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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 

Nødhjælpsstrikkerne 

Patchwork 

Petanque 

Sang og musikcafé 

Senior dans 

Senior gospelkor 

Skak 

Slægtsforskning 

Smykkefremstilling 

Snedkerværksted 

Spillemandslaug og Jazzband 

Stolegymnastik 

Styrk livet 

Tegning og maling  

Videoklub  

Zumba 
Tid og sted oplyses i receptionen samt på hjemmesiden 

www. gronnegadecentret.dk 
 

 

Forsidebillede: Frederiksborg Slot 
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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 72 32 68 21 anbh@hillerod.dk 

Cafeleder  

Yvonne Skovgaard - Holm 

 

72 32 68 22 

 

ysko@hillerod.dk 

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

Reception 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 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 eller med dankort 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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Formandens nytårshilsen  
 

Tænk. Endnu et år er gået. Synes du også at 2016 fløj 

af sted? 
 

Når vi tænker nærmere over det, så skete der jo 

alligevel meget i vort dejlige center i det forgangne år 

og vi har haft masser af dejligt samvær. Her tænker jeg 

både på de årlige festlige arrangementer i januar: 

Nytårskur og nytårskoncert. En fornøjelig måde at indlede et nyt år på.  

Tovholderfest og vort eget revyteam, som hvert år overgår sig selv med 

nye pletskud i maj, frivilligfest i august. 
 

I september tog vi afsked med vores ”gamle” centerleder Bente Most. 

Det blev en meget bevægende dag, fordi Bente havde sat nogle solide 

aftryk på og sørget for, at vort center sprudler af go’ energi, og så holdt 

vi jo utroligt meget af hende. 

En tung arv at løfte for Anette, men hvor er vi fortrøstningsfulde, for vi 

ved i dag, at vi fik den bedste centerleder. Det er så flot, at vi i egne 

rækker havde én, som kunne tage over, og det har Anette allerede bevist, 

at det kan hun bestemt. Godt begyndt er halvt fuldendt. Vi har fuld tillid 

til dig, Anette. Centret er dit! 
 

Hvad vil 2017 bringe? Det kan vi ikke vide, men jeg er sikker på, at vi 

får lige så mange spændende oplevelser i det nye år. 

Hvorfor? For det første, fordi ovennævnte begivenheder vil gentage sig 

med lige så stor succes - vi er simpelthen tilsammen så gode til at give 

hinanden så meget og sætte positive energier i gang. Udskiftning af 

centerleder vil vi derimod gerne vente mange år med. 
 

Én begivenhed vil jeg lige omtale her: Den årlige generalforsamling i 

brugerforeningen finder sted fredag den 24. februar. Så skal den center-

bestyrelse - som I har valgt - atter stå på mål for de beslutninger, der er 

truffet i det forgangne år. Det gør bestyrelsen gerne, men I har mulighed 

for at give jeres mening til kende, når 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 

suppleanter er på valg. Husk at bruge jeres stemmeret.   
 

Med disse ord vil centerbestyrelsen takke medarbejdere, frivillige, 

tovholdere og medlemmer for en fantastisk indsats i 2016 og ønske jer 

alle:                     Et godt og lykkebringende nytår 2017. 

            Poul Christiansen 
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Nyt fra centerlederen 
 

Årsskiftet markeres herhjemme med spøg og skæmt, 

knaldperler, bordbomber og fyrværkeri. 
 

 I GrønnegadeCentret starter et nyt år, og jeg glæder 

mig til et stort fyrværkeri af fællesskab, latter, 

aktivitet og en sund udvikling sammen med jer. 
 

2016 har været året, hvor vi måtte tage afsked med vores centerleder, 

Bente Most. Jeg vil gøre mit bedste til, at vores center lever videre i en 

passende udvikling og i samme ånd.  
 

2016 var året, hvor vi fik markiser fra vores Venner og havemøbler fra 

vores bestyrelse. Tak for jeres festlige arrangementer og jeres store 

arbejdsindsats.  
 

2016 var året, hvor centret fik nyt køkken, så de frivillige får bedre 

arbejdsvilkår. Vi glæder os til at indvie det sammen 

med vores nye cafeleder Yvonne Skovgaard-Holm.  
 

Velkommen nytår og velkommen Yvonne. 

Jeg glæder mig til samarbejdet i vores team og i vores hus. 
 

2016 var et travlt og et anderledes år. Jeg vil gerne takke jer alle for jeres 

opbakning i byggeprocessen. Der har været dage med larm, men I har 

alle smilet, når I er gået hjem.  

En stor tak til alle jer i cafeen, fordi vores hverdag 

kunne fortsætte med et salg fra cafeen trods andre 

arbejdsvilkår og en køkkenvogn. I har vist, at meget 

kan lade sig gøre med teamånd og med et smil på 

læben.  

Tak til et engageret og aktivt personale og en 

bestyrelse, som er trådt til og været der hele vejen. 

Tak til Christian for din støtte og opbakning, og fordi du altid kommer, 

når jeg kalder.  

Jeg ser frem til at tage hul på det nye år 

sammen med jer alle.  

Jeg ønsker jer et fantastisk nytår og glæder mig til, at se jer til nytårskur 

fredag den 6. januar. 

Anette Høyer  
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Vores nye cafeleder 

 

Bip – siger det, og jeg har passeret 

Storebæltsbroens betalingsanlæg. 

Det er en ganske almindelig arbejdsdag i 

begyndelsen af november måned, hvor 

jeg er på vej til Odense. Her har jeg, 

sammen med 25 frivillige medarbejdere, 

arbejdet på at gøre endnu en Blå Kors 

butik med brugte varer klar til åbning. 

Det har været så sjovt og spændende at 

følge processen og se resultatet.  

Jeg er ved at nå frem til mit mål, da min telefon ringer. Det er Anette fra 

GrønnegadeCentret, som spørger, om jeg har mulighed for at komme til 

jobsamtale vedr. den stilling, jeg har søgt som cafeleder. Jeg takker 

straks ja til invitationen. 

At jeg efterfølgende er blevet tilbudt stillingen som cafeleder, er jeg 

rigtig glad for. Jeg var nået til et punkt i mit liv, hvor jeg synes, det 

kunne være spændende at prøve noget andet. Efter mange år på den 

samme arbejdsplads havde jeg lyst til nye udfordringer. Derfor begyndte 

jeg at kigge efter, hvilke muligheder der var med min uddannelses-

mæssige baggrund som økonoma og med mange års erfaring med at 

samarbejde med frivillige medarbejdere. 

Ved min ansættelse i velgørenhedsorganisationen Blå Kors’ genbrugs-

afdeling har jeg erfaret, hvor meget dedikerede frivillige medarbejdere 

kan udrette. Jeg har stor respekt for den kæmpe indsats mange frivillige 

gør på forskellig vis i vores samfund.  

Jeg synes, det er interessant at høre om, 

hvordan GrønnegadeCentret langt hen ad vejen 

drives af frivillige. Det er meget imponerende.  

Med ydmyghed ser jeg frem til samarbejdet 

med jer frivillige medarbejdere, som er 

tilknyttet cafeen og GrønnegadeCentret i det 

hele taget. Jeg er overbevist om, at der bliver 

mange nye ting, jeg skal lære.  

Jeg bor i Helsinge sammen min mand Carsten, som jeg har været gift 

med i over 30 år. Vores 3 voksne børn er for længst flyttet. 
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Tæt på hvor jeg bor, ligger mit fristed, som er skoven, Bymose Hegn. 

Noget af det bedste jeg ved, er at opleve, hvordan årstiderne skifter. Det 

kan være på gåben, en rask løbetur eller på min cykel. 

En gang om måneden er jeg med til at arrangere spis-med-aftener, i et 

tværkulturelt forum. Her bliver jeg inspireret af at møde mange 

forskellige typer af mennesker. 

Jeg ser frem til, at vi ses. Med ønsket om godt nytår til jer alle fra. 

Yvonne Skovgaard-Holm 
 
 

Nytårskur   
 

Fredag den 6. januar kl. 10.00 – 12.00 
 

Traditionen tro afholdes der nytårskur for 

medlemmer. Vi skåler nytåret ind med et glas 

champagne.  

Anette Høyer 
 

 

Nytårskoncert 
 

Søndag den 15. januar kl. 15.00 – 17.00 

  

Fredensborg Byorkesters 25 mands 

harmoniorkester spiller et underholdende 

program med et bredt repertoire fra 

musicals og populær musik til lettere 

klassisk. 
 

Solist: Sopran Tatiana Kisselova Gudnæs, 

uddannet sanger og pianist på 

Musikakademiet i Vladimir og støttet af 

Dansk Oplysningsforbunds Musikpulje. Dirigent: Martin Cholewa fra 

Den Kgl. Livgardes Musikkorps.  Konferencier: Erik Lundsgaard. Under 

koncerten vil der blive serveret: kaffe/te og high-tea traktement. I pausen 

serveres et glas champagne hvor vi sammen ønsker hinanden godt nytår. 

Pris: Kr. 150,-. Billetter kan købes i receptionen, hvor dankort kan 

benyttes eller via centrets bookingsystem. 

Arrangementsudvalget 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirsdT5hp_JAhWD2ywKHeXxDMAQjRwIBw&url=http://www.mille-soeren.dk/09_Jul/03_clipart_new_year/side03.htm&psig=AFQjCNGaDEI8GYM6c4M5LJ4fKGgXV1CHRA&ust=1448110690507904
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Foredrag 
 

Torsdag den 19. januar kl. 10.00 – 12.00 
 

”Tro og eksistens i jernalderen” 
 

v/Museumsinspektør Pernille Pantmann, 

Nordsjællands Museum. 
 

I jernalderen (ca. 500 f.Kr. – 700 e.Kr.) 

var trosforestillingerne meget omfattende 

og kan være vanskelige for os at forstå i 

dag. Troen har været et meget afgørende omdrejningspunkt i hele 

livsførelsen og derfor ikke adskilt fra dagligdagens aktiviteter, hvilket 

kan virke meget fremmedartet for os i dag. 

Mange finder det således meget drabeligt og drastisk at ofre dyr og 

mennesker, men i jernalderen blev dette opfattet som en absolut 

nødvendighed.  

Der var dog også andre mere fredelige 

religiøse handlinger. 

Foredraget vil komme rundt om dem alle 

og vise, at de religiøse handlinger dels 

afspejler fortsættelser af tidligere tiders 

bondekultur nedarvet tilbage fra 

bondestenalderen adskillige årtusinder 

tidligere og dels var inspireret af ideer 

syd fra. Samtidig kan vi af de religiøse handlinger også begynde at ane 

kimen til det, vi kender som asatroen. 

Ved kristendommens indførelse fik alt dette en ende – eller gjorde det? 

I den parallelle folketro, der visse steder på landet har eksisteret helt op i 

det 20. århundrede, er der flere elementer, der mest af alt minder om 

jernalderens religiøse handlinger. Er dette blot et sammentræf, eller 

betyder det, at jernalderens religiøse verdener levede videre i det skjulte 

helt op i vor tid? 

Foredraget vil have en særlig nordsjællandsk vinkel på emnet, men 

sætter det i perspektiv med andre fund fra Danmark. 
 

Pris kr. 35,- for foredrag samt kaffe/te med kage. 

Billetter kan købes ved indgangen. 

Oplysningsudvalget 
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Filmklubben  
 

Lørdag den 21. januar kl. 14.00 
 

”Nøgle Hus Spejl” 
 

Den 76-årige Lily er flyttet på plejehjem 

sammen med sin syge mand, Max. Hver- 

dagen går med at passe ægtemanden, og det 

eneste afbræk er, når deres voksne datter 

indimellem kommer på besøg. En dag flytter 

en ældre svensk mand, der går under navnet 

Piloten, ind i lejligheden overfor. Lily bliver 

tiltrukket af sin spændende genbo, men snart 

bliver hun konfronteret af familien og de 

øvrige plejehjemsbeboere, der ikke forstår 

Lilys valg. 
 

Medvirkende:  

Ghita Nørby spiller den viljestærke Lily  

Sven Wollter, som herhjemme er kendt fra bl.a. ”En sang for Martin”, 

spiller Piloten. 

Trine Pallesen er Lilys voksne datter. 
 

Efter filmen er der mulighed for at hygge sig i cafeen og tale med 

hinanden om filmen og om, hvad den sætter i gang af tanker. 
 

Pris kr. 35,- for film, kaffe/te med brød. 
 

Billetter købes ved indgangen. 

Oplysningsudvalget 

http://www.kino.dk/personer/ghita-noerby
http://www.kino.dk/personer/sven-wollter
http://www.kino.dk/film/e/en/en-sang-martin-2001
http://www.kino.dk/personer/trine-pallesen
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Kæmpe støttefest 
 

Lørdag den 25. februar  

kl. 17.30 - 23.00  
 

Temaet for denne festlige 

aften er  
 

Maskerade/Fastelavn. 
 
 

Vi byder på en lækker 3 retters middag, underholdning med uropførelse 

af ”Maskepi”.  
 

Forestillingen, der er skrevet og spilles af 

centrets festlige aktører, leder tanken hen på 

både Ludvig Holberg og Carl Nielsen. 

Vi slutter aftenen med et par timers dans til 

”Silverband´s” fantastiske 20 mands orkester 

med crooner Claus Bishop, der vil synge og 

spille den musik fra bl.a. 60’erne, som vi alle 

kan lide at danse til.  
 

Kom og støt GrønnegadeCentret denne aften, hvor 

der både er noget for ører, øjne og gane.  

Fantasien sætter ingen grænser, og udklædning er 

altid festlig, men naturligvis ikke påkrævet. Man kan 

for en sikkerheds skyld tage spenderbukserne på, for 

overskuddet går ubeskåret til at dække cafeens 

manglende indtjening pga. den store ombygning af 

køkkenet i november/december måned. 

Pris: Kr. 280,-. 

Nummererede billetter sælges i receptionen eller på 

centrets bookingsystem fra onsdag den 25. januar.  
 

Kom og støt! Tag vennerne og gerne hele byen med, 

for denne aften behøver man ikke at være medlem af GrønnegadeCentret 

for at deltage i festlighederne.  

Vennerne og bestyrelsen 
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Sang og musik ”skatte” 
 

Højskolesang 2. del. 

Hver anden uge i ulige uger kl. 14.00 - 16.00  

Onsdag den 4. og den 18. januar. 
 

Højskolesangklubben byder velkommen til 2. del af 

sæsonen. 

At synge fra Højskolesangbogen, "den danske sangskat", er meget 

fremme for tiden, bl.a. DR-TV og Det kongelige Teater er i gang med 

højskolesang.  

Vi er mange, men der er også plads til dig. 

Tag en ven/veninde og nabo med til et par hyggelige sangtimer. 

Det koster kun kr. 50,- for hele sæsonen, derudover skal du have et 

brugerkort til centret. 

Vi glæder os til at se dig/jer. 

Henry Christiansen 

Mironika 
 

hver 2. onsdag i de lige uger kl. 14.30 - 16.00 

onsdag den 11. og den 25. januar. 
 

Også i foråret vil vi hygge os med at spille 

og synge sammen med ”gæsterne” i cafeen. 

Vi synger og spiller årstidens kendte og 

nye sange, de gode gamle revyviser og 

viser af bl.a. Halfdan Rasmussen og PH. 

Vi har erfaret, at alle der kommer gerne vil 

synge med, så derfor har vi lavet en 

sangbog med de sange, der ikke står i Højskolesangbogen. 

Vi glæder os til at se jer. 

Annette og Ole Nisbeth 

Keld og Ruth Michaelsen 

Husorkestret 
 

Vi spiller hver onsdag kl. 11.00 - 12.00.  

Kom og vær med til en hyggelig time med god musik. 

 

Niels Erik Espersen 

https://www.bing.com/images/search?q=sangkor&view=detailv2&&id=954067A1B6F4A6F9DBEC3D776462156C39AF64E8&selectedIndex=41&ccid=jvLLVmd3&simid=608034411076715151&thid=OIP.M8ef2cb5667779c4d84ca638dd5b6a2aao0
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Harmonikakoncert  
 

Lørdag den 11. februar kl. 15.00 – 17.00 
 

er der gensyn med ”Hillerød 

Harmonikas 18 mands store 

orkester, som spiller et spæn-

dende og varieret program med 

de mest kendte melodier fra 

populære operettetoner og klas-

siske værker samt nyere kendte 

musicals, under ledelse af 

dirigent Karin Fredborg.   

Reserver denne lørdag efter-

middag, hvor vi kan opleve 

nogle dejlige timer med harmonikatoner bundet sammen med såvel 

sangsolister som fællessang, til kendte melodier.  

Nummererede billetter kan købes i receptionen eller bookes gennem 

centrets bookingsystem fra onsdag den 11. januar. 

Det bliver en festlig eftermiddag, hvor cafeen serverer kage og kaffe/te 

pris kr. 75.-. 
Arrangementsudvalget. 

Forårsrejse til Sønderjylland 
 

Den 14. maj – 19. maj 2017 kl. 14.30 
 

Informationsmøde og salg af rejsen 

fredag den 20. januar i lokale Anemone, hvor vi vil bede Jørgen fra 

Adrian Bus, som var vores chauffør til Skagen i august i år, om at 

deltage. 

Numre til rejsen udleveres fra kl. 14.30 salg efter først til mølle 

princippet. 

Ejner Nielsen og Grete Bjergager 
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Centerrevyen søger kreativ hjælp. 
 

Ulla Ludvig takker af efter 

9 år som Revy Boss. I alle 

årene har hun med succes 

været instruktør for revy-

erne med Centerbanden. 

Men selv om der er et 

stykke tid til maj med pre-

miere på næste revy,  

er en ny instruktør allere-

de sprunget ind på scenen. 

Hun hedder Christina Kühnel, og møder op med erfaringer fra andre 

revyer.  

"Jeg regner med en splinterny revy med et anderledes set-up, med godt 

afsæt i stilen fra tidligere års Centerrevyer, men med nye anderledes 

vinkler på vores verden", beretter hun og uddyber, at revyen bliver en 

typisk lagkagerevy med en god blanding af politiske emner, lokalt stof 

og stof ude fra den store verden. 
 

Bestyrelsesmedlem John Plenov, som har været aktiv i revyen i 16 år, 

fortæller, at hele revyholdet bakker op om Christina og glæder sig meget 

til samarbejdet. Christinas nye stil lægger op til fornyelse, som kræver 

nye ressourcer. Bestyrelsen efterlyser derfor en mandlig aktør med god 

sangstemme, en kreativ tekstforfatter, en sufflør og en administrativ 

koordinator. Revyen tilbyder et spændende kreativt miljø, udfordringer 

og masser af socialt samvær med ligesindede. 
  

Interesserede kan henvende sig til:  

Christina Kühnel tlf.: 40 60 13 09 eller mail: christina@kuhnelmail.dk  

John Plenov tlf.: 27 43 42 14 eller mail: j.plenov@gmail.com. 
 

John Plenov 

mailto:j.plenov@gmail.com
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Spiseklub 
 

Første gang fredag den 3. februar kl. 12.00 
 

Hurra.. så er det nye køkken færdigt og kan tages i brug.  

Nu kan vi endelig komme i gang med vores spiseklub igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi serverer kogt torsk med sennepssovs og tilbehør. 

Billetter sælges i receptionen fra onsdag den 11. januar. Pris kr. 50.-. 

Ole Hansen, Gudrun Morsing og Lone Nielsen 
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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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Banko 
Hver torsdag kl. 14.00 - ca. 16.00 

Søndagsbanko kl. 14.00 - 16.00 

den 8. og 22. januar. 

Husk medlemskort. 

Der kan købes gæstekort. Pris kr. 50,- 
 

  
 

Tværfaglig Seniorklub, Hillerød 
 

Tirsdag den 03. januar kl. 14.00 nytårskur. 

Tirsdag den 10. januar kl. 13.00 spisning. 

Tirsdag den 17. januar kl. 14.00 kaffe. 

Tirsdag den 24. januar kl. 14.00 banko. 

Tirsdag den 31. januar kl. 14.00 kaffe. 

 
 

 
 

Billard 
 

Vinder af sidste turnering blev Henning Toftbjerg, der her får overrakt 

Foss pokalen efter en flot snitturnering. 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitte Jensenius 



19 

 

Åbent Hus/motions- og 

introduktionsdage 
 

Følgende tirsdage kl. 13.30 – 14.30 er der introduktion til motions-

rummet: 
 

Den 31. januar, 28. februar, 28. marts, 25. april, 30. maj og 27. juni. 

 Svend Høegh Nielsen 

 

Folkedansen  
begynder tirsdag den 3. januar kl. 14.00 – 16.00, alle er velkomne til at 

deltage, man skal være medlem af centret.  Vi danser alle tirsdage og 

holder ikke vinterferie. 

Pris kr. 30.- pr. gang   

Bente Christensen tlf. 51 30 47 04 
 

Ældredans 
 

Fredag den 13. januar kl. 14.00 - 17.00 
 

De danseglade pensionister inviterer til " dans med Birkums" 

Husk at bestille billetter i receptionen eller hos  

Henry 29 63 04 30 senest 3 dage før. 

Tag en ven/veninde med til 3 hyggelige timer, med 

dans til musik for "De unge på 40". 

Det koster kr. 125.-  

incl. 2 lækre stk. smørrebrød + kaffe. 

Du skal være medlem af centret. 

Henry Christiansen 

 
 

Linedance:  

mandag den 2. og 9. januar kl 18.30.   
Standard dans mandag den 9. januar kl. 

20.00. 
Arne Iversen 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=dansepar&view=detailv2&&id=80405630B4FE22605DF4504BEF639F9986EDF9A4&selectedIndex=0&ccid=X8J/d2s0&simid=608045844274873462&thid=OIP.M5fc27f776b343480c4c8ca3ce28d9748o0
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Administrativ medarbejder i 

GrønnegadeCentret 
 

Mange af jer har allerede mødt mig, men jeg er 

stadig et nyt ansigt for rigtig mange af jer her i 

centret. 

Jeg hedder Malene Toft Jessen og er 

startet som administrativ medarbejder 

i Ældre og Sundhed den 1. maj 2016. 

Jeg arbejder 3 forskellige steder i 

kommunen.  

Jeg arbejder i GrønnegadeCentret hver onsdag, herudover er 

jeg to dage i Visitation & Hjælpemidler på Rådhuset, samt to dage i 

Uddannelsessektionen i det nye Sundhedscenter.  

Her på centret tager jeg mig af alle de økonomiske opgaver.  

Jeg holder rigtig meget af at komme her i centret hver onsdag, så stor tak 

til jer alle for, at I har taget så godt imod mig.  

Jeg ønsker jer alle et rigtigt godt nytår.  

Malene Toft Jensen 
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Månedens kunstner i 

februar og marts 
 

Jyttes malehold udstiller akrylbilleder. 

Fernisering fredag den 27. januar kl. 13.00.  

Centret er vært ved en lille forfriskning. 
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OBS! OBS!  

 

Bemærk at redaktionen har fået ny mailadresse, som både er til 

bladredaktionen og hjemmesiden fremover: 

centerredaktion@outlook.dk 
 

På redaktionens vegne. 

Karl Olsen 

 

 

Billeder fra en fantastisk 
julegospelkoncert 
 

 
I forbindelse med koncerten fik koret overrakt en check på kr. 14.000,- 

fra Nordea Fonden som tilskud til nyt musikanlæg. 

mailto:centerredaktion@outlook.dk
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GrønnegadeCentret  
 

 

Bestyrelse 
 

Poul Christiansen  Mobil: 21 63 40 06 

Formand   aliceogpoul@privat.dk 
 

Møde i bestyrelsen torsdag den 5. januar. 

Spørgsmål, der ønskes behandlet, rettes til formanden 
 

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 
Hjemmeside: www.gronnegadecentret.dk  
 

Indlæg til hjemmesiden modtages løbende, jo før jo bedre.   

Indlæg til bladet for februar skal være redaktionen i hænde  

senest onsdag den 25. januar.  

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, 

Mogens Durup og Anette Hjortshøj. 

Korrekturlæsning: Kirsten Therkildsen og Jytte Kronhede. 
 

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

21. ÅRGANG                           NUMMER 7 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Januar 

 

Fredag 06 Nytårskur    se side   7. 

Søndag 15. Nytårskoncert   se side   7. 

Torsdag 19. Foredrag    se side   9. 

Fredag 20. Informationsmøde rejse   se side 14. 

Lørdag 21. Film    se side 11. 

Fredag 27. Fernisering/kunst   se side 21. 

Tirsdag 31. Åbent Hus/ intro/motion   se side 19.   

  

 

Februar  

 

Fredag 03. Madklub    se side 16. 

Lørdag 11. Harmonikakoncert   se side 14. 

Fredag 24. Generalforsamling    

Lørdag 25. Støttefest    se side 12. 

Fredag 28. Åben Hus/intro/motion   se side 19. 

 

 

 
 


