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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  

Yvonne Skovgaard-Holm 

72 32 68 22 ysko@hillerod.dk  

Centermedh. June Karlsen 72 32 68 23 jkarl@hillerod.dk  

Receptionen 72 32 68 20 gronnegadecenter@hotmail.com 

Centerredaktionen 
 

centerredaktion@outlook.dk 
 

 

GrønnegadeCentret er mødested for alle psykisk og fysisk selvhjulpne 

borgere over 60 år samt for førtidspensionister i Hillerød Kommune. Du 

kan komme og gå, som du har lyst. For at deltage i centrets aktiviteter 

kræves der medlemsskab. 
 

Medlemskontingent kr. 350,-. Kontingent(er) opkræves direkte pr. giro af 

Hillerød Kommune. 

Beløbet går ubeskåret til GrønnegadeCentrets drift. 

Medlemskort udstedes og kan afhentes i receptionen. Kortet er nødvendigt 

til forskellige arrangementer. 
 

Billetter til arrangementer købes mod kontant betaling i receptionen eller 

på hjemmesidens bookingsystem. 

Vær opmærksom på første og sidste 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 ved henvendelse i receptionen. Nye med-

lemmer vil blive budt velkommen og vist rundt samt få udleveret en pjece. 

 

OBS: For motion betales yderligere kr. 400,- pr. år. 

Billetsalg 
Mandag og tirsdag kl. 10.00 - 15.00 

Onsdag  kl. 10.00 - 15.00 

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:ysko@hillerod.dk
mailto:jkarl@hillerod.dk


3 

Nyt fra centerleder 
Kære alle 

December er jo julemåneden og der er pyntet 

op i GrønnegadeCentret. Jeg glæder mig til, at 

vi i år kan holde vores julefrokoster i uge 50.  

Vi tager snart hul på et nyt år i centret, hvor vi 

traditionen tro afholder nytårskur for vores 

medlemmer. Vi skåler nytåret ind med cham-

pagne fredag den 7. januar 2022 kl. 10.00.  

Men først har vi hele den hyggelige december 

foran os, fyldt med nisser, julelys, gløgg og 

julemad. Selv holder jeg jul med tvillinge-

pigerne, som kom til verden lige før jul sidste år og deres familie.  

Tak til jer alle for endnu et år, fyldt med varme, aktiviteter og værtskab. 

Tak til alle jer, der hver især byder ind med det I kan. Tak til 

frivilligheden i GrønnegadeCentret. Jeg ønsker jer alle en glædelig jul 

og et godt nytår. Et stort nytårskram til jer alle.  
 

Motions-tovholder møde 
Idegruppen indkalder til det årlige motions-tovholdermøde tirsdag den 

18. januar kl. 13.30.  

Har du selv lyst eller kender du nogen, som stadig er på arbejdsmarke-

det, der kunne tænke sig, at dyrke motion i motionsrummet om aftenen? 

Der er startet 2 nye motionshold fra kl. 17.00-18.30 både tirsdag og 

onsdag.  Der er mulighed for at oprette nye hold og tilslutte sig de etab-

lerede hold ved at henvende sig til Flemming Will, 23 61 26 95. 
 

Corona situationen i GrønnegadeCentret 
I uge 47 var vi lukket på foranledning af Hillerød kommune.  

Jeg vil derfor anbefale jer alle at blive testet en gang om ugen, pga. det 

høje og stigende smittetal. Vi skal blive ved med at passe på hinanden 

og derfor holde alle anbefalede retningslinjer, som I alle kender så godt. 

De sidste nye restriktioner er at der skal vises coronapas i centret. Hvis 

du går i en aktivitet er det tovholderen, som skal se coronapas, ellers 

vises det i receptionen. 
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Formanden 
 

2021 - et usædvanligt år i GrønnegadeCentret er ved at rinde ud. Det 

startede med nedlukning i næsten 5 måneder – for så i juni at blive 

genåbnet lidt efter lidt hen over sommeren.  

Med kommunens tildeling af midler fra statens ensomhedspulje har GC. 

stået bag en lang række arrangementer til gavn og glæde for Hillerøds 

seniorer Vi har endnu ikke tal på hvor mange der gennem 2. halvår har 

deltaget inklusiv egne medlemmer, men stort set alle arrangementer har 

været fyldt op. En kæmpe indsats fra vores frivillige medlemmer ligger 

bag og tusinde tak for det. Man kan kun blive stolt over at være en del 

af et aktivitetscenter der kan planlægge, tilrettelægge og gennemføre så 

mange arrangementer på så kort en tid. Der kan spores en meget stor 

begejstring blandt de mange, der har deltaget i de forskelligartede 

arrangementer og hvad der er nok så positivet er, at vi kan registrere en 

medlemstilgang i 2. halvår på op mod 200.  

De mange nye medlemmer skal finde sig godt tilrette fra start. Derfor 

har vi sat fokus på det gode værtskab gennem afholdelse af 2 workshops 

med deltagelse af ca. 70 frivillige, tovholdere, medarbejdere og besty-

relsen. Ud over nogle gode værktøjer vi kan anvende i det daglige, blev 

der med udgangspunkt i deltagernes input begået en sang om det gode 

værtskab, som vi fremover kan glæde os til at synge i festlige lag. 

Jul og nytår nærmer sig hastigt og vi kan 

krydse fingre for at vi i år kan fejre det i 

centret noget mere end vi fik mulighed for 

sidste år.  

På bestyrelsens vegne vil jeg rette en stor tak 

til alle medlemmer for jeres trofasthed, ud-

holdenhed og opbakning til centret. Tak til 

alle medarbejdere, frivillige og tovholdere 

fordi I bliver ved med at få centret til at være 

det bedste sted at mødes for alle 60+ i 

Hillerød. 

Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle. 

Erik Ingerslev 
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Forårsprogram 2022 
 

Torsdag den 13. januar kl. 10.00 -12.00  

Foredrag ved Hans Jørgen Bonnichsen: 

”Barn af grænselandet” 
 

Lørdag den 22. januar kl. 14.00 -16.00 

Film:”Lille sommerfugl” med bl.a. Jesper Christensen. 
 

Torsdag den 10. februar kl. 10.00 -12.00  

Historie - fortælling om Danmarks Radio ved John Plenov: 

”Født med en mikrofon i hånden– men hvad så med torsdagspigerne”. 
 

Lørdag den 26. februar kl. 14.00 -16.00 

Film:”Pagten” om Karen Blixen og Thorkild Bjørnvig. 
 

Torsdag den 10. marts kl. 10.00 -12.00  

ved Christian Obel: ”Kongernes Frederiksborg – ej blot til lyst” 
 

Lørdag den 12. marts kl. 14.00 -16.00 

Film:”Margrethe I.” med bl. a. Trine Dyrholm. 

Oplysningsudvalget 
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Foredrag 
Torsdag den 13. januar kl. 10.00 til 12.00. 

 ved tidl. chefkriminalinspektør Hans Jørgen Bonnichsen 
 

 I 2020 var det 100 år siden Sønderjylland 

blev genforenet med Danmark. En begi-

venhed der skulle markeres og fejres over 

hele landet med forskellige initiativer, som 

coronakrisen aflyste. Her er mulighed for at 

få indblik i og være med til at min-

des genforeningen. 
 

Hans Jørgen Bonnichsen er barn af græn-

selandet og vil i sit foredrag gennem fami-

liens og egen - ikke altid lige lykkelige hi-

storie - berette om, hvilken betydning det 

har og hvilke konflikter der opstår ved at 

være en del af to kulturer. Beretningen star-

ter med det smertelige nederlag i 1864, hvor 

Danmark mistede Sønderjylland, der i 56 år blev en del af det stortyske 

rige. 
 

I første verdenskrig mistede 5000 unge sønderjyder livet i en kamp, der 

ikke var deres, der i blandt var Bonnichsens 3 onkler. Lige så mange 

kom hjem invalideret og mærket på livstid. Genforeningen i 1920 blev 

et lyspunkt, men 2. verdenskrig der splittede familier og tiden der 

fulgte, helede ikke sårene og det belastede naboskab. 
  

I 1955 blev der åbnet muligheden for en fredelig sameksistens ved en 

aftale mellem Bonn og København om beskyttelse af mindretallene 

nord og syd for grænsen mod sindelagskontrol og diskriminering. 

Pris: foredrag samt kaffe/the og kage kr. 40,-. 
Oplysningsudvalget 
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Juletombola 
 

Fra den 6. december afholdes der 

juletombola i GrønnegadeCentret. 

Lodderne købes i centrets reception og 

koster:  

Kr. 10,- pr. lod. – 6 lodder kr. 50,- 

Præmierne er sponsoreret.  

Indtægterne fra tombolaen går ubeskå-

ret til centret. 

Alice Olesen 

 

Tusind tak for en herlig Mortensaften 
Jeg synes det må være på sin plads at rette en stor tak til VENNERNE, 

der gør det muligt at afholde mange dejlige arrangementer for os 

medlemmer i GC., i år bør vi måske også sende en kærlig tanke og en 

tak for donationen fra ensomhedspuljen, der gjorde spisningen gratis. 

Det var en herlig aften, god mad, dejligt selskab og ikke mindst 

forrygende musik fra de herlige brødre og fætre. Det var ren nostalgi, 

jeg kunne både se – og høre - at vi var mange, der skrålede med på de 

gode gamle Shu-bi-dua hits. 

Anne Pedersen, Højskolesang 
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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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Nytårskoncert 
Søndag den 16. januar kl. 15.00 – 17.00  

Fredensborg Byorkester´s 25 mands harmoniorkester, spiller et under-

holdende program med et bredt 

repertoire fra musicals og 

populær musik til lettere klassisk. 

Solister, begge fra St. Annæ 

Musikgymnasium: mezzosopran 

Astrid Helena Frej Møller og 

baryton Albert Bo Strandgaard, 

begge solister er støttet af Dansk 

Oplysningsforbunds musikpulje. 

Dirigent Jacob Sørensen.  

Under koncerten vil der blive 

serveret kaffe/the traktement, i 

pausen serveres et glas champagne hvor vi sammen ønsker hinanden 

godt nytår.  

Pris kr. 180,-. Billetter kan købes i receptionen fra den 2. december. 

Betaling: kontant eller Mobile Pay. 

Arrangementsudvalget 

 

Rejser i 2022  
 

Mandag den 3. januar kl. 15.00-16.00  

afholdes informationsmøde i Anemone om følgende rejser: 
 

Danmarksrejse i maj-juni ved Ejner Nielsen og Brita Lyng Hansen. 
 

Højskolerejse den 26. juni –  

9. juli til Marielyst Højskole.  

Der er reservation af opholdet på 

dagen.  

Deadline for bestilling 

den 1. februar. 

Yderligere oplysninger hos Kirsten 

Larsen, mobil 29469528. 

Arrangementsudvalget 
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FREDERIKSBORG GRUPPEN A/S 
SLOTSGADE 67B 
DK-3400 HILLERØD 
TELEFON: 7222 8200 

MOBI  

GARDINER TIL DIG 
s”Vi kan opfylde alle dine gardinønsker – ingen opgave er for speciel, 

vi leverer gardiner af HØJ KVALITET lige efter dine egne mål.” 

Du får altid GRATIS opmåling og personlig rådgivning af vores 

gardinbus eller af butikkens professionelle personale.  

Vores tilbud er naturligvis uforpligtende. 

 
SLOTSGADE 15 – 3400 HILLERØD – 48 26 25 22 

Mandag til fredag kl. 09.30-17.30 og lørdag 09.30-14.00 

www.gardinmontoeren.dk 
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Nytårsfortsæt? 
 

Zumba 
 

Vores Zumba instruk-

tør gennem 10 år Lone 

Illum har valgt at stop-

pe. 

Vi havde en afløser den 

11. november. Maria er 

ballroom fitness instruktør. 

Maria vil gerne forsætte. Jeg håber der er mange, som kunne tænke sig 

at gå til det. I skal være så velkomne.  

Der er mulighed for gratis prøvetime. Det koster kr. 40.- pr. gang 

Første gang er torsdag den 6. januar kl. 17.00 -18.00. 

 

 Annett Toyberg  

 

Body SDS 
 

Opstart af nyt hold. 

Holdet starter som planlagt tirsdag den 1. februar kl. 8.00-9.00 Der er 

plads til 3 mere på holdet, så hvis det har interesse, kan du kontakte Lise 

Lotte Strange. 

Vil du vide mere om Body SDS, så står der lidt mere i november bladet. 

Annette Deleuran 

  

Frivillig i GrønnegadeCenteret   
 

Vi har brug for hjælp til:  

Støvsugning: vindfang – gangen, lokalerne i 

A - B - C. og i ” Det glade hjørne”.  

Tørre borde af i cafeen.  -  Vaske borde af. -  

Tørre dørhåndtag.    Rengøring af 

vindueskarmene.    

Du kan henvende dig til: Yvonne eller June 

Yvonne Skovgaard-Holm 
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December   
Dato Dag Aktivitet Tid Side 

3 Fredag Fredagsbar -  gratis gløgg 16.00- 17.00  

6 Mandag Julegospel 14.00-15.00  

28 Tirsdag Juletræsfest 14.00-16.00 14 

     

Januar 2022 

3 Mandag Informationsmøde/ Rejser 15.00-16.00  9 

 

 

Juleferie i centret. 

Vi holder lukket fra fredag den 17. december og 

åbner igen mandag den 3. januar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glædelig Jul og Godt nytår ønskes af redaktionen 
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Kurset om Det gode Værtskab 
GrønnegadeCentret har afholdt kursusdag for tovholdere og frivillige. 

Det omhandlede det gode værtskab at sætte fokus på, hvor vigtigt det 

er at vi tager godt imod nye gæster og får dem til at føle sig godt tilpas. 

Christina Gotthardt som er uddannet indenfor hotel og restauration, stod 

for formiddagens indlæg. Hun viste sig at være et sprudlende be-

kendtskab, som først fortalte grundigt om sin egen faglige vej til hvor 

hun er nu som selvstændig underviser og foredragsholder og derefter på 

dygtig vis fik trukket paralleller, fra sit arbejdsliv og til emnet det 

drejede sig om: Hvordan 

er man en god vært?  

Værtskabet er den måde 

du behandler dine gæster 

på og det gælder alle veg-

ne, uanset om det er hotel, 

restaurant eller i Grønne-

gadeCentret. 

Nogle af Christinas pointer: 

 Service er det vi yder, er det svært så øv dig ”Fake it to you make 

it!”   

 De første 15 sekunder har du til at imponere!  

 Ros – ros – ros, det kan ikke vurderes højt nok! Tag imod rosen 

ved at sige tak! tusind tak! eller det er jeg glad for at du siger! 

 Kropssproget er vigtigt i kontakten til gæsten. Faconen, attituden 

fylder mere og huskes tydeligere end ord der siges. 

 Den korteste afstand mellem to mennesker er et smil (Victor 

Borge). 

 Vær obs på dit toneleje, særligt når du svarer i telefonen. 

 Lyt aktivt. 

 Vær nysgerrig, nærværende og neutral. 

 Hjælp gæsten videre - til en tovholder, til et lokale eller andet. 

 

fortsættes næste side 
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Nicolaj Holmboe, musikalsk playmaker, overtog scenen efter fro-

kosten, han talte om alt det gode der er ved fællessang, nemlig at sang 

udløser dopamin, samme stof som vi får gennem nydelse, belønning, 

god mad, sex, at lytte til musik m.m. Han fik de tilstedeværende til at 

synge kanon, men lige det med at synge, det er altså noget vi allerede 

er rigtig gode til. 

Nicolaj skriver også sangtekster og dagen sluttede med at vi sammen 

sang, en sang som Nicolaj havde sat ny tekst til og som omhandlede 

hvordan vi ønsker at være de bedste værter for vores nuværende og 

kommende gæster i GrønnegadeCentret.   

En dejlig sang som vi vil komme til at synge mange gange fremover. 

                                                                                               Else Flydal 

Udstilling i december og januar 
 

I december og januar udstiller Tove Larsen sine billeder bl.a. jule-

billeder med en teknik, der hedder "Diamond Painting". Tove har altid 

kunnet lide at lave noget med sine hænder og i de sidste 3 år har det 

været at fremstille sine billeder med denne teknik. Samtidig udøver hun 

også sine kreative evner ved at smøre lækkert smørrebrød til caféen som 

frivillig i GrønnegadeCentret. 

Fernisering fredag den 3. december kl. 13.00. 

Vibeke Hansen 
 

Gammeldags juletræsfest  
 

tirsdag den 28. december kl. 14.00 – 16.00 

”4 generationer til juletræ sammen” Det er 

dejligt at kunne give en kær tradition videre til 

børnebørn og oldebørn. 

Vi arrangerer her i centret en juletræsfest, som 

vi husker den fra vi selv var børn, med juletræ 

til loftet, julemand, julesange, godteposer, 

sodavand og æbleskiver.  

Til de voksne erstatter vi sodavand med 

kaffe/the. Pris børn kr. 35,- voksne kr. 60,-. 

Billetsalget er startet. 

 Arrangementsudvalget 
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Bestyrelse 
 

Formand Erik Ingerslev  Mobil: 23 37 45 76 

    Ingerslev_hansen@mail.tele.dk 

De næste møder i bestyrelsen er 

torsdag den 2. december og 6. januar 2022. 

Spørgsmål, der ønskes behandlet, rettes til formanden.  
 

 

GrønnegadeCentrets Venner 
 

Formand Jørgen Raymond  Mobil: 40 42 71 21 

    jr@naerrevision.dk  

Kasserer Anna Sofie Morell annasofie.morell@privat.dk 

    Reg: 5064, konto:1403923  

Centerredaktion 
 

Hjemmeside: www.gronnegadecentret.dk  
 

OBS! Indlæg til hjemmesiden modtages løbende, jo før jo bedre.   
 

Indlæg til næste blad, helst i wordformat, skal være redaktionen i 

hænde senest tirsdag den 14. december.  

Ovenstående meget gerne på vores e-mail: 

centerredaktion@outlook.dk 
 

Ansvarshavende redaktør: Karl Olsen.  

Ansvarshavende webmaster: Jytte Duus.  

Centerredaktionen:  

Lene Christensen, Birthe D. Henriksen,  

Jytte Kronhede, Anne Ejgo. 

Korrekturlæsning: Anna Sofie Morell. 

Journalist: Else Flydal. 
 

Bladet udkommer den 1. i hver måned. 

 

 

26. årgang     Nummer 7 
 

mailto:jr@naerrevision.dk
http://www.gronnegadecentret.dk/


16 

 

 

 

 
 

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 


