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Udsnit af faste aktiviteter 
Banko 

Billard 

Bogklubben 

Bordtennis  

Cykelgruppen 

Danseklubben 

Découpage 

Festlige arrangementer 

Film 

Foredrag 

Forskellige dansehold 

Grøn patrulje 

Højskolesang 

Håndarbejde – Nørklerne        

Kortspil 

Mandetræf 

Motionshold 

Musikcafe 

Nødhjælpsstrikkerne 

Patchwork 

Petanque 

Senior dans 

Senior gospelkor 

Skak 

Slægtsforskning 

Snedkerværksted 

Spillemandslaug og Jazzband 

Stolegymnastik 

Styrk livet 

Tegning og maling  

Videoklub  

Zumba 
 

Tid og sted oplyses i receptionen samt på hjemmesiden 

www. gronnegadecentret.dk 
 

Forsidebilleder: Aktiviteter, som foregår i huset. 
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Åbningstider 

Mandag – torsdag kl. 9.00 - 17.00 

Fredag        kl. 9.00 - 16.00

  

Billetsalg 

Mandag og tirsdag kl. 10.00 -15.00 

Onsdag kl. 10.00 -16.00 

Torsdag og fredag kl. 10.00 -14.00 

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

Centerleder Anette Høyer 72326821 anbh@hillerod.dk 

Cafeleder  

Yvonne Skovgaard - Holm 

 

72326822 

 

ysko@hillerod.dk 

Centermedhjælper Lone A. 72326823  lmand@hillerod.dk 

Reception 72326820 gronnegadecenter@hotmail.com 

Administrationsgruppen 72326820 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 pr. år kr. 350,-, 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 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. 
 

Cafeen 
Besøg ”Det glade Hjørne” og nyd det skønne sted. 
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Nyt fra centerlederen 
 

Majkat - bruges også som 

narredag. Den 1. april er altså 

ikke den eneste dag, hvor man 

kan narre andre. Det skyldes at 

1. og 30. april er begyndelsen 

og enden på narremåneden 

april, der med sit nordiske vejr 

gækker enhver, som tror at 

foråret er på vej. 

Først efter 1. maj kan vi stole 

på det danske vejr. 

Vejret var også bidende, men med solskin, da centret var på forårstur til 

Dragør den 18. april. Britta og Lilli var vores guider, og vi havde en hel 

bus fuld af glade medlemmer. Det var en smuk dag, som sluttede i 

centret med dejlig mad. 

Igen i år vil vi holde Sank Hans aften fredag den 23. juni. Det bliver 

ligesom de andre år med grill, salatbuffet og fællessang. Vi vil skrive 

mere om det i juni nummeret. 

Hvert år har Hillerød Kommune et velkomstmøde for nye borgere. I år er 

det onsdag den 3. maj, hvor bestyrelsen og jeg med en lille bod, billeder 

på A skilt og vores velkomstmateriale vil byde nye seniorer velkomne i 

GrønnegadeCentret.  

Denne måned er også lønningsdag for vores tovholdere. Jeg glæder mig 

til en festlig dag lørdag den 6. maj. 

Jeg ønsker jer alle en smuk, spirende og solfyldt maj måned. 

Anette Høyer 

 

Rengøringshjælp søges 
 

Vi søges frivillige til rengøring onsdag og torsdag 

formiddag. 

Henvendelse til Lone Andersen, lmand@hillerød.dk, tlf. 

72 32 68 23 

Anette Høyer 

 

 

mailto:lmand@hillerød.dk
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Nyt fra cafeen  

 

En stor tak til alle de frivillige medarbejdere, 

der gjorde det muligt at holde en hyggelig 

påskefrokost i cafeen i april måned.  

Maj måned synes jeg, er den skønneste måned på hele året. I naturen 

udfolder det hele sig. Alt bliver grønt, smukt og livsbekræftende.  

Når der spilles revy i GrønnegadeCentret sidst i maj måned, vil en stor 

gruppe frivillige igen stå klar til at få alt til at fungere.  

Tak til alle jer der allerede har givet tilsagn om at hjælpe i cafeen, det er 

godt at mærke den store opbakning, der er omkring de opgaver, der 

ligger foran. 

Yvonne Skovgaard-Holm 

 

Spiseklubben 

 

Fredag den 5. maj kl. 12.00 i cafeen. 
 

Menu: Kyllingesteg med kartofler, brun sauce 

og tilbehør. 

Pris pr. spisebillet kr. 50,-.  

Billetsalg i receptionen. 
 

Ole Hansen, Gudrun Morsing og Lone Nielsen 

 

En historie fra det virkelige liv 
 

Dette er en historie om 4 mennesker, alle, nogen, hvem som helst og 

ingen. Der var en vigtig opgave at løse og alle blev bedt om at gøre det. 

Alle troede, at nogen ville gøre det, hvem som helst kunne have gjort 

det. Nogen blev vred, fordi det var alles job. 

Alle troede, hvem som helst kunne gøre det, 

men ingen fattede, at alle gav nogen skylden, 

selv om ingen faktisk spurgte nogen. 

Morale: hvis du vil være sikker på, at noget 

bliver gjort, så gør det selv eller måske 

snarere giv nogen ansvar for at det bliver gjort. 

Niels V. Hansen 
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Turen til Sønderjylland. 
 

På nuværende tidspunkt skulle I alle meget 

gerne have modtaget de sidste informationer 

om vores tur til Sønderjylland. Hvis dette ikke 

er tilfældet, må I meget gerne ringe til enten 

Ejner på tlf. nr. 20 47 21 06 eller Grete telefon 

23 46 70 09. Ellers er der bare at sige på gensyn 

den 14. maj til forhåbentlig seks gode dage i det sønderjyske 
 

Grete Bjergager & Ejner Nielsen 

 

 
 
 

 

 

 
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. 
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Revy  
 
 

 

Så er billetsalget til 

revyen i gang. I år er det 

en anderledes revy, ikke 

mindst på grund af nye 

tekstforfattere. Revyen 

præsenterer numre med 

kendte politikere som 

Hillerøds borgmester-

kandidater, Thyra Frank, statsministeren samt Donald Trump og så er der 

naturligvis ”kæresteparret” Mette og Tulle. Men der er også plads til 

aktuelle emner som Post Nord, Panamapapirer og Det nye Supersygehus. 

Alt i alt en gedigen lagkagerevy med gamle og nye ansigter, som bliver 

akkompagneret af en utrættelig Finn Kamper på elorgel. 
 

Revyen spiller: 
 

Torsdag den 25. maj (premiere) kl. 18.00: Revybuffet, program samt 

kaffe/kage i pausen kr. 225,-.  

(Spisning starter kl. 18.30, og revyen forventes at starte ca. kl. 20.00). 

Fredag den 26. maj kl. 18.00: Revybuffet, program samt kaffe/kage i 

pausen, kr. 225,-. 

(Spisning starter kl. 18.30, og revyen forventes at starte ca. kl. 20.00). 

Søndag den 28. maj kl. 12.30: Let anretning, lille karaffel rød- eller 

hvidvin, program samt kaffe/kage i pausen, kr. 150,-.  

(Spisning starter kl. 13.00, og revyen 

forventes at starte ca. kl. 13.30). 

Drikkevarer kan alle 3 dage købes i 

cafeen.  

 

Billetsalget er startet. Billetterne kan 

købes på centrets hjemmeside i menuen 

Det sker under linket Revy eller i 

centrets reception. Vi gør opmærksom 

på, at al elektronisk betaling pålægges et 

gebyr på kr. 3,50 pr. billet. 
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Billetsalget slutter fredag den 19. maj, men det er nu, hvis du skal sikre 

dig nogle gode billetter til et par festlige timer sammen med 

CenterRevyen. 

Revyforeningen 

 

Det bemærkes, at al aktivitet i 

lokalerne Anemone, Bellis, 

Clematis samt Fuchsia er aflyst 

fra mandag den 22. maj til 

søndag den 28. maj, begge 

dage inkl.  

Obs! Obs! Obs! Fredag den 26. 

maj er GrønnegadeCentret kun 

åbent for revyen. 
 

 

Støttefesten 
 

Vedrørende købte billetter til støttefesten, er der stadig en del billetpenge 

tilbage, som ikke er blevet hentet. 

De kan udleveres fra receptionen indtil fredag den 30. juni, hvorefter vi 

har sommerferie. 

Er pengene ikke afhentet, går de til støtte af centret. 

Elsa Baunsgaard 
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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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Ferieafholdelse! 
 

GrønnegadeCentret er lukket i hele juli 

måned.  

 

 

Datoer for hvornår de forskellige aktiviteter 

afholder ferie: 

   Starter igen: 

Husorkester              Ferie                            

Højskolesang            Ferie                                     

Folkedans              den 4. september 

Seniordans              den 20. september 

    

 

Husk!!!! Kom nu med de datoer. 
 

Til alle tovholdere for 

aktivitetsgrupperne 
 

Centret og centerredaktionen ønsker oplysninger 

om datoer for ferieafholdelse for de forskellige 

aktiviteter. 

Send venligst en e-mail til os i redaktionen. 

Centerredaktionen 

 

Sommerfolkedans 
 

Vi danser i sommer. 
 

tirsdag den 16. maj kl. 14.00 – 16.00,  

tirsdag den 13. juni kl. 14.00 – 16.00 og 

tirsdag den 15. august kl. 13.00 – 16.00 

med spisning. 
 

Evt. kontakt på tlf.  51 30 47 04. 

Bente Christensen 
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Dragør-turen 
 

Solen skinnede smukt, 

men uf hvor var det 

koldt denne tirsdag 

morgen, hvor 50 for-

ventningsfulde og gla-

de brugere fra Grønne-

gadeCentret skulle på 

tur til Dragør.  

Bussen lod vente på sig, og det viste sig, at den var kørt i stykker. Annette 

Høyer - der skulle med på turen - fik samlet alle indendørs, og den indre 

varme blev genoprettet med en enkelt til halsen. 
 

Stemningen var stadig i top, da vi med 3 kvarters forsinkelse kunne 

komme med bussen. Lilli havde fundet et par dejlige sange, og hun sang 

undervejs bl.a. for på ”Nu går våren gennem (Dragør) …” Britta er 

gammel Amagerpige, og hun gav undervejs mange informationer om 

Dragør. 
 

Den smukke gamle by ved vandet har mange smalle gader, hvor bussen 

ikke kan køre. Efter formiddagskaffe og nybagte kager nede ved havnen, 

lod vi derfor bus være bus og gik i grupper op gennem byen, hen mod den 

smukke Dragør kirke. 
 

Kirken er utroligt smuk, og man føler sig nærmest omfavnet ved 

ankomsten. Efter et grundigt kig var der tid til et besøg på kirkegården, 

hvor flere kendte er begravet. Dirch Passers grav er lidt overraskende 

meget enkel. Vi ledte også efter Otto Leisners grav, men han er bisat i 

fællesgraven. Tilbage til bussen og hjem til centret, hvor Yvonne havde 

forberedt en dejlig frokost. 
 

Vi vil gerne sige en stor tak til alle deltagere. Det er en fornøjelse at 

arrangere noget for så glade og positive GC-brugere. Vi går snart i gang 

med planlægningen af heldagsturen den 22. august 

.Lilli Hauberg og Britta Brylov 
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Sang og musik ”skatte” 
 

Højskolesang 
 

 
 
 
 
 
Musikcafe 

 

Hver 2. onsdag i lige uger kl. 14.30 – 16.00  

den 3. og 17. maj. 

Stemning, hygge og sangglæde i cafeen, som er opbygget gennem 4 år, 

vil være svær at undvære. Vil I være med, så vil Marianne Nørgaard og 

Ole Nisbeth køre musikcafeen videre, med nogenlunde samme indhold 

som hidtil, foreløbig resten af foråret. 

Foråret er lige om hjørnet, og der er så mange gode sange, som trænger 

sig på. Marianne spiller, og Ole synger for sammen med alle gæsterne. 

Marianne Nørgaard og Ole Nisbeth 

 
Husorkestret 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Torsdagsjazz 
 

Grønnegade Jazzband spiller  

den 18. maj kl. 11.00 – 12.00. 

Velkommen til en hyggelig og munter time 

med god jazzmusik. 
 

Sidste gang i denne sæson, den 22. juni. 

Mogens Smedegaard 
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Tværfaglig seniorklub, Hillerød 
 

Tirsdag den 02. maj kl. 13.00    Spisning 

Tirsdag den 09. maj kl. 14.00    Banko  

Tirsdag den 16. maj kl. 10.00    Løvspringstur  
Der er ikke møde tirsdag den 23.maj, da lokalerne er beslaglagt af 

revyen.  

Onsdag den 24. maj kl. 12.00    Revy i centret 

Tirsdag den 30. maj kl. 14.00    Senior Shop 

Hvis du har spørgsmål: tlf. 24 67 02 92 

Kirsten Olesen 
 

Banko  

 

Torsdagsbanko kl. 14.00 – ca. 16.00 
 

Søndagsbanko kl. 14.00 - 16.00 

Den 7. og 21. maj. 

Husk medlemskort. 

Der kan købes gæstekort. Pris kr. 50,-. 
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Åbent Hus/intro/motion 
 

Følgende tirsdage kl. 13.30 – 14.30 

er der introduktion til motionsrummet: 

Den 30. maj og 27. juni.                                   
Svend Høegh Nielsen 

 

Månedens kunstner i juni  
 

Her har vores medlemmer mulighed for at udstille et par 

billeder af egen produktion. Henvend jer til mig, hvis I er 

interesserede. Måske har du en lille kunstner i maven og 

synes, det kunne være sjovt at udstille sammen med 

andre.  

Inviter gerne gæster. 

Fernisering fredag den 2. juni kl. 13.00 
hvor GrønnegadeCentret er vært ved en lille forfriskning. 

Anette Høyer 
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Kom maj du søde milde   

Melodi: W.A. Mozart 1791 - Tekst: efter Christian A. Overbeck 1775  

  

Kom, maj, du søde milde! Gør skoven atter grøn,  

og lad ved bæk og kilde violen blomstre skøn.  

Hvor ville jeg dog gerne, at jeg igen den så! 

Ak, kære maj! hvor gerne igen i marken gå! 

  

Om vintren kan man have vel mangt et tidsfordriv; 

man kan i sneen trave, å ja, et lystigt liv, 

har leg af mange arter, især ved juletid; 

vel også kanefarter på landet hid og did. 

  

Dog, når sig lærker svinge mod sky med lifligt slag, 

på engen om at springe: det er en anden sag! 

men nu min kæphest rolig i krogen hist må stå;  

thi uden for vor bolig man kan for søl ej gå. 

 

Du derfor smukt dig skynde, kom, kære maj! o kom! 

at snart vi kan begynde på marken vor springom. 

Men frem for alt du mange violer tage med, 

og nattergalesange, og kukkeren tage med! 

 

  

Melodien stammer fra sidste sats af Mozarts klaverkoncert nr. 27 i B-

dur, som også blev Mozarts sidste. Den er egentlig tema i en rondo og 

opstod som sang et par dage efter uropførelsen, hvor den kom til at 

hedde 'Komm, lieber Mai und mache die Bäume wieder grün'. Koncerten 

blev uropført i Wien den 4. marts 1791, og det var Mozarts sidste 

offentlige optræden. 
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En hilsen fra redaktionen 
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GrønnegadeCentret  
 

 

Bestyrelse 
 

Poul Christiansen  Mobil: 21 63 40 06 

Formand   aliceogpoul@privat.dk 
 

Kommende møde i bestyrelsen torsdag den 4.maj. 

Spørgsmål, der ønskes behandlet, rettes til formanden. 
 

Venner 
 

Jørgen Raymond  Mobil: 40 42 71 21 

Formand   jr@naerrevision.dk  

Anna Sofie Morell  annasofie.morell@privat.dk 

Kasserer 

GrønnegadeCentrets Venner Reg: 5064 Konto: 1403923  
 

Centerredaktionen 
 

Hjemmeside: www.gronnegadecentret.dk  
 

Indlæg til hjemmesiden modtages løbende, jo før jo bedre.   
 

Indlæg til bladet for juni skal være redaktionen i hænde  

senest søndag den 21. maj.  

Ovenstående meget gerne på vores e-mail: 

centerredaktion@outlook.dk 
 

Ansvarshavende redaktør: Karl Olsen.  

Ansvarshavende webmaster: Jytte Duus.  
Centerredaktionen:  

Lene Christensen, Bente Mikkelsen, Jytte Duus, Sanne Hansen, Birthe 

D. Henriksen, Mogens Durup og Anette Hjortshøj. 

Korrekturlæsning: Kirsten Therkildsen. 
 

Bladet udkommer i ca. 700 eksemplarer den 1. i hver måned. 
 
 

 

21. ÅRGANG                           NUMMER 11 

mailto:aliceogpoul@privat.dk
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http://www.gronnegadecentret.dk/
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Det sker  
 

Maj 
 

Fredag 05. Spiseklub  se side 05. 

Tirsdag  16.                 Sommerfolkedans            se side 11. 

Torsdag 25. Revy  se side 08. 

Fredag 26. Revy  se side 08. 

Søndag 28. Revy  se side 08. 

Tirsdag 30. Åbent hus/intro/motion se side 15.  

 

 

Juni 
 

Fredag 02. Fernisering                        se side 15. 

Tirsdag 13. Sommerfolkedans             se side 11. 

Fredag 23. Sankt Hans aften   

Tirsdag 27. Åbent hus/intro/motion se side 15. 

 

 

 

 

 

 
 

FERIELUKKET: 1. JULI – 31. JULI, 
BEGGE DAGE INCL. 


