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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 

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 kr. 350,- + motionskontingent kr. 450,- pr. år, 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 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 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:ysko@hillerod.dk
mailto:jkarl@hillerod.dk
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Nyt fra centerlederen 
 

Kære alle. 
 

Velkommen nytår og velkommen til Helle Enghardt Pedersen, som er 

vores nye administrative medarbejder. 

Helle er 52 år og har været ansat i mange år i Hillerød Kommune, så 

jeg er tryg ved, at Helle kender mange af arbejdsopgaverne i forvejen. 

Helle vil fremover komme her hver fredag. 

Nyt år! Det får mig til at tænke over højdepunkterne i året, der gik. Dem 

har vi mange af her i vores unikke center, hvor vi altid starter i januar 

med nytårskur for alle vores medlemmer. Her mødes vi og ønsker 

hinanden et godt nytår. 

Fredagsbar er en ny tradition. Den starter den 1. februar, og alle 

medlemmer er velkomne. 

Vi tager hul på endnu et år, fyldt med entusiasme og livsglæde her i 

GrønnegadeCentret. Henry Christiansen har efter rigtig mange år som 

tovholder for højskolesang valgt at stoppe. Ny tovholder er Anne 

Pedersen. Mange af vores medlemmer nyder godt af denne aktivitet -  

at kunne komme i fællesskabet, at kunne synge og gå glad hjem efter 

en dejlig eftermiddag. Tak til Henry for det store arbejde, du har lagt 

igennem årene. Du har været en ildsjæl, og jeg er meget taknemmelig 

for din indsats i GrønnegadeCentret. Du har sat dine fodspor. Tak fordi 

du har valgt vores center til at bruge det dyrebareste, du har - nemlig 

din tid. 

Tak til jer allesammen for et dejligt og spændende år, tak til alle ansatte, 

frivillige, tovholdere og vores venner, for jeres indsats, tak fordi I er 

med til at vores center forbliver unikt med en fantastisk kultur. 

Tilsammen er vi gode. Jeg tager hul på år 2019 med glæde og 

optimisme. Godt nytår. 

Anette Høyer 
 

Medlemskort og betaling 
Som noget nyt vil der blive udsendt girokort eller opkrævning via 

Betalingsservice midt i januar. Samtidig vil det først være muligt at 

hente medlemskort i receptionen fra fredag den 1. februar 2019. 

Anette Høyer 
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Formandens nytårshilsen 
 

Tænk. Endnu et år er gået. Synes du også, at 

2018 fløj af sted? 

Når vi tænker nærmere over det, så skete der 

meget i vores dejlige center i det forgangne år. 

Vi har glædet os over herligt samvær ved mange 

lejligheder. 

Her tænker jeg både på de årlige festlige arrange-

menter i januar: Nytårskur og nytårskoncert. En 

fornøjelig måde at indlede et nyt år på. Det er vi ærligt talt gode til. 

Nævnes bør også vort eget revyteam, som hvert år overgår sig selv med 

nye pletskud, hvor politikerne - både lokalt og på landsplan - får en gang 

røg. Sådan skal det være. Amatører? Nuvel, men det oplever man ikke. 

Frivilligfest i august med udbetaling af løn til ”verdens bedste 

frivillige” er også en stor dag i løbet af året. Ligeledes det fælles 

frivillig-/tovholdermøde i november med en lille julegave.  

Anette har med sin helt egen stil bevaret alt det bedste, og med mere 

end to år på posten har hun atter bevist, at bedre centerleder findes ikke. 

Hun har mod til at fastholde egne ideer, beslutninger og et ærligt socialt 

sindelag samt en befriende latter med tid til hver enkelt. Jo, centret er 

stadig i trygge hænder, (mindst) 4 kram om dagen hjælper også. 

Hvad vil 2019 bringe? Det kan vi ikke vide, men jeg er sikker på, at vi 

får mange skønne og sjove oplevelser. Hvorfor? Fordi faste 

begivenheder vil gentage sig med lige så stor succes som tidligere. 

Tilsammen er vi gode til at give hinanden så meget og sætte positive 

energier i gang. Længe leve vort centers fasttømrede kultur. 

En begivenhed i år vil jeg dog omtale her: Den årlige 

generalforsamling i brugerforeningen, jeres brugerforening, finder 

sted den 22. februar. Her skal centerbestyrelsen atter stå på mål for de 

beslutninger, der er truffet i det forgangne år. Det gør bestyrelsen gerne. 

Husk at bruge jeres stemmeret. Mød op. 

Med disse ord vil centerbestyrelsen takke ledelse og medarbejdere, 

frivillige, tovholdere og medlemmer for en fantastisk indsats i 2018 og 

ønske jer alle: Et godt og lykkebringende nytår 2019. 

Poul Christiansen 
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Nyt fra cafeen 
 

I cafeen ser vi med glæde tilbage på et 

dejligt år 2018. Med lige så stor glæde ser 

vi frem til et nyt år, hvor vi hver dag vil gøre 

os umage med at betjene de kunder, som 

nyder godt af alle vores tilbud i cafeen. 

Tak til alle de frivillige medarbejdere, der 

trofast har hjulpet i cafeen igennem året - også i ugen med julefrokoster 

hvor ca. 400 personer havde købt billet til ”festen”, var alle villige til at 

hjælpe hinanden for at få det til at glide. Som du kan læse et andet sted 

i bladet, starter der den 1. februar en ny mulighed for at være en del af 

et uformelt fællesskab i centret - nemlig fredagsbaren. En af cafeens 

nye tilbud vil være, at du nogle fredage kan bestille og købe en 

anretning mad med hjem, når fredagsbaren er slut.  

Der vil være mulighed for at vælge mellem en fisketapas eller en 

kødtapas. Du kan bestille og betale for tilbudet i cafeen, når 

fredagsbaren starter den 1. februar. Der kommer mere information i 

februarbladet. 

Vi har en ledig vagt i cafeen om mandagen kl. 9.00-12.00. Har du lyst 

til at smøre smørrebrød og være en del af vores hyggelige fællesskab 

hører jeg gerne fra dig.  

Yvonne Skovgaard-Holm 
 

Udmeldelse af GrønnegadeCentret 2019 
Et medlemskab i GrønnegadeCentret løber for et kalenderår. 

Udmeldelse skal foretages senest januar i det kommende år og skal ske 

ved henvendelse i centrets reception. Her vil receptionisten sørge for 

det praktiske. 
 

Vær opmærksom på, at et medlemskab gælder for et kalenderår, hvorfor 

der ikke gives penge tilbage, hvis man melder sig ud i løbet af året.       

                                                                                   Poul Christiansen   

Nytårskur 
Fredag den 4. kl. 10.00 - 12.00 
 

Kom og vær med til at skåle det nye år ind med et glas champagne. 

Anette Høyer 
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Nyt malerhold 
 

Hver torsdag kl. 10.30 til ca. 13.30 
 

Vi, Erik Mørkeberg og Jytte P. Pedersen, har startet 

et tegne-, akryl- og akvarelhold. 
 

Vi glæder os til at se dig i vores hyggelige team. 

Erik og Jytte 

 

Månedens kunstner i februar og marts 
Det er kunstnere under Jyttes malerhold, der udstiller. Der er fernisering 

fredag den 1. februar kl. 13.00, hvor centret er vært ved en lille 

forfriskning. 

Vibeke Hansen 

 

Danseklubben 
Linedans og Standarddans starter sæsonen op 

mandag den 7. januar og fortsætter indtil den  22. 

marts. 

Arne Iversen 

Cykelværksted 
I vintermånederne januar og februar vil jeg ikke være 

fast på cykelværkstedet torsdag formiddag.  

I disse måneder kan jeg kontaktes på mail: 

hanshollensted@gmail.com 
 

Hans Hollensted og Ejner Nielsen 

Cykelgruppen 

Sender info om startdato i et kommende nummer. 

Hans Hollensted 

 

Søndagsbanko 
Datoer for foråret vil løbende blive anført i kalenderen. 

Jytte Nymark og Ida Clausen 

mailto:hanshollensted@gmail.com
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Vinderne af Julekonkurrence 2018 
 

1. præmie: En stor julekurv 

Benny Olsen, Else Hansen og 

Anny Christoffersen 

 

2. præmie: 2 gode flasker vin 

Hanna Christensen, Grethe B. Madsen og 

Lene Christensen 

 

3. præmie: 1 god flaske vin 

Lone Josephsen, Elin Bertelsen og Kirsten Olsen 

 

Til lykke til vinderne og godt nytår til alle. 

 

Kontingent til Vennerne koster kun kr. 100,- om året. 
 

 

 

GrønnegadeCentrets venner 

 

 
 

 

BLOMSTERTØNDEN 

 

 

   Kulsviervej 4A 

         3400 Hillerød 

        Tlf. 48 28 30 34 

                                  info@blomstertonden.dk 

 

  Hverdage kl. 12.00 - 17.30 

                              Lørdage - åbent efter aftale 

 

GRATIS LEVERING I HILLERØD 
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Nytårskoncert 
Søndag den 13. januar 2019 kl. 15.00 - 17.00 
 

Fredensborg Byorkester er et 25-mands 

harmoniorkester, der har et underholdende 

program med dejlig musik fra musicals og 

populær musik til lettere klassisk. 
 

Jacob Sørensen dirigerer, og vi skal høre 

sopranen Tatiana Kisselova Gudnæs, som er 

uddannet sanger og pianist på Musikakademiet i 

Vladimir. Solisten er støttet af Dansk 

Oplysningsforbunds musikpulje. 

 

Under koncerten serveres kaffe/the + High-Tea 

traktement. I pausen nyder vi et glas champagne, hvor vi sammen 

ønsker hinanden godt nytår. 
 

Billetter á kr. 160,- sælges i receptionen eller via bookingsystemet på 

hjemmesiden. 

Arrangementsudvalget 

Kreativ klub 
Hvis du har lyst til hygge og socialt samvær, så mød op i kreativklub 

torsdag fra kl.14.00 - 16.00.  

Vi er 7 ”blæksprutter”, som laver lidt forskelligt. Nogle strikker, andre 

laver smykker, og måske har du en god ide? Vi er meget åbne for nye 

aktiviteter. 

                                                                                       Lise Reymond 

Danmarksturen 2019  
Søndag den 4. august - torsdag den 8. august 
 

Informationsmøde tirsdag den 5. februar 

kl. 11.00, i lokale A. 

Som tidligere fortalt går vores tur til Fyn.  

Vi skal bo på Christiansminde i Svendborg.  

Først-til-mølle-numre udleveres fra kl. 10.30. 

På mødet vil  I få udleveret en brochure med en  beskrivelse  af hele 

rejsen.  

                                                                          Arrangementsudvalget 
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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 



10 

Januar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uge Dato Dag Aktivitet Tid Side 

1 01.  Nytårsdag   

02. Onsdag Højskolesang 14.00-16.00  

03. Torsdag Syklub 09.00-14.00  

04. Fredag Nytårskur 10.00-12.00 5 

2 08. Tirsdag Tværfaglig/spisning 13.00-16.00  

  IT-cafe 13.00.15.00 14 

09. Onsdag Musikcafe 14.30-16.00  

  Velkomstmøde 14.00-15.00 16 

13 Søndag Nytårskoncert 15.00-17.00 08 

3 15. Tirsdag Tværfaglig/kaffe 14.00-16.00  

16. Onsdag Højskolesang 14.00-16.00  

17. Torsdag Syklub 09.00-14.00  

  Foredrag 10.00-12.00 12 

19. Lørdag Filmklub 14.00 13 

20. Søndag Banko 14.00-16.00  6 

4 22. Tirsdag Tværfaglig/banko 14.00-16.00  

23. Onsdag Musikcafe 14.30-16.00  

5 29. Tirsdag Tværfaglig/kaffe og sang 14.00-16.66  

30. Onsdag Højskolesang 14.00-16.00  

31. Torsdag Syklub 09.00-14.00  
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Februar 
 

 

Uge Dato Dag Aktivitet Tid Side 

5 01. Fredag Spiseklub 12.00 15 

  Fernisering 13.00 6 

  Fredagsbar 16.00-17.00 15 

6 05. Tirsdag Danmarkstur/inform 11.00 8   

Tværfaglig/spisning 13.00-16.00  

  IT-cafe 13.00-15.00 14 

06. Onsdag Musikcafe 14.30-16.00  

08. Fredag Fredagsbar 16.00-17.00 15 

7 12. Tirsdag Tværfaglig/banko 14.00-16.30  

  IT/ Mac kursus 13.00  

13. Onsdag Højskolesang 14.00-16.00  

14. Torsdag Syklub 09.00-14.00  

15. Fredag Fredagsbar 16.00-17.00 15 

17. Søndag Banko 14.00-16.30  

8 19. Tirsdag Tværfaglig/generalfors. 12.00  

20. Onsdag Musikcafe 14.30-16.00  

22 Fredag Generalforsamling 10.00-12.00 17 

  Fredagsbar/fællesspisning 16.00 15 

9 26. Tirsdag Tværfaglig/Gerlev Kro 11.30  

27. Onsdag Højskolesang 14.00-16.00  

28. Torsdag Syklub 09.00-14.00  
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Foredrag 
 

Torsdag den 17. januar kl. 10.00 - 12.00  
 

Min tid som festmusiker 
 

Ole Peters fortæller om sine oplevelser 

som festmusiker - dels alene, dels 

sammen med andre musikanter.  

 

Foredraget bliver krydret med anekdoter 

og lokalhistorie, idet Ole selv er 

engageret i Kulturnatten i Hillerød. 
 

Vi vil få prøver på Ole’s musikalitet på både klaver og harmonika, og 

tilhørerne vil få mulighed for at synge med på nogle af melodierne - og 

måske endda selv foreslå nogle sange. 
 

Alt i alt er der lagt op til en rigtig hyggelig formiddag, og der vil være 

mulighed for at stille spørgsmål til Ole, både under og efter foredraget. 
 

Pris: Kr. 40,- for foredrag samt kaffe og kage. Betaling sker på dagen 

i Receptionen.  

GrønnegadeCentrets Oplysningsudvalg 

 
 

 
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. 

https://www.colourbox.com/image/image-27158465
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Filmklubben 
Lørdag den 19.januar kl. 14.00 

 
 

 

”Så længe jeg lever” 

er instrueret af Ole Bornedal 

og med Rasmus Bjerg som 

John Mogensen. 
 

 

 

”Så længe jeg lever” handler om en af Danmarks største 

musikpersonligheder, John Mogensen, og hans op- og nedture gennem 

livet som turnerende musiker, ægtemand og far. Filmen følger John 

gennem hans barndom, hans tid med vokalgruppen Four Jacks og 

senere hans store succes med solokarrieren. John døde i 1977 af et 

hjerteanfald, forårsaget af det alt for store alkoholforbrug, der fulgte 

ham hele hans voksne liv. 
 

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. 
 

Billetter købes ved indgangen. 

Pris for film, kaffe/te med kage kr. 40,-. 

Oplysningsudvalget 
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IT-Cafe 
 

Så starter vi på et nyt år. Vi mødes den første 

tirsdag i måneden: 

 

Den 8. januar, 5. februar, 5. marts samt  

2. april, alle dage kl. 13.00.  
 

Du bedes  senest mandagen før maile til mig (tom@doellner.com) og 

beskrive dit problem, så vi kan "læse på  lektien". 
 

Herudover afholdes der særlige kurser tre gange: 
 

Den 12. februar: Mac begynderkursus (lærer Tom) 
 

Den 12. marts: NemID, Netbank o.lign som man bruger NemID til 

(Tom, Sanne og Kate)  

Den 9. april: Excel (Tom, Sanne og Kate) kl. 14.00: Snyd og svindel 

(Tom). 
 

På kursusdagene vil vi IKKE behandle medlemmernes akutte IT-

problemer. Tilmelding - også til kurserne - skal ske mandagen før, 

senest kl. 14.00, til receptionen. 
 

Vi ses ved tasterne. 

Tom Døllner 

 

 

IT-hjælp 
 

GrønnegadeCentret har været så heldige at få en praktikaftale med en 

ung IT-medarbejder ved navn Atif. 
 

Atif vil være i centret den første tirsdag i måneden, hvor han vil være 

behjælpelig med diverse IT-opgaver. 

Anette Høyer 

 

mailto:tm@doellner.com
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Fredagsbar 
1. februar  kl. 16.00 - 17.00 
 

GrønnegadeCentret og Nick 

Hækkerup indvier vores nye 

aktivitet ”fredagsbar”, hvor vi 

udskænker et glas champagne 

gratis, mens Nick Hækkerup 

klipper den røde snor. 
 

Baren vil være åben alle fredage 

med forskellige temaer og masser af hygge, hvor der bliver mulighed 

for at slappe af inden weekenden, møde venner og måske finde nye. 

Der vil være mulighed for at købe drinks i ”baren” både med og uden 

alkohol, serveret af vore frivillige. Der er naturligvis også mulighed for 

at købe kaffe/the og andre drikkevarer til cafepriser. 
 

Den første fredag i måneden inviterer vi fremover en kendis, som vil 

besvare spørgsmål og kommentere. 
 

Den 2. og 3. fredag i hver måned vil der være mulighed for at købe lidt 

lækkert med hjem fra cafeen - mod forudbestilling senest 3 dage før. 
 

Den sidste fredag er der fællesspisning kl.17.30, hvor der serveres 

”Stegt flæsk og persillesovs”. 
 

Seminarudvalget 

 

 

 

Spiseklubben 
 

Fredag den 1. februar kl.12.00 
 

Vi serverer kogt torsk med tilbehør. 

Billetter kan købes i receptionen fra 

fredag den 11. januar. Pris: Kr. 50,-. 
Det er først-til-mølle-princippet. 

Lone Nielsen  

https://www.colourbox.com/image/drinks-image-6484159
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Velkomstmøde til nye 

medlemmer 
 

Anden onsdag i måneden  

kl. 14.00 – 15.00 

Næste møde: 

Onsdag den 9. januar. 

Centerbestyrelsen 

 

Pigeklubben 
 

Vi har plads til dig – så hvis du har lyst til at kreere 

3D kort sammen med 7 friske piger, så kom forbi 

Fuchsia tirsdage kl. 9.30 – 13.00 og se om det er 

noget for dig. 

Du er velkommen til at høre nærmere på  

tlf. 61 70 03 82 

Laila Larsen 

 

 

Bogklubben 
 

I GrønnegadeCentret har vi en bogklub, 

der har eksisteret næsten fra centrets 

start. Den blev startet af vores nu 

afdøde æresmedlem Else Hansen. 

I klubben kan vi sagtens få plads til 

flere medlemmer. 

Som navnet siger, læser og diskuterer vi 

bøger og 

mødes tirsdag i ulige uger fra kl. 10.00 – 12.00 i lokale Nellike. 

Har du lyst til at være med så ring til mig på tlf. 21 45 47 79. 

Inger Christensen 
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Generalforsamling 
 

Centerbestyrelsen for GrønnegadeCentrets Brugerforening 20.11.1995 

indkalder herved til den årlige generalforsamling: 
 

Fredag den 22. februar 2019 kl. 10.00 
 

Dagsorden iflg. vedtægterne.  
 

1. Valg af dirigent  
2. Valg af stemmetællere 

3. Beretning fra formand og udvalg 

4. Centerbestyrelsens regnskab 

5. GrønnegadeCentrets budget og forbrugsrapport 

6. Indkomne forslag 

7. Valg til centerbestyrelsen/suppleanter 

8. Valg af revisorer/suppleanter 

9. Eventuelt 
 

Kun medlemmer med gyldigt medlemskort har adgang til general-

forsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 

skal være centerbestyrelsen i hænde senest fredag den 1. februar. 

                                                                                   Poul Christiansen 
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Debatmøde 
Tirsdag den 22. januar 2019 

 

 
 

"GrønnegadeCentret og 10 års Brugerbetaling" 

Oplysningsudvalget 
 

 

 

  

Flodkrydstogt på Rhinen 2019 
fra den 9. til den 16. juni 
 

Der er stadig ledige dobbeltkahytter tilbage. Tilmeldingsblanket kan 

hentes i receptionen. 

 

Evt. spørgsmål kan rettes til Brita på tlf. 2064 7201 eller på mail 

blyngh@gmail.com 
 

 

 

mailto:blyngh@gmail.com
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Bestyrelse: 
 

Formand Poul Christiansen Mobil: 21 63 40 06 

    aliceogpoul@privat.dk 

Næste møde i bestyrelsen er torsdag den 7. februar 2019. 
 

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  
 

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 tirsdag den 22. januar. 

Ovenstående meget gerne på vores e-mail: 

centerredaktion@outlook.dk 
 

Ansvarshavende redaktør: Karl Olsen.  

Ansvarshavende webmaster: Jytte Duus.  

Centerredaktionen:  

Lene Christensen, Jytte Duus, Birthe D. Henriksen, Britta Brylov, 

Hans Hollensted, Hardy Ege og Carl Aage Bastian. 
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Udsnit af faste aktiviteter 
 

Banko    Billard 

Bogklubben   Bordtennis 

Bridge    Cafeen 

Cykelgruppen   Cykelværksted 

Danseglade Pensionister  Danseklubben 

Découpage   Festlige Arrangementer 

Film    Foredrag    

Gospelkor   Husorkester 

Højskolesang    Håndarbejde 

IT-cafe          Jazzband 

Kreativ klub   L’hombre 

Mandetræf   Motionshold 

Musikcafe   Nødhjælpsstrikkerne 

Nørklerne   Patchwork   

Petanque   Pigeklubben    

Qigong                               Receptionen  

Redaktionen   Rengøring   

Revy    Seniordans   

Skak    Slægtsforskning 

Snedkerværksted    Stolegymnastik   

Styrk livet   Syklub/cafe  

Tegning / maling   Tværfaglig seniorklub 

Videoklub   Whist     

Yoga    Zumba 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yderligere oplysninger (dage og klokkeslæt) oplyses i receptionen, 

på infoskærmen samt på hjemmesiden gronnegadecentret.dk 


