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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 pr. år kr. 350,-, 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. 
 

December igen - jeg ønsker jer alle en glædelig jul og glæder mig til at 

se mange af jer til GrønnegadeCentrets fælles julefrokost. Endnu et år 

er næsten gået, og vi er tæt på at skulle skyde det nye år 2019 ind. 

Nytårskuren i centret er for alle vore medlemmer. Den afholdes fredag 

den 4. januar kl. 10.00. Vi får cafeens skønne kransekage, skåler og 

synger ”velkommen nytår.”  

Desværre må vi i det nye år sige farvel til vores økonomiansatte Malene, 

som de sidste 3 år har sørget for, at vore fakturaer er blevet betalt og at 

alle penge ind og ud har passet, så budgettet er blevet overholdt. Malene 

har valgt at gå ned i arbejdstid og passe på sin familie. Jeg vil gerne 

takke Malene for altid at have passet sit job. Malene er engageret - ikke 

kun i økonomien - men i høj grad også i vores center, hvor hun gennem 

årene blandt andet har bidraget i vore Frivillig- og Tovholderfester samt 

i det fælles seminar. Malene har været vellidt hos alle. Hun har et dejligt 

livssyn, er omsorgsfuld og har et skønt ungdommeligt smil. Vi vil savne 

dig, men din familie kan være stolte af, at du vælger dem. Du er altid 

velkommen forbi - tak for dig. 

Jeg skal selv holde jul hos min søster sammen med nogle af vores børn. 

Vi bliver omkring 20 personer, som skal hygge med flæskesteg og and, 

som de fleste gør i Danmark.  

Til jer alle vil jeg ønske en glædelig jul og et fantastisk nytår. Tak fordi 

I er med til at gøre centret til et dejligt sted at være.  

                                                                                            Anette Høyer 
 

Nytårskur 2019 
 

Fredag den 4. januar  

kl. 10.00 - 12.00 
 

Traditionen tro afholdes der nytårs-

kur for medlemmerne.  

Vi skåler nytåret ind med et glas 

champagne.  

Anette Høyer 
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Nyt fra cafeen 
December er en rigtig hyggemåned, og billetsalget til 

husets hyggelige julefrokoster er i fuld gang. I skrivende 

stund er der allerede udsolgt 2 dage. Billetter kan købes 

i receptionen til og med fredag den 7. december. 
 

En kæmpe tak til alle frivillige medarbejdere, som gør det muligt at 

gøre de sidste dage op til juleferien til en fest for så mange mennesker 

i centret, når der bliver produceret retter til julebuffet i lange baner. 
 

Fra 12. december og i dagene med de store julefrokoster, er der ingen 

salg af smørrebrød og anretninger i cafeen. Vi sælger de sædvanlige 

drikkevarer, kringle, julebolle og ostemad. Gløgg og æbleskiver kan 

købes, når det er bestilt på forhånd (en uge før). 
 

Yvonne Skovgaard-Holm 
 

 

Fredagsbar 
1. februar 2019 kl. 16.00 - 17.00 

Vi indvier vores nye aktivitet fredagsbar, som er resultatet af et 

gruppearbejde på det afholdte seminar for ansatte og bestyrelse. 
 

Baren vil være åben alle fredage med forskellige temaer og masser af 

hygge med gamle og måske nye venner. Der vil i ”baren” være 

mulighed for at købe drinks, både med og uden alkohol, serveret af vore 

frivillige. Der vil naturligvis også være mulighed for at købe kaffe/the 

og andre drikkevarer til cafepriser. 
 

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

spørgsmål. 

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

lækkert med hjem fra cafeen, mod forudbestilling i cafeen senest 3 dage 

før. 

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

”Stegt flæsk og persillesovs”. 
 

NB: Har du drinksglas derhjemme, som du ønsker at donere til centret, 

modtages disse med glæde. Kontakt June for nærmere aftale. 

Arrangementsudvalget 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=eg/toSm0&id=A78E8203E2AB2957D59780964323AFEFBDF6D87E&thid=OIP.eg_toSm0pbIudjh_GD0XpQEZEb&q=julegren&simid=608004548825452131&selectedIndex=1
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Formanden er glad og i ægte julehumør, fordi 
vort juletræ igen er flot pyntet. Træet står og stråler i Anemone, klar til 

blandt andet mange julearrangementer i den dejlige julemåned - og især 

til afvikling af de mange gruppers fælles julefrokost, som altid har 

været, og helt sikkert igen i år, bliver festlig.  
 

Ved I for resten, hvem der har pyntet juletræet? Det har bestyrelsen - 

igen. Nemlig! 
 

I skal vide, at det er en kær opgave, som bestyrelsen hvert år med stor 

glæde påtager sig - til glæde for og som en anerkendelse og tak til vore 

medlemmer. 
 

Når vi derfor igen i år går hjem fra en dejlig dag i centret, f.eks. fra 

vores julefrokost, så er jeg sikker på, at ingen vil gøre det uden at være 

grebet af den helt særlige julestemning og den varme, som vi alle elsker 

og kan føle helt ind i hjertet.  
 

Med disse ord sender bestyrelsen et ønske om, at alle med tilknytning 

til vort dejlige center, vil få en glædelig og dejlig jul og et godt nytår, 

fyldt med lutter glæde og mange skønne oplevelser.  

Dette suppleres af en stor tak til alle, som igen i år har ydet en stor 

indsats, og som har bidraget til, at Centret i en alder af 23 år stadig er 

ungt, initiativrigt og sprudlende. Det er vores fælles hjemsted for gode 

energier.  
 

23 år, ja - og lad mig til sidst afsløre, at en arbejdsgruppe allerede nu er 

fuldt beskæftiget med at forberede centrets 25-års jubilæum i marts 

2020. Det er nemlig ikke spor for tidligt, da jubilæet skal fejres med 

maner.                                                                          

 

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                                                                  

https://www.colourbox.com/image/hoersholm-nat-billeder-image-18501290
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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. 
 

 

 

Månedens kunstner i december og januar 
 

Kunstneren Gitte Dirksen udstiller spændende billeder i akryl. 
 

Inspirationen til billederne er hentet i dagligdagens samvær med 

mennesker, i samspillet med naturen og i glæden over skaberværket og 

håbet. 
 

Gitte siger bl.a.: ”Når jeg maler, er jeg meget bevidst om, at man 

gennem billedet får associationer til livet og opdager skjulte og 

inspirerende motiver.  
 

Den kreative verden har altid spillet en stor rolle i mit liv og givet mig 

rigtig mange glæder. Mit mål er, at andre bliver udfordret og opmuntret 

af min kunst.” 
 

Udstillingen varer frem til den 31. januar. 

Vibeke Hansen 
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Julegættekonkurrence 2018 
 

GrønnegadeCentrets venner starter som 

noget nyt en hyggelig konkurrence. 

Du skal gætte, hvor mange stjerner, kogler 

og kugler der er i hver af de 3 glas, der står 

i receptionen. 

Der er 3 flotte gevinster i hver kategori: 

 

1. præmie: En stor julekurv 

2. præmie: 2 gode flasker vin 

3. præmie: 1 god flaske vin 
 

Køb din lotterikupon i receptionen. Det koster kun kr. 20,- for alle 3 

gæt. Husk at skrive navn og telefonnr. på kuponen, så vi kan kontakte 

vinderne. 

 

Gættekonkurrencen slutter fredag den 14. december kl.15.00. 

Der trækkes lod blandt de rigtige svar. Hvis ingen har gættet rigtigt, 

trækkes der lod blandt de svar, der er nærmest det rigtige antal. 

 

Vinderne bliver kontaktet mandag den 17. december på tlf. - evt. med 

SMS. 
 

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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Julegospel 
 

Lørdag den 8. december kl. 15.00   
 

afholdes der traditionen tro jule-

koncert med vort eget pensionist-

gospelkor ”Old Stars”. Koret 

ledes af korleder Nina Luna og 

pianist Anders Mortensen. Det 

bliver en eftermiddag med masser 

af julemusik, julestemning og 

med mulighed for selv at synge 

med på mange af vore kendte 

gospelsange. Glögg og æbleskiver samt underholdning kr. 75,-. 

Billetter kan købes i receptionen eller på bookingsystemet på 

hjemmesiden indtil tirsdag den 5. december. 

Arrangementsudvalget 

Cykelgruppen holder vinterpause 
 

Hans og jeg talte om, at vi skulle holde pause her 

i de kolde måneder. 

Vi nåede frem til, at vi holder en pause, til det 

bliver forår igen. 

Vi ønsker derfor alle trofaste cyklister en rigtig 

god jul og et forrygende godt nytår, med rigtig 

mange gode oplevelser på stier og veje, i skov og 

på land. 

Hold øje med centerbladet og hjemmesiden, hvor vi vil fortælle, 

hvornår vi starter igen. 

 Hans Hollensted og Ejner Nielsen. 

Cykelværksted 
I vintermånederne december, 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 

mailto:hanshollensted@gmail.com
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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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December 
Dato Dag Aktivitet Tid                 Side 

1. Lørdag   
 

2. Søndag   
 

3. Mandag    

4. Tirsdag Tværfaglig/spisning 13.00-16.00 

  
  

 

5. Onsdag Syklub 09.00-12.30 

  
Husorkester 11.00-12.00 

  
Højskolesang 14.00-16.00 

6. Torsdag Banko 14.00-16.30 

7. Fredag   
 

8. Lørdag Julegospel 15.00-17.00             8 

9. Søndag Julebanko 14.00-16.00 

10. Mandag    

11. Tirsdag Tværfaglig/juleafslutning 14.00-16.00 

12. Onsdag Julefrokost 12.00-15.00             4 

  
   

13. Torsdag Julefrokost 12.00-15.00             4 

14. Fredag Julefrokost 12.00-15.00             4 

15. Lørdag   
 

16. Søndag   

17. Mandag Julefrokost 12.00-15.00             4 

18. Tirsdag Julefrokost 12.00-15.00             4 

 28.       Fredag Juletræsfest  14.00-16.00            13 

 

 

Juleferie:  

Onsdag den 19. december til tirsdag den 

1. januar 2019, begge dage incl. 
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Redaktionen ønsker alle 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glædelig Jul og 

Godt Nytår 



12 
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Gammeldags juletræsfest 
 

Fredag den 28. december kl. 14.00 - 16.00 
 

Det er altid dejligt at kunne give en 

kær tradition videre til børnebørn 

og oldebørn. Vi inviterer derfor til 

juletræsfest á la de gode gamle 

dage, med juletræ til loftet, 

julemand, julesange, godteposer, 

sodavand og æbleskiver.  
 

 

Der er selvfølgelig kaffe/the i stedet for sodavand til de voksne.  
 

Pris: Børn kr. 35,-, voksne kr. 60,-. Billetter sælges i receptionen. 

Arrangementsudvalget. 

 

 

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. 

 

Under koncerten serveres kaffe/the, og i pausen 

nyder vi et glas champagne, hvor vi sammen 

ønsker hinanden godt nytår. 
 

Billetter á kr. 160,- sælges i receptionen fra den 6. december kl. 10.00, 

hvor Dankort kan benyttes, - eller via bookingsystemet på 

hjemmesiden. 

Arrangementsudvalget 

 

https://www.colourbox.dk/billede/3-fat-santas-on-christmastree-billede-5344141
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IT-Cafe 
 

I december har vi IKKE åbent, men vi er klar 

igen 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 

 

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:tm@doellner.com
mailto:blyngh@gmail.com
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9 matadorer 
 

 

Torsdag den 1. november opnåede en af 

klubbens l’hombrespillere, Henning 

Rasmussen, den værdighed at sidde med 

de 9 Matadorer på hånden i et trumfspil. 
 

L’hombrespillets højdepunkt er så 

ubetinget at få de 9 Matadorer (de 9 

største trumfer). Foruden at modtage 

jetons for det vundne spil, er det en 

hæderkronet gammel l’hombretradition, at alle tilstedeværende i lokalet 

betaler kr. 20,- til den heldige vinder. 
 

Det er kun ganske få l’hombrespillere, der opnår at få denne 

kombination på hånden - selv om de har spillet hele livet. 
 

Vi ønsker Henning et stort til lykke med de 9 Matadorer. 
 

Winnie Bækkelund 

 

 
 

 
En omhyggelig forberedelse af seniortilværelsen giver tryghed. 
 

Vi rådgiver om alle juridiske problemstillinger i forbindelse med, at man bliver 
ældre. 
 

Det kan blandt andet være salg af fast ejendom og oprettelse af testamente. 
Det kan også være rådgivning om at give sine børn skattefri gaver som 
supplement til testamente. 
 

Vi er uafhængige og varetager kun klientens interesse. Navnlig i den tredje 
alder, er der ikke råd til at udskyde overvejelser om testamente. 
 

Ring til advokat Lotte Borg Jørgensen for en aftale på tlf. 48 24 79 20. 
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Danmarksturen 2019  
 

Til august går turen til det 

Sydfynske.  

Det bliver med Svendborg 

som udgangspunkt. Vi skal 

bo på Christiansminde, lige 

ned til vandet. Det er det 

skønneste sted.  

På udflugterne skal vi 

besøge Langeland, Thurø, 

Tåsinge og Ærø, der er nogle af perlerne i øhavet. 

Turen arrangeres af Nyborg Rejser. Det vi har modtaget fra dem lyder 

godt.  

Nærmere besked kommer senere, så hold øje med centerbladet i 

januar/februar bladet. 

                                                                 Arrangementsudvalget 
 

Sycenter  
 

Vi siger tusind tak for de sponsorerede symaskiner. 

Det betyder nu, at der er mulighed for at være med på vores sy hold 

uden at skulle medbringe egen symaskine. 

Onsdag, syklubben kl. 9.00 -12.30, er fuldtegnet. 

Torsdag, syklubben, (i ulige uger) kl. 9.00 -14.00.   

Ring og hør nærmere: 

Gerda Casper 23 30 12 24 eller Ulla Wiberg 61 70 71 87. 

Gerda Casper 

 

 

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 
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Centerrevyen  

er en årligt tilbagevendende 

begivenhed. 

Revyen behandler alle de 

aktuelle politiske og alment 

menneskelige problemstil-

linger fra uventede vinkler. 

Intet er for stort, og intet er 

for småt. 

Revyen giver stof til megen grin og til nogen eftertanke, det er rigtig 

sjovt at være med. 

Du kan læse meget mere om centerrevyen på www.centerrevy.dk.  

Blandt andet kan du se, hvordan du kommer til at medvirke eller hjælpe 

til i revyen. Vi kunne godt bruge et par velsyngende herrer. 

                                                                                      Hans Henriksen 

Centerrevyen søger 

 1 m/k skuespiller 

 1 scenemedarbejder 

 1 markedsførings person 
 

Henvendelse til Lilli på tlf. 60 63 46 38. 

 
 

 

 

  

 

 

Klipning og 

oprensning af negle 

Svampenegle 

Nedgroede negle 

Hård hud, ligtorne, 

hælrevner 

Aflastning af 

nedsunken forfod, 

platfod, knyster, 

hælsporer 

Fremstilling af 

indlæg 

http://www.centerrevy.dk./
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Debatmøde 
 

"GrønnegadeCentret og 10 års brugerbetaling"  

tirsdag den 22. januar kl. 10.00 - 12.30 
GrønnegadeCentret kan i 2019 fejre 24 års 

fødselsdag.  

De første 14 år var centret et gratis tilbud til alle 

Hillerødborgere 60+ og førtidspensionister. 

Efter finanskrisen i 2008 blev centrets brugere og 

Hillerød Kommune enige om en bidragende brugerbetaling som 

forudsætning for centrets videreførelse. 

Som led i oplysningsudvalgets afklaring, indbydes til debatmøde med 

mulighed for at gøre status og dele tanker om fremtiden. 

Temaer til debat kan bl.a. være: 

- Medlemskab  

- Medlemskontingent (kan det deles op?)  

- Medlemsrabat ved arrangementer 

- Kan ikke-medlemmer få adgang til visse arrangementer i centret? 

        (til hvilken betaling i så fald?) 

- Kan eller skal centret åbne sig til omgivende samfund som en del 

af Hillerød bys Kulturtilbud, hvis ja så hvordan og i hvilket 

omfang. 

- Hvordan viser centret sig imødekommende over for nysgerrige 

mulige fremtidige brugere? 

- På hvilken måde mener brugerne, at brugerbetalingen bedst kan    

        reguleres i fremtiden? 

 

Mødet bliver af ca. 2½ timers varighed med oplæg af Hans Rosenkvist, 

medl. af Oplysningsudvalget. Efterfølgende bliver der god plads til 

spørgsmål og en forhåbentlig livlig og engageret debat.  

Kom i god tid begrænsning på 140 pladser. 

Kaffe/the og brød eller øl/ vand kan købes i cafeen.  

GrønnegadeCentrets Oplysningsudvalg. 
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Bestyrelse: 
 

Formand Poul Christiansen Mobil: 21 63 40 06 

    aliceogpoul@privat.dk 

Næste møde i bestyrelsen er torsdag den 3. januar 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 januar skal være redaktionen i hænde  

senest tirsdag den 11. december. 

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. 

Korrekturlæsning: Jytte Kronhede og Anna Sofie Morell. 

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

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

Bladet udkommer i ca. 700 eksemplarer den 1. i hver måned. 
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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 


