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FOKUSAKTIVITETER

I projekt Borgerens Valg ønsker vi at øge kendskabet til 
foreninger og organisationer i Greve Kommune, som 
tilbyder aktiviteter for ældre borgere. Her har vi samlet 
oplysninger om udvalgte aktiviteter.

Seniorhøjskolen, Tune Borgerhus
Vær med til at bygge et kulturelt og socialt fællesskab op på vores 
nye Seniorhøjskole. Lyt til foredrag, diskuter indholdet og byg nye 
venskaber op. Oplev 8 spændende foredrag for 7 foredrags pris, 
tirsdage kl. 10.00 - 12.45 kr. Holdnr. 40986.
Du kan læse mere på: www.fof.dk/kogebugt
Tlf.: 56655322. Kontaktperson Annette i FOF Køge bugt.

KIF bordtennis
Alle seniorer over 60 år kan være med. Mødes til spil og socialt 
fællesskab, hver tirsdag og torsdag kl. 10-12 Karlslundehallen, 
3.sal (uden elevator). Spillet træner reaktionsevne og balance 
samt styrker musklerne.
Du kan læse mere på: http://www.kifbordtennis.dk/
Tlf.: 2283 0619. Kontaktperson Lene Wael Lwael@hotmail.com

Greve svømmehal - Vandgymnastik
Vandgymnastik er for voksne, der ønsker at forbedre konditionen 
samt styrke musklerne i mave, ryg, arme og ben. Undervisningen 
foregår alle hverdage på åbne hold. Du betaler kun indgang.
Du kan læse mere på: 
https://gsh.dk/gaester/aktiviteter#vandgymnastik-54

Seniormotion i Karlslundehuset – Træn dig glad
Tilbyder siddende eller stående motionsprogram med nem adgang 
for rollatorer og kørestole. Torsdage kl. 14 (dog ikke 1. torsdag i 
hver md.) Medbring håndklæde, skiftesko, væske og dit gode 
humør.
Tlf.: 6171 2688. Kontaktperson Kirsten Christiansen
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KOL koret –Greve Borgerhus
KOL koret i Greve er et samarbejde mellem Lungeforeningen, Den 
Musiske Skole i Greve (DMS) og Center for Sundhed & Pleje, og er 
et tilbud til borgere med en lungelidelse og deres pårørende.
Lungekoret har årligt ca. 30 aktiviteter – herunder prøver, 
koncerter og forskellige relevante ekskursioner. Koret øver hver 
anden fredag i ulige uger i Greve Borgerhus, Greveager 9, kl. 
13.00 - 15.00.
Du kan læse mere på: https://www.lunge.dk/lokal/greve-
lungekor
Tlf.: 4390 4256/2142 8536. Kontaktperson Carsten

Greve Strands Bridgeklub
Spiller i den kommende sæson om mandagen kl.18.20 i Greve 
Idrætscenter og spiller online om torsdagen kl. 13. Der tilbydes 
undervisning til nybegyndere. Klubben er medlem af Danmarks 
Bridge forbund. Der betales kontingent ved tilmelding.
Du kan læse mere på: http://www.bridge.dk/2220/
Tlf.: 2016 0877.

Hundige kirke 
Spisefællesskab i Café Ask, tilbydes til dig, der vil hygge dig med 
at spise sammen med andre. Afholdes én torsdag om måneden. 
Hovedret: 40 kr. Dessert: 20 kr. Kirken giver kaffe. 
Du kan læse mere på: www.hundigekirke.dk
Tlf.: Tilmelding på 2118 4321.

Fodbold for hjertet - Hundige boldklub
Fodbold For Hjertet er motionsfodbold med dokumenteret effekt 
for hjerte-kar-sygdomme, diabetes og andre livsstilssygdomme. I 
træningen er der fokus på opvarmning, sjove boldlege, småspil og 
ikke mindst fællesskabet. Alle er velkommen uanset alder, og alle 
kan være med – Bare kom som du er! Kvindeholdet træner 
mandag kl. 9.30-10.30 og mandeholdet onsdag kl. 11.45-13.00.
Du kan læse mere på: 
https://www.hundigeboldklub.dk/klubnyt/motion-for-60-
formiddag-for-kvinder-og-maend/
Tlf.: Kvinder 2480 9207/Mænd 2077 3633.
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