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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. 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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          
  

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

Kære alle. 
 

Så er det uigenkaldeligt sidste gang, jeg skriver 

”Nyt fra centerlederen”. Hold da op. Det går 

mere og mere op for mig, at jeg må tage afsked 

med jer. Det er hårdt for mig, og jeg vil savne 

alle de dejlige smil og kram, jeg har fået af jer gennem årene. Tak for alt, 

hvad I hver især har givet mig, tak for det fantastiske fællesskab, som jeg 

har nydt godt af. Jeg er meget taknemmelig for, at jeg har fået lov at 

være leder af dette helt unikke center. Det fylder mit hjerte med stolthed 

og glæde. 

Tak til centerbestyrelsen for et enestående samarbejde. Uden 

bestyrelsens vedholdende, positive og udviklingsparate engagement – 

intet center.  

Tak til alle frivillige for de enorme kræfter I lægger i centret. Tak for 

jeres energi, arbejdsiver og glæde. Uden frivillige – intet center. 

Tak til tovholderne fordi I gør det muligt for 1600 seniorer at holde sig 

aktive. I skaber mulighed for, at man kan få netværk og bryde ensomhed. 

Uden tovholdere – intet center. 

Det er formålet med GrønnegadeCentret, at seniorer har mulighed for at 

holde sig aktive, skabe netværk og bryde ensomhed. 

Alle, der arbejder for GrønnegadeCentret, bidrager til, at Hillerød 

Kommune kan skabe gode rammer for kommunens aktive seniorer.  

Tak til centrets medarbejdere, der sikrer gode rammer for alle. Tak fordi 

I altid er parate til at yde maksimalt, og tak fordi vi aldrig har haft grund 

til at bekymre os om sygefravær. I er her bare 

altid. Tak. 

Tak til Hillerød Kommunes embedsværk i Ældre 

og Sundhed for fantastisk opbakning samt godt og 

konstruktivt samarbejde. Tak til direktør Vibeke 

Abel, sundhedschef Hella Obel, hele fælles-

sektionen og ikke mindst min chef, Christian 

Blaase Johansen, fordi du sammen med os 

brænder for dette center og altid er parat, når vi 

kalder. Tak fordi du altid har været der for mig 

personligt. 
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Tak er kun et fattigt ord, når det gælder jer alle sammen.  

Jeg føler selv, at jeg efterlader centret med orden på alle hylder. En god 

og sund økonomi, gode rammer med konstruktive retningslinjer og en 

enestående kultur, hvor vi byder hinanden velkommen ind i fællesskabet. 

Jeg ved, at I alle vil arbejde hårdt for at GrønnegadeCentret, og også i 

fremtiden vil værne om vores grobund. 

Jeg byder min efterfølger hjertelig velkommen på centerlederens stol. 

Jeg ved, at du vil værne om den stafet, du her får overdraget.  

De fleste af jer, der læser bladet, har været i samme situation, som jeg er 

i nu. At sige farvel til arbejdsmarkedet efter et langt livs virke er en stor 

ting, som sætter tanker og følelser i gang. Jeg har arbejdet på fuld tid, 

siden jeg var 15 år. Jeg har altid arbejdet, og jeg har været glad for at gå 

på arbejde. Mit arbejdsliv har været rigt og varieret. Det er en god følelse 

at slutte ringen her. Det er et stort privilegium selv at vælge, hvornår det 

er tid for otium. Det er nu et år siden, jeg traf beslutningen om, at jeg 

skulle på efterløn i efteråret 2016. Jeg glæder mig 

til at komme i gang med mit nye liv. Min mand – 

Jan – er gået på pension 1. august, og vi har planer 

om at dyrke vores have og rejse meget. Derudover 

skal jeg på højskoler, og jeg vil gerne studere 

religion. Jeg skal også lave frivilligt arbejde. Det 

første, der er på bedding, er planlægning og 

afholdelse af juleaften på Græsted kro, derudover skal jeg undervise 

frivillige i bisidderfunktionen. Det har jeg gjort i mange år, og næste 

kursus er arrangeret. Hvad der ellers kommer, glæder jeg mig til at se og 

hilse velkommen. Jeg er medlem af GrønnegadeCentret, og jeg kan finde 

på at komme til nogle foredrag. Jeg skal i hvert fald med til julemarkedet 

i slutningen af november. 
 

Jeg ønsker jer alle alt godt. Pas 

godt på GrønnegadeCentret, på 

hinanden og på jer selv. Sammen 

er I stærke. GrønnegadeCentrets 

kultur og fællesskab længe leve. 

1000 kram Bente Most 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQooLkz97OAhXIlCwKHbhWC7MQjRwIBw&url=http://www.centerrevyen.dk/&psig=AFQjCNFal_q3elPqMXtXwi3acMpJp2ZiEg&ust=1472285157615078
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Nyt fra cafeen  
 

Så har vi en tidsplan for vores nye køkken. 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. 

Under ombygningen vil det 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 en køkkenskurvogn op i forbindelse med vores overdækkede 

terrasse. 

Vi vil stadig holde vores store fælles julefrokoster fra onsdag den 14. 

december til tirsdag den 20. december. Nærmere besked følger. 

Der vil blive opstillet en pølsevogn, mens vi flytter ud og ind i køkkenet. 

I midten af perioden vil vi også have en uge med salg fra pølsevogn. I vil 

høre mere, når vi kommer tættere på. 

Det er nu, vi skal stå sammen og vise, hvad det er, vi er så dygtige til her 

i vores center. Fællesskab og god stemning er vigtig for os alle og skaber 

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

kaffe og kage under andre vilkår, imens køkkenet bliver renoveret. 
 

Jeg glæder mig på Bentes vegne. Hun går nu på efterløn og har tid til 

alle sine projekter i sit hus og sin have. Der bliver tid til rejser, og alt det 

skal nydes med Jan. Jeg vil gerne takke dig for vores fantastiske og 

inspirerende samarbejde. Vi har kunnet sparre med hinanden og har altid 

vidst, hvor vi havde hinanden. Må din vej altid være fyldt med solskin. 

Tak for din måde at være på. 
 

På gensyn i cafeen. 

Anette Høyer 

Opstart efter ferien 
 

Patchwork  5. september 
 

Mironika  7. september 
 

Smykkeholdet 8. september 
 

Husorkestret  14. september 
 

Danseklubben 19. september 
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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 

 



Bente Most 

Nu er det ganske vist: Bente har besluttet 

sig for at gå på efterløn. Nu vil hun  på nye 

eventyr. Der skal rejses, studeres og selvføl-

gelig være plads til frivilligt  arbejde.  

Kom og sig farvel til Bente. Husk at tilmelde dig arrangementet: 
Mail til:  admgronnegade@outlook.dk    eller   
Henvend dig  i receptionen i Grønnegadecentret, senest 13.09.16 

Fredag den 16. september 2016  

 Sted: Grønnegadecentret 

Kl. 10-12.00 

mailto:admgronnegade@outlook.dk
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Tove Ditlevsen cabaret 
 

”Myte og liv i ord og toner” 
 

Lørdag den 24. september kl. 14.00 – 16.00 

Den danske digter og prosaist formåede med sine 

værker om opvækst, ægteskab, moderskab og misbrug, 

at nå ud til mange mennesker. Teksternes udgangspunkt i hverdagslivet 

kombineret med de genkendelige temaer har gjort hende til en elsket og 

kendt forfatter. 

Manuskript: Hans-Kurt Andersen har med sin baggrundsviden skrevet 

cabaretten, som opføres med sang og fortælling og fører os gennem en 

spændende kvindes liv. 
 

Pris kr. 80,- incl. underholdning, kaffe og lagkage.  

Nummererede billetter kan købes i receptionen fra tirsdag den 30. 

august eller på hjemmesiden. 

Arrangementsudvalget  

Farvel til den gamle scene 
 

GrønnegadeCentrets gamle revyscene 

har fået nyt liv, idet ”ØSTbyen” ifølge 

Hillerød Posten manglede en scene til 

ØSTfestivalen. 
Da centret sidste år købte en ny, stor 

scene, så stod den gamle til destruktion - 

MEN heldigvis kom ideen: At ØST 

måske ville overtage den. 

ØSTfestivalens komité har med glæde modtaget scenen, som blev taget i 

brug med det samme. 

Transporten blev sponsoreret af ML Kloak.  

Scene og kvadratmeter store tilbygningsplatforme i forskellige højder 

blev flittigt brugt. Borgmesteren holdt åbningstalen på den nye gave. 

Historie: Helge Hemmingsen fik ideen til scenens opbygning på en ferie 

på Gran Canaria sidst i 90-erne.  Med alle de gode ideer i hovedet 

konstruerede han en scene, der kunne klappes sammen og vigtigst af alt 

kunne køres i kælderen. 

Scenen har nu aftjent sin værnepligt, men dejligt at den har fået nyt liv. 

Grete Schram 
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GrønnegadeCentrets Filmklub 

 

Sæt X i kalenderen. 
 

Oplysningsudvalgets filmforevisninger i efteråret er følgende datoer: 
 

Lørdag den 17. september (Film: Carlo og Ester) 

Lørdag den 22. oktober (Film: Jagten) 

Lørdag den 19. november 
 

Alle dage kl. 14.00. 
 

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. 

 
Filmen i september 

 

De to ældre mennesker Carlo og Ester møder 

hinanden til en begravelse, og en forelskelse 

spirer. 

Livsglade Ester er enke, mens stille Carlo bor 

på plejehjem med sin kone, der er hårdt ramt 

af Alzheimers. Selvom Carlo er plaget af 

samvittighedskvaler, kan han ikke stritte 

imod kærligheden og løftet om en langt mere 

spændende tilværelse i sit livs efterår. Og så 

må omverdenen tænke, hvad de vil. 

 

Medvirkende: 

Gerda Gilboe, Aksel Rasmussen, Birgitte 

Federspiel, Erni Arneson. 

Produktionsår: 1994 

Oplysningsudvalget 
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Foredrag 
 

Torsdag den 29. september kl. 10.00. 
 

”Mit liv som konservator 
 

GrønnegadeCentrets allestedsnærværende bestyrelses-

medlem Bendt Pedersen, der er født i Strødam, fik trods 

en noget mangelfuld skolegang, en uddannelse som 

møbelsnedker og arbejdede bl.a. hos Frits Hansens 

møbelfabrik, der fremstillede de berømte Arne Jacobsen stole. 
 

Efter en tid som selvstændig, med bl.a. 

restaureringsopgaver, blev han ansat som kon-

servator ved Nationalmuseet, og det blev til 35 års 

ansættelse - med mange store restaurerings- og 

vedligeholdelsesopgaver ved bl.a. Frederiksborg 

Slotskirke, Roskilde Domkirke og flere andre 

kirker, Liselund Slot, Rosenborg Slot og meget mere, som I vil komme til 

at høre nærmere om. 

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

Billetter købes ved indgangen. 

Kun for medlemmer. 
 

Næste foredrag torsdag den 13. oktober ”Mit liv i Hillerød og bogen 

Nordsjællandske pletskud”, v/Knud Cornelius. 

Oplysningsudvalget 

 

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 



11 

 

Styrk livet 
 

Krolf - Petanque - Cross Boule -GoRun og Disc Golf 
 

Fredag den 9. september kl. 10.00 - ca. 14.00  
 

Sundhedsudvalget ”Styrk Livet” inviterer igen til nogle 

fornøjelige timer med  fælles motion og hyggelige spil, 

som man kan hygge sig med udendørs - ja, det ene spil 

egner sig også til indendørs udfoldelse. 

Så alle der har lyst til at motionere og spille i en munter stemning: kom 

og vær med! 

I august introducerede DGI en 1 km lang gå/løberute i Grønnegade-

Centrets smukke omgivelser. Ruten bliver vist frem og alle er velkomne 

til at afprøve med gang eller løb og med mulighed for at tage en, to eller 

tre omgange. 

Du kan blive fortrolig med ruten og spillene, så du også kan inspirere 

andre til at deltage i fremtidige arrangementer. 

Vi håber også, at DGI vil introducere endnu et spil for os: Disc Golf på 

græsarealet bag ved GrønnegadeCentret. 

Spil og leg - eventuelt kombineret med gang eller løb - giver motion på 

den sjove måde, og som overlæge Bente Klarlund siger: "Du er aldrig for 

gammel til at lege - men du bliver gammel, hvis du holder op med at 

lege!"  

Undervejs får vi lidt at drikke, og det kan være, at deltagerne bagefter har 

lyst til at hygge sig med frokost i cafeen. 

Alle GrønnegadeCentrets medlemmer er velkomne. 

Deltagelse er gratis. 
Arrangører: GC’s sundhedsudvalg, Ældresagen og Hillerød Kommune i 

samarbejde med DGI, Nordsjælland.    

Hans Rosenkvist 
 

Åbent Hus/motions- og introduktionsdage 
 

Følgende tirsdage kl. 13.30 – 14.30 er der 

introduktion til motionsrummet i Grønnegade-

Centret: 
 

Den 27. september 

Den 25. oktober 

Den 29. november 

 Svend Høegh Nielsen 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP-Pm0197OAhVL1iwKHT3jBDEQjRwIBw&url=http://vestfjends.dk/Wordpress3/?p%3D4277&bvm=bv.131286987,d.bGg&psig=AFQjCNGXN7frORzMKSZXpeRJY3LK_WQbdA&ust=1472287206648038
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Sang og musik ”skatte” 
 

Højskolesang 
 

Onsdag i ulige uger kl. 14.00 – 16.00 

(den 14. og 28. september)  
 

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 7. og 21. september) 
 

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 
 

kl. 11.00 - 12.00  

Vi spiller torsdag den 8. september 

Velkommen til en hyggelig og glad jazztime. 
 

             Mogens Smedegaard 

 

 

Husorkestret  
Vi spiller hver onsdag kl. 11.00 - 12.00 med start onsdag den 14. 

september. 

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

Niels Erik Espersen 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi74-_l4t7OAhWF_SwKHVisDq4QjRwIBw&url=https://www.noder.dk/hojskolesangbogen.html&bvm=bv.131286987,d.bGg&psig=AFQjCNH99BLSRZtvj0-c1MezrlLVfRuf0g&ust=1472290227333444
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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 mærkevare design. 

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 fra den 14. september 

eller ved booking på centrets billetsystem på hjemmesiden. 

 Pris kr. 75,- alt inklusive.  

Arrangementsudvalget 

Slægtsforskning 
 

Der starter et nyt slægtsforskningshold tirsdage kl. 10.00 – 13.00. 
 

Første gang bliver den 6. september. 
 

Der vil ikke være undervisning på holdet.  

Som udgangspunkt er formålet fælles støtte og inspiration. Første gang 

vil Jane Sommer være til stede. Jane Sommer er tovholder på nuværende 

slægtsforskningshold. 

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. 

 Hvis interesseret kontakt på tlf. 20 10 33 02 eller mail: 

birgit_vejby@yahoo.dk 

                                  Birgit Vejby 

mailto:birgit_vejby@yahoo.dk
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4 KRAM om dagen 
 

I GrønnegadeCentret er vi flere, der giver 

hinanden et kram, når vi mødes. For os er det en 

måde at hilse hinanden velkommen ind i 

fællesskabet. Når vi giver hinanden et kram, 

udtrykker vi glæde og god energi. 

Forskere har fundet ud af, at alle mennesker har 

brug for mindst 4 kram om dagen. I en artikel fra 

Politikken fra april 2016 står der bl.a. følgende: 

Lige under huden findes der nogle sansereceptorer, som registrerer selv 

den mindste berøring, når de sanser en berøring, sender de lynhurtigt et 

elektrisk signal til hjernen, og inden der er gået et minut, vil hjernen 

blive badet i oxytocin, som er et berøringshormon, der knytter bånd 

mellem de 2, der rører hinanden. 

1 kram styrker immunforsvaret, virker som chokolade, forbedrer 

sportspræstationer, dæmper stress, er godt for hjertet, øger selvtilliden 

og sænker blodtrykket. 

Er det ikke fantastisk hvilke store kræfter, der ligger i et lille kram. Og 

tænk, hvis man kan få 4 af dem om dagen.  

Nogle udtaler, at det er blevet folkemode at kramme. Ja, det er da meget 

muligt. Men betyder det så, at vi ikke skal kramme mere, bare fordi 

mange ikke tør lukke andre ind i deres sfære. Jeg tænker tværtimod, at 

det er gået op for flere og flere, hvor betydningsfuldt det er at uddele 

kram som understregning af, at vi ønsker hinanden godt. 

Tænk hvis alle verdens ledere startede deres møder med at give hinanden 

et kram, inden de gik i gang med at ordne verdenssituationen.  

Jeg ved godt, at ikke alle mennesker bryder sig om at kramme. Det er 

selvfølgelig OK. Vi skal respektere hinandens grænser. Men ræk så i 

stedet hånden frem til et godt håndtryk. 

Rigtig mange i centret holder af at give og modtage kram. Hos os er 

begrebet folkemode noget positivt. Vi må aldrig stoppe med at udtrykke 

glæde, når vi mødes. Vi må aldrig stoppe med at trøste hinanden i svære 

stunder. Det er GrønnegadeCentrets fundament og kultur. 

4 KRAM om dagen – det må aldrig gå af mode hos os. 

4 kæmpestore KRAM fra mig. 

Bente Most 
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Ny aktivitet! Seniordans  
 

Onsdag den 28. september kl. 17.00 – 19.00 er der info  

om danseaften og derefter hver onsdag kl. 17.00 – 19.00. 

Jeg har en danselederuddannelse under Dansk Senior-

dans, en landsforening, som har eksisteret i mange år. Dansen er startet i 

Tyskland, og de samme dansetrin danses nu i mange lande. Det, vi 

danser, er ikke linedance, ej heller folkedans eller les Lanciers. Vi danser 

meget kredsdanse og danser vi pardans, er vi ikke herre og dame, men 

røde og blå. Vor musik er gamle evergreens, danske revymelodier og 

f.eks. kan vi danse til Radetzsky march, Britta polka og Alley cat. 

Dans er godt for helbredet, seniordans er godt for humøret og er en 

enestående god indgang til social aktivitet for enlige, hvilket ikke 

betyder, at du ikke må tage en ægtefælle, partner eller en god 

ven/veninde med. 

Du behøver ikke – slet ikke – at være danser for at være med. Det 

vigtigste er, at du kender forskel på højre og venstre. 

Du skal være medlem af GrønnegadeCentret. Kom i god tid, husk 

skiftesko, bare nogle lette sko, som sidder fast på foden. 

Jeg glæder mig til at se alle jer, som har lyst til at danse. Evt. spørgsmål 

på tlf. 29 40 17 54. 

Rita Nielsen 

 

 

 

Vi glæder os til mandag den 19. september, hvor vi danser igen. 
 

Kl. 17.30 – 18.30  linedance  begyndere 

Kl. 18.30 – 20.00 linedance  øvede 

Kl. 19.00 – 20.00 standard dans begyndere 

Kl. 20.00 – 21.30 standard dans øvede  
Arne Iversen 

Folkedans 
 

Der er folkedans hver tirsdag kl. 14.00 – 16.00.  

Det er en dejlig måde at motionere på. Kom og få sved på panden. 

Det koster kr. 30,- pr. gang. I pausen kan der købes kaffe/kage mv.    

Evt. kontakt på tlf. 51 30 47 04. 

Bente Christensen 
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Workshop i Power Point 
 

Start onsdag den 5. oktober og slut den 7. december. kl. 10.00 - 12.00 
i Clematis.  
 

Spring ud i det – gør dine opsætninger og præsentationer mere spæn-

dende fx: 

 Indbydelser 

 Billetter 

 Deltagerlister 

 Sangtekster 

 Dagsordener m.m. til møder 

 Opslag 

 Foredrag 

 Billeder fra ferien eller aktiviteter 

For GrønnegadeCentrets medlemmer tilbydes gratis workshop i brugen 

af Power Point-programmet. Det forventes, at du er almindelig PC-

bruger og kan medbringe din egen bærbare PC. 

Tilmeld dig allerede nu: john.ibsoe@live.dk 

John Ibsø og Jørgen Bohn 
 

Bridge for begyndere 

 

Onsdag den 21. september starter undervisning i bridge for begyndere kl. 

10.00, yderligere information findes på centrets hjemmeside. 

Erik Henriksen 

 

Tusind tak 
 

Til GrønnegadeCentrets Venner og 

bestyrelse for en donation af henholds-

vis nye fine markiser og de flotte 

havemøbler. Begge gaver er til stor 

glæde og gavn for centrets medlemmer. 

Bente Most 

mailto:john.ibsoe@live.dk
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Formanden glæder sig over 
 

….den vellykkede og festligt afviklede frivilligfest, hvor den velfortjente 

løn blev udbetalt som kvittering for ét års stor indsats til fælles bedste. 

Mange hævede ved samme lejlighed både overarbejdsbetaling og 

feriepenge - helt som ventet. Sådan skal det være. Det blev en lørdag 

med glade deltagere, sjov underholdning og højt humør. 

Nu er det blevet september – sensommer, men absolut ikke stilstand. En 

begivenhed, som unægtelig vil påvirke os alle, vil finde sted  

fredag den 16. september kl. 10.00. 

Vi skal sige farvel til en ildsjæl, som i mere end 8 år har været vort faste 

holdepunkt, vores bannerfører – en institution i institutionen - mindre 

kan ikke gøre det. 

Bente har vundet mange sejre, har kæmpet mange kampe for vort center, 

som takket være hende, kaldes Danmarks bedst fungerende center for 

Aktive Seniorer. 

Det skylder vi Bente stor tak for. Lad os vise hende dette ved at deltage i 

receptionen, som jeg meget passende vil kalde: 

”STORE KRAMMEDAG” 

Poul Christiansen 
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Sommerferieminder. 
 

I sommer var jeg på højskole sammen 

med min søster, hvor vi hver morgen 

sang fra Højskolesangbogen, jeg kunne 

synge med på næsten alle sangene. 

Imidlertid var der kommet en ny sang 

med i sangbogen, som jeg også kunne 

synge med på, den var skrevet af Sigurd 

Barrett, kendt fra børne-TV. 

Jeg var den eneste af ca. 75 deltagere, der kendte sangen takket være 

Mironika, som synger og spiller hver anden onsdag her i huset.  

Lone Nielsen 

Månedens kunstner  
i oktober og november  

bliver akvarel  tegninger fra mandagstegneholdet ved Bendt Pedersen. 
Fernisering fredag den 30. september kl. 13.00, hvor centret er vært 

ved en lille forfriskning. 

 

 
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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Ønsker vi vores nye  

Centerleder Anette Høyer 
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Aktiviteter 
 

Billard  
 

Mandag til fredag kl. 10.00 - 16.00 

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

Banko   
 

Hver torsdag kl. 14.00 – ca. 16.00.  

Søndagsbanko kl. 14.00 – 16.00 den 11. og 25. september.  

Husk medlemskort.  

Gæster skal købe gæstekort. Pris kr. 20,-. 

 

Faste aktiviteter 
 

Bogklubben,  Bordtennis,  Cykelklubben, Danseklubben, 

Découpage,  Festlig underholdning,  Film,  Foredrag,  Forskellige 

dansehold,  Håndarbejde-Nørklerne,   IT-Cafe,   Kortspil,   

Mandetræf, Motionshold,  Nødhjælpsstrikkerne,  Patchwork,  Senior 

Gospelkor, Skak, Slægtsforskning, Smykkefremstilling, 

Snedkerværksted, Stolegymnastik,  Tegning,  Maling,  Videoklub  

samt   Zumba 

 

Tid og sted oplyses i receptionen, samt på hjemmesiden 
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GrønnegadeCentret 
 
 

Bestyrelse 
 

Poul Christiansen  Mobil: 21 63 40 06 

Formand   aliceogpoul@privat.dk 

Møde i bestyrelsen torsdag den 8. september. 

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 oktober skal være redaktionen i hænde  
allersenest onsdag den 21. september meget gerne på vores 
e-mail: centerblad@hotmail.com  
 

Ansvarshavende redaktør: Karl Olsen.  

Centerredaktionen:  

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

Hansen. 

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. 
 

21. ÅRGANG                           NUMMER 3 

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

September 
 

Tirsdag 06. Folkedans 

Fredag 09. Styrk livet 

Fredag 16. Afskedsreception for Bente Most 

Lørdag 17. Filmklub 

Onsdag 21. Din lokale bisidder  

Lørdag 24. Cabaret 

Tirsdag 27. Motion/introduktion 

Onsdag 28. Seniordans introduktion 

Torsdag 29. Foredrag 

Fredag 30. Månedens kunstner, fernisering 

 

Oktober 
 

Mandag 03. Influenzavaccination 

Fredag 07. Influenzavaccination 

Lørdag 08. Modeopvisning  

Torsdag 13. Foredrag 

Torsdag 13. Din lokale bisidder 

Lørdag 22. Filmklub 

Tirsdag 25. Motion/introduktion 

 
 

 

Tværfaglig Seniorklub, Hillerød 
 

Tirsdag 06.  september kl. 13.00 Spisning 

Tirsdag 13.  september kl. 14.00 Kaffe 

Tirsdag 20.  september kl. 10.00 Løvfaldstur 

Tirsdag 27.  september kl. 14.00 Banko 

  

 Hvis du har spørgsmål: 

                   tlf. 24 67 02 92    

Kirsten Olesen 

Forsidebillede: Else Marie Pedersen 


