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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 ved henvendelse i receptionen. Nye med-

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

”Det glade Hjørne”  

Besøg og nyd det skønne sted. 

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
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Nyt fra Centerlederen 
 

Kære alle. 
 

Skyl og tør! Vi er ikke hos tandlægen, men i GrønnegadeCentret, hvor 

toilettet er det nyeste, vi har installeret i de 10 år jeg har været i 

Danmarks bedste center for seniorer - hvis I spørger mig. Min første 

arbejdsdag startede den 17. august 2009, og jeg fandt hurtigt ud af, at 

det var et godt sted at være. 

Jeg har haft den glæde at stå op hver morgen og møde på mit arbejde, 

der er et sted, som summer af liv, latter, musik, fællesskab og masser af 

frivillig arbejdskraft. Alle er I med til, at det kan lade sig gøre at komme 

i et rent og vedligeholdt hus, deltage i en aktivitet, at blive underholdt, 

at blive holdt opdateret, at få noget god mad og blive taget godt imod. 

Centret har i de 10 år modtaget væsentlige gaver fra vores Venner og 

centerbestyrelse, så centret i dag står meget velholdt og opdateret. 

I de første 7 år var jeg med til at udvikle en cafe. Dette arbejde sluttede 

med, at Yvonne kunne starte som cafeleder i et nyt køkken. 

Jeg har altid ment, at min fornemmeste opgave her i huset er at sørge 

for, at I frivillige trives, så ville resten komme af sig selv. Bente Most 

var min fantastiske leder de første syv år. Hun gav mig frie hænder, 

havde tillid, og hendes 4 krammere om dagen er noget, vi stadig fast-

holder. De sidste 3 år som centerleder har jeg haft det privilegium, at 

alle, som jeg arbejder med hver dag, er her fordi de har lyst. Det gælder 

både alle frivillige, tovholdere, mit team Yvonne, June og Helle samt 

min chef Christian Blaase, der også er mit bindeled til Hillerød kom-

mune. Som ansatte er vi her for at binde trådene sammen i centret og 

værne om centrets kultur. Sammen arbejder vi for et hus med varme, 

højt humør, arbejdsglæde, nærvær og masser af krammere. 

Centerbestyrelsen og jeg arbejder tæt sammen, og vores fælles mål er 

at udvikle sådan, at vi bliver ved med at være et sted, hvor seniorer kan 

mødes med hinanden, finde nye venner, holde sig aktive og være med 

til at bryde ensomhed. 

Jeg har i mine 10 år fået lige så meget tilbage, som jeg har givet til 

GrønnegadeCentret. Tak for 10 fantastiske år i vores unikke center. Jeg 

glæder mig til de næste 10 år.  

Anette Høyer 
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Formanden har ordet 
 

Så er sommeren forbi og de mange aktiviteter i GrønnegadeCentret er 

ved at starte op igen til glæde for alle os, der har vores gang i centret. 

Vi fik sagt pænt farvel til Poul Christiansen, og fra 1. juli har jeg over-

taget posten som bestyrelsesformand, hvilket jeg glæder mig meget til. 

Jeg har været medlem af GrønnegadeCentret i flere år, men først i 

foråret, hvor jeg sluttede som aktiv på 

arbejdsmarkedet, har jeg fået mulighed for at del-

tage i daglige aktiviteter og bestyrelsesarbejdet. 

Jeg er født og opvokset i Hillerød og har i mere 

end 40 år haft beskæftigelse i uddannelses-

branchen. 

Jeg føler mig meget privilegeret over at kunne få 

lov til at yde en aktiv indsats i et helt unikt center.  

Jo mere jeg lærer det at kende, jo mere holder jeg 

af at komme her og deltage i aktiviteter og være sammen med glade 

60+. 

Noget af det jeg glæder mig allermest over, og som jeg først har lagt 

rigtig mærke til, efter jeg er begyndt at være aktiv i GrønnegadeCentret, 

er den meget positive omtale af GC, jeg lægger øre til i det daglige. Den 

kommer først og fremmest fra alle dem, jeg møder i Grønnegade - men 

hvad jeg synes er nok så positivt, er den støtte og opbakning jeg lægger 

øre til fra byens politikere og embedsmænd samt fra borgere, der endnu 

ikke har deres gang i centret. Det er glædeligt at iagttage deres reaktion 

når de hører om alle de muligheder centret kan tilbyde dem, når de er i 

GrønnegadeCentret. 

Det er virkelig et godt og sundt fundament at bygge videre på. Det er 

ikke nogen naturlov, at det skal være sådan. Den afgørende betydning 

er de rammer, som Hillerød kommune stiller til rådighed både fysisk og 

økonomisk. Men rammerne alene gør det ikke. 

Centrets succes skal først og fremmest placeres hos nogle dygtige og 

positive medarbejdere - de uundværlige tovholdere og alle de frivillige, 

der er med til at sikre de mange aktiviteter og den daglige drift, og sidst 

men ikke mindst en bestyrelse sammensat af en buket ildsjæle.  
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Derudover er vi også så heldige at have en hel vennekreds omkring 

GrønnegadeCentret, det er jo bare fantastisk. 

Jeg håber meget at kunne bidrage til fremtidig udvikling af vores dejlige 

center.  

Jeg har en klar fornemmelse af GrønnegadeCentrets sjæl, den skal der 

bestemt værnes om - men jeg tror også meget på at centrets fremtid og 

udvikling styrkes gennem samarbejde med øvrige foreninger, organi-

sationer og relevante netværk. 

Som eksempel på GrønnegadeCentrets alsidighed vil jeg til slut lige slå 

på tromme for en spændende teknologibazar - en slags udstilling - der 

finder sted i centret mandag den 30. september (jf. omtale i bladet). 

Erik Ingerslev 

 

Velkommen i cafeen, ”Det glade hjørne”  
 

Her kan du købe og nyde smørrebrød, små anretninger, kage og diverse 

drikkevarer. Desuden kan du bestille forskelligt til arrangementer en 

uge i forvejen.  

Kom gerne og tal med os om hvilke muligheder, der er. 

Din bestilling modtages ved henvendelse i cafeen, men du kan også 

bestille på mail: ysko@hillerod.dk 

Hvis du bestiller pr. mail, er din bestilling modtaget, når du har 

modtaget en returmail fra mig. 

Som medlem har du også mulighed for at bestille og 

købe af vores mad og kager med hjem. 

Du kan betale med kontanter eller med dankort. For os 

er det nemmest, når du betaler med dankort, så det må 

du gerne tænke på, næste gang du handler i cafeen. 

Yvonne Skovgaard-Holm 

 

Spiseklubben 
Fredag den 6. september kl. 12.00 serverer vi forloren hare m/tyttebær 

og asier. 

Pris kr. 50,-. Der er få billetter tilbage. 

Grete Bjergager, Ole Hansen, Lone Nielsen 

mailto:ysko@hillerod.dk
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60’er-musik  
Lørdag den 7. september kl. 18.30 
 

”Frank og fyrene”  
er et underholdende 6-mands 60’er band fra Nordsjælland, der spiller 

de gode dansevenlige musikhits. 
 

De kommer og spiller for danseglade voksne, så kom og vær med til en 

fantastisk underholdning med god musik og med Colin som forsanger. 

Vi serverer ost og pølsebord før underholdningen. Drikkevarer kan 

købes i cafeen (husk kontanter). 
 

Pris kr. 200,- pr. person. Billetsalg i receptionen er startet og slutter 

den 3. september. 

Arrangementsudvalget 
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Kære medlemmer 
 

I forbindelse med et velfærdsteknologisk projekt i Hillerød kommune 

har vi fået etableret nye skylle-tørre toiletter. 
 

Toiletterne er nemme at bruge og fungerer som elektronisk toiletpapir.  
 

Du kan dog stadigvæk benytte toilettet som du plejer, hvis du ikke 

ønsker at bruge den nye funktion. 
 

Der hænger mere information på toilettet. Du er velkommen til at 

kontakte June eller Yvonne, såfremt du har spørgsmål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Yvonne Skovgaard-Holm og June Karlsen 
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Gospelkoret Old Stars har nu fået ny korleder 
 

Koret indleder sin 10. efterårssæson 

den 19. august med en ny og meget 

dygtig korleder Sara Broberg.  

Det glæder koret sig rigtig meget til. 

Sara har slået sit navn fast som 

korleder, som meget dygtig solist, 

komponist, sangskriver og instruk-

tør. 
 

Koret afholder koncerter 2-3 gange pr halvår. Her i efteråret 2019 

holdes der imidlertid 4 koncerter. Den første i Egedal kirke i Kokkedal 

torsdag den 26. september.  
fejrer Old Stars fejrer sit 10 års jubilæum den 6. oktober med koncert 

i Frederiksværk kirke og med efterfølgende stor fest for korets med-

lemmer.  
 

Koret åbner her i efteråret 2019 for optagelse af nogle få nye korsangere 

i alle tre sanggrupper: Sopran, alt og tenor. Har du lyst til at synge 

gospel hver mandag fra kl. 11.30 - 14.00 i GrønnegadeCentret i Hillerød 

kan du søge optagelse i koret. Det gør du ved at gå ind på korets 

hjemmeside www.oldstars.nu. 

Knud Casper 

Julegospelkoncert 
 

Sæt X i kalenderen mandag den 9. december kl. 11.30 - 12.30. 

Kirsten Larsen 

 

GGC’s Vennerne er i fuld sving 
 

Efteråret er så småt i gang, nu skal der ske spændende ting. 

Sæt X i kalenderen: 

- Mortensaftensarrangement lørdag den 9. november.  

- Senere vil der komme julelotteri. 

Nærmere besked i oktober-bladet med klokkeslæt, priser m.m. 

Vennerne 

http://www.oldstars.nu/
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Tværfaglig generalforsamling 
 

Tirsdag den 10. september kl. 14.00 

afholdes ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden: 

 

1. Valg af kasserer. 

2. Tilføjelse til §7 i vedtægterne: 

a. Overskydende midler indsættes i bank. 

b. Underskrifter og kontakt til banken varetages kun af 

kasserer og formand. 

Kirsten Olsen 

 

 

I 2020 fylder GrønnegadeCentret 25 år 
 

I den anledning kunne vi godt tænke os at interviewe nogle af jer, som 

har været med i mange år, for at høre hvordan I har oplevet udviklingen:  

Hvordan oplever I, at de årgange der benytter centret nu er anderledes 

end dem, der var her fra starten? Hvad har været de største succeser, og 

hvad blev et ”flop”, som ikke skal gentages? Hvordan passer tilbuddene 

nu til brugernes forventninger? Hvordan tror I centret ser ud om 20 år? 

Er du frisk på at lade dig interviewe eller kender du en, der bør spørges, 

så kontakt venligst redaktionen med et tip. 

Det vil også være dejligt, hvis nogle af jer vil fortælle lidt om jeres eget 

liv. I behøver ikke selv at skrive, men kontakt vores journalist og fortæl 

f.eks. om dengang I sejlede, dengang I rejste ned i Europa på tommel-

fingeren, sjove ting jeres børn/børnebørn har sagt eller gjort, hvordan et 

menneske eller en bestemt beslutning har gjort en forskel for jer i jeres 

liv - eller noget helt andet. 

Det kan være svært for os selv at forestille os, at netop vores liv og vores 

historie kan være spændende for andre, men her er så mange mennesker 

og så mange historier, at det vil være fantastisk at få nogle af dem frem. 

Kontakt os på centerredaktionen@outlook.dk eller læg en seddel i 

redaktionens kasse i Mimosen. 

Centerredaktionen 

mailto:centerredaktionen@outlook.dk
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Velkomstmøde til nye medlemmer 
 

afholdes den anden onsdag i hver måned kl. 14.00 - 15.00  
 

Næste velkomstmøde bliver  

onsdag den 11. september. 

Centrets bestyrelse har besluttet, at 

nye brugere i fremtiden skal 

modtages - som hidtil - på en god 

måde i receptionen, tilbydes rund-

visning samt modtage en velkomst-

mappe med oplysninger om centret. 

Ved mødet vil der være to værter (typisk bestyrelsesmedlemmer), som 

vil orientere yderligere om centret, svare på spørgsmål samt afklare, 

hvordan de nye medlemmer føler sig modtaget, samt om de har fundet 

sig en vej ind i nogle af centrets mange tilbud. 

                                        Centerbestyrelsen    

 
GC Jazzband 
Her i skrivende stund er sommerjazzen sikkert vel 

overstået, og vi tager nu hul på efteråret. Vi har 

fået tildelt følgende "Åbne Øver" 

den 26. september kl. 11.00 til 12.00 

den 24. oktober kl. 11.00 til 12.00 

den 7. november ser ud til at være aflyst 

den 5.  december   kl. 11.00 til 12.00 
 

Vi håber at vi kan få nogle rigtig hyggelige 

efterårs-“Åbne Øver” sammen med vores trofaste 

tilhørere. Samtidig vil vi også håbe, at der kommer en del nye som har 

lyst til at høre en times jazzmusik. 

Som sædvanligt er det et gratis arrangement. Det er muligt at købe 

diverse drikkevarer i cafeen. 
 

På gensyn fra Grønnegade Jazzband.   

Ole Christensen 
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Udendørs askebæger 
 

Efter ønske fra tovholderne har vi flyttet askebægeret ved hoved-

indgangen udenfor. 

Askebægeret er nu sat på væggen ved cykelstativet. Vi håber, at alle I, 

der kommer på cykel, stadigvæk kan finde en plads. 

June Karlsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

”Det sidste stik” 
 

Vi er en klub, der hver tirsdag fra kl. 16.00 - 20.00 spiller bridge her i 

GrønnegadeCentret. I pausen hygger vi os med smørrebrød, som er 

købt og bestilt.              

 

Det vil glæde os at se nye medlemmer, så kan du spille bridge, er der 

brug for såvel enlige som par.        
 

Vi starter den første tirsdag i september. Har du/I lyst til at deltage, så 

kontakt 

Annelise Frederiksen på tlf.  27 58 21 70 eller 

Niels Jørgensen på tlf. 60 77 99 49 

Annelise Frederiksen 

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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Foredrag  
 

Tirsdag den 24. september kl 10.00 - 12.00 

”Hillerød set gennem gamle fotografier” 

v. forfatter Lennart Weber 

 
Hillerød har gennem tiderne været beriget af mange dygtige fotografer, 

der har bidraget til vores viden om, hvordan livet var i Hillerød i gamle 

dage.  
 

En del af disse fotografer har arbejdet i Helsingørsgade 33, der er byens 

ældste og stadig fungerende fotoforretning. Her har en stribe fotografer 

haft deres værksted fra 1865 og frem til dato. Blandt stedets mange 

fotografer bør nævnes familien Staunstrup, der gennem tre generationer 

drev fotoforretning i 90 år. 
 

Det vil forfatteren Lennart Weber fortælle mere om. Han medbringer 

en række fotografier fra det gamle Hillerød, og han vil supplere fore-

draget med fortællinger om historierne bag disse fotografier. Et af 

fotografierne er optaget i 1939, hvor man ser en gruppe snedkere, der 

er på kursus på teknisk skole i Møllestræde.  

Pris for foredrag samt kaffe/the og kage kr. 40,-. 

 

GrønnegadeCentrets Oplysningsudvalg 
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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 



14 

September 2019 

 
Uge Dato Dag Aktivitet Tid Side 

 

36 

2 Mandag Danseklub grnerfors. 18.30 -19.00  

3 Tirsdag Folkedans 14.00 -15.45  

6 Fredag Spiseklub 12.00 -14.00 5 

7 Lørdag 60`er musik - fest 18.30 6 

 

37 

10 Tirsdag Tværfaglig generalfors. 14.00 9 

11 Onsdag Velkomstmøde 14.00-15.00 10 

13 Torsdag De danseglade pensionister 13.30-17.00  

 

38 

 

 

 

 

39 

24 Tirsdag Foredrag 10.00 -12.00 12 

24 Tirsdag Åbenhus/intro/motion 13.30 -14.30 18 

26 Torsdag Jazzband 11.00 -12.00 10 

27 Fredag Fællesspisning 17.30  

28 Lørdag Film 14.00 -17.00 16 

29 Søndag Banko 13.30 -17.00 18 

40 30 Mandag Teknologi Bazar 10.00 -12.00 17 

 

Aktiviteternes opstart efter ferien  
IT-cafe    2. oktober  

Zumba    5. september 

Folkedans   3. september 

Husorkestret   starter i september 

Musikcafe   4. september  

De danseglade pensionister 13. september 

Decoupage   3. september 

Kreativ klub   5. september 

Bogklubben   10. september 

Danseklubben   2. september 
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Udsnit af faste aktiviteter 
 

 

 

 

Banko    Billard 

Bogklubben   Bordtennis 

Bridge    Cafeen 

Cykelgruppen   Cykelværksted 

Danseglade Pensionister  Danseklubben 

Découpage   Festlige Arrangementer 

Film    Folkedans   

Foredrag     Fredagsbar 

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 

Tegning / maling   Tværfaglig seniorklub 

Videoklub   Whist 

 Zumba 

 
 

 

 

Yderligere oplysninger (dage og klokkeslæt) oplyses i receptionen, 

på infoskærmen samt på hjemmesiden gronnegadecentret.dk 
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Før frosten 
 

 

Det danske drama 'Før frosten' 

udspiller sig i midten af 1800-tallet 

og følger bonden Jens, der står over 

for et meget svært valg.                                                                                                                                                                 

Familien står nemlig til at sulte i 

den barske vinter, og hans eneste 

chance for at sikre sin egen, 

datteren Signe og hans søsters to 

sønners overlevelse er ved at indgå 

en aftale med storbonden på den 

nærliggende gård. Jens' udspekulerede plan får dog store konsekvenser, 

og det bliver starten på hans egen moralske deroute. 

 Instruktør Michael Noer, der senest stod bag genindspilningen af 

fængselsdramaet Papillon, har selv kaldt filmen for en "western" både i 

stil og dens dystre tematikker. 
 

Filmen har fået stor udenlandsk opmærksomhed, og efter dens 

verdenspremiere på Toronto Filmfestival, har Jesper Christensens bl.a. 

vundet priser både ved Chicago International Filmfestival og Tokyo 

Filmfestival for sin hovedrolle, der er blevet kaldt skuespillerens måske 

bedste rolle nogensinde.  

Efter filmen er der mulighed for at hygge sig i Caféen og tale med 

hinanden om filmen og om, hvad den sætter i gang af tanker. 

Billetter købes ved indgangen.                                  Oplysningsudvalget 

 

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

      Efteråret 2019 

  Lørdag den 28. september 

                  kl. 14.00 

https://www.kino.dk/film/p/pa/papillon
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Teknologi Bazar 
 

Mandag den 30. september kl. 10.00 – 14.00 

 

Lær om de nyeste teknologier der kan gøre hverdagen lettere og mere 

underholdende. 

Teknologi Bazaren byder på mulighed for at: 

- Prøve en række nye teknologier og løsninger såsom:  

o ’Virtual Reality’ briller til genoptræning 

o Stemmestyret assistent til medicinindtag 

- Tale med virksomhederne der har udviklet løsningerne. 

- Deltage i at afprøve nye løsninger og dermed sætte aftryk på 

hvordan løsningen kommer til at fungere. 

- Hilse på andre brugere af GrønnegadeCenteret og tale om brugen 

af teknologi i hverdagen. 

 

Arrangementet afholdes i samarbejde med Hillerød Kommune og 

Nordic Health Lab. Nordic Health Lab blev stiftet af Hillerød 

Kommune og Nordsjællands Hospital i 2018 og arbejder for at skabe 

fremtidens løsninger som hjælper til bedre sundhed, behandling og 

tryghed. 

Der serveres frokost, kaffe og kage i løbet af dagen. 

Tilmelding er ikke nødvendig. 

Erik Ingerslev 
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Efterårstur 
Så er det atter tid til en efterårstur. 

Vi tager med bus til Christiansborg, 

hvor vores nye justitsminister Nick 

Hækkerup vil give os en rund-

visning. 
 

Vi starter fra GrønnegadeCentret fredag den 25. oktober kl. 9.00 og 

når frem til Christiansborg, hvor Nick H. venter os kl. 10.00.  

Efter rundvisningen tager vi tilbage til centret, hvor Yvonne & Co. 

venter med en lille frokost med 1 glas vin/1 vand eller øl. Vi slutter med 

en kop kaffe. 

Billetsalg i receptionen fra onsdag den 25. september.  

Prisen er kun kr. 170,-. 

Lilli Hauberg og Britta Brylov 

 
  

 

Efterårets søndagsbanko 
Sæt X i kalenderen allerede nu! 
 

Søndag 29. september 2019 kl. 13.30 - 17.00 

Søndag 27. oktober 2019 kl. 13.30 - 17.00 

Søndag 24. november 2019 kl. 13.30 - 17.00 

Søndag 8. december 2019 kl. 13.30 - 17.00 

Arrangementsudvalget 

 
 

 

Åbent hus/intro/nye motionister 
 

Tirsdag 24. september 2019 kl. 13.30 - 14.30 

Tirsdag 29. oktober 2019 kl. 13.30 - 14.30 

Tirsdag 26. november 2019 kl. 13.30 - 14.30 
 

Idégruppen vil disse tirsdage vejlede interesserede i brug af motions-

lokalets maskiner. 

Nye motionister kan som udgangspunkt først komme på et motions-

hold, når man har deltaget i en introduktionsdag. 

Svend Høegh Nielsen 

http://www.bing.com/images/search?q=christiansborg&id=8D19CAC168CAD713E998AEE777857DC364AA2AFC&FORM=IQFRBA
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Centerrevyen 
 

Det varer ikke længe, før de dygtige 

tekstforfattere skal i gang med materialet 

til Centerrevyen 2020, og de mange 

aktører og medhjælpere glæder sig til at 

komme i gang. 
 

Da der imidlertid er sket strukturelle 

ændringer, har vi brug for hjælp. Ændringerne betyder bl.a., at de 

sidste års instruktør, Christina Kühnel, har valgt kun at fokusere på at 

skrive tekster - og derfor ikke ønsker instruktørposten for det 

kommende år. Det betyder derfor, at Revyforeningen i skrivende stund 

mangler 1 instruktør. Herudover mangler vi 1 pianist samt 1 

scenemedhjælper. 
 

Da revyen har været et populært indslag i Grønnegadecentret igennem 

mange år, håber vi selvfølgelig på at kunne fortsætte. Så kontakt 

allerede i dag formanden, Lilli Hauberg, på tlf. 6063 4638 og hør 

nærmere om næste års revy. 

Lilli Hauberg 

 

 

Cafeen søger frivillig medarbejder 
 

 

 

Som bekendt drives ”Det glade 

hjørne” af frivillige medarbejdere. 
 

I øjeblikket har vi en ledig vagt i 

opvasken tirsdag eftermiddag.  

 

Derfor: Er du interesseret i at 

hjælpe os i cafeen, hører jeg gerne 

fra dig, så vi kan tage en snak om, 

hvad mulighederne er for dig.  
 

Yvonne Skovgaard-Holm 
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Bevæg dig for livet  
 

med fodbold og meget mere. 

Der er nu kommet en ny aktivitets-

gruppe i GrønnegadeCentret. 

Formål: Fitness og gymnastik, seni-

oridræt med forskellige boldspil m.m.  

der støttes af kommune-indsats, skal gøre danskerne endnu mere aktive.                                                                                                                                                                                                                                 

Omkring idræt for seniorerne er målet en vækst på 15% i foreningerne 

i aldersgruppen 60+. I 2025 skal 50% af danskerne være aktive i en 

idrætsforening, og 75% skal være fysisk aktive. Fodbold og fodbold 

fitness har vist sig at være den allerbedste motionsform også i 

seniortilværelsen, både for mænd og kvinder. Nogle medlemmer i 

GrønnegadeCentret har i knapt 3 år deltaget i et samarbejde med 

Ålholm Idrætsforening omkring pensionist-motionsfodbold. Den nye 

aktivitetsgruppe vil arbejde for en udbygning af dette samarbejde mhp. 

øgede muligheder for, at flere af GCs mænd kan deltage i pensionist-

fodbold samt tage initiativ til fodbold fitness for både kvinder og mænd. 

Brobygning: Aktivitetsgruppen "Bevæg dig for livet" vil bidrage til 

samarbejde mellem Hillerød Kommune, GrønnegadeCentret, DGI, 

Ålholm Idrætsforening og Campus Nordsjælland omkring idræt for 

seniorer. 

Følgende aktiviteter kan du deltage i: Fodbold fitness, fodbold for 

pensionister (mænd), gå/løb (gorun). Desuden vil aktivitetsgruppen 

samarbejde med krolf, petanque, bordtennis, cykling og dans i 

GrønnegadeCentret. Med tiden måske også FLOORBALL m.m i sam-

arbejde med DGI. 

Hvordan bliver jeg medlem samt pris? Kontakt Hans Rosenkvist, 

mobil 20 44 03 99 eller mail til hans@rosenkvist.dk. Du kan alene være 

med i aktiviteter i GrønnegadeCentret for kontingent kr. 350,- årligt.                   

Ved supplerende deltagelse i pensionist-motionsfodbold i samarbejde 

med Ålholm IF betales kr. 200,- i halvårligt kontingent.  
Hillerød Kommune modtog 2018 hæder som den bedste idrætskommune i 

Nordsjælland.     Hans Rosenkvist 

mailto:hans@rosenkvist.dk
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I anledning af FN´s Internationale Ældredag inviterer Hillerød 

Ældreråd alle borgere over 60 år til et eftermiddagsmøde i Rådhusets 

kantine 
 

tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 14.30 - 16.30 
 

Program: 

- Velkomst ved Ældrerådets formand Birgit Vejby. 

- Korte oplæg fra mange af kommunens udvalgsformænd. 

- Mulighed for borgerne til at stille spørgsmål vedrørende Hillerøds 

ældrepolitik til politikerne, som sidder klar ved bordene. 
 

Der vil blive serveret gratis kaffe og kage. Bus 305 kører lige til døren. 
 

På gensyn til en hyggelig eftermiddag. 

Hillerød Ældreråd 

 



 

22 

Styrk livet  
Tirsdag den 1.oktober kl. 10.00 - 12.00  

 

Hjertemassage og hjertestarter 

 
Bent Kauffmann, formand for Dansk Røde Kors, Hillerød Afdeling 

kommer og tilbyder en gennemgang af hjerte-lunge-redning og 

demonstrerer brugen af hjertestarter. Der vil blive mulighed for at øve 

sig helt konkret, så man føler sig bedst muligt rustet, hvis ulykken 

sker.  

Det er vores håb, at rigtigt mange af centrets frivillige og tovholdere 

samt øvrige brugere vil benytte sig af denne mulighed. Vi bestræber 

os på at gennemføre denne øvelse 1 gang årligt.  

Deltagelse er gratis.  

  

GGC’s Sundhedsudvalg, Ældresagen, 

 Styrk din krop samt Ældrerådet i samarbejde 

 med Hillerød Kommune og Dansk Røde Kors 
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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. 

Gratis 

influenzavaccination 

tilbydes til alle over 65 år - førtidspensionister* 

samt kronisk syge** 
 

Vaccinationer i GrønnegadeCentret: 
Onsdag den 6. november  kl. 10.00 - 12.00 

Torsdag den 7. november kl. 14.30 - 16.30 
 

Onsdag den 4. december  kl. 10.00 - 12.00 

- - - 

 

OBS!! Husk sygesikringsbevis. 

*Medbring dokumentation 

**Se på www.stopinfluenza.dk om du er omfattet af gratisordningen 

 

 

 

http://www.stopinfluenza.dk/
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Spiseklub  
 Fredag den 4. oktober 

kl.12.00  

 

Der serveres: 

 

SKIPPERLABSKOVS MED 

DET HELE 

 

Billetsalg i receptionen fra 

mandag den 16. september. 

Pris, som sædvanlig Kr. 50,-.  

Der er 36 pladser og først til mølle princippet. 

Ole Hansen, Grete Bjergager og Lone Nielsen 

 

 

 

 

Opslag på GrønnegadeCentrets opslagstavler 
 

For at holde centrets opslagstavler pæne og overskuelige, skal opslag 

som ønskes opsat på tavlerne, dateres og afleveres i receptionen eller 

sendes på mail til enten gronnegadecenter@hotmail.com eller 

admgronnegade@outlook.dk  

Receptionen vil så sætte opslaget op på den/de rette opslagstavle/r.  

 

Receptionen  

v/Lise-Lotte Strange 

 

mailto:gronnegadecenter@hotmail.com
mailto:admgronnegade@outlook.dk
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Nyt fra cykelværksted 

 

Nye åbningstider. 

Da der har været flere gange i løbet af vinteren og foråret, hvor der ik-

ke er kommet nogen i cykelværkstedet vil jeg fremover kun være på 

cykelværksted når man har kontaktet mig via 

mail hanshollensted@gmail.com eller på tlf.: 61788305. 

Formålet med værkstedet er at hjælpe GrønnegadeCentrets medlem-

mer med spørgsmål og mindre reparationer. Det er gratis at benytte 

cykelværkstedet. I kan vælge selv at have eventuelle reservedele med 

eller at jeg skal indkøbe dem.  

Hans Hollensted 

Sejlturene på Slotssøen 
 

har været afholdt med stor succes og udsolgte huse. 

Den 9. august spillede Jens-Jørgen på sin harmonika på en skøn som-

meraften, hvor glade viser og omdelte sange, lød smukt ud over søen, 

krydret med spændende indslag om slottets historie. 
 

Som noget nyt spiste vi på Casa Nostra , hvor vi sad på deres uden-

dørs restaurant  på torvet. Det var som at sidde en sommeraften sydpå 

med 23 gr. og fantastisk mad og god stemning. 
 

Den 16. august gentog vi samme koncept, denne gang med Marianne 

på harmonikaen. Vejret artede sig igen smukt medens vi sejlede, men 

vi valgte denne gang at spise indendørs i restauranten, Det viste sig 

også at fungere perfekt. 

Tak for mange positive tilbagemeldinger og på gensyn i august 2020. 

 

Arrangementsudvalget 
 

 

mailto:hanshollensted@gmail.com
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Månedens kunstner 
I september er der ophængt billeder udført af Jyttes malerhold. 

I oktober og november udstiller 

Bendts malerhold deres billeder.  

Fernisering fredag den 4. oktober 

kl. 13.00. Der serveres et lille glas i 

den anledning. 

 

 

 

 

Efterårsmodeopvisning  
Lørdag den 19.oktober kl. 14.00 - 16.00 

Der holdes modeopvisning i samarbejde med modeforretningen” Ilse 

Lykke”, der er kendt for smart tøj til voksne piger, kvalitet og moderate 

priser. Som altid vil ”Ilse Lykke” vise efterårets nyheder med 

spændende designs. 

Det lækre tøj vil traditionen 

tro blive fremvist af centrets 

egne frivillige, og Marianne 

Nørgaard sidder ved flyglet. 

Efter modeopvisningen vil 

der være mulighed for at 

prøve og senere købe tøjet. 

Som sædvanlig vil der være  

lotteri med fine præmier.  

I pausen serveres hvidvin og 

kransekage.                                                                                                                                                                                                                

Nummererede billetter kan købes i receptionen fra onsdag den 25. 

september kl. 10.00, eller ved selvbooking på Centrets billetsystem. 

Billetpris kr. 80,00 alt inklusive.  

Arrangementsudvalget 
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Bestyrelse: 
 

Formand Erik Ingerslev  Mobil: 23 37 45 76 

    Ingerslev_hansen@mail.tele.dk 

Det næste møder i bestyrelsen er torsdag den 5. september og 3. 

oktober. 

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 i wordformat for oktober skal være redaktionen i 

hænde senest tirsdag den 24 september. 

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, Hanne Klausen og Carl Aage Bastian. 

Korrekturlæsning: Jytte Kronhede og Anna Sofie Morell. 

Billedarkiv: Jens Jørgen Larsen, tlf. 30 48 77 52.  

Fotograf: Erik Hvalsøe, tlf. 40 20 01 39. 

Journalist: Else Flydal. 
 

Bladet udkommer i ca. 750 eksemplarer den 1. i hver måned. 
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mailto:jr@naerrevision.dk
http://www.gronnegadecentret.dk/



