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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. 

Greve Lokalhistoriske forening
Foreningen er for lokalhistorisk interesserede borgere i Greve 
kommune. Foreningens væsentligste aktivitet er at fremme 
lokalhistorien og vække interesse for områdets historie. 
Du kan læse mere på: www.greveshistorie.dk/

Mænds Mødesteder - Greve
Mænds Mødesteder er et fællesskab for mænd, hvor mænd kan 
mødes om meningsfulde aktiviteter i deres eget tempo og i 
selskab med andre mænd. 
Du kan læse mere på: www.mmdanmark.dk/greve/forside/
Tlf. 20 94 33 10.

Foreningen Valdemar – kulturhistorisk forening og forlag 
om Karlslunde og omegn 
Foreningen samler og udgiver historisk materiale om Karlslunde 
og omegn. Foreningen afholder forskellige arrangementer af 
lokalhistorisk interesse, fx foredrag, byvandringer og 
slægtsforskning. 
Du kan læse mere på: www.foreningen-valdemar.dk
Tlf. 25 14 44 87.

Sydkystens Slægtsforskerforening i Greve
Hos Sydkystens Slægtsforskerforening kan du møde andre 
slægtsforskere og udveksle erfaringer. Du kan fx høre foredrag, 
deltage i arbejdsgrupper, besøge aktiviteter og få hjælp til at tyde 
gotisk skrift i hyggeligt samvær med andre. 
Du kan læse mere på: www.sydslaegt.dk/
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Greve Kunst
Hos Greve Kunst samles personer om aktivt at dyrke deres 
kreative evner og i fællesskab udvikle forståelsen for kunst. 
Du kan læse mere på: www.grevekunst.dk/

Greve Museums Venner
Foreningen samler mennesker med interesse for det arbejde, der 
udføres på Greve Museum.  Foreningen støtter museet i dets 
funktion og placering i lokalsamfundet.
Du kan læse mere på: 
www.grevemuseum.dk/om-os/museets-venner/
Tlf. 56 87 18 54 eller tlf. 46 15 05 27.

Hjerteforeningens motionsklub
Motionsklubben tilbyder forskellige motionstilbud såsom 
svømning, badminton, gymnastik og styrketræning i Greve 
lokalområde.  Aktiviteterne er for alle medlemmer i 
Hjerteforeningen. 
Du kan læse mere på: 
https://lokal.hjerteforeningen.dk/grevemotion/
Tlf. 40 45 22 10.

Tune Rollatorklub
Rollatorklubben er et udendørs fællesskab, hvor ældre borgere 
kan komme hinanden ved. Rollatorklubben mødes ved Tune 
Bibliotek tirsdage kl. 10:00. 
Du kan læse mere på: www.tune-
if.dk/afdelinger/hovedforeningen/indhold/nyheder/rollatorklubben/
Tlf. 26 15 62 63.
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