsgade 8, 1. 
fra kl. 10.30-14.00 

Søndags Caféen tilbyder hjælp til IT-problemer.  

Er du i tvivl om din Smartphone, PC, bærbar, eller står du for 
indkøb og ikke rigtig ved nok om det. Vi afholder en lille 
event, hvor kyndige IT-folk kan vejlede og fortælle om IT. 

Der er plads til spørgsmål og gode råd. 

Tilmelding senest torsdag på servicekontoret eller online. 

www.aeldresagen.dk/city 

 

 
 
Den 27. januar er der Søndags Café i Valdemarsgade 8, 1. 
fra kl. 10.30-14.00 

Hvad bringer 2019? 

Som medlem af Ældre Sagen, eller som kommende medlem, 
får du en orientering om, hvad vores hovedkontor gør for os.  

Din kontingent bliver brugt til at kæmpe for forbedring af for-
holdene som pensionist m.v., og der bliver landet over givet 
mange gode råd til medlemmerne. 

Ældre Sagen arbejder hver eneste dag på at forbedre forhol-
dene for medlemmerne. Kom og hør, hvad Ældre Sagen står 
for, og hvad der vil ske i fremtiden.  

Tilmelding senest torsdag på servicekontoret eller online. 

www.aeldresagen.dk/city 

  



 

Den 3. februar er der Søndags Café i Valdemarsgade 8, 1. 
fra kl. 10.30-14.00 

Kan du bruge en hjertestarter? 

Mange mærker sikkert usikkerheden ved tanken om brug af 
en hjertestarter. 

Røde Kors kommer og fortæller og giver gode råd. 

Kom og lær. 

Tilmelding senest torsdag på servicekontoret eller online. 

www.aeldresagen.dk/city 

 

 
Den 24. februar er der Søndags Café i Valdemarsgade 8, 
1. fra kl. 10.30-14.00 

Hvem bliver kattekonge og kattedronning? 

Vi slår katten af tønden.  
Der er ingen tvang med udklædning, men man må gerne, 
eller måske en sjov hat eller lignende.  
Bide til bolde. Hvem er god til det? 
Ellers ren hygge. 

Tilmelding senest torsdag på servicekontoret eller online. 

www.aeldresagen.dk/city 

 

Den 3. marts er der Søndags Café i Valdemarsgade 8, 1. fra 
kl. 10.30-14.00 

Endnu ikke programsat. Se på hjemmesiden eller kontakt 
servicekontoret. 

Tilmelding senest torsdag på servicekontoret eller online. 

www.aeldresDen 24. februar er der Søndags Café i Valde-
marsgade 8, 1. fra kl. 10.30-14.00 

 

 

 

 

 
Den 17. marts er der Søndags Café i Valdemarsgade 8, 1. fra 
kl. 10.30-14.00 

Thiele Optik, Vesterbrogade kommer på besøg.  
De vil give dig nogle gode råd om dit syn m.v., og der vil være 
mulighed for at spørge og få vejledning vedr. brillestel eller lig-
nende.  

Få testet dine øjne eller få gode råd.  
Gode rabatter. 

 

Tilmelding senest torsdag på servicekontoret eller online. 

www.aeldresagen.dk/city 

  


