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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 – café 

Kortspil 

Mandetræf 

Motionshold 

Nødhjælpsstrikkerne 

Patchwork 

Petanque 

Sang og musikcafé 

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: Pia Beyer 
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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 

Centermedhjælper Lone A. 72 43 68 23   lmand@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. 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Billetsalg 

Mandag og tirsdag     kl. 10.00 -15.00 

Onsdag             kl.10.00 -16.00 

Torsdag og fredag      kl.10.00 -14.00 

Åbningstider 

Mandag – torsdag kl.9.00 - 17.00 

Fredag         kl.9.00 - 16.00          

  

mailto:anbh@hillerod.dk
mailto:lmand@hillerod.dk
mailto:gronnegadecenter@hotmail.com
mailto:admgronnegade@outlook.dk
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Nyt fra den afgående 
centerleder 
 

Kære alle.  

Tusind tak for den smukke afskedsreception, 

der blev holdt for mig. Tusind tak til alle jer, 

der kom og gjorde dagen minderig for mig. 

Tak for alle de flotte gaver, jeg fik. Det var 

overvældende. Der var bl.a. blevet indsamlet 6.300 kr. til mig. De skal 

rejses op. Det er ikke muligt for mig at sige tak til jer personligt, men I 

har en krammer til gode, når vi ses. Ud over penge, 

vin, kurve og chokolade var der bl.a. også en kuffert 

fra bestyrelsen, en smuk poncho fra mine kollegaer, 

Koranen fra Fællessektionen og Christian. Poul 

Nymark havde lavet en meget smuk træskål, Birgit 

Krag havde kniplet en lysedug til mig, og Stinne 

havde kniplet nogle små kugler. Jeg ved, at det er et kæmpestort arbejde, 

og jeg blev meget rørt over at modtage så smukke gaver. Jeg blev også 

beriget med et livstræ. Det var Anettes værk, og mange af jer skrev en 

hilsen til mig på maleriet. Tak for det hele. 

I skrivende stund er det min første dag i mit nye liv. Solen skinner, og 

jeg har været i gang med ukrudtet. Snart drager Jan og jeg på vandretur 

til Kreta.  

4 kæmpestore kram til jer. 

Bente Most 
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Nyt fra den nye centerleder 

 

Tak for alle de lykønskninger og gaver jeg har fået 

i forbindelse med min nye titel som centerleder. 

Det var dejligt, da jeg kunne dele nyheden med 

jer, og det har varmet helt ind i hjertet, når jeg 

gang på gang har hørt: Du er den helt rigtige 

centerleder. 

Tak til alle, som fik Bentes sidste dag til at være 

dagen, som hun længe vil huske. Det blev en stor 

krammedag, og der blev også fældet en lille tåre.   

Så sidder jeg her i ”lederstolen” og ser frem til at styre Grønne-

gadeCentret videre og løfte denne opgave. Jeg vil gøre mit bedste for at 

passe på vores center. Det kan jeg ikke gøre alene, sammen er vi gode, 

og jeg føler mig bakket op af jer alle. 

Vi skal have en ny cafeleder pr. 1. januar 2017. Det bliver en ny 

cafeleder i et nyt køkken. Jeg glæder mig til processen, som er godt i 

gang med det nye køkken og ansættelsessamtalerne sammen med 

repræsentanter fra bestyrelsen og cafeudvalget. Knus til jer alle. 

Anette Høyer 

 

Nyt fra cafeen 
 

Tidsplan for vores nye køkken holder stadig. I perioden fra mandag den 

31. oktober til fredag den 9. december vil det nye køkken blive 

bygget. Det bliver et spændende efterår, som betyder forandringer i 

vores udvalg i cafeen. Det vil stadig være muligt at købe kaffe og kager, 

udvalgt smørrebrød, sandwich og diverse drikkevarer. Det vil vi sælge i 

den bagerste del af cafeen, som vil blive lukket af til salg. Der vil blive 

stillet køkken- skurvogn op på græsplænen bag ved køkkenet. 
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Før og efter byggeperioden vil vi opstille en 

pølsevogn, så vi kan flytte ud og flytte ind 

igen i køkkenet. I midten af perioden vil vi 

også have en uge med salg fra pølsevogn. 

Hvis alt går efter planen, vil pølsevognen 

være åben i ugerne 43, 46 og 49 mellem kl. 

11 og 14. I alle uger sælges frankfurter med 

kartoffelsalat og 2 pølser med 2 brød.  I uge 43 sælges der derudover 

flæskestegssandwich, og i uge 46 og uge 49 sælges frikadellesandwich.  

Der vil kunne købes billetter til pølsevognen ved kassen bagerst i 

cafeområdet. Alle menuer koster kr. 30,-, og billetten afleveres i pølse-

vognen ved køb. 

Kom og vær med i fællesskabet til store-julefrokost-uge med lækker 

mad, musik og festligt humør. Vi vil stadig holde vores store fælles 

julefrokoster fra onsdag den 14. december til tirsdag den 20. 

december kl. 12.00 - 15.00 for grupper og enkeltpersoner, som er 

medlemmer i GrønnegadeCentret. 

Grundet vores nye køkkenprojekt er 

menuen i år: Sildebord, biksemad og ris a 

la mande. Tilmelding og billetsalg 

starter onsdag den 2. november. 
Nummererede billetter, som koster kr. 

125,- pr. person, bliver solgt i 

receptionen efter først til mølle princippet.  

For grupper vil det i år blive tovholderne, der køber billetter til hele 

gruppen. Tovholderens opgave på dagen er at vise ”sine” gæster på 

plads. Centret vil sætte borde op fra dag til dag, som tilgodeser ønsket 

om at sidde sammen. Vi vil fortsat gerne se brugere, som ikke er med i 

en gruppe, og som har lyst til at komme til julefrokost. Så enkeltbilletter 

kan stadig købes i receptionen.  Der er plads til 100 personer pr. dag. 

Drikkevarer kan købes til cafepriser. 

Fællesskab og god stemning er vigtig for os alle og skaber gode 

arbejdsforhold for alle jer frivillige, som vil sørge for vores frokost og 

kaffe + kage under andre vilkår, imens køkkenet bliver renoveret. Derfor 

er det ikke muligt at bestille ekstra forplejning herunder enkeltstående 

julefrokoster i perioden fra den 31. oktober til den 20. december. 

På gensyn i cafeen. 

Annette Høyer 
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Foredrag 
 

Torsdag den 13. oktober  kl. 10.00 - 12.00 
 

”Mit liv i Hillerød” og bogen” Nordsjællandske Pletskud” 

v/Knud Cornelius 

 

Efter 44 år som journalist med kulturelle interesser, som det blev 

formuleret i stillingsopslaget fra Frederiksborg Amts Avis i 1960, stop-

pede Knud Cornelius sin faste ansættelse i 2004, men fortsatte som 

teateranmelder, og her i 2016 har han lagt navn til en fotobog med 300 

pressebilleder taget af pressefotografkolleger og ægtefællerne Anne - 

Sophie og Jørgen Rubæk i årene 1959-1993.  
 

Nu er det hele blevet til lokal forhistorie. 
 

I et uhøjtideligt foredrag fortæller journalisten løst og fast om tiden på 

avisen og historierne bag bogens billeder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Billetter købes ved indgangen. 

   

 Oplysningsudvalget 
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Sommertur til Nordjylland i august 
 

Sensommeren er på vej, så er det rart at have nogle gode rejseminder at 

tænke på - 6 dejlige dage til Nordjylland og Læsø. 
Vi boede på hotel Søparken, som lå ned til en lille sø, hvor Dorit og jeg 

gik tur hver aften. På turen til Åbybro gjorde vi holdt på Rindsholm Kro 

ved Viborg, hvor der blev fortalt lidt historie. Der var en mindelund for 

danske soldater med flere forskellige tanks – meget spændende. 
2. dag var det Råbjerg Mile, Danmarks største vandreklit. Herefter 

videre til Gl. Skagen og Skagen by, med Sandormen ud til Grenen. 

Desværre blæste det en hel del, så vi kunne ikke gå helt derud. Vi spiste 

frokost på restaurant Grenen. Derefter fik vi tid på egen hånd. Dorit og 

jeg var på Bamsemuseum, det var meget spændende, en dejlig dag. 
3. dag gik turen videre til Fuglereservatet, men vi så desværre ingen 

fugle, de havde gemt sig, men smukt var der. 
Vi så Tykke Bertha ved Hanstholm og kørte rundt i området i et lille tog. 

Herefter frokost på havnen i det gamle røgeri. Aldrig har vi fået så stort 

et stjerneskud. Det var overdådigt.  
På 4. dagen startede vi kl. 6.30 og skulle til 

den smukke ø Læsø. Solen skinnede, det var 

spændende at høre om saltfremstillingen, og 

alle de ting, øen havde at byde på, fortalt af 

en lokal guide. 
På 5. dagen var det Jesperhus Blomsterpark. 

Det var en stor oplevelse, utroligt smukt, 

med blomster i alle farver, det rene eventyr. 

Vi spiste en dejlig frokost i Piratkroen.  Det regnede ret meget, mens vi 

var der. Vi kunne køre rundt i parken i et lille tog 2-3 gange, så var vi i 

tørvejr og fik set parken. 
Regnskoven i Randers var meget spændende, vi så bl.a. papegøjeshow 

med 10 store blå papegøjer, som var meget dygtige. 
6. dagen gik det hjemad med besøg i Horsens Statsfængsel. (alle blev 

løsladt efter endt besøg).  Vi spiste middag på Cafe Caroline, fint 

arrangeret af vores chauffør Jørgen, der i øvrigt var meget 

underholdende. Han viste og fortalte os meget, kørte bussen perfekt og 

sørgede for kaffe til os på hele turen. 
 

En stor tak til Grete og Ejner for en veltilrettelagt tur. 
Søren Larsen 
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Styrk livet 
 

Tirsdag den 18. oktober kl. 10.00  - 12.00 
 

"Styrk muskler, led og dit sociale liv" 
 

GrønnegadeCentret får besøg af repræsentanter 

fra et nyetableret træningscenter i Hillerød.  

I oplægget til præsentationen hedder det: 

MST er en træningsform, som styrker både muskler og skelet gennem en 

systematisk gennemgang af alle led og den indre muskulatur. MST er 

faldforebyggende træning ved hjælp af egen kropsvægt og lette vægte. 
 

Folk, der træner MST, oplever en forbedret balance, smertelindring, 

mere energi og generel forbedret livskvalitet. 
  

Vores varmtvandsbassintræning er målrettet mennesker med udford-

ringer i bevægeapparatet som f.eks. gigt, slidskader, genoptræning efter 

skader eller operation. Ved at træne samtlige led og rygsøjle systematisk 

opnår vi at øge kroppens styrke, mobilitet og smidighed. Behandlingen 

og træningen er specielt god for gigtpatienter, og vandtemperaturen er 30 

grader. 
  

Vi har installeret ”Det døde 

Hav” i Hillerød. Et 28 % 

saltvandsbassin, lige så salt 

som det døde hav. Du får dejligt 

varmt og salt vand.  

Vandet er CE mærket og 

kommer fra Tyskland, hentet op 

450 m nede i undergrunden. 

Vi har lys- og lægelig behand-

ling, så psoriasispatienter ikke 

behøver at tage den lange og dyre vej til Israel. 

Ikke kun mennesker med psoriasis, men også andre med forskellige 

former for eksem har glæde af saltbade. 
 

Deltagelse i mødet er gratis. 
 

GGC’s sundhedsudvalg i samarbejde med Træningscentret MST+, 

Ældresagen og Hillerød Kommune 
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Løvfaldstur 
 

Tirsdag den 18. oktober er det tid for årets 

sidste udflugt. Vi pakker bussen og kører fra 

GrønnegadeCentret senest kl. 9.00. Vi 

medbringer kaffe/te med de gode kager fra 

centrets køkken samt en flaske kildevand. 

Vort udflugtsmål er denne gang Rudolf Tegners 

museum. Hvis man ønsker at se museet, er dette for egen regning. På 

hjemvejen nyder vi det smukke efterårslandskab, inden vi indtager 

frokosten i centret kl. 13.00.  

Pris kr. 160,- pr. person incl. 1 genstand.  

Billetsalget starter den 3. oktober i receptionen. 

Vi glæder os til at se dig/jer på turen. 

Britta Brylov og Lilli Hauberg 
  

 

Zumba Gold i GrønnegadeCentret 
 

Vi danser hver torsdag fra kl. 17.00 – 18.00 
 

Er specielt designet til aktive ældre. Det giver en fest-

stemning og er godt for krop og sjæl.  

Holdets niveau og tempo er tilrettelagt, så vi ikke overbelaster knæ og 

hofter. Vi får sved på panden, glæde og latter sammen. Vi har haft den 

glæde at danse med Lone Illum i mange år. Altid kommer hun med 

masser af energi og smil til hver eneste af os. Når vi går hjem efter vores 

festlige time, er vi mere opstemte, end da vi kom.  

Det koster kr. 35,- pr. gang. Husk at man skal være medlem af 

GrønnegadeCentret for at deltage.  

Den første time er en gratis prøvetime. Ses vi?  

Birgit Stofberg og Annett Toyberg 

Forårsrejse maj 2017 

 

Vores næste rejse bliver en 6-dages bustur til 

Sønderjylland med Adrian Turist og Jørgen som 

chauffør. Yderligere oplysninger om turen kan I 

læse i centerbladet i november. 

På arrangementsudvalgets vegne 

Grethe Bjerager og Ejner Nielsen 
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Influenzavaccination i GrønnegadeCentret 
 

Husk, det er snart tid til vaccination. 
 

Mandag den 3. oktober   kl. 09.30 - 12.00  

Fredag den 7. oktober  kl. 14.00 - 16.30 

Onsdag den 2. november  kl. 10.00 - 12.00 
 

Vaccinationen er gratis for alle pensionister 

og førtidspensionister. 

Husk sundhedskort/sygesikringskort. 

Sundhedsudvalget 
Efterårsmodeopvisning  

 

Lørdag den 8. oktober kl. 14.00 
 

 

”Boutique Lene”, Helsinge, kendt for kvalitet, smart design og moderate 

priser, vil i dette efterår stå for leverancen af efterårets og vinterens 

modeller, hvoraf meget vil være mærkevaredesign. 

Det lækre tøj vil traditionen tro fremvises af centerets egne frivillige. 

Efter opvisningen er der mulighed for at bese, prøve og købe tøjet til en 

meget fordelagtig pris.  

Som sædvanlig vil der være lotteri med fine 

præmier. Marianne Nørgaard underholder på 

flygelet, og i pausen vil der blive serveret 

kaffe/te og kage. 

Nummererede billetter kan købes i 

receptionen eller ved booking på centrets 

billetsystem på hjemmesiden. 

Pris kr. 75,- alt inklusive. 

Kun for medlemmer.  

Arrangementsudvalget 

 
 

Åbent Hus/motions- og introduktionsdage 
 

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

rummet: 
 

Den 25. oktober 

Den 29. november 

 Svend Høegh Nielsen 
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Sang og musik ”skatte” 
 

Højskolesang 
 

Onsdag i ulige uger kl. 14.00 – 16.00 

(den 12. og 26. oktober)  
 

Vi inviterer alle sangglade pensionister til at deltage. 

Kaffepause til socialt samvær, hvor man kan hygge sig sammen. 

Pris kr. 50,- for hele sæsonen. 

 Henry Christiansen 

Mironika 
 

Onsdag i lige uger kl. 14.30 – 16.00 

(den 5. og 19. oktober) 
 

Det er nu vores 4. sæson, hvor vi 

fortsat vil spille og synge sammen 

med ”gæsterne” i cafeen. Vi synger og 

spiller årstidens kendte og nye danske 

sange, gode gamle revyviser og viser 

af bl.a. Halfdan Rasmussen og PH. 

Da alle gerne vil synge med, har vi lavet en sangbog, der supplerer 

højskolesangbogen. 

              Annette og Ole Nisbeth,  

Keld og Ruth Michaelsen 
 

 
Torsdagsjazz med Grønnegade Jazzband 
 

Vi spiller torsdag den 6. oktober kl. 11.00 - 12.00  
Velkommen til en hyggelig og glad jazztime. 

Mogens Smedegaard 

 

 
Husorkestret  
Vi spiller hver onsdag kl. 11.00 - 12.00. 

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

Niels Erik Espersen 
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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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Efteråret 2016 
Lørdag den 22. oktober 
Lørdag den 19.november 
Begge dage kl. 14.00 

 

GrønnegadeCentrets 
 

 

 

 

 
Lørdag, den 22. oktober 2016 kl. 14.00 
 

Jagten 
Den 40-årige Lucas er omsider 

ved at få styr på sit liv efter en 

skilsmisse, der har kostet meget 

på den personlige front. 

Hans tætteste venner bor kun et 

stenkast fra hans hus i den lille 

provinsby, hvor han har fået 

arbejde i den lokale børnehave, 

og der er endda en ny kæreste i sigte. 

Meget ser derfor endelig ud til at lykkes for Lucas, men så fortælles en 

løgn om ham i børnehaven. 

En lille, tilfældig løgn, der løber løbsk, og snart ruller en massiv snebold 

af hysteri gennem hele lokalsamfundet. Lucas kommer snart til at 

kæmpe for at bevare sit liv og sin værdighed. 

Udover Mads Mikkelsen som Lucas spiller Thomas Bo Larsen Theo, 

hans bedste ven og faren til pigen, der anklager Lucas. 

Instruktør Thomas Vinterberg. 
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 for film, kaffe/te med brød kr. 35,-. 

Billetter købes ved indgangen. 

Kun for medlemmer. 

Oplysningsudvalget 
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Efterårsturen til Nyvang  
 

Dejlige deltagere med godt humør drog afsted 

mod Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk. 

Munkholmbroen var ikke passabel, så vi måtte 

en lille tur videre, inden vi nåede frem.  

Vejret var fantastisk, Dannebrog blafrede i 

vinden, så alt var klar til nogle hyggelige timer, og det blev det!!  

Tusind tak for det – og tak til den dygtige chauffør Michael og til vores 

madmor Annette fra køkkenet. 
 

Vi har bedt deltagerne, der havde lyst, til at skrive lidt om deres 

oplevelser:  

 

 En dejlig veltilrettelagt tur med minder fra vores barndom i hele 

Nyvang (Ina og Lis). 

 Grønnegade overgår sig selv - hver gang (Elsebeth). 

 Først lun kage til formiddagskaffen, så lune frikadeller til frokost. 

I er dygtige!! Tak for en god tur (Poul og Bodil). 

 Tak for en dejlig dag med mad og hyggeligt samvær (Mogens). 

 At komme i Brugsen vakte minder fra barndommen, så jeg måtte 

have Kongen af Danmarks bolsjer med hjem (Corry. 

 Vi siger tak for en dejlig dag (Inge Marie og Sirtska). 

 En ganske interessant dag med besøg i Brugsen, hvor vi købte 

rigeligt. En tur hos slagteren og bageren blev det også til. En tur 

til landsbyskolen og kirken, vi blev hensat til vores barndom. 

Husmandsstedet var sådan, som vores bedsteforældre og 

oldeforældre boede (Annette og Marianne). 

 Fin, dejlig hjemmelavet blommegrød på Husmandsgården (Dorit 

& Søren). 

 Tak for en dejlig dag (Agnete). Tak (Jette). 

 Dejlig tur, stor oplevelse. Skal med næste gang (Tove). 

 Tak for en dejlig dag. Skønt at opleve, hvordan det var den gang 

(Jytte, Winnie). 
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 Tak for en dejlig tur. Tager med næste gang. 

 Dejlig tur og sange. Annettes mad var dejlig. Tak til jer alle 3. 

 Der var mange ting at se, som vi var vant til at bruge tidligere 

(Kirsten). 

 En skøn og dejlig tur. Tusind tak (Anita). 

 Hvor har det været en skøn tur for en gammel bondepige at se 

naturens orden. Den kan vi heldigvis ikke lave om på. Brugsens 

udstilling med orange køkkenting, specielt fremstillet fra ”Glud 

og Marstrand”, og den gamle kassebrødmaskine. Vi skar rugbrød 

til alle landvæsenselever på Herregården ”Idagård” ved Slagelse. 

Hilsen og tak (Birte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Hestevognen kørte gennem området og var meget populær. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Den lille vogn blev brugt til mad og drikke –  

           men også god til et lille hvil. 

 

Alle deltagere på turen 
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Vinsmagning 
 

Lørdag den 29. oktober kl. 15.00 – 17.00  
 

afholder centret vinsmagning, ledet af formanden, Poul Christiansen, 

som i en årrække var indehaver af ”Vinspecialisten”.  

Eftermiddagen vil blive en kombination af fortælling om vin og 

smagning af de ædle druer, hvor vi sammen skal ud på en spændende 

tur, hele verden rundt. 

Der serveres et lettere traktement, som nydes med de resterende vine. 

Pris kr. 150,-. Kun for medlemmer. 

Billetter kan 

købes i 

receptionen fra 

onsdag den 5. 

oktober kl. 

10.00 eller via 

centrets 

bookingsystem 

på hjemmesid

                                                              

              Arrangementsudvalget 
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Styrk livet 
 

Tirsdag den 1. november kl. 10.00 – 12.00 
 

Drømmen om et demensvenligt Danmark  
 

Pia Bregenholt, demenskoordinator i 

Hillerød kommune, besøger igen centret for 

at fortælle om dette vigtige emne og giver 

følgende introduktion: 
 

Udfordret af demens 

Når man får en demenssygdom, mister man 

ikke alene hukommelsen. Dagligdags ting som at finde vej eller handle 

kan pludselig blive en vanskelig eller umulig opgave. Mange vil også 

opleve at føle sig isoleret. 

Livet med demens kan blive meget lettere og gladere, hvis man møder 

forståelse og får en hjælpende hånd. 
 

Demensvenner gør en forskel 

Alzheimer foreningen drømmer om et demensvenligt Danmark og vil 

derfor finde 100.000 demensvenner, der på forskellig vis har lyst til at 

støtte mennesker, der er ramt af demens. 

En demensven er en person, der rækker hånden frem, når han eller hun 

møder et menneske med demens – for eksempel derhjemme, i opgangen, 

på villavejen, i butikken, på arbejdspladsen eller der, hvor personen med 

demens måske er kommet på afveje eller har brug for hjælp. 
 

Vil du også være demensven? 

Kom og bliv inspireret til, hvordan du med små handlinger kan gøre en 

positiv forskel for personer, der har en demenssygdom. Der vil være 

mulighed for at blive demensven, og det er ganske gratis. Man kan også 

tilmelde sig som demensven på www.demensven.dk. 
 

Bliv klogere på, hvordan du kan gøre livet nemmere for mennesker med 

demens. 
 

Arrangementet er gratis. 
 

 

Sundhedsudvalg, Hillerød Kommune/Ældresagen 
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Slægtsforskning 
Det nye hold tirsdage kl. 10.00 - 13.00 er kommet 

i gang, 

Vi kan sagtens være flere på holdet, så hvis du har 

interesse i at deltage, er du velkommen. 

Der er ikke undervisning på holdet.  

Som udgangspunkt er formålet fælles støtte og 

inspiration. 

Kriterier for deltagelse: 

 Du skal være medlem af Grønnegade-

Centret.  

 Du skal være fortrolig med at arbejde på PC. 

 Det er en fordel, men ingen betingelse, at du har basisviden om 

slægtsforskning. 

 Det vil være godt, hvis du selv medbringer PC eller IPAD. 
 

Så hvis du er interesseret, kontakt Birgit Vejby på tlf. 20 10 33 02 eller 

på e-mail birgit_vejby@yahoo.dk 

Birgit Vejby 
 

Månedens kunstner i 

oktober og november 
 

Ældresagens tegne/malehold udstiller. Det 

bliver til mange gode og smukke billeder, som 

vi håber centrets gæster synes om.  

Bendt Pedersen 
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Mandetræf 2, MT2 
 

Hver onsdag mellem 12.00 - 14.00. 

Til hygge og samvær. 

Vi søger flere medlemmer 

(mænd). Kom nu ud af hulen.  

Drikkevarer og mad, kan 

købes. 

Kun for medlemmer. 

Henvend jer i receptionen, 

eller 72 32 68 20. 

Jeg træffes hver onsdag som 

ovenstående. 

Søren Ekstrøm 
 

Stof til bladet 
 

Har du noget interessant, som du synes, kan interessere os andre, så send 

det til redaktionen.  

Det vil være en fordel, hvis du også kan vedlægge illustrationer eller 

billeder, som vi kan tage med, hvis der er plads. 

Det bedste er, hvis du kan sende det på e-mail til: 

centerblad@hotmail.com.  

Du skal ikke lave nogen opstilling – bare skriv ud i en køre. Vi skal nok 

lave overskrifter, opstilling og fremhævelser. 

Vi skal have materialet til hjemmesiden snarest, og til næste nummer af 

bladet, senest den sidste hverdag inden den 20. i måneden, men vil 

meget gerne have det så tidligt som muligt, så vi kan nå at bearbejde det 

inden deadline.  
Redaktionen 

 
 

Lancier starter mandag den 3. oktober, så husk at tilmelde jer. 

 

Bestyrelsen 

mailto:centerblad@hotmail.com
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Grøn patrulje 
 

Vi er en gruppe seniore, der samler affald i 

Hillerød by, ca. 1 gang om måneden, fra 

marts – oktober. 

Vi er under en landsdækkende 

miljøorganisation Grøn patrulje. 

Vi kan godt bruge flere hænder, da der er alt 

for meget affald rundt omkring i byen. 

Vores næste indsamling er  

onsdag den 26. oktober kl. 10.00 – 11.30. Indsamlingssted er ikke 

fastlagt. 

Tilmeld dig tovholder Leni Blensø: 48 25 35 34, blensoe@mail.dk. 

Leni Blensø 
 

Styrk livet 
Tirsdag den 25. oktober kl. 10.00 – 12.00. 
 

Hillerød kommune har fået nyt sundhedscenter, hvor hjemmeplejen, 

sygeplejen, rehabilitering og træning er blevet samlet. Man kan opleve, 

hvad der gemmer sig bag den smukke og forskelligartede facade og 

benytte lejligheden til få en snak med en fysioterapeut, en ergoterapeut, 

en SOSU-assistent eller en sygeplejerske om, hvilke tilbud om træning 

eller pleje, der er mulighed for i det 

nye center.  
 

Sektionsleder Annette Tzfanya fra 

Sundhedscentret kommer i 

GrønnegadeCentret og fortæller om 

visioner og kerneopgaver i dette 

fyrtårn inden for sundhedsområdet 

i Hillerød Kommune.  

Om organiseringen og samarbejdet 

i huset, om de nye muligheder og 

om erfaringerne fra den første tid. 

Arrangementet er gratis. 

GC’s sundhedsudvalg, Hillerød Kommunes sundhedscenter. 

 

Hans Rosenkvist 

mailto:blensoe@mail.dk
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De Danseglade Pensionister  
 

inviterer til ”Dans med Birkums”  
 

Fredag den 14. oktober og fredag den 18. november kl. 14.00–17.00. 
Pris kr. 125,- incl. 2 lækre stk. smørrebrød + 

kaffe. 

Tag en ven eller veninde med til 3 dejlige timer. 
 

Husk tilmelding i receptionen eller hos Henry  

29 63 04 30 senest 3 dage før.    

Kun for medlemmer. 

Henry Christiansen 

 

 

 

 

Workshop i Power Point er aflyst 
  
Bridge for begyndere er aflyst. 

 

 

 
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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Vigtigt! Læs dette 
 

Alle, der kommer i GrønnegadeCentret, kender til parkeringsproblem-

erne. 

Biler her og der, hele vejen rundt om centret – alle vegne endda i flere 

lag. 

Bestyrelsen arbejder på sagen, men der er et meget stort problem.  
 

Vores store ”HØRKRAM” lastbil, der daglig 

kommer med varer til centret, kan ikke 

komme ind til køkkendøren.  
 

Foran hovedindgangen er den også gal, der 

må kun parkeres i båsene. 
 

 I skal også tænke på, at der skal være plads til udrykningskøretøjer. 

 

Din bil skulle helst ikke komme til at se sådan ud. 

Nej – vel! 

Lene Christensen, 

redaktionen 
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Tværfaglig Seniorklub, Hillerød 
 

Tirsdag 04. oktober kl. 13.00 Spisning 

Tirsdag 11. oktober kl. 14.00 Kaffe 

Tirsdag 18. oktober kl. 13.00     Underholdning 

Tirsdag 25. oktober kl. 14.00 Banko 
  

Hvis du har spørgsmål: tlf. 24 67 02 92    

Kirsten Olesen 
 

Banko  
 

Hver torsdag kl. 14.00 – ca. 16.00 

Søndagsbanko kl. 14.00 – 16.00 den 

9. og den 23. oktober. 

Husk medlemskort. 

Der kan købes gæstemedlemskort, 

hvis man deltager i en aktivitet en 

enkelt gang, pris kr. 50,-. 

 

 
Gæstemedlemskort  

A’ 50,00 kr. til f.eks. banko, danseaktiviteter m.v. Der kan købes 

gæstemedlemskort, hvis man deltager i en aktivitet en enkelt gang, 

hvorimod deltagelse flere gange kræver medlemskab. 
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GrønnegadeCentret 
 

 

Bestyrelse 
 

Poul Christiansen  Mobil: 21 63 40 06 

Formand   aliceogpoul@privat.dk 

Møde i bestyrelsen torsdag den 6. oktober. 

Spørgsmål, der ønskes behandlet, rettes til formanden 
 

Hjemmeside 
 

Hjemmeside   www.gronnegadecentret.dk 

E-mail adresse   centersiden@outlook.dk 
 

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  
  

Redaktionen  
 

Stof til bladet for november skal være redaktionen i hænde  
allersenest tirsdag den 25. oktober meget gerne på vores 
e-mail: centerblad@hotmail.com 

Stof til hjemmesiden jo før jo bedre:  centersiden@outlook.dk 
 

Ansvarshavende redaktør: Karl Olsen.  

Ansvarshavende webmaster: Jytte Duus. 

Centerredaktionen:  

Lene Christensen, Bente Mikkelsen, Bodil Østberg, Jytte Duus,  

Sanne Hansen, Jytte Duus, Mogens Durup samt Anette Hjortshøj. 

Korrekturlæsning: Kirsten Therkildsen og Sanne Hansen. 

Bladet udkommer i ca. 600 eksemplarer den 1. i hver måned. 
 

21. ÅRGANG                           NUMMER 4 

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

 

Oktober 
 

Mandag 03. Influenzavaccination se side 12. 

Fredag 07. Influenzavaccination 

Lørdag 08. Modeopvisning  se side 12. 

Torsdag 13. Foredrag      se side 08.    

Torsdag 13. Din lokale bisidder 

Tirsdag 18. Styrk livet  se side 10. 

Tirsdag 18. Løvfaldstur  se side 11. 

Lørdag 22. Filmklub  se side 15. 

Tirsdag 25. Motion/introduktion se side 12. 

Tirsdag 25. Styrk livet  se side 22. 

Onsdag 26. Grøn patrulje se side 22 

Lørdag 29. Vinsmagning se side 18. 

 

 

 

 

 

 

 

November 
 

Tirsdag 01. Styrk livet  se side 19. 

Onsdag 02. Influenzavaccination se side 12. 

Lørdag 19. Filmklub  se side 15. 

Tirsdag  29. Motion/introduktion se side 12. 
 

 

 

 


