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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 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. 450,- 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
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Nyt fra centerleder 
Velkommen til 2020 og til det år, hvor GrønnegadeCentret har 25 års 

jubilæum. Vi har et hus, rammerne, som Hillerød Kommune stiller til 

rådighed. Det levende vi putter i, det er dig og mig - ja alle medlemmer 

og ansatte. Det er jer, som skaber ånden og fællesskabet. Her i huset 

bliver man som medlem en del af en hverdag, hvor der ”sker noget”. 

Ikke 2 dage er ens. Fælles for alle dage er, at vi har et team af mange 

frivillige, tovholdere og få ansatte, der brænder for at gøre GC til et 

unikt socialt sted for seniorer. Det er jer, der er med til at tage imod nye 

medlemmer. Kunsten er at få medlemmerne til at føle sig velkomne. 

Det er en fælles opgave at være imødekommende, hjælpsom, smilende 

og venlig. Det gode værtsskab kommer vi til at tale meget mere om i 

det nye år.  

Der er mere end 170 frivillige, som servicerer 1.550 medlemmer hele 

året. Det er fantastisk at opleve, at så mange ildsjæle stiller op hver dag 

og i så mange sammenhænge. Så hvis ekspeditionen ved kassen går lidt 

langsomt, kaffen er kold, rejemaden ikke er lige så stor som sidste gang, 

en dato er forkert i bladet, eller bordplanen ikke lige passer - så husk at 

der står en frivillig bag hver opgave. De bruger deres dyrebare tid for at 

yde sit bedste for dig. 

Vi har hele året forskellige festlige arrangementer, som vores bestyrelse 

og Vennerne står for. Centret har igen i 2019 fået gaver af overskuddet. 

Tusind tak til Vennerne for mikrofoner, eksternt lydanlæg, gulvvasker 

som er taget flittigt i brug og til bestyrelsen for reklame roll-up af 

GrønnegadeCentret samt julegratiale til vores tovholdere og frivillige. 

Vi har jo også alle vores faste aktiviteter, arrangementer og traditioner, 

som alt sammen er med til at løfte livskvaliteten. Det giver et stærkt 

socialt fællesskab, hvor I som medlemmer kan bruge jeres kompetencer 

og gøre gavn. Det er vigtigt at blive opslugt af noget vi nyder, noget der 

kan være meningsfyldt, at blive tanket op med succesoplevelser, at få 

samværsfølelsen, at føle at man hører til. Lad os sammen gå ind i 2020 

med denne fællesskabsfølelse og vide, at tilsammen er vi gode. Jeg 

glæder mig til at skåle nytåret 2020 ind med jer fredag den 3. januar. 

Anette Høyer 
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Nytårskur 2020  
Fredag den 3. januar kl. 10.00 

Traditionen tro afholdes nytårskur for 

medlemmerne. Vi skåler nytåret ind 

med et glas champagne.                 

Anette Høyer 

 

Frivilligmøde  
Husk: Tirsdag den 28. januar kl. 10.00 - 12.00 

Anette Høyer 

Frivillig søges  
til salg af annoncer til vores centerblad: 

Er der en sælger gemt i dig, så kan vi bruge dig til at sælge annoncer i 

GrønnegadeCentret. Annonceindtægterne går til driften af Grønnegade-

Centret. Du kan høre mere ved at kontakte Karl Olsen i Centerredak-

tionen, mail: centerredaktion@outlook.dk 

Anette Høyer 

Tovholdermøde for motion  
Husk x i kalenderen: Tirsdag den 21. januar kl. 13.30                        

Idegruppen 

Udmeldelse af GrønnegadeCentret  
Et medlemskab i GrønnegadeCentret løber for et kalenderår. Udmel-

delse skal foretages senest januar i det kommende år og skal ske ved 

henvendelse i centrets reception. Herefter vil receptionen sørge for det 

praktiske.  

Udmeldelse gælder fra næste kalenderår, dvs. at man ikke får sine penge 

retur, hvis man udmelder sig i indeværende kalenderår. 

Anette Høyer 

Medlemskort og betaling 
Igen i år vil der blive udsendt girokort eller opkrævning via 

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

hente kortet i receptionen fra mandag den 3. februar. 

Anette Høyer 

 

mailto:centerredaktion@outlook.dk
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Formanden 
Et nyt år står foran os. Heldigvis for det! 

Hvad det nye år kommer til at rumme af glæder, 

oplevelser og sorger, ved vi ikke her ved indgangen - 

men det gælder nok for os alle: At vi håber på det 

bedste - at det bliver mindst lige så godt som det 

gamle år - ja for nogles vedkommende måske at det 

bliver et meget bedre år end det gamle. 

Med vores 60+ livserfaringer har vi lært, at vi ikke 

udelukkende selv er herre over, hvordan et nyt år forløber. Det går ikke 

altid, som vi kunne ønske os. 

Men heldigvis kan vi hver især være med til at præge årets gang, og 

dermed gøre vores til, at 2020 bliver et godt nytår. Et vigtigt element i 

det daglige handler om, at vi trives. Det være sig hjemme, i familien, på 

arbejdspladsen, i klubben og ikke mindst i GrønnegadeCentret. Vi råder 

ikke over et trivselsbarometer i centret, men jeg har en klar 

fornemmelse af, at et meget stort antal af vores medlemmer trives 

særdeles godt. Det tyder det på, når så mange medlemmer kommer uge 

efter uge. Trivsel, glæde og samvær med andre er vigtige elementer, når 

vi skal tager hul på et nyt år - og det er der sikkerhed for at møde i vores 

dejlige center. 

2020 bliver året, hvor vi skal fejre GrønnegadeCentrets 25 år - senere 

skal vi overvære årets revy og grine, så vi falder ned af stolene. Vi skal 

også synge og spille, dyrke masser af motion inde og ude, og meget 

meget mere. Vi har alle noget at se frem til, og jeg ved, at rigtig mange 

af husets medlemmer og venner vil gøre deres yderste for at sikre den 

gode trivsel.  

Jeg vil hermed gerne have lov at takke 

alle frivillige og tovholdere, 

medarbejdere og centerbestyrelse for et 

super dejligt samarbejde i det gamle år - 

og samtidig ønske alle medlemmer et 

godt og lykkebringende nytår 2020. 

 

Erik Ingerslev 
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Det Glade Hjørne 
 

Jubiiiåret er skudt i gang. 

Tak for et dejligt år 2019, hvor det blev muligt at betjene mange glade 

kunder i cafeen. Mest tak til de mange frivillige medarbejdere, der hver 

uge bidrager med en masse energi og løser alle de arbejdsopgaver, som 

kunderne giver os. 

Vi gør os umage med at betjene jer kunder, inden for de rammer, der er 

givet os.  

Der skal lyde en særlig tak for indsatsen i de sidste par uger før jul, hvor 

det blev muligt at afvikle julefrokostbuffet for over 400 mennesker. 
 

Som allerede sagt og skrevet flere gange og steder bliver 2020 et 

jubilæumsår for hele GrønnegadeCentret. Cafeen vil komme til at løse 

mange opgaver i den forbindelse, og der vil blive et anderledes udbud i 

jubilæumsugen. Det kan du se mere om i februarnummeret.  
 

Du kan i cafeen købe smørrebrød, små anretninger, kage og diverse 

drikkevarer. Desuden kan du bestille forskelligt til arrangementer en 

uge i forvejen. Kom og tal med os om hvilke muligheder der er, hvis 

der er særlige ønsker ud over det, vi sælger i cafeen til dagligt. 

Du kan også købe noget med hjem, så pakker vi det ind til dig. 
 

Velkommen i cafe ”Det Glade Hjørne” hele jubiiiåret 

Yvonne Skovgaard-Holm 
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De danseglade Pensionister i Hillerød  

inviterer til "Dans med BIRKUMs"      

fredag den 10. januar kl. 14.00 - 17.00. 

Pris kr. 135.- inkl. 2 stk. smørrebrød + kaffe og 

småkager. 

Vi danser til melodier for "de unge på 40" - god musik og socialt 

samvær. Du kan komme parvis eller alene, der er altid nogen at danse 

med. Husk at tilmelde dig senest 3 dage før i receptionen eller hos 

Henry på 29 63 04 30 af hensyn til cafeen, der leverer smørrebrød m.m. 

Kom og prøv om det er noget for dig. Vi glæder os til at se dig/jer. Vi 

danser på følgende datoer - fredag den 14. februar og den 13. marts.  

Henry Christiansen 

 

Nytårskoncert  
Søndag den 12. januar kl. 15.00 - 17.00 
Fredensborg Byorkesters 25-mands 

harmoniorkester spiller et underhol-

dende program med et bredt repertoire 

fra musicals og populær musik til 

lettere klassisk. Solist: Stefan G. 

Rasmussen. Solisten er støttet af 

Dansk Oplysningsforbunds musik-

pulje. Dirigent er Jacob Sørensen. 

Under koncerten vil der blive serveret 

kaffe/the + High-Tea traktement. 

I pausen serveres et glas champagne, hvor vi sammen ønsker hinanden 

godt nytår! 

Pris kr. 180,- inkl. gebyr. Billetter kan købes i receptionen - benyt 

kontanter eller centrets bookingsystem. 

Alle er velkomne.  

Arrangementsudvalget 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=NCMcBwi%2b&id=76ED0285F5D7B1FC7CD06007CAF3BCFD353639E0&thid=OIP.NCMcBwi-6y8IHUt_1LCoygC8Cz&q=dansepar&simid=608030842168410878&selectedIndex=5
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GrønnegadeCentrets Danseklub 

Forår 2020  
 

Danseklubbens program                                                                      
Fra mandag den 6.januar til og med 16. marts: 

 

Linedance: 

For begyndere kl. 17.30 - 18.30                                                            

For øvede kl. 18.30 - 20.00 

 

Lanciers og andre kvadrilledanse 

Mandage kl. 20.00 - 21.00 den 

6. januar, 3.februar og 2.marts  

 

Standard- og Latindanse                                         

For øvede kl. 20.00 - 21.00                                                                    

Mandage den 13., 20., og 27. januar                                            

10., 17., 24. februar samt 9. og 16. marts.                                                      

 

Afslutningsfest: 

Fredag den 20. marts kl. 18.30   

Else Marie Fejerskov og Hans Rosenkvist 

 

Velkomstmøde 
GrønnegadeCentret byder nye 

medlemmer velkommen   

den 2. onsdag i hver måned kl. 14.00 - 

15.00. 

Bestyrelsen 
 

Åben hus/ intro for nye motionister 
Tirsdag den 28. januar kl. 13.30 - 14 30 

Alle motionister, der ønsker at benytte motionslokalet, vil få vejledning 

i motionslokalets maskiner. 

Svend Høegh Nielsen 
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IT Cafeen                                                     
 

Vi er klar igen hver den første tirsdag i måneden, 

første gang den 7. januar kl. 13.00. 

Tilmelding mandagen før senest kl. 14.00 i recep-

tionen. 

Sanne Hansen 

Folkedans 
Vi starter igen tirsdag den 7. januar kl. 14.00, og derefter er der dans 

hver tirsdag kl. 14.00 - 15.45. 

Bente Christensen 

 

Træsløjd  
 

Opstart onsdag den 8. januar kl. 13.00 - 16.00 
For at deltage i aktiviteten forudsættes det, at du har 

en interesse for og lyst til - foruden en vis basisviden 

- at arbejde med træ. 
 

Der vil ikke foregå direkte undervisning, men jeg vil 

forestå en hjælpende vejledning, hvis der er behov.  
 

Hvis du allerede nu kunne tænke dig at deltage i en aktivitet, må du 

gerne sende en mail eller ringe til mig for at give din forhånds-

tilslutning (tlf. 26 27 20 13, e-mail: nelang@webspeed.dk). Du kan 

også møde op i værkstedet tirsdag og onsdag formiddag kl. 9.00 - 11.00. 

                                                                                                                                               Niels Lang 

 

Zumba 
Vi starter op igen torsdag den 9. januar kl 17.00 

 

Du er velkommen til at komme og få en gratis 

prøvetime.  

Det koster kr. 35,- pr. gang, og vi har det samtidig 

rigtig hyggeligt. Man bliver i godt humør af zumba. 

Annett Toyberg 
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Højskolesangklubben 
 

Vi starter på en ny sæson, første gang bliver onsdag den 15. januar, 

hvor vi begynder med en kort, uformel generalforsamling. Vi glæder 

os til at byde såvel gamle som nye medlemmer velkommen og kan 

fortælle, at man nu får endnu mere for sit kontingent på 50,- kr. 

Vi har nemlig besluttet, at vi i 2020 IKKE holder sommerferie, så der 

bliver sunget igennem hele året (kun i juli måned, hvor centret alligevel 

holder lukket, kan vi spare på stemmerne). Deltagelse forudsætter 

selvfølgelig, at man er medlem af GrønnegadeCentret. 

Anne Pedersen 

 

Spiseklub 
Fredag den 7. februar kl. 12.00 

Her serverer vi kogt torsk med det hele. 

Billetter kan købes i receptionen fra mandag den 14. januar efter først 

til mølle-princippet. 

Lone Nielsen 
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Sølv til GrønnegadeCentrets videoklub 
 

Hen over sommeren har denne gruppe i videoklubben arbejdet på 

filmen ”Filippas fritid”, om pigen Filippa på 12 år, som dyrker 

motocross.  

Filmen beskriver, hvordan hele familien involveres - ikke mindst fordi 

både Filippas far og lillebror på 6 år også dyrker motocross. 

Gruppen har tilbragt et par dage på Kejserdalens motocrossbane i 

Humlebæk. De har også været på besøg hjemme hos Filippa. 

Anstrengelserne har båret frugt, idet filmen ved Sjællandsmesterskabet 

for videoklubber den 16. november opnåede en 2. plads. 

Nedenfor ses de glade vindere. 

Jørgen Bohn 

 

 

Fra venstre:  

Thyge Bøgelund, Freddy Troelsen, Hans Henriksen, Jørgen Bohn og 

Preben Jørgensen 
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Foredrag 
 

Torsdag den 16. januar kl. 10.00 - 12.00 
 

Om gamle kanaler omkring Hillerød 
 

Sommeren 2018 var meget solrig og tør. Så 

vandstanden i Slotssøen faldt drastisk. Det 

er ikke så let at rette op på. Vandet skal 

komme fra Frederik d. II's gamle kanaler. Nogle af disse gamle 

kanalsystemer virker stadig og skal forsyne Slotssøen. 
 

Hvordan får vi fyldt ekstra vand i Slotssøen i dag - og hvor løber det 

gennem byen? Kanalerne kan stadig ses i Hillerød og i landskabet rundt 

om. Nogle steder helt majestætisk, andre steder skjult. 
 

Følg med på en spændende tur langs de gamle kanaler og få øjnene op 

for et utroligt anlægsarbejde i 1500 - tallet i egnen omkring os. 
 

Christian Obel, som underviser på Teknisk gymnasium i Hillerød til 

daglig, har arvet interessen for kanalerne fra sin far, Stig Obel, som i 

80'erne tog rundt på cykel og fotograferede kanalerne. 
 

 

 

 

 

Christian har fulgt kanalerne rundt i 

dag og taget billeder igen. Med 

udgangspunkt i det materiale tager han 

jer med på en historisk rejse langs 

Frederik d. II's kanalerne fra 1500-

tallet til i dag. 
 

Pris for foredrag samt kaffe/the og 

kage kr. 40,-. 

Oplysningsudvalget 
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Ugeplan for faste aktiviteter  
Mandage:       

09.00-12.00 Nørklerne Ingelise Christensen 48 26 76 79 

09.00-11.30 Découpage Hanne Munkholm 48 26 71 98 

09.00-11.30 Bordtennis Niels Jørgen Petersen 22 12 28 36 

09.30-12.00 Videoklubben           Jørgen Bohn  48 26 82 72 

Lige uger: nye er velkomne. /ulige uger: optagelse/ redigering. 

11.30-14.00 Gospelkor Old Stars Knud Casper 21 72 14 41 

12.00-15.00 Nødhjælpsstrikkerne: Inge Petersen 51 55 94 65 

13.00-16.00 
Tegning og maling 

(ældresagen) 
Bendt Pedersen 23 72 92 33 

14.30-17.00 Malergruppe Jytte Tranberg 30 25 95 46 

17.30-21.00 Danseklub: Else Marie Fejerskov 23 36 31 45 

Lanciers/kvadrille/standard/latin kl. 20.00 datoer ud fra oplysning. 
Line dance: begyndere kl. 17.30 øvede kl. 18.30  

Tirsdage:       

09.00-12.00 Værksted – træarbejde Helge Hemmingsen 22 95 38 54 

09.00-12.00 Pigegruppen Laila Larsen 61 70 03 82 

10.00-? Cykelgruppen:  Ejner Nielsen 20 47 21 06 

10.00-12.00 

Ulige uger 
Bogklubben Inger Christensen 48 26 60 95 

10.00-12.00 Petanque Karl Erik Madsen 27 33 04 81  

13.00-15.00 Krolf  Ole Hansen 20 64 41 95 

13.00-16.00 
Tirsdags hygge-

klubben 
Kirsten Olsen 24 67 02 92 

13.00-16.00 Patchwork Inger-Lise Clausen 26 62 78 59 

14:00-

15:45 
Folkedanserklub Bente H. Christensen 51 30 47 04 

13.30-17.00 Center-Bridge Poul Kleiminger 48 26 96 29 

16.00-20.00 
Bridgeklubben "Det 

sidste stik" 
Annelise Frederiksen 27 58 21 70 
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Onsdage:       

09.00-12.00 Værkstedet/ træarbejde Helge Hemmingsen 22 95 38 54 

09.00-12.30 Syklub - sycafe Gerda Casper 23 30 12 24 

    Ulla Bente Wiberg 61 90 71 87 

10.00-13.00 Slægtsforskning Jane sommer 20 65 74 82 

10.00-11.00 Stavgang Ulla Espersen 48 26 38 66  

10.00-11.00 
Spillemandslaug  

(spiller for publikum) 
Niels Erik Espersen 48 26 38 66 

10.00-11.15 Bevæg dig for livet Hans Rosenkvist 20 44 03 99 

11.30-14.00 Mandetræf 2 (MT2) Søren Ederstrøm 22 95 38 54 

13.00-16.00 
Kortspil Whist 

(ældresagen) 
Erling Kjærsgård      50 45 44 74 

13.00-16.00 Kortspil Whist Karla Jensen 48 71 56 97 

13.00-16.30 Kortspil / Bridge Inger Bøje Nielsen 48 79 50 51 

14.00-16.15 Højskolesang - ulige uger Anne Pedersen 50 92 23 91 

14.30-16.00 Musikcafe – lige uger Marianne Nørgaard    
   Ole Nisbeth 40 16 61 86 

16.30 - 18.00 Seniordans Rita Nielsen 29 40 17 54 

Torsdage:       

09.00 - 12.00 Nørklerne Ingelise Christensen 48 26 76 79 

09.00-14.00 
Syklub og Drop-in 

syning tilmelding  
Gerda Casper 23 30 12 24 

10.00-11.00 
Jazzkapel – øver  

(Spiller for alle) 
Ole Christensen 21 45 38 85 

10.00-12.00 
Møde i 

Centerbestyrelsen. 
Erik Ingerslev 23 37 45 76 

 (1. torsdag i måneden Spørgsmål, der ønskes 

behandlet, rettes til et bestyrelsesmedlem. 
  

12.00-14.00 Repair Cafeen: syning    

12.00-15.00 værkstedet   

14.00-16.00 
Kortspil L’hombre 

(ældresagen) 
Winnie Bækkelund 48 26 72 84 

14.00-16.00 Torsdags Banko Edith Blyitgen 20 71 51 40 

14.00-16.30 Kreativ klub Lise Raymond 24 85 99 07 

17.00-18.00 Zumba Annett Toyberg 40 37 92 22 
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Fredage:       

10.00-11.30 Stolegymnastik Marianne Nørgaard 28 38 17 75 

10.30-11.30 Yoga Lone Nielsen 20 13 87 37 

10.00-11.15 Bevæg dig for livet Hans Rosenkvist 20 44 03 99 

13.00-15.00 
Mandetræf / 

sundhedsfremme 
Knud Jensen 60 68 07 52 

13.00-15.00 Skak Ole Christensen 20 31 99 44 

16.00-17.00 Fredagsbar   

Søndage:       

13.30-17.00 Søndags Banko  Efter oplyste datoer   

Januar 2020 
 

Dato Dag Aktivitet Tid Side 

3. Fredag Nytårskur 10.00 - 12.00 4 

  Fredagsbar 16.00 - 17.00  

6. Mandag Danseklubben 17.30 - 21.00 8 

7. Tirsdag IT-Cafe 13.00 - 15.00 9 

  Folkedans 14.00 - 15.45 9 

8. Onsdag Træsløjd 13.00 - 16.00 9 

9. Torsdag Zumba 17.00 9 

10. Fredag Danseglade pensionister 14.00 - 17.00 7 

  Fredagsbar 16.00 – 17.00  

12. Søndag Nytårskoncert 15.00 - 17.00 7 

13. Mandag Informationsmøde/rejser 14.30  

15. Onsdag Gen.fors. Højskoleklub 14.00 10 

16. Torsdag Foredrag 10.00 - 12.00 12 

17. Fredag Fredagsbar 16.00 - 17.00  

18. Lørdag Filmklubben 14.00 -17.00 16 

21. Tirsdag Tovholdermøde motion 13.30 4 

24. Fredag Fredagsbar 16.00 - 17.00  

27. Mandag Informationsmøde/rejser 14.30  

28. Tirsdag Frivilligmøde 10.00 - 12.00 4 

  Åbent hus/intro/motion 13.30 - 14.30 8 

30. Torsdag Jazz - åben øver 11.00 - 12.00  

31. Fredag Fernisering 13.00  

  Fredagsbar (stegt flæsk) 16.00 - 18.30  
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Filmklub GrønnegadeCentret  
 

Lørdag den 18. januar kl. 14.00 – 17.00      

 

 

       
Trine Dyrholm leverer karrierens 

største præstation som en moden 

kvinde i sine drifters vold. Instruktør 

May el-Toukhy og filmholdet har 

skabt et raffineret og kompromisløst 

drama om en forbudt affære. 
 

Det danske drama ”Dronningen” 

handler om Anne, der på overfladen lever det perfekte liv med en stor 

karriere og et lykkeligt ægteskab med manden Peter og deres to døtre.  

Det hele ændrer sig dog drastisk, da Anne indleder en affære med sin 

17-årige stedsøn Gustav, og langsomt bliver viklet ind i et spind af 

løgne og bedrag. 

Derved risikerer Anne alt, hvad hun har kært. Men hvor langt er hun 

egentlig villig til at gå? Hun må gøre op med sig selv, hvilket slags 

menneske hun er - og tage de fatale konsekvenser. 

Dronningen er instrueret af May el-Toukhy og har Trine Dyrholm i den 

bærende titelrolle. 

Filmen har fået stor international opmærksomhed. Således vandt den 

både publikumsprisen på Sundance film festival 2019 samt 

hovedprisen, publikumsprisen og skuespiller-prisen på Göteborg Film 

Festival. 

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 

 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https://i-viaplay-com.akamaized.net/viaplay-prod/627/552/1563361992-588635810ebabe6baf15c8267b28d7a4d890840a.jpg?width%3D960%26height%3D540&imgrefurl=http://viaplay.dk/store/dronningen-2019&docid=JQ4OD2q26IGoNM&tbnid=rMH_xQi5dWMv3M:&vet=10ahUKEwjMwd_SiKnmAhUlx4sKHQqzDpgQMwi3AShaMFo..i&w=960&h=540&bih=751&biw=1536&q=dronningen film 2019&ved=0ahUKEwjMwd_SiKnmAhUlx4sKHQqzDpgQMwi3AShaMFo&iact=mrc&uact=8
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GrønnegadeCentrets 

fødselsdag 
 

Jubilæumsugen slutter tirsdag den 

17. marts, hvor der skal fejres fra 

morgen til aften.  
 

Dagens program ser således ud: 

 

Kl. 10.00 Velkomst ved Anette Højer og Erik Ingerslev. 

Kl. 10.15 Kaffe, lagkage og en Enkelt. 

Kl. 10.30 Der synges jubilæumssang, med tekst af 

  John Plenov. 

Kl. 10.45 Taler og fællessang v/Erik Ingerslev. 

Kl. 12.00 - 14.00 Der serveres pølser fra pølsevogn samt fadøl 

  eller vand - alt sponsoreret af Vennerne. 

Kl. 12.30 Det er tid til at købe lodder og - forhåbentlig - 

  vinde én af de flotte gevinster. 

  HUSK kontanter. 

Kl. 16.30 - 24.00 Jubilæumsfest på rådhuset - se udførligt 

   program på side 18. 

 

Bestyrelsen 

 

https://www.colourbox.com/image/grill-tradition-fastfood-image-36588533
https://www.colourbox.com/image/kage-lagkage-berries-image-25163307
https://www.colourbox.com/image/tombola-tickets-image-14866204
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25 års jubilæumsfest 
 

Hermed inviteres til GrønnegadeCentrets 25 års jubilæumsfest, der 

afholdes på Hillerød Rådhus tirsdag den 17. marts.  
 

Program: 
 

Kl. 16.30 - 17.00 Ankomst i Atrium. 
 

Kl. 17.00 Velkomst og champagne. 
 

Kl. 17.45 Velkommen til bords - jubilæumssang. 
 

Kl. 18.00 Jubilæumsmiddag: 

- Romersk laksesalat m/rucola, æbler vendt 

   i citron-chiliolie og hjemmerøget laks 

   pyntet med hindbær. 

- Rødvinsstegt kalv med timianristede kar- 

     tofler og rødvinssauce. Hertil bagte urter. 

- Citronfromage m/kardemommekage. 

- Vin ad libitum under middagen. 

- Kaffe og avec. 
 

Kl. 20.00 Underholdning: 

- Operettetoner med Tatiana Kisselova og 

       Martin Cholewa. 
 

Kl. 21.15 Bar og dans til ”Silverband” - et 17-mands stort 

  band med crooneren Claus Bishop. 
 

Kl. 24.00 Tak for i aften. 

 

Billetpris: 

Kr. 200,- for medlemmer af GrønnegadeCentret. 

Kr. 250,- for ledsagere, der ikke er medlem af 

GrønnegadeCentret. 

 

Billetter købes i receptionen fra 

den 4. februar – den 28. februar. 

Bestyrelsen 

 

https://www.colourbox.com/image/champagne-image-20217065
https://www.colourbox.com/vector/band-vector-10169419


1 
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Grønnegade Jazz band 
 

Så blev det meget hurtigt nytår, og vores første optræden bliver   

fredag den 3. januar, hvor der er nytårskur for centerets medlemmer. 
 

Vores første "åbne øver” i det nye år er torsdag den 30. januar, 
 

og derefter: den 27. februar - den 27. marts - den 23. april - den 28. maj 
 

Alle "åbne øver” kl 11.00 - 12.00 
 

Vi glæder til at være sammen med jer, så vi fortsat kan få nogle rigtig 

gode torsdage med den traditionelle jazz. 
 

Rigtig godt nytår til alle. 

Grønnegade Jazzband 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Månedens kunstner februar/ marts 
 

Fernisering fredag den 31. januar kl. 13.00 hvor centeret er vært for 

en lille forfriskning. 

Vibeke Hansen 
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Repair Cafe 
 

Torsdag fra kl. 12.00 - 15.00 
 

 

Der er åbent på værkstedet. 

Sy værkstedet holder til i Fuchsia, 

og her er der åbent kl. 12.00 - 

14.00.  
 

 

 

Som medlem af GrønnegadeCentret kan du komme med alle mindre 

reparationer. Kom og spørg i Repair Cafeen, hvad de kan hjælpe med. 

Anette Høyer 

 

 

 

 

 

Der repareres også sko,  

tasker og bælter 

El-ting som lamper,         

køkkenmaskiner, terrassevarmere, 

juletræskæder og/eller fjernbetjeninger. 

 

 

 

 

 

 

        

 

     

 

   Oplægning af tøj mv. 

Foretages slibning af knive 
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Revy 2020  
 

den 5., 6. og 7. april 
 

Centerrevyen er gået i øvelokalerne igen. 

Tidligt - ja måske, men vi skal være helt 

klar, når vi viser resultatet af vores 

anstrengelser i ugen op til påske. Årets 

instruktør er Arne Vagn Pedersen, og 

Grete Hermansen vil styre det musikalske. 
 

Spilletidspunkter og billetpriser:   

Søndag den 5. april kl. 13.30 (premiere) 

Let anretning, lille karaffel vin + kaffe/kage i pausen: Kr. 170,-.  

(Spisning starter kl.13.30, og revyen forventes at starte ca. kl. 14.15).  

Mandag den 6. april kl. 13.30 
Frokostbuffet + kaffe/kage i pausen: Kr. 210,-.  

(Spisning starter kl. 13.30, og revyen forventes at starte ca. kl. 14.30). 

Tirsdag den 7. april kl. 13.30  
Frokostbuffet + kaffe/kage i pausen: Kr. 210,-.  

(Spisning starter kl. 13.30, og revyen forventes at starte ca. kl. 14.30).  

Drikkevarer kan købes i cafeen. Information om salg af billetter vil 

blive oplyst i februarbladet. 

Lilli Hauberg 

Slægtsforskning 
Fra januar bliver der 2 ledige pladser på GrønnegadeCentrets slægts-

forskningshold. Hvis du har lyst til at være med, er du meget velkommen 

- men vær opmærksom på: 

1. Det er nødvendigt, at du medbringer og arbejder på din egen pc. 

2. At holdet ikke er et ”undervisningshold”.                            

3. Vi samarbejder naturligvis og hjælper hinanden. 

Vi er pt. 10 medlemmer, der mødes onsdag kl. 10.00 - 13.00. Du er meget 

velkommen til at kigge forbi og få en snak med os alle, eller du kan 

kontakte enten: 

Jane Sommer - mobil 20 65 74 82 - jane@sommer.me.uk                              

eller Jette Sylvest - mobil 41 62 00 77 - jette.b.sylvest@gmail.com 

Jane Sommer 

mailto:jane@sommer.me.uk
mailto:jette.b.sylvest@gmail.com
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Miniportræt 
 

Vibeke Hansen var med i 

GrønnegadeCentrets bestyrelse 

som repræsentant for Ældrerådet 

igennem 8 år. 
 

I den tid blev Vibeke mere og 

mere glad for GGC og alle de 

tiltag, som de frivillige satte i 

gang. Særligt seminarerne, hvor 

fremtidige tiltag planlagdes, var spændende at være med til.  
 

I det hele taget er det med at tage initiativ til noget nyt og springe ud i 

det, det er lige der, hvor Vibeke trives bedst. 
 

Vibeke startede i Gospelkoret, mens koret stadig øvede i Sognegården.  

Koret har 80 tilmeldte og øver i GrønnegadeCentret hver mandag, til 

glæde for sig selv og for alle os, der opholder os i GGC og lytter med 

på den glade sang. 
 

Koret har lige holdt 10 års jubilæum, som blev fejret med en koncert i 

Frederiksværk kirke og efterfølgende spisning, fest og overnatning på 

Bymose Hegn i Helsinge.  
 

I det hele taget er korets medlemmer gode til at have det hyggeligt 

sammen, og hvem kan også være sur, når man synger? Nej vel! 
 

Vibeke er med i udstillingsudvalget, hvor udvalget sørger for, at der 

hver anden måned året rundt er en ny udstilling i GrønnegadeCentret.  

Nye kunstnere skal findes, kontaktes, det hele skal planlægges - lige 

noget for Vibeke! 
 

Vibeke er født i Århus men fulgte sin mand til Sjælland blot 21 år 

gammel. Hun færdiggjorde sin læreruddannelse herovre og har været 

ansat på Kulsvierskolen i 26 år, med opgaver som skolevejleder og 

lærer i tysk og arbejdskendskab. 
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Vibeke har boet i Uvelse i 53 år, hvor hun har deltaget i alt, hvad der 

rørte og rører sig i den lille by:  

Vibeke har været formand for et politisk parti, formand for en 

grundejerforening, været medlem af Brugsens bestyrelse, været 

formand for Menighedsrådet i Uvelse kirke og har, efter forbillede fra 

GrønnegadeCentret, for 2½ år siden etableret en voksenklub.  

Klubben låner Uvelse Fritidscenters lokaler hver anden uge i 4 timer, 

hvor der kommer ca. 30 borgere hver gang og hygger sig med 

forskellige aktiviteter: kortspil, håndarbejde, badminton osv. Alle spiser 

også frokost sammen inden man igen går hver til sit. 

Som cadeau for alle disse ting er Vibeke udnævnt til Årets 

”Brandmajor” i Uvelse i 2019 hvor hun lige har været på job da Uvelses 

juletræ skulle tændes.  

Vibeke synes det er så mærkeligt når folk spørger: ”hvad skal du nu få 

tiden til at gå med når du ikke skal arbejde?” Som om man var i en 

venteposition….. vente på hvad?  

Nej, det handler ikke om at få tiden til at gå, det handler om at bruge 

tiden, og det gør Vibeke i den grad! 

Bare det at komme ind i GC og blive hilst på af smilende mennesker, 

det er dejligt, og skulle Vibeke ønske noget for Hillerød, så var det at 

der kunne komme et tilsvarende center til glæde for pensionisterne i 

Østbyen.  

 

Else Flydal 

Generalforsamling 
 

Centerbestyrelsen for GrønnegadeCentrets 

brugerforening 20.11.1995 indkalder herved til 

den årlige generalforsamling fredag den 28. 

februar kl. 10.00.  

Dagsorden iflg. vedtægterne i februar blad. 

Erik Ingerslev 
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Åbent hus i uge 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Petanqueholdet en tirsdag formiddag 

 

 

Hold dig aktiv 
 

Motion er hyggeligt at gøre sammen med andre. 
 

Det sker også i GrønnegadeCentret 
 

Kom derfor til åbent hus i uge 8 
 

Mandag den 17. februar - fredag den 21. februar  
 

Dag Motion/dans Tid Hvor 

Mandag Bordtennis 09.00-11.30 Anemone 

Mandag Danseklub 17.30-21.00 A+B+C 

Tirsdag Petanque 10.00-12.00 Haven 

Tirsdag Motion 13.30- Motionsrum 

Tirsdag Folkedans 14.00-15.45 Anemone 

Onsdag Stavgang 10.00-11.00 Mødes i G.C 

Onsdag Fodbold  10.00-11.15 Selskov Stadion 

Onsdag Seniordans 16.30-18.00 Anemone 

Torsdag Zumba 17.00-18.00 A+B+C 

Fredag Stolegymnastik 10.00-11.30 Anemone 

Fredag Fodbold 10.00-11.15 Selskov Stadion 
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Danseklub 
 

Mandag den 17. februar kl. 17.30 til 21.00 
 

Danseklubben holder åbent hus for danseinteresserede.  

Der danses linedance for begyndere fra kl. 17.30 til 18.30 og for 

øvede fra kl. 18.30 til 20.00. 

Standard- og latindanse forgår for øvede i tidsrummet fra kl. 20.00 til 

21.00. 

Vi danser i lokalerne Anemone, Bellis og Clematis. 

Vi ser frem til at møde nye danseinteresserede. 

Else Marie Fejerskov og Hans Rosenkvist 

 

 

 

 

Pensionistfodbold (mænd) 
 

Onsdag den 19. og fredag den 21. februar  
  

Hver onsdag og fredag spiller pensionister i alderen fra 64 til 81år 

fodbold udendørs hele året i tidsrummet fra kl. 10.00 til 11.15.  

Vi er på tiden 23 mænd, der spiller på banerne ved Selskov Stadion. 

Pensionistfodbolden er arrangeret i et samarbejde mellem Grønnegade-

Centret og Ålholm Idrætsforening. 

Onsdag den 19. og fredag den 21.februar holder vi åbent hus for nye 

interesserede. 

Mød i centret en af de to dage kl. 9.00. Så vil I blive vist vej af Hans 

Rosenkvist. Man skal selv sørge for transport til Selskov Stadion. 

På vegne af GGC’s og ÅIFs fodboldpensionister. 

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. 

 

 

 

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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Bestyrelse: 
 

Formand Erik Ingerslev  Mobil: 23 37 45 76 

    Ingerslev_hansen@mail.tele.dk 

De næste møder i bestyrelsen er torsdag den 2. januar og den 6. 

februar. 

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 februar skal være redaktionen i 

hænde senest tirsdag den 21. 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, Hanne Klausen, Carl Aage Bastian, Jytte Kronhede 

og Mogens Durup. 

Korrekturlæsning: Jytte Kronhede og Anna Sofie Morell. 

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

Journalist: Else Flydal. 
 

Bladet udkommer i ca. 800 eksemplarer den 1. i hver måned. 

 

 

24. årgang     Nummer 7 

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

 


