”
”

BESØG OS PÅ

Jeg kommer her for samværets skyld, og
fordi der foregår så mange spændende ting
hele tiden. SeniorCentretSct. Joseph er et
fantastisk sted med mange søde mennesker,
og det er dejligt, at der altid er nogen, der venter på en.
Ditte, medlem

ÅBNINGSTIDER

Mandag - torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.00
+ faste aktiviteter nogle
aftener og weekender

Medlemskontoret er åbent
mandag - fredag kl. 11.00-14.00

METTE TRUDSØ MEDIA · BW GRAFISK DESIGN · FOTOGRAF: HANNE LOOP

Som tidligere skolelærer er det efterhånden
mangeår siden, atjeg holdt op med at
undervise, men nu underviserjeg i engelsk
her på centret. Jeg bliver i godt humøraf det,
og det er morsomt og inspirerendeat snakke med eleverne.
Aage, frivillig

SeniorCentret Sct. Joseph
Griffenfeldsgade 44, 1. sal
2200 København N
Tlf.: 33 31 24 33
E-mail: kontor@seniorcentret.dk

ÅBENT HU
S
Hver den første
mandag
i måneden kl. 1
0-11.
Kom forbi og h
ør om alt det,
du kan blive en
del af
i SeniorCentre
t
Sct. Joseph.

SENIORCENTRET
SCT. JOSEPH

VORES HISTORIE

En lang tradition for nærvær og medmenneskelighed gør
SeniorCentret Sct. Joseph til et unikt indslag på Nørrebro.
Vores forening har eksisteret i
mere end 40 år og overlevet flere
navneskift og flytninger, inden vi i
2008 flyttede ind i den historiske
bygning i Griffenfeldsgade.
Bygningen rummede oprinde
ligt det højt respekterede Sankt
Josephs Hospital, der blev opført
i slutningen af 1800-tallet af den
katolske nonneorden Sankt Joseph
Søstrene. Mange københavnere,
herunder også en del af vores
medlemmer, er født på hospitalet,
der lukkede ved årtusindskiftet.

VORES AKTIVITETER
Vi lægger vægt på fællesskab, aktivitet og frivillighed,og
vores forening er åben for alle. Vi tilbyder blandt andet:
FITNESS OG HOLDMOTION • KREATIVE VÆRKSTEDER
• IT-CAFÉ • REJSER OG UDFLUGTER • FOREDRAG OG
UNDERVISNING • BILLARD • DANS OG BEVÆGELSE •
RÅDGIVNING • KULTUR OG OPLEVELSER • BANKO •
SANG OG MUSIK • MANDAGSCAFÉ • GYMNASTIK

På den baggrund er det naturligt
for os at videreføre stedets ånd og
oprindelige formål om at være et
sted for medmenneskelighed og
hjælp til borgerne i hverdagen.
Det gør vi ved at byde alle
seniorer, der har tid og lyst til
at være del af vores forening,
velkommen til at deltage i vores
samværog aktiviteter samt modtage juridisk og praktisk hjælp –
ligesom de selv kan hjælpe andre
ved at blive en af SeniorCentret
Sct. Josephs uundværlige frivillige.

VORES FACILITETER
Den smukke bygning i nygotisk stil udgør den perfekte ramme om vores
aktiviteter.Vi råder over en hel etage med køkken,spisestue, motionsrum, opholdsrum, kreative værkstederog kontorer – alle med store,
flotte vinduespartier, som gør rummene lyse og rare at opholde sig i.
Om sommeren kan vi nyde den skønne, grønne gårdhave, og hele
året rundt har vi adgang til Klærkesalen – den gamle hospitalskirke,
der nu bruges til møder, undervisning og fester. Klærkesalens store
lysekroner har givet inspirationen til SeniorCentret Sct. Josephs logo.

