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GrønnegadeCentret 

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

Hjemmeside: www.gronnegadecentret.dk 
 

    Centerleder Bente Most 72 32 68 21 bmos@hillerod.dk 

    Caféleder Anette Høyer 72 32 68 22 anbh@hillerod.dk 

    Centermedhjælper Lone A.  72 32 68 23 lmand@hillerod.dk 

    Adm.medarb.Jytte Kronhede  jyje@hillerod.dk 

    Reception 72 32 68 20 gronnegadecenter@hotmail.com 

    Administrationsgruppen   admgronnegade@outlook.dk 
 

 

GrønnegadeCentret er mødested for alle 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. 
 

Åbningstider    
 

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 17.00 fredag kl. 9.00 – 16.00      
 

Receptionen er åben for billetsalg: 

Mandag og tirsdag kl. 10.00 – 15.00 onsdag kl. 10.00 – 16.00 

Torsdag og fredag kl. 10.00 – 14.00 
 

Billetter til arrangementer købes mod kontant betaling eller med dankort i 

receptionen eller på hjemmesidens bookingsystem.  

Obs. 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 
Smørrebrød, lette anretninger, vin, øl, vand samt kaffe, te og kage kan 

købes i centrets åbningstid. 
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Ferielukket: 1. juli – 31. juli 

Begge dage incl. 

http://www.gronnegadecentret.dk/
mailto:bmos@hillerod.dk
mailto:anbh@hillerod.dk
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Nyt fra Centerlederen 

 
Jeg har ihærdigt forsøgt at få ændret den 

tekst, som Hillerød Kommune har stå-

ende, som standart tekst på opkræv-

ninger, og som figurerer på vores med-

lemsopkrævninger. Mange opfatter tekst-

en, som en trussel. Den er i hvert fald 

ubehagelig. Ind til videre er det ikke 

lykkedes for os, at få teksten slettet. 

Opkrævninger af en hver art fra Hillerød 

Kommune, foretages via kommune-

systemet KMD.  

 

Første juni starter en ny administrativ 

medarbejder i centret. Hun hedder Malene 

og skal være her 1 gang om ugen og får til opgave at have hånd i hanke 

med regnskabsdelen. Denne opgave er hidtil blevet varetaget af Jytte 

Kronhede og mig, men opgaverne er stille og roligt vokset.  

Jytte Kronhede vil stadig tage sig af alle medlemsrelaterede opgaver, så 

som opkrævninger m.v. Vi byder Malene hjertelig velkommen.    

Jeg mindes de gode gamle dage, hvor jeg sad med blyant og 

regnskabsbog. Da var der daglig intern postomdeling mellem rådhuset 

og de eksterne institutioner. Tiden er løbet fra den slags nu. Teknologien 

er i den grad effektiviseret. Jeg er ikke i mod denne udvikling. På mange 

områder bruger jeg det selv i min hverdag, men jeg kan godt nogle 

gange føle, at tingene går for stærkt. I dag sidder selv små børn med Ipad 

og jonglerer rundt i systemerne. Ja, det er vel et alderdomstegn.  

 

GrønnegadeCentret havde den 14. april besøg af vores direktør for job, 

social og sundhed, Vibeke Abel, Sundhedschef Hella Obel og leder af 

fællessektionen Christian Blaase Johansen. Centerbestyrelsen, Anette 

Høyer og jeg havde inviteret dem på en uformel frokost. Anledningen 

var egentlig, at Vibeke Abel sidste år besøgte Færøerne, hvor hun skulle 

fortælle om Hillerød Kommunes arbejde med et værdigt ældreliv.  

 

Fortsættes næste side 
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Vibeke havde fået noget af GrønnegadeCentrets materiale med og havde 

derfor lovet os at komme og fortælle om sine oplevelser. Hella Obel kom 

med, fordi hun gerne ville hilse på bestyrelsen. Det var et meget givende 

og positivt møde, det var spændende at høre Vibeke Abels oplevelser 

med Færøernes ældreindsats, som er meget anderledes.  
 

Tirsdag den 10. maj vil man kunne finde GrønnegadeCentret i 

Frederiksborghallen, hvor Hillerød Kommune inviterer nye borgere til 

møde, hvor de bl.a. får lejlighed til at møde de mange tilbud, som man 

kan benytte i kommunen. Vi har deltaget hvert år, og vi medbringer 

materiale og billeder på plancher. Det er altid 

hyggeligt at tale med nye borgere og med de 

andre aktive grupper.  

Onsdag den 1. juni drager vi af til Costa de 

Almeria i Spanien. Vi er ca. 40 medlemmer af 

centret, der skal holde en uges ferie sammen. 

Det bliver festligt, Kirsten Larsen og jeg, som 

er arrangører, glæder os meget til at være med 

til at gøre ferien god og indholdsrig for 

deltagerne.  

Jeg ønsker jer en dejlig og solfyldt maj. 

Bente Most 

Nyt fra cafeen 
 

Maj måned, er en fantastisk måned. 

Alting spirer og i gennemsnit har vi 209 

solskinstimer i maj. Den solrigeste maj 

måned nogensinde var 2008 med hele 

347 soltimer. Jeg glæder mig altid til 

maj måned. 

Alting spirer også i vores center.  

Revyen står for døren og der er et stort 

frivilligkorps, som sørger for at det kan lade sig gøre. Tak til alle 

frivillige, fordi I altid stiller op og gør en kæmpe forskel og en kæmpe 

indsats. 

Spørg os i cafeen, hvis der er noget du ikke kan se, eller noget du 

mangler, så vil vi hjælpe i den udstrækning, vi kan. 

Vi pakker gerne ind, hvis du ønsker, at have kager med hjem. 

På gensyn i cafeen.             Anette Høyer 
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Sidste nyt i sagen om parkeringspladser 
 

Vi har modtaget følgende: 
 

Økonomiudvalget besluttede den 27. januar 2016, at 

hvis sælger ikke inden 1.marts 2016 fremkommer med 

en underskrevet aftale om salg, som tidligere aftalt, 

frafalder Hillerød Kommune købstilbuddet. 
 

Det har desværre ikke været muligt at få en underskrift på en aftale fra 

ejeren af det omhandlede areal *) om Hillerød Kommunes køb af 

arealet. Vi har gennem flere måneder forgæves rykket for denne aftale, 

hvorefter vi må formode, at ejeren alligevel ikke ønsker at sælge arealet 

til Hillerød Kommune. Hillerød kommune har derfor frafaldet 

købstilbudet. 
 

Vi har desværre ikke mulighed for at løse parkeringsproblematikken på 

anden måde, end at brugerne af GrønnegadeCentret mod betaling kan 

benytte det omhandlede areal til parkering, når andre gratis 

parkeringsmuligheder er optaget.  

*) parkeringspladsen ved Skolegade med 36 pladser, som vi tidligere frit 

har kunnet benytte. 
 

Bestyrelsen har på grundlag af dette besluttet fortsat at forfølge sagen, da 

vi på ingen måde kan stille os tilfreds med ovennævnte afgørelse, som vi 

må konstatere, slet ikke er en acceptabel løsning for medlemmer og 

brugere af centret, endsige har løst noget som helst – tværtimod. 

Poul Christiansen 
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Forårsturen til Hundested 
 

Endelig oprandt dagen for årets 

forårstur. Snakken gik livligt blandt de 

50 morgenfriske deltagere, mens vi 

ventede på bussen. Vi havde ”sørget 

for” godt vejr, vi fik set mange 

anemoner på vejen, og med en lokal 

Hundested-chauffør bag rattet kørte vi 

igennem det smukke forårslandskab. Kaffe og kage blev indtaget på 

havnen i Hundested, og der var tid til 

at gå rundt i området. Efter at have set 

andre smukke steder på hjemturen, 

endte vi i centret til en dejlig frokost. 
 

Vi har glædet os rigtig meget til turen 

og fik flere input til de fremtidige 

ture. Vi er allerede gået i tænkeboks 

til den næste tur, som vil blive arrangeret i slutningen af august. 
 

Tak til alle. Det var en stor fornøjelse at være på tur sammen med jer. 

Lilli Hauberg og Britta Bylov 

 

 

Kontingentbetaling 
 

GrønnegadeCentrets venner har for nylig 

udsendt brev om betaling af kontingent, og vi er 

meget glade for jeres støtte.  
 

Nu vil vi gerne have hjælp til at opdatere vores 

medlemsliste med både rigtig postadresse og 

mail-adresse. Jeg har allerede fået nogle. Det er 

også vigtigt at give besked, hvis I flytter eller skifter mail-adresse. 

På forhånd tak for hjælpen. 

Min mail adresse er annasofie.morell@privat.dk 

Anna Sofie Morell 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=penge&view=detailv2&&id=E2F318FA80A48035D23D30C5429B3143F64F859E&selectedIndex=0&ccid=reTvvrse&simid=608036880380595715&thid=OIP.Made4efbebb1e0c5b3bfe38d3b2b79b1aH0
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Ferieafholdelse! 
 

GrønnegadeCentret er lukket i hele juli måned. 

Datoer for hvornår de forskellige aktiviteter afholder ferie, begge datoer 

incl.:  

 

Husorkestret  28. april – 13. september 

 

Højskolesang 28. april – 30. august 

 

Torsdagsbanko 10. juni – 10. august 

 

Smykkeholdet 22. april – 7. september 

 

Motion tir/tor kl. 8-9 24. juni – 1. august 

 

Danseklubben 19. marts – 18. september 

 

Mironika  21. april – 6. september 

 

Søndagsbanko 23. maj – 13. august 

 

Patchwork  2. maj – 4. september 

 

Scleroseforeningens gymnastikhold holder ferie og fri/helligdage som 

GrønnegadeCentret. 

 

Husk!!!! 
 

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 
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Månedens digt 
Dagen i dag er en mærkelig dag, den er din. 

Dagen i går faldt ud af dine hænder, 

den kan ikke få andet indhold end det, 

du allerede har givet den. 

Dagen i morgen har du ikke fået noget løfte 

om, 

men dagen i dag har du, det er det eneste du 

kan være sikker på. 

Den kan du fylde med alt, hvad du vil. 

Benyt dig af det. 

I dag kan du glæde en anden – i dag kan du hjælpe en anden. 

I dag kan du leve således, at måske nogen i aften kan takke dig for, 

at du er til. 

Dagen i dag er en betydningsfuld dag. 

Den er din. 

      Jytte Kronhede 

 

 

 
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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Sæsonafslutning i Danseklubben 
 

Fredag den 18. marts holdt danseklubben afslut-

ningsfest for alle 3 hold. Det blev en hyggelig 

aften, der startede med, at holdene viste, hvad de 

havde lært i løbet af vinteren. 

Herefter var der spisning med dans mellem forret 

og hovedret for at styrke appetitten til den dejlige 

mad, Annette havde lavet. 

Kaffen blev serveret, og så blev der danset til klokken var ca. 23.00, og 

alle havde haft en skøn aften. 

Bestyrelsen 

Sommerfolkedans  
 

Tirsdag den 17. maj kl. 14.00 – 16.00. Pris kr. 30,-. 

Ole Martinsen leder os gennem de dejlige danse, og Keld 

Tachav spiller til. 

Evt. henvendelse tlf. 51 30 47 04. 

Bente Christensen 

Nye motionister 
 

For nye motionister, der ønsker at benytte motionslokalet, 

er der åbent hus/intro 

Tirsdag den 31. maj fra kl. 13.30 - 14.30 
 

Motionisternes idegruppe vil vejlede interesserede i brug af 

motionslokalets muligheder. Der foregår udelukkende 

selvtræning, man har dog mulighed for at invitere sin 

fysioterapeut. Nye motionister kan som udgangspunkt først komme på et 

motionshold, når man har deltaget i en introdag. 

Bente Most 

Stavgang for langtsomt gående 
 

Hver mandag kl. 10.00. 

GrønnegadeCentret har nu fået et hold i gang 

for langsomt gående. Der er foreløbig 2 på 

holdet, som er godt i gang. Der er masser af 

plads til flere.  

                           Bente Most 
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Det sker  
 

 

 

 

 

 

 

Maj 
 

Torsdag 05. Revy 

Fredag 06. Revy 

Søndag 08. Revy 

Søndag 08. Gospelkoret i Tivoli 

Søndag  10. GrønnegadeCentret i Frederiksborghallen 

Fredag 13. Cyklistforbundet 

Tirsdag 17. Sommerfolkedans 

Fredag   27. Fernisering 

Tirsdag 31. Nye motionister intro 

 

Juni 
 

Tirsdag 14. Sommerfolkedans 

Torsdag 23. Sankt Hans aften 

 

 

 

FERIELUKKET: 1. JULI – 31. JULI, 

BEGGE DAGE INCL. 
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Sang og musik ”skatte”  
 

Mironika 
 

Vi vil sige tak for en dejlig sæson i vores musikcafé.  

Vi glæder os hver gang til at synge sammen med vores 

sangglade publikum, der altid er friske på, at synge såvel 

kendte som nye sange!  

Der har været en virkelig god stemning, og vi ser frem til 

at mødes igen efter sommerferien. 

Annette og Ole Nisbeth 

Keld og Ruth Michaelsen 
 

 

Torsdagsjazz med Grønnegade 
Jazzband 
 

Vi spiller torsdag den 19. maj 2016 kl. 11.00 - 12.00  

Velkommen til en hyggelig og glad jazztime. 

Mogens Smedegaard 
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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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Old Stars til Tivoli Gospelfestival 
 

GrønnegadeCentrets ”Old Stars gospelkor” har igen i år 

fået tilbudt at synge til Tivoli Gospelfestival. 

Det sker søndag den 8. maj kl. 17.30 - 18.10. 

Det er virkelig pragtfuldt, og det kan blive endnu en 

dejlig oplevelse for koret! Vi glæder os. 

 

 

Følgende står der på Festivalens hjemmeside: 
 

Hele Tivoli klinger af glade gospeltoner og medrivende 

rytmer, og både de 1800 deltagere og publikum nyder en weekend med 

fokus på sang, glæde og fuld gang i den. 

Festivalen byder på gospel for enhver 

smag, når de mange gospelsangere fra 

hele landet indtager både Plænen, 

Harmonipavillonen og Pantomimetea-

trets scener. 

Kirsten Larsen 
 

Sct. Hans aften  
 

Torsdag den 23. juni. 
 

Programmet for aftenen er som vanligt: Spisning, kåring af 

årets heks, fællessang efter højskolesangbogen og hygge. 

Vi tænder et lille bål i vores grill. Båltalen bliver holdt af 

Bente Most. 

Grillen er klar kl. 18.00. Medbring selv dit kød. 

Salatbar til kr. 40,- betales ved tilmelding. 

Drikkevarer samt kaffe og kage købes til cafepriser. 

Tilmelding fra tirsdag den 31. maj kl. 10.00 i receptionen. 

Bente Most  
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Gymnastik 
 

Vi gør stadig gymnastik i serier af trin 

til opvarmning. Stående med frie 

øvelser, håndvægte og bånd. Liggende 

gør vi frie øvelser på madras og på stor 

(pilates)bold. 
 

Der er plads til flere med sclerose på 

holdet. 
Anne Hansen 

Amtsmesterskaberne i billard 
 

 

Vindere af C rækken. 

 

Her ser vi holdet, med en stolt 

holdleder, Frank Stoltenberg, 

efter præmieoverrækkelsen. 

Tillykke med guldet, det er 

rigtigt godt gået. 

Birgitte Jensenius 
 

 

 
 

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. Billederne skal 

hænges op onsdag den 25. maj. 

Inviter gerne gæster. 

Fernisering fredag den 27. maj kl. 13.00, hvor GrønnegadeCentret er 

vært ved en lille forfriskning. 

Bente Most 
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Ønsker du at deltage i en af centrets mange aktiviteter, 

så henvend dig i receptionen for yderligere information! 

Du kan få et ”print” med aktiviteter eller motionshold. 

 

 

Diverse aktiviteter 
 

Billard  
 

Har du lyst til at spille billard M/K, er du 

hjertelig velkommen.  
Der er åbent mandag til fredag kl. 10.00 - 16.00. 
Ring og aftal et møde eller bare mød op.  

Velkommen i ”GrønnegadeCentrets Billardklub” tlf. 20 85 97 45. 
Niels Madsen 

Petanque 
 

Kom og spil hver tirsdag mellem kl. 10.00 - 12.00. 

Afhængig af vejret spiller vi enten ude eller inde, 

petanque – crossboule. 

Grethe og Karl Erik Madsen 
 

 
Tværfaglig Seniorklub, Hillerød 
 

Onsdag 04. maj kl. 12.00 Revy 

Tirsdag 10. maj kl. 13.00 Spisning 

Tirsdag 17. maj kl. ? Løvspringstur 

Tirsdag 24. maj kl. 14.00 Banko 

Tirsdag         31. maj         kl. 14.00       Kaffe 
Hvis du har spørgsmål: tlf. 24 67 02 92   Kirsten Olesen 
 

Banko i GrønnegadeCentret  
 

Hver torsdag kl. 14.00 – ca. 16.00 

og søndagene den 1. maj og den 22. maj 

kl. 14.00 – ca. 16.00. 
Husk medlemskort.  

Gæster skal købe gæstekort. Pris kr. 20,- 
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GrønnegadeCentret/Centerbestyrelsen 
 

Poul Christiansen  Mobil: 21 63 40 06 

Formand   aliceogpoul@privat.dk 
 

Møde i Centerbestyrelsen onsdag den 11. maj. 

Spørgsmål, der ønskes behandlet, rettes til formanden. 

 

GrønnegadeCentrets 
 

Hjemmeside   www.gronnegadecentret.dk 

E-mail adresse   centersiden@outlook.dk 
 

GrønnegadeCentrets Venner 
 

Frede Leiholm  Mobil:  20 81 80 65 

Formand   leiholm.f.@gmail.com 

Anna Sofie Morell  annasofie.morell@privat.dk 

Kasserer 

GrønnegadeCentrets Venner Reg: 5064 Konto: 1403923  
  

Centerredaktionen  
 

Stof til bladet for juni skal være redaktionen i hænde allersenest 

onsdag den 25. maj, meget gerne på vores 
e-mail: centerblad@hotmail.com  
 

Ansvarshavende redaktør: Karl Olsen.  

Centerredaktionen:  

Lene Christensen, Bente Mikkelsen, Bodil Østberg, 

Jytte Duus. 

Tryk: Karl Olsen, Bodil Østberg og Lene 

Christensen. 

Hjemmeside: Jytte Duus, webmaster, Mogens Durup, Anette Hjortshøj. 

Korrekturlæsning: Kirsten Therkildsen, Sanne Hansen. 

Bladet udkommer i ca. 600 eksemplarer den 1. i hver måned. 
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mailto:aliceogpoul@privat.dk
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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 

IT-Cafe 

Kortspil 

Mandetræf 

Motionshold 

Nødhjælpsstrikkerne 

Patchwork 

Petanque 

Sang og musikcafe 

Senior Gospelkor 

Skak 

Slægtsforskning 

Smykkefremstilling 

Snedker- og cykelværksted 

Spillemandslaug og Jazzband 

Stolegymnastik 

Tegning og maling 

Underholdning 

Videoklub 

Zumba 
 

Tid og sted oplyses i receptionen samt på hjemmesiden 

www.gronnegadecentret.dk 
 

Forsidebillede: Bjarne Witthoff 

 

 


