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Caritas Center Stenosgade 

Stenosgade 4A, 1616 København V 

November 
Lørdag den 3. november: Børnetøjsloppemarked:  

Vi har en masse dejligt børnetøj til mange 

forskellige aldre, som vi sælger til en god pris. 

Kom forbi til et kig og et stykke kage. 

Tid: 10-16 

Sted: Menighedssalen i Caritas Centeret 

 

Onsdag den 7. november Fyraftensmøde – Rohingya-krisen: 

Hør om Caritas’ indsats og baggrunden for 

Rohingya-krisen, som har drevet mere end 

700.000 rohingyaer på flugt fra Myanmar. 

Oplægget efterfølges af fællesspisning.  

Arrangementet koster 25 kroner.  

Tid: 17.30-19.30 

Sted: Menighedssalen i Caritas Centeret 

Mandag den 19. november Kreativ-workshop 

Kom og vær med til lave julepynt over en kop 

kaffe og kage. Pynten sælges og anvendes 

på julebasaren i december.  

Tid: 17-18.30 (åben dør) 

Sted: Kælderen i Caritas Centeret 

 

Torsdag den 22. november Senior-workshop: Lav din egen adventskrans 

Blomsterbinder Gitte kommer på besøg og 

giver os tips til, hvordan vi kan lave årets 

flotteste adventskranse. Kransen tager du 

med hjem. 

Arrangementet koster 30 kroner og tilmelding 

er nødvendig (vi har et begrænset antal 

pladser). Tilmelding sker via e-mail eller SMS til 

Christa på ckk@caritas.dk / 52 52 95 81 

Tid: 10-12 

Sted: Kælderen i Caritas Centeret 

Alder: 60+ 

 

Tirsdag den 27. november Kreativ-workshop 

Kom og vær med til lave julepynt over en kop 

kaffe og kage. Pynten sælges og anvendes 

på julebasaren i december.  

Tid: 17-18.30 (åben dør) 

Sted: Kælderen i Caritas Centeret 
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December 
Søndag den 2. december Julebasar 

Vi afholder årets julebasar i Caritas Center 

Stenosgade. Til basaren kan du købe 

juledekorationer, deltage i juleaktiviteter og 

lege (til både børn og voksne) og nyde lidt 

frokost, varme drikke, æbleskiver og meget 

mere.  

Tid: kl. 12-16 

Sted: Caritas Centeret 

 

Vær opmærksom på, at der godt kan forekomme både ændringer og tilføjelser. Tjek 

derfor altid op til arrangementet, om der er nye informationer her: 

https://caritas.dk/caritas-center/aktivitetskalender/ 

 

 

 

Faste aktiviteter, der finder sted hver uge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du lyst og mulighed for at give en hånd med i forhold til 

julebasaren? Så ring eller skriv en SMS til Christa på: 52 52 95 81 

 

 

Vi glæder os til at se dig! 

 

Stille tilbedelse: Hver søndag kl. 21-22.30 i Jesu Hjerte Kirke 

 

Ældre Café: Hver onsdag kl. 13-16.30 i kælderen i Caritas Center 

Stenosgade 

 

Åben Rådgivning: Hver onsdag kl. 17-19.30 i Rådgivningen i Caritas Center 

Stenosgade. Du kan også få rådgivning fra vores uddannede 

socialrådgivere over telefonen ved at ringe på:  22 99 38 18 

 
 


