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Jeg kunne, som vi plejer, starte ud med at forklare, hvad og 
hvor meget Kvartershuset gør og har af aktiviteter for de for-
skellige beboere i bydelen. Der er et væld af aktiviteter året 
rundt og noget for enhver smag. Det kan I læse meget mere 
om i bladet. Til gengæld vil jeg delagtiggøre alle i et udpluk 
af de mange aktiviteter og arrangementer vores brugere har 
haft glæde af i år.  

Vi startede året ud med et meget succesfuldt arrangement, 
hvor 72 brugere så et spændende foredrag med Allan Myli-
us og efterfølgende spiste en dejlig middag sammen. Mini-
legelandet var også velbesøgt – eksempelvis da 60 børn og 
voksne blev underholdt af Trylle Carsten, som tog dem med 
ind i sin magiske verden med hvide duer og kæmpe kaniner. 
Eller da 66 børn og voksne deltog i fastelavn i minilegelan-
det. Det var også en stor succes, da 74 brugere deltog i 
Kvartershusets påskefrokost, som i år blev holdt på Gerlev 
Kro. Igen i år deltog Kvartershuset i den landsdækkende be-
givenhed ”Danmark spiser sammen”, hvor 61 brugere spiste 
sammen og blev underholdt af orkesteret Savoy, der spillede 
Sinatra-hits i croonerstil, ny og gammel rock- og popmusik 
samt 80’er og 90’er dansehits. 41 børn og voksne var med 
Kvartershuset på aktivt sommerferieophold, hvor familierne 
blandt andet havde en hel dag med OL-lege og fik brændt 
energi af i Leos Legeland. Kvartershuset var også på som-
merophold ved Smålandshavet, hvor 23 brugere havde en 
skøn uge i hyggeligt selskab. Et andet succesfuldt arrange-
ment var ”Vi mindes Kim Larsen”, hvor 94 brugere spiste fro-
kost sammen og sang med, da Peter Philipsen spillede Kim 
Larsen sange i Kvartershuset. Dette er blot et lille udpluk af 
de mange aktiviteter og arrangementer, som Kvartershuset 
har holdt i år. Jeg kan kun sige, at jeg er stolt af at være for-
mand for et Kvartershus, der formår at tilbyde så mange for-
skellige aktiviteter og arrangementer, der alle har til formål at 
skabe fællesskab og højne livskvaliteten.

Derudover vil jeg kort berøre, hvad der på foreningssiden 
har fyldt meget. Kvartershuset har fået spørgsmål vedrøren-
de konstruktionen af huset, og hvad medlemskarréerne får 
ud af medlemsskabet. Helt præcist indbetaler medlemskar-
réerne 292.125 kr. pr. år til Kvartershuset. Til sammenligning 
betaler Kvartershuset hvert år 368.744 kr. inkl. forbrug i leje 
til karré 6. Hver af de 13 afdelinger kan frit benytte huset 
2 gange om året til beboermøder til en værdi af 950 kr. pr. 
gang (i alt 24.700 kr. for alle medlemskarréer). I 2018 er der 
indgået 31 kontrakter, hvor salen er udlejet til AKB beboere. 
Som medlem betaler man i weekenden 1.900 kr. for leje af 
salen. For ikke-medlemmer betales der 3.995 kr.

Til slut vil jeg blot sige god læselyst, og jeg håber at se jer i  
Kvartershuset.

Med venlig hilsen

Jytte Jensen

 Kære læser

Jytte Jensen 
Formand 
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...skal du vide, at i dette blad får du 
en oversigt over Kvartershusets akti-
viteter fra november 2019 til og med 
august 2020. 

Oversigten er ikke udtømmende. Vi 
tilføjer løbende nye aktiviteter. Hold 
derfor øje med vores hjemmeside,  
Facebook eller infoskærme.

Du kan tilmelde dig og betale i re-
ceptionen i stuen, som er åben 
hverdage kl. 10-13. Kommer du ef-
ter kl. 13, skal du finde en medar-
bejder i huset, der kan hjælpe dig. 
Du kan også tilmelde dig og beta-
le hjemmefra via vores hjemme-
side. Som udgangspunkt gælder 
det, at refundering ikke er muligt.  
 
Hvis du har yderligere spørgs-
mål eller behov for hjælp til tilmel-
ding, kan du ringe til os på tlf.: 71 
99 29 45 eller komme forbi huset i  
åbningstiden.

De fleste aktiviteter afhol-
des i Kvartershuset. Hvis det-
te ikke er tilfældet, vil det frem-
gå ved den pågældende aktivitet. 
 
Vi tager forbehold for trykfejl og  
ændringer. 

God læselyst!

Bemærk ændringer i programmet i 
sommerperioden 2020

Kvartershusets sommerprogram kø-
rer fra uge 26 til og med uge 32. Be-
mærk at Kvartershusets program ser 
anderledes ud i denne periode. Læs 
om sommerprogrammet på side 20.

Refundering

Et køb i Kvartershuset er bindende, 
og du kan som udgangspunkt ikke 
fortryde dit køb. Vi giver ikke penge 
retur. 

Vi planlægger som udgangspunkt ef-
ter tilmeldingerne, og vi laver aftaler 
med vores leverandører. Når aftaler 
med leverandørerne er indgået, har 
Kvartershuset en forpligtelse overfor 
dem. Man kan derfor som udgangs-
punkt ikke bytte til øvrige aktiviteter.

I madklubben kan du dog flytte din 
tilmelding til en anden dag, hvis du gi-
ver besked min. 14 dage før den dag, 
du skulle have spist i madklubben. 
Du kan også flytte hold i motionsklub-
ben, men udelukkende indenfor sam-
me sæson.

Er du i tvivl om reglerne for refunde-
ring, er du velkommen til at kontakte 
os på tlf.: 71 99 29 45.

Støtteforeningen

Vil du støtte op om Kvartershuset? 
 
Støtteforeningen er en selvstændig 
forening med egen økonomi, gene-
ralforsamling og valg af bestyrelse.

Kontingentet udgør 150 kr. om året 
pr. person og giver visse fordele.

Foreninger og organisationer kan 
også indmeldes. Det aftales individu-
elt, hvilket kontigent man som organi-
sation eller forening skal betale pr. år. 
    

Inden du læser videre...
Kontakt

Telefon 
71 99 29 45 

 
Hjemmeside  

www.kvartershuset.dk 

Facebook   
Kvartershuset Sydhavnen 

Åbningstider  
Mandag til torsdag kl. 10-17.30.   

Fredag kl. 10-16.30.

Adresser 
Kvartershuset: Anker Jørgensens Plads 3,  

2450 København SV.

Kvartershytten: P. Knudsens Gade 39A,  
2450 København SV.
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Jul på Dyrehavsbakken 
og frokost

Fredag d. 29. november kl. 10-16. 
Pris: 150 kr. inkl. transport og  
frokost ekskl. drikkevarer.

Frokost og julesang  
med Nikolaj Skaaning

Fredag d. 6. december kl. 11.30-14. 
Pris: 75 kr. inkl. smørrebrød og kage 
ekskl. drikkevarer. 
 
Vi får igen besøg af en af vores favo-
ritter. Denne dag skal vi synge jule-
sange med Nikolaj Skaaning og spise 
smørrebrød sammen. Vi byder også 
på et stykke kage.

Julebanko

Torsdag d. 19. december kl. 18.30-
22. Pris: 10 kr. for entré inkl. æble-
skiver og gløgg/saft. 
1 plade: 10 kr.

Glæd jer til at opleve dette års ju-
lebanko i Kvartershuset. Igen i år 
har vi masser af dejlige gaver fra 
lokale erhvervsdrivende. Vi sælger 
indgangsbilletter på forhånd til dem, 
der vil være sikre på at få en plads. 
Billetter vil dog stadig blive solgt ved 
indgangen, så længe der er ledige 
pladser. Vi spiller 10 gavespil med 
gaver på alle rækker.

Juleaften

Tirsdag d. 24. december kl. 17.30-
22.30. Pris: 50 kr. for voksne inkl. 
middag og drikkevarer (til middagen) 
og julegodter.

Alle skal medbringe en gave til en 
værdi af 20 kr. 

Vi holder jul i Kvartershuset, hvor 
alle er velkomne. Ingen skal ufrivilligt 
sidde alene denne aften. Vi mødes i 
Kvartershuset kl. 17.30. Vi spiser en 
traditionel julemiddag, hygger med 
julesange, pakkeleg og rigeligt med 
julegodter.

Der er mulighed for kørsel i 2450  
København SV for dårligt gående.

Julefrokost

Fredag d. 27. december kl. 12-
17. Pris: 100 kr. ekskl. drikke-
varer.

Alle skal medbringe en gave til 
en værdi af 20 kr.

Vi runder året af med den store 
traditionelle julefrokost i Kvar-
tershuset. Det er altid en skøn 
begivenhed, hvor vi spiser dej-
lig mad sammen og hygger os i  
hinandens selskab.

Vi mødes på Anker Jørgensens 
Plads (2450 København SV) og kø-
rer sammen til Bakken. Vi skal ud 
og se hvordan man juler på bakken, 
og derefter spiser vi frokost sam-
men.

Nytårsaften

Tirsdag 31. december kl. 17.45-01. 
Pris: 450 kr. inkl. middag, drikke-
varer (til middagen) samt kaffe, lidt 
sødt og live-musik.

Program: Kl. 17.45-18.30: Velkomst-
drinks og snacks samt Dronningens 
nytårstale. Kl. 18.30: Vi sætter os til 
bords. Efter middagen er der mulig-
hed for en svingom indtil midnat, hvor 
vi skåler og ser fyrværkeri fra 3. sal.  
 
Der er mulighed for kørsel i 2450 
København SV for dårligt gående.

Julen 2019...

6



K VA R T E R S H U S B L A D E T  - VOL. 2 2019 7

Jazz og andesteg

Søndag d. 10. november 2019 kl. 18-22. 
Pris: 150 kr. inkl. middag ekskl. drikkevarer.

Lækker andesteg samt æblekage til sprøde jazztoner i 
Kvartershuset. Vi steger ænderne og har inviteret et skønt 
jazzorkester, som både sætter den musikalske ramme 
om middagen og spiller op til dans senere på aftenen.

Arrangementer og ture
Tur til Amager Ressourcecenter  
/ Amager Bakke og frokost

Fredag d. 15. november 2019 kl. 10-16. 
Pris: 100 kr. inkl. transport, entré og frokost  
ekskl. drikkevarer.

Vi mødes på Anker Jørgensens Plads (2450 København 
SV) og herefter kører vi til Amager ressourcenter - stedet 
hvor dit affald bliver lavet til din fjernvarme. Du vil også 
kunne se Amager Bakke - bakken hvor du kan stå på ski, 
selvom det er sommer. Vi spiser frokost sammen og ny-
der hinandens selskab.

Brunch og tur til Vester Fængsel

Fredag d. 10. januar 2020 kl. 10-16. 
Pris: 100 kr. inkl. brunch (ekskl. drikkevarer), transport 
og rundvisning.

Vi spiser brunch i Kvartershuset, og efterfølgende bliver 
vi kørt til Vester Fængsel, hvor vi får en spændende rund-
visning i udstillingen, der sætter ord og perspektiv på livet 
som fængelsesbetjent og indsat gennem fængslets akti-
ve periode fra 1853 til 2006.

Brunch og tur til Skomuseet

Fredag d. 24. januar 2020 kl. 10-16. 
Pris: 100 kr. inkl. brunch (ekskl. drikkevarer), transport 
og rundvisning.

Vi spiser brunch i Kvartershuset, og efterfølgende bliver vi 
kørt til Skomuseet, hvor vi får en rundvisning. På Skomu-
seet skal vi blandt andet opleve afsnittet om ortopædisk 
skomageri, hvor de fleste håndsyede sko fremstilles i dag.

Brunch og tur til Politigården

Fredag d. 7. februar 2020 kl. 10-16. 
Pris: 100 kr. inkl. brunch (ekskl. drikkevarer), transport 
og rundvisning.

Vi spiser brunch i Kvartershuset, og efterfølgende bliver vi 
kørt til Politigården, hvor vi får en rundvisning. En spæn-
dende tur i godt selskab.

Besøg hos Frellsen Chokolade og frokost

Torsdag d. 5. marts 2020 kl. 10-16. 
Pris: 100 kr. inkl. transport, entré og frokost  
ekskl. drikkevarer.

Vi mødes på Anker Jørgensens Plads (2450 København SV) og kører til Frellsen Chokoladefabrik. Her skal vi følge 
fremstillingen af chokolade, og opleve hvordan den pyntes og pakkes. Du kan også blive chokolademester på din egen 
flødebolle, som du kan tage med hjem. Vi spiser frokost sammen og nyder hinandens selskab.

Fredag d. 20. marts 2020 kl. 10.30-14. 
Pris: 100 kr. inkl. brunch (ekskl. drikkevarer) og 
underholdning.

Vi spiser brunch i Kvartershuset og kl. 11.30 er der 
live-underholdning med John Mogensen sange. 

Forsangeren har både John Mogensens look, 
stemme og karisma, og hvis man har lyst, kan man 
synge med på sange som ”fut i fejemøget” og ”no-
get galt i Danmark”.

Det bliver et hyggeligt arrangement med masser af 
god musik.

Brunch og John Mogensen sange

Brunch og foredrag med Lone Hertz

Fredag d. 14. februar 2020 kl. 10-14.30. 
Pris: 100 kr. inkl. brunch (ekskl. drikkevarer) og foredrag.

Vi spiser brunch i Kvartershuset kl. 10.30 og kl. 12-14.30 
fortæller den folkekære skuespiller Lone Hertz om sit liv. 
Lone Hertz er især kendt for rollen som Frk. Nitouche og 
den smukke Frk. Klärchen i filmen ”Sommer i Tyrol”. 
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Fredag d. 27. marts 2020 kl. 10.30-14. 
Pris: 50 kr. inkl. brunch ekskl. drikkevarer.

Vi spiser brunch i Kvartershuset, og synger fællessang 
sammen med Sydhavnens kor. Det bliver et hyggeligt ar-
rangement i godt selskab.

Brunch og fællessang Påskefrokost på Gerlev Kro

Fredag d. 3. april 2020 kl. 11-18. 
Pris: 200 kr. inkl. transport og frokost ekskl. drikkevarer.

Vi mødes på Anker Jørgensens Plads (2450 København 
SV) og kører sammen mod Frederikssund og den helt 
store påskefrokost på Gerlev Kro. Efter frokosten er der 
rig mulighed for en svingom.

Cirkusrevy og spisning

Onsdag d. 13. maj 2020 kl. 16.30-22.30. 
Pris: 450 kr. inkl. transport, middag (ekskl. drikkevarer) og entré.

Vi kører sammen fra Anker Jørgensens Plads (2450 København SV) og spiser på Bakken, inden vi ser 
årets Cirkusrevy. Der vil være tid til at gå en tur og nyde Bakkens mange tilbud. I år fejrer Ulf Pilgaard sin 
40. sæson i Cirkusrevyen. Det bliver samtidig hans sidste sæson, og det bliver derfor et stort år med fejring 
af Ulf Pilgaards jubilæum og afslutning.

Fo
to

: H
en

rik
 P

et
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Danmark spiser sammen

Fredag d. 24. april 2020 kl. 18-21. 
Pris: 50 kr. for en 2-retters menu 
ekskl. drikkevarer.

Vi glæder os til at byde jer indenfor 
til en af Kvartershusets hyggelige-

ste ”nye” tradtioner, hvor vi spiser 
sammen i forbindelse med det lands-
dækkende initiativ ”Danmark spiser 
sammen”. Det bliver en hyggelig af-
ten med god mad, live-musik og godt 
selskab.



K VA R T E R S H U S B L A D E T  - VOL. 2 2019 9

Pinsefrokost

Torsdag d. 28. maj 2020 kl. 12-16. 
Pris: 150 kr. inkl. frokost ekskl. drikke-
varer.

Kom til pinsefrokost i Kvartershuset, hvor 
vi får god mad, godt selskab og skøn un-
derholdning i form af live-musik.

Sejltur på Bagsværd Sø  
og frokost

Fredag d. 12. juni 2020 kl. 10-16. 
Pris: 100 kr. inkl. transport, sejltur og 
frokost ekskl. drikkevarer.

Kom med på sejltur på Bagsværd 
Sø, hvor vi tager med en af de gam-
le træbåde og kommer på opdagelse 
på den smukke Mølleå. 

Grønnegårdsteatret

Onsdag d. 5. august 2020 kl. 16.30-23. 
Pris: 370 kr. inkl. transport, entré og 
aftensmad ekskl. drikkevarer.

Vi mødes på Anker Jørgensens Plads 
(2450 København SV) og kører til  
Grønnegårdsteatret. Vi spiser aftensmad 
sammen i den smukke gårdhave. Fore-
stillingen spilles under åben himmel så 
tag tøj med efter vejret. 

Kontakt Kvartershuset for at få oplysnin-
ger om forestillingen.

Tur til Gavnø Slot og frokost

Fredag d. 15. maj 2020 kl. 10-16. 
Pris: 100 kr. inkl. transport, entré og 
frokost ekskl. drikkevarer.

Vi mødes på Anker Jørgensens 
Plads (2450 København SV) og kø-
rer sammen til Gavnø Slot, hvor vi 
skal på havevandring i den smukke 
slotspark. Vi spiser frokost sammen 
og nyder hinandens selskab.

Nyborg Voldspil

Fredag d. 17. juli 2020 kl. 16-23. 
Pris: 460 kr. inkl. transport, entré og 
middag ekskl. drikkevarer.

Vi mødes på Anker Jørgensens 
Plads (2450 København SV) og kø-
rer sammen til Danmarks ældste fri-
luftsteater ”Nyborg Voldspil”. Vi skal 
opleve forestillingen ”Cyrano” - en 
kærlighedshistorie om den sarte Ro-
xane og den stærke Cyrano. Vi spi-
ser middag sammen og nyder hinan-
dens selskab. Forestillingen spilles 
under åben himmel så tag tøj med 
efter vejret. 

9
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Minilegeland

I minilegelandet er der forskellige hoppeborge, en stor trampolin og et legehjør-
ne med tumlemøbler, lille rutschebane og legetøj.

Åbningstider: 
1. oktober 2019 - 29. marts 2020:  
Lørdag og søndag kl. 10-14.

Pris pr. person: 
Lørdag/søndag: 30 kr. 
Børn under 1 år: gratis. 
Både børn og voksne betaler entré.  
Fri kaffe/te/kakao.

Du kan købe din billet hjemmefra via www.kvartershuset.dk og undgå  
ventetid ved indgangen.

OBS: 
Børn har kun adgang ifølge med en voksen. Man er selv ansvarlig for at holde 
øje med sit barn.

Sørens safarishow i minilegelandet

Søndag d. 24. november 2019 kl. 12.30. 
(Minilegelandet er åbent fra kl. 10). 

Pris: 30 kr. 
Børn under 1 år: gratis. 

Både børn og voksne betaler entré. 
Fri kaffe/te/kakao.

Aldersgruppe 0-11 år. 
Arrangementet er støttet af Kgs. Enghave Lokaludvalg.

Rango er den frække abe, som alle børn elsker. Den dovne tiger Troels Triger 
fortæller og synger om dengang, han endnu ikke var en tam tiger. Søren Brynjolf 

er artisten, der får masser af hjælp fra børnene. Forestillingen er for fuld musik, 
sang og rytmer. Minilegelandet er åbent fra kl. 10, men hoppeborgene slukkes 

imens der optrædes. 

Sodavandsdiskotek

Lørdag d. 30. november 2019 kl. 19-21 (tilmeldingsfrist d. 23. november 2019). 
Lørdag d. 25. januar 2020 kl. 19-21 (tilmeldingsfrist d. 18. januar 2020). 
Lørdag d. 25. april 2020 kl. 19-21 (tilmeldingsfrist d. 18. april 2020). 
Lørdag d. 30. maj 2020 kl. 19-21 (tilmeldingsfrist d. 23. maj 2020).

Pris: 30 kr. (det er muligt at købe drikkevarer og snacks). 
Aldersgruppe: 9-14 år. 
Arrangementet er kun for beboere i medlemskarréerne.

Kom til fest når Kvartershuset holder sodavandsdiskotek for børn og unge. I 
kan dele aftenen med en ven eller veninde og danne nye fællesskaber på kryds 
og tværs. Det vil være muligt at få danset og være med til sjove aktiviteter som 
stop-dans og limbo.

OBS:  
Festen foregår uden forældre, men der vil være voksne til stede, der har  
ansvaret.

Børneaktiviteter

10
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Juletræsfest og klippe-klistre-hygge

Søndag d. 8. december 2019 kl. 10-14 (tilmeldingsfrist 5. december 2019). 
Pris: 30 kr. 

Børn under 1 år: gratis. 
Både børn og voksne betaler entré. 

Fri kaffe/te/kakao.

Vi holder juletræsfest i Kvartershuset. Vi pynter op til julehygge og serverer 
lune æbleskiver. Det bliver en dag fyldt med julesjov, leg og selvfølgelig dans 

om juletræet. Hvem ved - måske har julemanden tid til at komme forbi?

Minilegeland med legetøjsmarked

Lørdag d. 11. januar 2020 kl. 10-14. 
Pris: 30 kr. 
Børn under 1 år: gratis. 
Både børn og voksne betaler entré. 
Fri kaffe/te/kakao.

Tag dit overskydende legetøj med og tag noget andet med hjem. Det resteren-
de legetøj vil blive givet videre til Mødrehjælpen. Der er gratis popcorn til alle, 
der medbringer legetøj. Vi tænder selvfølgelig også hoppeborgene.

Jungle Jim i minilegelandet

Søndag d. 26. januar 2020 kl. 13. 
(Minilegelandet er åbent fra kl. 10). 

Pris: 30 kr. 
Børn under 1 år: gratis. 

Både børn og voksne betaler entré. 
Fri kaffe/te/kakao.

Vi får besøg af Jungle Jim, der tryller med frøer og edderkopper, jonglerer 
med knogler og underholder alle aldersgrupper. Minilegelandet er åbent fra 

kl. 10, men hoppeborgene slukkes imens der optrædes.

Ansigtsmaling i minilegelandet

Lørdag d. 8. februar 2020 kl. 10-14. 
Pris: 30 kr. 
Børn under 1 år: gratis. 
Både børn og voksne betaler entré. 
Fri kaffe/te/kakao.

Kom i minilegeland og bliv malet i ansigtet.  
Det koster ikke ekstra.

Fastelavn i minilegeland

Søndag d. 23. februar 2020 kl. 10-14. 
Pris: 30 kr. 

Børn under 1 år: gratis. 
Både børn og voksne betaler entré. 

Fri kaffe/te/kakao.

Traditionen tro fejrer vi fastelavn, hvor vi slår katten af tønden. Kom gerne 
i din yndlingsudklædning og vær med til en festlig dag.

Minilegeland med ballondyr

Søndag d. 29. marts kl. 10-14. 
Pris: 30 kr. 
Børn under 1 år: gratis. 
Både børn og voksne betaler entré. 
Fri kaffe/te/kakao.

Vi starter dagen med fri leg i hoppeborgene. 
Kl. 13 kan du få lavet et ballondyr, som du kan tage med hjem. 11
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FIFA turnering

Lørdag d. 9. maj 2020 kl. 15-20 (tilmeldingsfrist d. 25. april 2020) 
Søndag d. 10. maj 2020 kl. 15-20 (tilmeldingsfrist d. 25. april 2020)

Pris: 50 kr. (det er muligt at købe mad og drikkevarer). 
Aldersgruppe: 9-16 år. 
Arrangementet er kun for beboere i medlemskarréerne.

Kom til Kvartershusets FIFA turnering, hvor du kan være med, uanset om du er 
rutineret eller aldrig har prøvet det før. Vi hygger os, spiller mod hinanden og 
lærer hinanden at kende på kryds og tværs.

Udendørsspil og snobrød i Kvartershytten

Lørdag d. 18. juli 2020 kl. 10-14 (tilmeldingsfrist d. 15. juli 2020). 
Pris: 10 kr.  

Børn under 1 år: gratis. 
Både børn og voksne betaler entré.

Vi inviterer børn og barnlige sjæle til sommerdag i Kvartershytten. Vi 
spiller udendørsspil og laver snobrød over bål, hvis vejret tillader det.

Skattejagt i Sydhavnen

Lørdag d. 25. juli 2020 kl. 11-13 (tilmeldingsfrist d. 18. juli 2020). 
Pris: 30 kr.  
Børn under 1 år: gratis. 
Voksne betaler ikke entré. 
Aldersgruppe: 4-9 år.

Tag med på en sjov og spændende skattejagt for børn. Børnene kommer 
på en rejse gennem Sydhavnen og skal løse gåder på vejen. Hvad mon 
der gemmer sig i skatten? Vi mødes på Anker Jørgensens Plads (2450 
København SV) kl. 11.

OBS: 
Alle børn skal være ifølge med en voksen.

12
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Mandag-torsdag kl. 10-16.  
Fredag kl. 10-14. 

Du kan mødes med dit motions-
hold, strikkeklubben eller benyt-
te dig af vores gratis wi-fi, når du 
skriver opgave. Du får billig kaffe 
- til gengæld skal du selv skæn-
ke og rydde koppen af bordet igen. 
 
Smørrebrød kan forudbestilles på 
tavlen i gangen. Vi kan ikke garante-
re, at vi altid har mulighed for at smø-
re efter behov.

Der er friskbagt kage og kaffe/te til 5 
kr. pr. kop/stk. 

Torsdag kl. 13. 
Pris: 100 kr. for en sæson.  
eller 10 kr. for en gæstebillet. 
Pris for de første seks plader:  
50 kr. 
Derefter 5 kr. pr. plade.  
Pris for mellemspil: 30 kr.  
Pris for ekstraspil: 5 kr. pr. plade. 
 
Vi spiller 10 spil, 1 mellemspil og til 
slut 2 ekstra spil. 
 
Vi åbner dørene kl. 11.30, hvor du 
kan komme og spise smørrebrød til 
12 kr. pr. stk.

Tilmelding er ikke nødvendigt.

Periode 1. sæson 2020: 
Uge 2 - uge 25.

Mandag og onsdag kl. 12.30. 
Pris for 2-retters menu: 45 kr. 
Pris for hovedret med hjem: 30 kr.

Vi holder madklub i Kvartershuset, 
hvor der mandag og onsdag kl. 12.30 
serveres en lækker 2-retters menu. 
Madklubben er en fin mulighed for 
skønt selskab - og et godt hjemmela-
vet måltid mad.

Hvis man vil være sikker på, at kun-
ne spise med, skal tilmelding ske to 
hverdage før spisning. 

Madklub mandag: 
Tilmeldingsfrist torsdag kl. 14.  
Madklub onsdag: 
Tilmeldingsfrist mandag kl. 14.

Aktiviteter

Banko Brugercafé Madklubben 

Kreaværksted

Tirsdag kl. 11-14. 
 
Kom forbi Kvartershusets hyggelige 
kreaværksted.

Vi laver mange former for hånd-
værk, og du kan selv tage materia-
ler med eller købe vores materialer. 
 
Ring til os på telefon: 71 99 29 45 el-
ler kom forbi og snak med os om, hvil-
ke materialer vi har til rådighed, som 
du kan købe.

Tilmelding er ikke nødvendigt.  

Seniorklubben 

I seniorklubben er der kage og kaffe/
te  til  5 kr.  pr.  kop/stk. mandag-tors-
dag kl. 10-16 og fredag kl. 10-14. 
 
Tilmelding er ikke nødvendigt.

Håndarbejds- og strikkeklub-
ben

Tirsdag kl. 10-14. 
I brugercaféen kan der købes kaffe/
te og kage til 5 kr. pr. kop/stk.

I håndarbejds- og strikkeklubben la-
ver vi alle slags håndarbejder samti-
dig med, at vi hygger os. Medbring dit 
eget strikketøj, hæklerier eller bare 
kom til hyggesnak.

Tilmelding er ikke nødvendigt.

Influenzavaccinationer

Vi har influenzavaccinationer i Kvar-
tershuset på følgende datoer:

Fredag d. 15. november kl. 14-15. 
Fredag d. 22. november kl. 10.30-
11.30.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du 
bliver vaccineret hvis du:     

Er 65 år eller derover, har en kronisk 
sygdom, er svært overvægtig med 
BMI over 40 eller er gravid og mere 
end 12 uger henne. Tilhører du en af 
de ovennævnte grupper, eller er du 
førtidspensionist, kan du få vaccina-
tionen gratis. 

Tilmelding er ikke nødvendigt.
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Fredag kl. 10-12. 
Pris: 265 kr. for en sæson.

Vi er et kor på cirka 20 medlemmer i aldersgruppen  
58-90 år.

Vi synger primært på dansk. Gamle og nye sange, 
årstidens sange, sange om kærlighed og fred, let-
tere klassisk, Benny Andersens sange – og selv-
følgelig er sangene fra arbejdersangbogen også 
på repertoiret. Vi synger både en- og flerstemmigt. 
Mænd er især velkomne, eftersom vi pt. ikke er mange 
af hankøn.

Korleder: Rikke, som kan kontaktes på telefon 60 88 47 
94, hvis der er yderligere spørgsmål.

Vi øver en dag om måneden i Verdis Have.

Periode 1. sæson 2020: 
Uge 2 - uge 25.

Sydhavnens kor

Nyhed: Brunch

Fredag kl. 10-11.30. 
Pris: 50 kr. ekskl. drikkevarer.

Kom til brunch i Kvartershuset hvor vi spiser sam-
men og nyder hinandens selskab. Hvis du skal være 
sikker på at få en plads, skal du bestille og betale 
senest onsdag kl. 14.

Brunchen er ofte efterfulgt af en tur eller et arrange-
ment. Hvis du både ønsker at deltage i brunch og 
efterfølgende tur/arrangement, skal du oplyse det, 
når du bestiller i receptionen eller finde turen/arran-
gemenet via vores hjemmeside, hvor du kan tilmel-
de dig og betale. Pris for brunch og tur/arrangement 
er 100 kr.

Du kan blandt andet læse om turene/arrangemen-
terne i forbindelse med brunch på side 7 og 8. De 
arrangementer, der er i forbindelse med brunch, er 
navngivet ”brunch og navn på tur/arrangement”. 

Periode 1. sæson 2020:  
Uge 2 - uge 13.

Torsdag kl. 13-15.

Kom forbi vores malerværksted i Kvartershuset, hvor 
du kan male i selskab med andre.

Du kan selv tage materialer med eller købe vores mate-
rialer. Ring til os på telefon: 71 99 29 45 eller kom forbi 
og snak med os om hvilke materialer vi har til rådighed, 
som du kan købe.

Tilmelding er ikke nødvendigt.

Nyhed: Malerværksted
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Mandag-torsdag kl. 10-17. 
Fredag kl. 10-16.

I Kvartershusets IT-café kan du få hjælp, hvis du har 
svært ved at bruge en computer eller har konkrete 
udfordringer på computeren eller på din mobiltele-
fon. Du kan også blot komme forbi, hvis du har be-
hov for at låne en computer.

Vi har fast bemanding i IT-caféen mandag til torsdag 
kl. 10-12, så skal du have hjælp, må du gerne kom-
me i dette tidsrum. Kommer du i den øvrige åbnings-
tid, skal du finde en medarbejder i huset, der kan 
hjælpe dig. Vi hjælper i det omfang, det er muligt.

Tilmelding er ikke nødvendigt.

IT-caféen er støttet af Velux Fonden.

IT-café

Motion
Hold: 

Mandag kl. 10.30-12 med Hanne. 

Mandag kl. 18-20 med Lotte og Susanne (Kvinder 40+).

Tirsdag kl. 9-10.30 med Svend-Åge. 

Tirsdag kl. 10.30-12 med Svend-Åge. 

Tirsdag kl. 12-14 med Annette (Mødrehjælpen). 

Tirsdag kl. 16.30-18.30 med Anni. 

Onsdag kl. 9-10.30 med Joan. 

Onsdag kl. 10.30-12 med Joan. 

Onsdag kl. 12.00-13.30 med Joan. 

Onsdag kl. 18-20 med Lotte og Susanne (Kvinder 40+). 

Torsdag kl. 10.30-12 med Svend-Åge. 

Torsdag kl. 12.30-14 med Svend-Åge. 

Fredag kl. 9.30-11 med Hanne. 
 

Motionsklubben 
 
Periode 1. sæson 2020:  
Uge 2 - uge 25. 
 
OBS: Start- og slutdato kan variere. Spørg altid din 
instruktør. 
 
Pris for en sæson: 
Normalpris: 450 kr. 
Medlemspris: 300 kr. 
Ekstra hold: 150 kr.

Vær med på et eller flere af vores motionshold, 
hvor der trænes sammen på vores mange maski-
ner. Der vil altid være mindst én instruktør til stede 
i motionsrummet, som hjælper dig i gang og står til 
rådighed. Man mødes med de samme mennesker 
hver uge - samme tid - så du får ikke kun trænet 
kroppen, du får også et fællesskab med resten af 
holdet. De fleste mødes til en kop kaffe/te bagefter. 
 
OBS: Husk indendørssko. Max belastning på ma-
skinerne er 130 kg. Der er mulighed for bad, men 
du skal selv medbringe håndklæde, sæbe - og hvad 
du ellers har brug for. Du er altid velkommen til at 
komme forbi i Kvartershusets åbningstid og se hvil-
ke maskiner, der er til rådighed i motionsrummet.
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Massage i Helsebiksen 
Mandag og onsdag kl. 10-15.

Pris: 
½ time: 150 kr. 
1 time: 300 kr.   
 
Prisliste for medlemmer:  
Kvartalsabonnement: 1000 kr. 
Månedsabonnement: 380 kr. 
Enkelttur: 100 kr. 
Klippekort 22 x træning (skal bru-
ges indenfor 6 mdr.): 1000 kr.

Prisliste for ikke-medlemmer: 
Kvartalsabonnement: 1500 kr. 
Månedsabonnement: 550 kr.

 Sommertilbud:
Fra 15. juni til 15. august til-
byder vi 10-turskort til 250 kr. 
Klippene  skal bruges i perioden. 

Helsebiksen
      Vil du ligge dig i bedre form? Så 
kan du gøre det på vores Helse-
brikse i Kvartershusets Helsebiks. 
Maskinerne styrker led og muskler 
og gør dig mere smidig. Her kan 
du ligge med din yndlingsmusik i 
ørerne eller en god lydbog, imens 
maskinerne gør arbejdet for dig.

Du kan få en gratis prøvetur, hvor 
samtlige muskelgrupper bliver træ-
net igennem på 45 min.

Tider 
Mandag kl. 9-15. 
Tirsdag  kl. 9-14 +17-19 (efter 
aftale). 
Onsdag  kl. 9-15 
Torsdag kl. 9-14 + 17-19 (efter 
aftale). 
Fredag kl. 9-14.’ 

Telefontid i Helsebiksen 
Mandag-fredag kl. 10-12.

Tlf.: 20 60 38 59. 
 
Bestilling af tider udenfor åbnings-
tiden kan ske ved aftale med 
Helsebiksens personale.

Vandgymnastik

Onsdag kl. 8-9. Hvis du vil køres 
derud, skal du møde kl. 7.15 ved 
flaskecontaineren på Wagnersvej.

Fredag kl. 12.30-13.30. Hvis du 
vil køres derud, skal du møde kl. 
11.45 foran Kvartershuset på An-
ker Jørgensens Plads.

Pris: 265 kr. for en sæson.

Sted: Amager Hospital, Hans Bog-
binders Allé 3, Indgang 17, 2300 
København S (Skt. Elisabeth).

Instruktør: 
Onsdag: Per. 
Fredag: Annette.

På dette hold dyrker vi vandgym-
nastik og hygger os sammen. Du 
får både motion og godt selskab.

Periode 1. sæson 2020:  
Uge 2 - uge 16.

OBS: Hvis du selv tager derud, 
skal du komme 20 min. før for at 
kunne nå at klæde om.

Tai chi og qigong

Tirsdag kl. 10-11.30. 
Pris: 265 kr. for en sæson.

Tai chi og qigong forbedrer kreds-
løbet og styrker nervesystemet 
og immunforsvaret. Tai chi og 
qigong forøger det frie flow af 
energi i dit legeme – og balan-
cen mellem de fysiske, emotio-
nelle, mentale og spirituelle ele-
menter i dig bliver harmoniske. 

Udover øvelserne hygger vi os og 
har det sjovt. Du behøver ikke at 
have prøvet det før - alle er vel-
komne. Husk passende påklæd-
ning og indendørssko. 
 
Instruktør: Flemming. 
 
Periode 1. sæson 2020: 
Uge 2 - uge 25.
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Gymnastik

Mandag:  
Hold 1: kl. 9.30-11.15. 
Hold 2: kl. 11.15-13.  
Pris: 265 kr. for en sæson. 
 
På dette hold skal man ikke være gymnast for at deltage. Man skal bare have lyst 
til at røre sig og møde nye mennesker. 

Her får du ikke blot mulighed for at forbedre din ydeevne, men du får også mulighed 
for socialt samvær. Husk passende påklædning og indendørssko.

Hold 1:  
Instruktør: Anne.

Hold 2:  
(Hovedsagligt for folk med  
funktionsnedsættelse)  
Instruktør: Karen.

Periode 1. sæson 2020: 
Uge 2 - uge 25.

Mandegymnastik

Mandag kl. 17-19. 
Pris: 265 kr. for en sæson.

På mandegymnastikholdet dyrkes der traditionel gymnastik, hvor hele kroppen bliver bevæget.

Øvelserne er simple, og alle kan være med i deres eget tempo. På holdet dyrkes der gymnastik 
for at få lidt motion og for at have det sjovt sammen. 
 
Instruktør: Per. 
  
Periode 1. sæson 2020: 
Uge 2 - uge 25.

Stolegymnastik

Onsdag kl. 11-12.30. 
Pris: 200 kr. for en sæson.

Sted: Engholmen syd, Engholmen 20, 2450 København SV.

Rører du dig for lidt, og mangler du energi? Eller har du bare lyst til en aktiv 
formiddag? Så bør du melde dig til Kvartershusets stolegymnastik, hvor du 
får mulighed for at rette op på din krop. 

Man skal ikke være nogen gymnast for at deltage, man skal blot have lyst 
til at røre sig lidt og møde nye mennesker. Husk passende påklædning og 
indendørssko.

Instruktør: Karen.

Periode 1. sæson 2020: 
Uge 2 - uge 25.

17
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På ferie med 
Kvartershuset

18

Kvartershuset kan tilbyde et ophold på Bungalow Bo-

ston Puerto Rico på Gran Canaria i 14 dage. Puerto 

Rico har et solsikkert klima og Sydvestkysten har i mere 

end 30 år gjort Puerto Rico til et populært rejsemål. 

Her nyder mange danskere solen og den blå himmel. 

Byen byder på restauranter, barer, basarer og småbu-

tikker. En populær aftenforlystelse er at slå sig ned i den 

skønne lystbådehavn for at se på bådene.

Bungalow Boston har fælles swimmingpool og solterras-

se. Ejendommen ligger 10 minutters gang fra stranden. 

Samtlige lejligheder er i 2 etager. De har sofa og flad-

skærms-TV og te-køkken med mikrobølgeovn og køle-

skab. Der ligger et butikscenter med barer, restauranter 

og supermarked 2 minutters gågang fra lejligheden.

Rejseleder Karen vil, hvis deltagerne ønsker det, etab-

lere fælles morgen- og aftensmad mod egenbetaling.  

Der vil blive afholdt informationsmøde om rejsen for de 

tilmeldte d. 12. november 2019 kl. 16.30, hvor vi i fælles-

skab planlægger oplevelser på turen.

OBS: For at deltage i rejsen skal man have en afbuds- og hjemtransportforsikring. Kvartershuset kan være behjæl-
pelig med at tegne denne. Kvartershuset giver ikke penge retur, dertil skal man bruge sin forsikring.

Ferie på Gran Canaria Information

Fra d. 5. december 2019 -  

d. 19. december 2019.

Afrejse: Vi flyver fra Kastrup Lufthavn d. 
5. december kl. 10 og ankommer ca. kl. 
15. Vi vil derefter blive transporteret til 
Puerto Rico. 
Hjemtur: Vi kører fra Puerto Rico d. 19. 
december ca. kl. 11.30, flyver mod Kø-
benhavn kl. 15.10 og forventer at lande i 
Kastrup Lufthavn kl. 21.30.

Pris inkl. fly, ophold og transport:

Delt dobbeltværelse: 4.250 kr. 
Depositum ved delt dobbeltværelse: 
2.125 kr.

Eget værelse i bungalow: 6.250 kr. 
Depositum ved eget værelse i bungalow: 
3.125 kr.

Sidste frist for tilmelding og fuld betaling 
d. 11. november 2019. Bemærk at Kvar-
tershuset har et begrænset antal pladser, 
som fordeles efter først-til-mølle-princip-
pet.
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Skønne dage på Klinten
Uge 26 

Fra d. 22. juni 2020 - d. 26. juni 2020. 

Pris: 3.400 kr. inkl. transport, alle måltider (morgenmad, frokost og aftensmad) og 4 overnatninger. 

Tillæg for havudsigt: 450 kr. (der er et begrænset antal værelser med havudsigt). 

Depositum: 1000 kr. (lægges ved tilmelding). 

Sidste frist for tilmelding og fuld betaling d. 18. maj 2020.

Uge 31 

Fra d. 26. juli 2020 - d. 31. juli 2020. 

Pris: 3.750 kr. inkl. transport, alle måltider (morgenmad, frokost og aftensmad) og 5 overnatninger. 

Tillæg for havudsigt: 450 kr. (der er et begrænset antal værelser med havudsigt). 

Depositum: 1.500 kr. (lægges ved tilmelding). 

Sidste frist for tilmelding og fuld betaling d. 8. juni 2020.

Kom med på aktiv seniorferie i uge 26 eller i uge 31. Klinten ligger i det lille fiskerleje i Rødvig med di-

rekte adgang til strand og en dejlig udsigt over Fakse Bugt og Stevns Klint. Området byder på mange 

aktiviteter og udflugtsmål. Vi laver et rammeprogram, der kan hentes i Kvartershuset.

Ø-hop på Sydhavsøerne
Fra d. 18. april 2020 - d. 23. april 2020. 

Pris: 3.500 kr. inkl. værelse og færgebilletter. 

Depositum: 1000 kr. (lægges ved tilmelding). 

Sidste frist for tilmelding og fuld betaling d. 2. marts 2020.

Vil du med ud og opleve en del af de Sydhavsøer, der ligger i Danmark? Så tag med på denne hyg-

gelige tur, hvor vi laver ø-hop på Sydhavsøerne. Vi skal både forbi Askø, Lilleø, Fejø, Femø, Møn og 

Lolland. Rammeprogram kan hentes i Kvartershuset. Vi mødes på Anker Jørgensens Plads d. 18. april 

2020 kl. 14, og vi er retur d. 23. april kl. 17.

19

OBS: Du skal selv sørge for rejseforsikring i tilfælde af sygdom eller andre ting, der forhindrer dig i at deltage. Der 
bliver ikke givet penge retur ved afmelding. Dette skal klares gennem din egen forsikring. Kvartershuset kan hjælpe 
med at bestille forsikring for dig gennem Gouda.
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Sommerprogram 2020

Kvartershusets sommerprogram løber fra uge 26 til og med uge 32. I denne periode ser program-
met lidt anderledes ud, men du finder stadig masser af hyggelige aktiviteter og arrangementer, som 
du kan deltage i.

Sommerprogram 2020
Kvartershusets sommerprogram kører fra uge 26 til og med uge 32. Bemærk at Kvartershusets  

program ser anderledes ud i denne periode. Programmet er ikke nødvendigvis udtømmende - så følg 

med via vores hjemmeside www.kvartershuset.dk eller ring til os på tlf.: 71 99 29 45 for mere informati-

on. I sommerperioden er der følgende aktiviteter og arrangementer i Kvartershuset:

Uge 26 og uge 31: Tur til klinten som du kan læse om på side 19. 

D. 17. juli: Nyborg Voldspil som du kan læse om på side 9. 

D. 18. juli: Udendørsspil og snobrød som du kan læse om på side 12. 

D. 25. juli: Skattejagt i Sydhavnen som du kan læse om på side 12. 

D. 5. august: Grønnegårdsteatret som du kan læse om på side 9.

Mandag: Madklubben som du kan læse om på side 13. 

Tirsdag: Håndarbejds- og strikkeklubben samt malerværksted som du kan læse om på henholdsvis 

side 13 og side 14. 

Onsdag: Madklubben som du kan læse om på side 13. 

Torsdag: Vi tager på tur hver torsdag i sommerperioden. Følg med via Kvartershusets hjemmeside 

eller kontakt os på tlf.: 71 99 29 45 for at høre mere om torsdagsture i sommerperioden. 

Mandag-fredag: Helsebiksen som du kan læse om på side 16.
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