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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.

Billetsalg
Åbningstider
Mandag - torsdag kl. 9.00 - 16.00
Fredag
kl. 9.00 - 14.00

Mandag og tirsdag kl. 10.00 - 15.00
Onsdag
kl. 10.00 - 15.00
Torsdag og fredag kl. 10.00 - 14.00

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 medlemmer vil blive budt velkommen og vist rundt samt få udleveret en pjece.
OBS: For motion betales yderligere kr. 400,- pr. år.
2

Nyt fra centerlederen
Kære alle
Fra en kold og regnfuld maj til en helt
fantastisk juni måned. Lad os håbe, at vejret
bliver sommervejr her i juli måned også.
Peter Tanev kommer til efteråret her i centret
og fortæller meget mere om vejret.
Bestyrelsen og ansatte har igen smøget
ærmerne op. Vi er i fuld gang med at planlægge en række arrangementer, hen over
efteråret, hvor det bliver muligt at deltage som Hillerød borger +60 år
og selvhjulpen.
Vi har meget brug for jer til denne opgave, som frivilligværter. Som
frivilligvært kan du komme med til arrangementer og bl.a. efterfølgende hjælpe andre ind i vores dejlige hus. På den måde vil I aktivt
kunne være med til at bekæmpe ensomhed.
Jeg glæder mig til et travlt og spændende efterår. Først skal jeg lige
holde sommerferie med ture ud i det danske land. Rigtig god sommer
til jer alle.

Hvad vil det sige at være frivilligvært?
Vi holder møde tirsdag den 17. august kl. 10-12 for alle medlemmer,
som har lyst til at være frivilligvært.

Retningslinjer fra 1. juli:





Forsamlingstallet er 250 personer.
Hovedindgang kan benyttes af alle.
Aktiviteter kan bestille forplejning enkeltvis i cafeen.
Der holdes 1 meters afstand og 2 meter ved sang og motion.
Anette Høyer
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Nyt fra cafeen ” Det glade Hjørne”
Så er der gode tider på vej.
Næsten alle aktiviteter kan nu selv gå i cafeen og købe hvad I ønsker.
Det er kun:
tirsdaghyggeklubben, højskolesang, musikcafe og banko, som fortsat
bestiller og betaler samlet til tovholder, som betaler ved kassen.
På grund af den begrænsede efterspørgsel, vil udbuddet i cafeen indtil
videre være ret så begrænset.
Når flere aktiviteter vender tilbage i august måned, vil udbuddet også
blive større.
Ønsker Jer alle en dejlig sommer med masser af solskin.
Yvonne Skovgaard - Holm
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Højskolesangklub
Som tidligere nævnt, har vi
modtaget kr. 30.000,- fra Nordea
Fonden, til indkøb af nye højskolesangbøger, som vi tog i brug den
26. maj.
Vi har fået lov at sælge de gamle bøger for kr. 50,- pr. stk. Er I interesserede, så send mig en mail: ja.pedersen@ outlook.dk
Vi har også 1 stk. af den gamle melodibog. Den nye udgave koster kr.
550,- den gamle vi har er lidt laset, men er der nogen, der kan bruge
den, sælger vi den for kr. 50,-. De penge, vi får ind ved salget bliver
brugt til at udvide vores sanghæfte.
På styregruppens vegne Anne Pedersen

Nye medlemmer
Det har været svært at rekruttere
nye medlemmer i covidperioden.
Når centret er lukket ned, er det
vanskeligt at inviterer interesserede til aktiv deltagelse og medlemskab.
Heldigvis er der ved den seneste
genåbning atter basis for at blive
medlem, for det er klart nemmere
at promovere GrønnegadeCentret,
når det syder og bobler af aktivitet.
Vi må alle gøre en indsats for at skaffe nye medlemmer. Det sker bl.a.
ved at uddele flyers om centret og gøre dette synligt, hvor der er mange
borgere.
Men den bedste reklame for centret, er den som nuværende
medlemmer, kan give i deres omgangskreds. Fortæl om de mangfoldige
aktiviteter der foregår og om det samvær/venskab der kan opleves i
centret.
Hverver du et medlem til GrønnegadeCentret kan du afhente en flaske
vin i receptionen.
Bestyrelsen
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Sejlture på Slotssøen
Oplev en sommeraften på
Slotssøen med højt humør og
visesang, efterfulgt af en lækker middag på en af byens
restauranter på torvet.
Der bliver 2 arrangementer,
fredag den 6. august og
fredag den 20. august hvor
Marianne Nørgaard eller Jens Jørgen Larsen trakterer harmonikaen under sejlturen.
Der bliver rig mulighed for at synge med på vore dejlige viser.
Efter sejlturen som starter ved landgangsbroen på torvet kl. 17.30, går
vi samlet til en restaurant, hvor en lækker middag er forudbestilt, og
hvor vi hygger os sammen et par timer. Samlet pris for hele
arrangementet er kr. 275,- pr. person.
Billetsalg i receptionen
Arrangementsudvalget.

GARDINER TIL DIG
”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.

s

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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Juli
Uge Dato
1
7
8
14
15
21
22
28
29

Dag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag

Aktivitet
Banko
Højskolesang
Banko
Musikcafe
Banko
Højskolesang
Banko
Musikcafe
Banko

Tid
Side
13.30 -16.00
14.00 -16.00
13.30 -16.00
14.00 -16.00
14.00- 16.00
14.00 -16.00
14.00 -16.00
14.00 -16.00
14.00 -16.00

Det er nødvendigt med tilmelding til højskolesang og musikcafe. Det
kan du gøre i receptionen.
Fredagsbar, hver uge fra kl. 16.00 - 17.00. Kom og mød nye som gamle
venner til en hyggesnak eller en drink ved vores hyggelige bar til
enhedspris kr. 25,-. Man kan naturligvis også købe øl, vin og vand.
I haven kan du hygge dig med forskellige spil og måske lytte til lidt god
musik i teltet ved særlige lejligheder.
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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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Mandeholdet GrønnegadeCentret
Det første hold er startet op torsdag den 20. maj 2021og er fuldtegnet.
Hvad er Mandeholdet
Mandeholdet er en ny aktivitet i GC, hvor vi samler en gruppe 60+ årige
mænd til i al slags vejr, at motionere sig til et bedre fysisk og mentalt
liv i den dejlige natur, vi har lige omkring os her i Hillerød.
Holdet har maksimum 12 deltagere inklusiv de to trænere. Dette for at
skabe et intensivt, vedkommende og hyggeligt socialt samvær, hvor
man kan hjælpe, sparre og inspirere hinanden.
I en gruppe af 60+-årige, vil der være et stort spænd mellem de ”unge”
og de ”ældre”. Det giver mulighed for en stor spredning i, hvad man
hver især formår. Træningen er derfor tilrettelagt, så den enkelte
deltager kan udfordre sig selv inden for sine egne grænser.
For at kunne deltage må man kunne gå og bevæge sig i et rimeligt –
ikke voldsomt – tempo.
Vi træner efter princippet fælles ud, fælles hjem – ja fælles hele vejen.
Træningen foregår torsdage kl.10:00, og varer en god times tid hver
gang.
Efter træningen samles vi i teltet i Grønnegade til
hyggeligt samvær, hvor vi blandt andet taler om godt
og skidt ved dagens træning og gerne hører om gode
ideer. Der serveres kaffe/te og brød.
Hvordan foregår træningen
 Opvarmningsøvelser uden for GC.
 Samlet gang med indbyggede øvelser til Indelukket.
I Indelukket foretager vi en kombination af øvelser, der kommer ind på
 Styrketræning,
Konditionstræning,
Balancetræning,
Hjernetræning
 Mindfullness
Hjemtur til GC. med indbyggede øvelser
 Udstrækningsøvelser
Socialt samvær i teltet.
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Lyder det spændende
Vores nye Mandehold bygger på ”Hold Hjernen Frisk Naturtræningskonceptet”, udviklet i samarbejde med Københavns Universitets Center
for Sund Aldring. Den er finansieret af Sundhedsministeriet, de enkelte
kommuner og diverse fonde.
Her i kommunen står Hillerød kommune, Frivilligcenter Hillerød og
DGI Hillerød bag projektet. I 2020 fik man hjulpet en række mandehold
i gang og vores hold er et af mange, man har søgt at starte op i løbet af
i år.
Nye Mandehold i GrønnegadeCentret
Det er en forudsætning for opstart af nye hold, at der melder sig
medlemmer, der vil påtage sig at tage et naturtrænerkursus og være
træner for et hold. Det er hensigtsmæssigt at der er to trænere på hvert
hold.
Naturtrænerkurset er gratis og afvikles over tre dage, hver af tre timers
varighed.
Det er naturligvis også en forudsætning, at der er interesse for at blive
deltager af et mandehold.
Hør mere
Hvis du synes, det lyder spændende, sender du en email til
mandeholdet@gmail.com
Skriv navn og alder samt medlems- og telefonnummer og bed evt.
info om naturtrænerkursus.
Vi opretter en vente-/interesseliste og fremsender – hvis ønsket – info
om trænerkursus
Erik Ingerslev og Ernst Jensen
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Danseklubben

Line Dance start 13. september
Generalforsamling 27. september kl. 18.00 og efterfølgende
mulighed for fælles dans.
Lanciers start 04. oktober kl. 20.00 -21.00 og
derefter 1. mandag i måneden kl. 20.00 21.00.
Standard – og Latin dans start 11. oktober
kl. 20.00 – 21.00 og derefter 2. 3. og 4.
mandag i måneden kl. 20.00 -21.00.
Juleafslutning 13. december kl. 18.00.
Sæsonafslutning 25. marts 2022 kl. 18.00.
Hans Rosenkvist
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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.

Tirsdagshygge-klubben
Juli
Den 6. kl. 13.00, spisning.
Den 13. kl. 13.00, banko.

Den 20. kl. 14.00, kaffedag.
Den 27. kl. 14.00, hyggedag.

August
Den 3. kl. 13.00, spisning.
Den 10. udflugt til Karrebæks-minde.
Vi mødes på parkerings-pladsen ved
Annaborg og slottet kl. 8.30. Pris kr.
300,-.
Den 17. kl. 13.00, banko.
Den 24. kl. 14.00, generalforsamling.
Den 31. kl. 14.00, kaffedag.
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Vennerne er tilbage
Lørdag den 13. november
Nu holder vi igen Mortensaftens
arrangement. Aftenens program
er endnu ikke fastlagt, men vi
glæder os til at se jer igen efter en
lang pause.
Afsæt aftenen i jeres kalender.
Anna Sofie Morell
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Bestyrelse
Formand Erik Ingerslev

Mobil: 23 37 45 76
Ingerslev_hansen@mail.tele.dk
Det næste møde i bestyrelsen er torsdag den 5. august.
Kommende møder 2. september og 7. oktober.
Spørgsmål, der ønskes behandlet, rettes til formanden.

GrønnegadeCentrets Venner
Formand Jørgen Raymond
Kasserer Anna Sofie Morell

Mobil: 40 42 71 21
jr@naerrevision.dk
annasofie.morell@privat.dk
Reg: 5064, konto:1403923

Centerredaktionen
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 20. juli.
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,
Jytte Kronhede.
Korrekturlæsning: Jytte Kronhede og Anna Sofie Morell.
Journalist: Else Flydal.
Bladet udkommer den 1. i hver måned.

26. årgang

Nummer 2
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Indkaldelse til
Generalforsamling 2021
Fredag den 27. august kl. 10.00 i
GrønnegadeCentret.
Generalforsamling 2021 skulle efter
vedtægterne være afholdt den 28. februar.
Covid situationen betød imidlertid at bestyrelsen, med henvisning til Force Majeure, besluttede at udsætte generalforsamlingen til et senere tidspunkt, hvor det
er muligt at mødes fysisk. Det ser nu ud til
at det kan lade sig gøre og derfor indkaldes
til den årlige generalforsamling.
Kun medlemmer med gyldigt medlemskort
har adgang til generalforsamlingen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være centerbestyrelsen i
hænde senest fredag den 6. august.
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning fra bestyrelsen 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
På bestyrelsens vegne Erik Ingerslev
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