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GrønnegadeCentret 

Center for aktive seniorer 
Grønnegade 15. 3400 Hillerød. Telefon: 72 32 68 20 
 
 

Centerleder Anette Høyer 72 32 68 21 anbh@hillerod.dk  

Cafeleder  

Yvonne Skovgaard-Holm 

72 32 68 22 ysko@hillerod.dk  

Centermedh. June Karlsen 72 32 68 23 jkarl@hillerod.dk  

Receptionen 72 32 68 20 gronnegadecenter@hotmail.com 

Administrationsgruppen 72 32 68 20 admgronnegade@outlook.dk 
 

 

GrønnegadeCentret er mødested for alle psykisk og fysisk selvhjulpne 

borgere over 60 år og for førtidspensionister i Hillerød Kommune. Du kan 

komme og gå, som du har lyst. For at deltage i centrets aktiviteter kræves 

der medlemsskab. 
 

Medlemskontingent kr. 350,- + motionskontingent kr. 450,- pr. år, der 

opkræves pr. giro af Hillerød Kommune. 

Beløbet går ubeskåret til GrønnegadeCentrets drift. 

Medlemskort udstedes og kan afhentes i receptionen. Kortet er nødvendigt 

til forskellige arrangementer. 
 

Billetter til arrangementer købes mod kontant betaling i receptionen eller 

på hjemmesidens bookingsystem. 

Vær opmærksom på første og sidste salgsdato. Billetter kan ikke 

forudbestilles. 
 

Informationer 
Den bedste information får du ved at besøge centret samt hjemmesiden, 

infoskærme og centerbladet. Du kan også tale med medlemmer, der bruger 

centret. Yderligere spørgsmål henvendelse i receptionen. Nye medlemmer 

vil blive budt velkommen og vist rundt samt få udleveret en pjece. 
 

”Det glade Hjørne”  

Besøg og nyd det skønne sted. 

Billetsalg 
Mandag og tirsdag kl. 10.00 - 15.00 

Onsdag  kl. 10.00 - 15.00 

Torsdag og fredag kl. 10.00 - 14.00 

Åbningstider  

Mandag - torsdag kl. 9.00 - 16.00 

Fredag              kl. 9.00 - 15.00
   

mailto:anbh@hillerod.dk
mailto:ysko@hillerod.dk
mailto:jkarl@hillerod.dk
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Nyt fra Centerlederen 
Kære alle. 

Sikken en fest vi har haft - nu i maj. Lønnen til vores tovholdere, 

tovholderfesten den 11. maj, blev nydt til fulde med sang, skøn mad, 

underholdning og dans. Jeg glæder mig til at takke alle vores frivillige 

til deres lønningsdag, frivilligfesten lørdag den 24. august. Hvis du er 

frivillig og ikke har modtaget din indbydelse, kan du henvende dig i 

receptionen. 

Vores Venner har 10 års jubilæum i år, og det fejrer de onsdag den 5. 

juni. Tusind tak for den sidste gave på ca. kr. 5000,-, som centret har 

modtaget til nakkebøjler til mikrofoner.  

I 10 år har Centret nydt godt af jeres gavmildhed i form af gaver som 

f.eks. markiser, lydanlæg, ovn, kasseapparat i cafeen, duge, scene og de 

nye nakkebøjler til mikrofoner. Det er ikke småting, som centret har 

modtaget. For det er ikke kun gaver i materiel forstand, men også det 

fællesskab og de traditioner, som I er med til at skabe. Tak for alle jeres 

fester og underholdning, som I har stået for gennem tiden. Jeg må sige, 

at GrønnegadeCentret har de bedste Venner. Tak for alt i de 10 år. 

Nu vi skriver juni, kan vi også mærke, at sommeren trækker, og at der 

bliver mere stille i vores ellers livlige center.  

Vi må desværre også sige farvel til centerbestyrelsens formand, Poul 

Christiansen, som flytter til Køge fra juli måned. Poul har som formand 

formået at have fokus på opgaver og give plads til alle. Han har haft 

vores tillid og skabt balance i bestyrelsen. Han har altid været en kærlig, 

arbejdsom og omfavnende formand. Stor tak til Poul, fordi han har 

været med til at gøre en forskel og lagt et uvurderligt stykke arbejde i 

vores center. Bestyrelsen og centret vil gerne takke Poul C. for hans 

store indsats med en reception fredag den 28. juni kl. 14.00-16.00.  

God sommer.   

Anette Høyer 
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”Det glade hjørne” 
Velkommen til Grete Holme som er ny frivillig 

medarbejder i cafeen. Grete vil betjene kunderne og 

være ved kassen tirsdag formiddag. 
 

Efter sommerferien er der en ledig vagt i cafeen, tirsdag 

eftermiddag i opvasken. 

Kom gerne og tal med mig om opgaven, hvis du er interesseret. 

Åbningstider frem til sommerferien: 
Cafeen holder åbent mandag - torsdag kl. 9.00-16.00. 

fredag kl. 9.00-15.00 hele juni måned. 

Cafeen åbner igen torsdag d. 1. august. kl. 9.00. 

Alle i cafeen ønsker vores kunder en dejlig sommer.  

Yvonne Skovgaard-Holm 
 

Fredagsbar i juni måned 
 

Her er stedet, hvor man møder nye som gamle venner - enten i cafeen 

eller i vores dejlige have. 

7. juni: Vi inviterer til ” musik og stemning”, evt. i haven. 

Den professionelle bartender Henrik Larsen vil atter stå i baren og 

servere spændende drinks. 

14. og 21. juni: Alm. hyggelig ”fredagsbar”. 

28. juni: Sidste fredagsbar i denne sæson. Vi griller pølser i haven. 

Pris: kr. 75,- inkl. 1 øl/vin - billetter købes i receptionen. 

Vi starter igen den 9. august. 
 

Afskedsreception   
Fredag den 28. juni kl. 14.00 - 16.00 
 

Som meddelt andet sted i bladet flytter Poul 

Christiansen til Køge - og stopper dermed som 

formand for bestyrelsen i GrønnegadeCentret. 
 

I den anledning inviterer bestyrelsen til af-

skedsreception. Her vil vi fejre Poul for hans 

mangeårige indsats for centret og sige ham tak 

med lidt underholdning og lidt til ganen. 

Bestyrelsen   
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Bestyrelsen meddeler 
 

Den 1. juli 2019 vil der ske en ændring i bestyrelsens 

sammensætning. 

Denne ændring sker som følge af, at formand Poul 

Christiansen har besluttet at flytte fra Hillerød.  
 

På det afholdte bestyrelsesmøde den 2. maj har 

bestyrelsen enstemmigt besluttet, at Erik Ingerslev pr. 

1. juli tiltræder som ny formand.  

Samtidig tiltræder, ligeledes enstemmigt vedtaget, 

Lauritz Ehlers som næstformand.      Erik Ingerslev 
 

Lise-Lotte Strange, valgt som 1. suppleant, indsættes herefter som 

bestyrelsesmedlem og Grete Bjerager, valgt som 2. suppleant, bliver 1. 

suppleant. 
 

Den opståede vakance som 2. suppleant besættes ikke nu, men vil først 

blive udfyldt ved næste generalforsamling februar 2020. 
 

Den 1. juli 2019 ser bestyrelsen herefter således ud: 

Erik Ingerslev: Formand, kommissorium: Sundhedsudvalget samt 

økonomi. 

Lauritz Ehlers: Næstformand, økonomi, kommissorium: oplysnings-

udvalget.  

Kirsten Larsen: Bestyrelsesmedlem, kommissorium: arrangements-

udvalget.  

Jytte Nymark: Bestyrelsesmedlem, kommissorium: udvalget for fri-

villigområdet.  

Lone Nielsen: Bestyrelsesmedlem, kommissorium: udvalget for ydre 

miljø.  

Alice Olesen: Bestyrelsesmedlem, kommissorium: kasserer og fonde. 

Lise-Lotte Strange: Bestyrelsesmedlem, kommissorium: informa-

tionsudvalget. 

Grete Bjerager: Suppleant, kommissorium: udvalget for teknik og ak-

tiviteter. 

Forretningsudvalget består herefter - jf. vedtægternes § 4 - af formand 

Erik Ingerslev, næstformand Lauritz Ehlers, kasserer Alice Olesen og 

centerleder Anette Høyer. 

Poul Christiansen 
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Invitation til inspirationsaften 

for Hillerøds mænd 60+ 
 

Din gamle hobby savner dig, måske? 
 

Hvilke af dine gamle hobbies og interesser fortjener at blive 

“genoplivet”, nu hvor du måske har bedre tid i dit liv? Er du kreativ, 

sporty, musikalsk eller god til at lave mad?  

Kickstart en ny eller gammel hobby - sammen med andre! 
Hvad gør dig glad og giver mening? Ved du det ikke? Har du glemt det? 

Eller er du nysgerrig på mere?  

Så kom og bliv inspireret og få kontakt til lokale fællesskaber sammen 

med andre mænd 60+ i Hillerød 
 

Mandag den 3. juni kl. 16.00-19.30 i Kedelhuset, Fredensvej 12 B, 

Hillerød.  
 

Vi sætter fokus på mænd og fællesskaber. Er du mand, over 60 år og 

bor i Hillerød Kommune, er du hermed inviteret til at deltage.  

Hør Andreas Hjorth Frandsen fortælle røverhistorier fra Siriuspatruljen, 

om isbjørnes kærlighed til Nutella og hans egen hus-moskus, der kun 

forsøgte at slå ham ihjel to gange. 

Lad dig inspirere af andre mænd til en vej med energi og livskvalitet 

gennem deltagelse i byens mange foreninger og grupper 

Vær med til fællesspisning som afslutning på arrangementet.  
 

Det er gratis at deltage - alle er velkomne. Af hensyn til begrænsede 

pladser og fællesspisningen vil vi gerne have din tilmelding på enten 

tlf. 4824 1907 eller på epost@frivilligcemter-hillerod.dk, med 

angivelse af navn, tlf. samt e-mail. Tilmelding senest den 28. maj. 
 

Arrangementet er blevet til i et samarbejde mellem Hillerød Kommune, 

GrønnegadeCentret, Ældre Sagen Hillerød og Frivilligcenter Hillerød 

 

mailto:epost@frivilligcemter-hillerod.dk
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"Bevæg dig for livet"  

med fodbold og meget mere. 

Der er nu kommet en ny aktivitets-

gruppe i GrønnegadeCentret. 

Formål: Fitness og gymnastik, 

senioridræt med forskellige boldspil 

m.m. - støttet af kommuneindsats - 

skal gøre danskerne endnu mere 

aktive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Omkring idræt for seniorerne er målet en vækst på 15% i foreningerne 

i aldersgruppen 60+. I 2025 skal 50% af danskerne være aktive i en 

idrætsforening, og 75% skal være fysisk aktive. Fodbold og fodbold 

fitness har vist sig at være den allerbedste motionsform også i 

seniortilværelsen -  både for mænd og kvinder.  Nogle medlemmer i 

GrønnegadeCentret har i knapt 3 år deltaget i et samarbejde med 

Ålholm Idrætsforening omkring pensionist-motionsfodbold. Den nye 

aktivitetsgruppe vil arbejde for en udbygning af dette samarbejde mhp. 

øgede muligheder for, at flere af GCs mænd kan deltage i 

pensionistfodbold samt tage initiativ til fodbold fitness for både kvinder 

og mænd. 

Brobygning: Aktivitetsgruppen "Bevæg dig for livet" vil bidrage til 

samarbejde mellem Hillerød Kommune, GrønnegadeCentret, DGI, 

Ålholm Idrætsforening og Campus Nordsjælland omkring idræt for 

seniorer. 

Følgende aktiveter kan du deltage i: Fodbold fitness, fodbold for pen-

sionister (mænd), gå/løb (gorun). Desuden vil aktivitetsgruppen sam-

arbejde med krolf, petanque, bordtennis, cykling og dans i 

GrønnegadeCentret. Med tiden måske også FLOORBALL m.m i sam-

arbejde med DGI. 

Hvordan bliver jeg medlem samt pris? Kontakt Hans Rosenkvist, 

mobil 20 44 03 99 eller mail til hans@rosenkvist.dk. Du kan alene være 

med i aktiviteter i GrønnegadeCentret for kontingent kr. 350,- årligt.                   

Ved supplerende deltagelse i pensionist-motionsfodbold i samarbejde 

med Ålholm IF betales kr. 200,- i halvårligt kontingent.  
Hillerød Kommune modtog 2018 hæder som den bedste idrætskommune i 

Nordsjælland.     Hans Rosenkvist 

mailto:hans@rosenkvist.dk
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Månedens kunster i juni, august og september 
ved Pia Ingemann 
 

Kunsten som meditativt frirum 

er mange ting. For mig er kunsten et frirum. Et frirum, hvor jeg kan 

glemme mine daglige kroniske nervesmerter, som nu har været en del 

af mit liv i 6 år.  

Jeg er førtidspensionist, og har været lang tid om at forlige mig med 

min nye tilværelse. 

 

Jeg har altid været meget aktiv både job – og sportsmæssigt, så at gå 

helt ned i gear har ikke været nemt for mig. Jeg måtte finde ud af at 

bruge dagene på en ny måde. Noget, der kunne tage fokus væk fra 

mine smerter. 

 

I dag er det en stor glæde for mig at have en pensel eller blyant i 

hånden. Bare ikke for længe ad gangen, for det har jeg ikke energi til. 

Det er meget meditativt for mig at male. Der kommer ro på. 

Ideerne kommer ofte ud af det blå, og så har jeg en forkærlighed for at 

male æg, æbler og appelsiner, som jeg ofte har liggende på mit 

køkkenbord. 

 

Fernisering Tirsdag den 4. juni kl. 13.00 

Centret er vært ved en lille forfriskning. 
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Jubilæumsbrunch/fødselsdagsbrunch 
Grundlovsdag onsdag den 5. juni kl. 10.30 
 

GrønnegadeCentrets Venner fylder 10 år. I den anledning afholder 

vennerne en ekstraordinær stor brunch. 

Vi siger velkommen og til lykke med et glas champagne. Dernæst får 

vi en dejlig brunch med de helt traditionelle lækkerier - tilsat et par nye 

spændende retter samt selvfølgelig juice, kaffe og te. Andre drikkevarer 

kan købes i cafeen. Selvfølgelig er der også rigtig fødselsdagslagkage. 
 

Vi får besøg af den unge sangerinde Anna Ritsmar og hendes ukulele. 

Anna skriver dansksprogede simple sange, teksterne er et vigtigt 

element i Annas sange, og noget der er lagt mange tanker bag. Anna 

spiller og skriver sine sange med sit band AUFORI.  

Anna blev nr. 2 ved det danske melodigrandprix i 2018. 
 

Vi vil også selv synge, og Ole Nisbeth kommer og er forsanger. 
 

Vennerne 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerjazz 

 

Grønnegade Jazzband kommer med ekstra åbne øvedage:  

alle torsdage kl. 11.00-12.00 

den 6 juni 

den 13 juni  

den 22 august 

den 29 august 

Vi håber så mange medlemmer som muligt vil slutte op om 

disse arrangementer, og så er det helt gratis at komme og høre, som 

sædvanligt kan der købes div. drikke i cafeen. 

Ole Christensen 
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Ny journalist 
 

 

Jeg hedder Else Flydal og er holdt op med at 

arbejde i efteråret 2017. Jeg snakkede med 

Johnny, som er i caféen. Johnny ville gerne 

vise mig rundt her i centret, og her er jo rigtig 

dejligt og inden jeg fik set mig om, havde jeg 

fået en ny stilling, nemlig som journalist med 

base i redaktionen. 

Jeg er sygeplejerske og sundhedsplejerske og 

har brugt hele mit arbejdsliv på børn og 

familier, så en ”rigtig” journalist er jeg ikke, 

men jeg kan godt lide at skrive, og jeg vil prøve at udfylde rollen som 

journalist, så godt som jeg kan.  

Jeg har været på Grønland i to perioder siden jeg blev arbejdsfri, begge 

gange i Aasiaat, det tidligere Egedesminde, hvor jeg også skal tilbage 

til i det nye år. Jeg er meget glad for fortsat at kunne arbejde med mit 

fag, og på Grønland er der brug for sundhedsplejersker såvel som 

medarbejdere fra alle fag inden for hospitalsvæsenet:  

læger, sygeplejersker, bioanalytikere, fysioterapeuter osv. men også 

politifolk, tandlæger, sagsbehandlere, lærere mv. der ofte kommer fra 

Danmark.  

Grønlands befolkning er kun på godt 55.000 mennesker, mange bor 

afsides, og har derfor ikke fået så meget uddannelse nogen har været i 

Danmark men trivedes ikke og fik aldrig den uddannelse, de havde 

drømt om, så alt i alt er der meget lange udsigter til at Grønland kan 

være selvforsynede med de fagpersoner der er brug for i et moderne 

samfund.  

Her i min start i GrønnegadeCentret kommer jeg rundt for at få udfyldt 

et aktivitetsskema hos dem af jer som er tovholdere, som ikke allerede 

har udfyldt jeres skema. Jeg tænker det er en god måde for mig at lære 

jer lidt at kende og for jer at se, hvem jeg er. 

      Else Flydal 



11 

 

 

 
 

Ullerød 
 

 
 

 

Frederiksværksgade 119  Hillerød 
Tlf. 48 20 19 10 

 
Åbningstider: 

Mandag – fredag kl. 7.00 – 19.00 
Lørdag kl. 07.00 – 18.00 
Søndag kl. 08.00 – 18.00 
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Juni 2019 

Uge Dato Dag Aktivitet Tid Side 

23 

4 tirsdag Fernisering 13.00 8 

5 onsdag Brunch/Jubilæum 10.30 9 

6 torsdag Sommerjazz 

11.00 - 

12.00 9 

7 fredag Fredagsbar/musik 16.00 4 

24 
12 onsdag Velkomstmøde 

14.30 -

15.00   

13 torsdag Sommerjazz 

11.00 - 

12.00 9 

25 23 søndag Sct.Hans aften 18.00 17 

26 28 fredag Afskedsreception 

14.00 - 

16.00 4 
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Udsnit af faste aktiviteter 
 

Banko    Billard 

Bogklubben   Bordtennis 

Bridge    Cafeen 

Cykelgruppen   Cykelværksted 

Danseglade Pensionister  Danseklubben 

Découpage   Festlige Arrangementer 

Film    Fredagsbar 

Foredrag     Gospelkor 

Husorkester   Højskolesang  

Håndarbejde   IT-cafe 

Jazzband   Kreativ klub 

L’hombre   Mandetræf 

Motionshold   Musikcafe 

Nødhjælpsstrikkerne  Nørklerne 

Patchwork   Petanque 

Pigeklubben    Qigong                               

Receptionen   Redaktionen 

Rengøring   Revy 

Seniordans   Skak 

Slægtsforskning   Snedkerværksted 

Stolegymnastik   Styrk livet 

Syklub    Tegning / maling 

Tværfaglig seniorklub  Videoklub 

Whist     Zumba 

 
 

 

 

 

 

 

 

Yderligere oplysninger (dage og klokkeslæt) oplyses i receptionen, 

på infoskærmen samt på hjemmesiden gronnegadecentret.dk 
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Ferieafholdelse  
 

GrønnegadeCentret er lukket i hele juli 

måned. 

Her er datoerne for, hvornår de forskellige 

aktiviteter holder ferie. 

 

 

IT-cafe    Slut april - 2. oktober 

Slægtsforskning   Juli måned 

Bordtennis   Juli måned 

Zumba    16. maj - 5. september 

Nødhjælpstrikkerne  24. juni - 5. august  

Folkedans   Pause til 3. september 

Torsdagsjazz   13. juni - 22. august 

Husorkestret   15. maj - starter i september 

Højskolesang   22. maj - 14. august 

Torsdagsbanko   20. juni - 8. august  

Søndagsbanko   26. maj - 

Gospelkor   27. maj - 19. august 

Musikcafe   15. maj - 4. september  

De danseglade pensionister 12. april - 13. september 

Decoupage   07. maj - 3. september 

Engelskhold   10.april - 

Kreativ klub   16. maj - 5. september 

Cykelværkstedet    Juli måned 

Bogklubben   7. maj - 10. september 

Fredagsbar   28. juni - 9. august 

Danseklubben   22. marts - start i september 

Motionsholdet onsdag kl. 8.00 01. juni - 1. august 

Stolegymnastik   28. juni - 2. august 

Billardklubben   Juli måned 

Whist onsdag   Juli måned 

                             

 



15 

 

Pianist søges 
 

Har du lyst til at ”trampe i klaveret” 

til Centerrevyen 2020? 
 

Vores pianist gennem flere år har 

måttet trække sig, og vi søger derfor 

en ny. Hvis du allerede har haft 

lejlighed til at se vores revy, ved du, 

at vi er en flok teaterglade pensionister, der hygger sig med at øve og 

fremføre Centerrevyen. 
 

Kontakt endelig - og gerne snarest - formand Lilli 

Hauberg på tlf. 6063 4638 eller instruktør Christina 

Kühnel på tlf. 4060 1309. 
 

Vi glæder os til at høre fra dig.  

Lilli Hauberg 
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Hovedrengøring i fællesskabets tegn 
 

Kom og vær med i uge 28: Tirsdag den 9., onsdag 

den 10. og torsdag den 11. juli. 
 

Nu hvor lærken er kommet, og den saftige grønne 

sommer står for døren, skal vi igen til at planlægge hovedrengøringen.  

Uden mad og drikke duer helten ikke, så derfor byder vi på kaffe og 

frokost. Vi mødes kl. 9.30 og starter med kaffe. 

Har du lyst og tid?  Så tilmeld dig på listen i receptionen. 

June Karlsen 

 

 

Fredagsbar 

En hyggelig ide med Fredagsbar, her mødes man med gamle som nye 

mennesker og prøver de forskellige drinks, nogle bedre en andre. 
 

Rigtig dejlig er Fællesspisning, hvor frivillige har lavet det dejligste 

stegt flæsk, gode kartofler, og LÆKKER persillesovs, som man kan 

spise af til man revner. Prisen inkl. en øl eller et glas vin er kun kr. 75,- 

så det er ikke så sært, at der er fuldt hus den dag. 

 

Tak til de frivillige som altid er villige til at bruge tid og kræfter på os. 
 

Jeg håber, at flere vil besøge Fredagsbaren. 

Vibeke Lindahl 
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Sct. Hans aften 
 

Søndag den 23. juni kl. 18.00 
 

Kom og vær med til en hyggelig aften. 
 

Programmet er som vanligt: Spisning, 

kåring af årets heks, samt fællessang 

efter højskolesangbogen og hygge. 
 

Årets heks 2018 blev Else Hansen, som 

vil give stafetten videre. Vi tænder et 

lille bål i vores grill. Båltalen bliver 

holdt af Anette Høyer, og Jytte Nymark 

har kreeret heksen. 
 

Du medbringer kødet, så klarer vi 

grillen. Salatbaren koster kr. 40,- og betales ved tilmelding. 

Drikkevarer, kaffe og kage købes til cafepriser. 
 

Tilmelding i receptionen starter tirsdag den 4. juni. Deltagelse kræver 

medlemskab. 

Anette Høyer 

 

 

Suk fra redaktionen 
 

Bladredaktionen har desværre store problemer med at få tekst sat ind i 

word-dokumenter, når vi modtager filer i andre programmer, som f.eks. 

PDF eller POWER POINT. 

Så derfor: Vil I ikke fremover sende materialerne i word-format? 

 

Redaktionen 
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Sejlture på Slotssøen 
Fredage den 9. og 16 august 
 

Oplev en sommeraften på Slotssøen med højt humør og visesang, 

efterfulgt af en lækker middag på en af byens restauranter. Der bliver 2 

arrangementer, hvor Marianne Nørgaard eller Jens-Jørgen Larsen 

trakterer harmonikaen under 

sejlturen. Der bliver rig mulighed 

for at synge med på vore dejlige 

viser, og drikkevarer kan købes 

ombord. Vi starter ved 

landgangsbroen på torvet kl. 

17.30. Efter sejlturen går vi 

samlet til vores restaurant, hvor 

en lækker middag er forudbestilt. Her hygger vi os sammen et par timer. 

Samlet pris for hele arrangementet er kr. 270,- pr. person. 

Billetsalg fra onsdag den 12. juni i GrønnegadeCentrets reception. 

Arrangementsudvalget 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En omhyggelig forberedelse af seniortilværelsen giver tryghed. 
 

Vi rådgiver om alle juridiske problemstillinger i forbindelse med, at man bliver 
ældre. 
Det kan blandt andet være salg af fast ejendom og oprettelse af testamente. 
Det kan også være rådgivning om at give sine børn skattefri gaver som 
supplement til testamente. 
 

Vi er uafhængige og varetager kun klientens interesse. Navnlig i den tredje 
alder, er der ikke råd til at udskyde overvejelser om testamente. 
 

Ring til advokat Lotte Borg Jørgensen for en aftale på tlf. 48 24 79 20. 

https://www.instantstreetview.com/@55.93002,12.302402,4.13h,7.65p,0z
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Rygere bekæmpes med alle midler 
 

 

Kære ryger. 

Du har nok allerede bemærket, at 

askebægeret uden for cafeen er 

blevet udstyret med et skilt, hvor 

der står, at det ikke må benyttes. 
 

Dette skyldes, at der for nylig er 

flyttet nye gæster ind i askebægeret. 

En musvit har nemlig placeret 7 æg 

i bunden af selve askebægeret og er 

derfor ofte ved reden. 
 

 

Det er faktisk forbløffende, at den 

kan snige sig ind af det hul, vi andre 

normalt bruger til at smide vores 

skodder ind af. 
 

Redningsaktionen for fugleæggene 

fandt sted en torsdag i maj, hvor June og Bodil fra cafeen tømte 

askebægeret for cigaretter, så musvitten vil kunne passe æggene i fred 

og ro.  
 

Vi glæder os til at se resultatet senere - og vi rygere bruger selvfølgelig 

gerne et andet askebæger. 

Lauritz Ehlers 
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Revy 
Så gik vores Centerrevy over scenen. 

Jeg så den bl.a til generalprøven og til 

premieren.  

Tempoet i revyen var højt. 

Jeg talte med en af aktørerne. De var 

desværre kun 5 tilbage, idet 3 havde 

forladt dem i løbet af foråret. De 

tilbageværende havde derfor skullet 

lære ekstra tekster og overtage nye 

roller.  

Når en sang eller monolog var færdig, 

var det bare ud bag scenen og klæde om til næste nummer.  

Jeg kan kun sige, DET KLAREDE I FLOT. 

Fra en fhv. Revytante. 

Vibeke Lindahl 

 

 

Tovholderfest 2019 



21 

Maleri 
 

Tusind tak til Finn Jørgensen for 

det flotte maleri, som hænger i 

vores cafe, ”Det glade hjørne”.  

Finn skriver selv: 

”Det er mig en glæde at kunne 

donere et maleri fra lokalområdet.  

Billedet er malet af kunstmaler J.P 

Nielsen fra Hillerød og er bestilt af 

min far, som var født og boede i 

Løngangsgade. 

Motivet viser hjørnet af Grønnegade og Løngangsgade.  

Løngangsgade var før 1960erne en gade med beboelse som nu, men 

også en gade med butikker.  

Mange brugere af GrønnegadeCentret vil sikkert erindre gaden som vist 

på maleriet, når de ser det. 

God fornøjelse. Finn Jørgensen.” 

Anette Høyer 

 

Billard 
Den 30. april havde vi sommerafslutning, med Holte vinlager`s 

skomagerturnering. 

Vinder blev Benny Olsen, nr. 2 Flemming Nielsen og nr. 3 Thomas 

Adolfsen. 

     Bestyrelsen 
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Redaktionen 

ønsker alle i 

centret en god 

ferie 
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Bestyrelse: 
 

Formand Poul Christiansen Mobil: 21 63 40 06 

    aliceogpoul@privat.dk 

Det næste møde i bestyrelsen er torsdag den 6. juni. 

Spørgsmål, der ønskes behandlet, rettes til formanden.  
 

GrønnegadeCentrets Venner: 
 

Formand Jørgen Raymond  Mobil: 40 42 71 21 

    jr@naerrevision.dk  

Kasserer Anna Sofie Morell annasofie.morell@privat.dk 

    Reg: 5064, konto:1403923  
 

Centerredaktionen: 
 

Hjemmeside: www.gronnegadecentret.dk  
 

Indlæg til hjemmesiden modtages løbende, jo før jo bedre.   
 

Indlæg til bladet i wordformat for august skal være redaktionen i 

hænde senest tirsdag den 18. juni. 

Ovenstående meget gerne på vores e-mail: 

centerredaktion@outlook.dk 
 

Ansvarshavende redaktør: Karl Olsen.  

Ansvarshavende webmaster: Jytte Duus.  

Centerredaktionen:  

Lene Christensen, Jytte Duus, Birthe D. Henriksen, Britta Brylov, 

Hans Hollensted, Hanne Klausen og Carl Aage Bastian. 

Korrekturlæsning: Jytte Kronhede og Anna Sofie Morell. 

Billedarkiv: Jens Jørgen Larsen, tlf. 30 48 77 52.  

Fotograf: Erik Hvalsøe, tlf. 40 20 01 39. 

Journalist: Else Flydal. 
 

Bladet udkommer i ca. 750 eksemplarer den 1. i hver måned. 
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