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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.
Åbningstider
Mandag - torsdag kl. 9.00 - 17.00
Fredag
kl. 9.00 - 16.00

Billetsalg
Mandag og tirsdag kl. 10.00 - 15.00
Onsdag
kl. 10.00 - 16.00
Torsdag og fredag kl. 10.00 - 14.00

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.
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Nyt fra Centerlederen
Kære alle.
I denne mørke og kolde tid ønsker vi alle lys og varme. Der bliver
arbejdet med at få LED-lys og få vores varme til at virke bedre i vores
center.
Sammen kan vi også varme os om et varmt måltid mad. Der sker en hel
masse ved et måltid. Når man deler mad, bliver man lettere venner. Jeg
tror, det handler om, at man nyder noget sammen. God mad gør glad.
Den gør stemningen bedre, og samværet mere nærværende. Men maden
smager også bedre, når man spiser den sammen med andre.
Madklubben er startet op, der har været jazzbrunch, vores Venner har
holdt kræmmerfrokost og over året er der masser af andre tilbud i
GrønnegadeCentret.
Mange vil gerne vide noget om vores center.
Vi har haft japanere på besøg og Lundebjerggaard kom for at vise os, hvordan
og hvorfor det er godt at spille fodbold
fitness.
Thyra Frank, ældreminister, kom for at
blive vist rundt og spise frokost i vores
cafe ”Det glade hjørne” og høre om
Hillerød Kommunes ældre og tilbud.
Det kræver hårdt arbejde, at holde centret i gang. Stor tak til ansatte og
vores bestyrelse, som igennem året arbejder med vores værdigrundlag
og mål for, at centret skal være forebyggende og oplysende. At vi kan
skabe netværk med jævnaldrende, at arbejde for en fysisk og psykisk
sundhed og ikke mindst at vore medlemmer kan få brugt egne
kompetencer og ressourcer. Det bruger vi vores årlige seminar til, hvor
alle i bestyrelsen og ansatte vil tale og samarbejde om centrets fremtid.
Vi har afsat en hel dag, hvorefter de enkelte grupper arbejder videre i
årets løb.
Anette Høyer
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Nyt fra cafeen
Velkommen i cafeen ”Det glade hjørne”.
Her kan du købe og nyde smørrebrød, små anretninger, kage og
diverse drikkevarer.
Desuden kan du en uge i forvejen bestille forskelligt til arrangementer.
Kom gerne og tal med os om hvilke muligheder der er, hvis der er
særlige ønsker ud over det, vi sælger i cafeen til dagligt.
Din bestilling modtages ved henvendelse i cafeen.
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 mulighed for at købe af vores
udbud med hjem - vi pakker det ind til dig.
Vi gør det let for dig - du kan betale med dankort.

Velkommen til julefrokost i december
I dagene onsdag den 12. til fredag den 14. samt mandag den 17. og
tirsdag den 18. december, alle dage kl. 12.00 - 15.00 er der
julefrokost for grupper og enkeltpersoner, som er medlemmer i GGC.
Prisen for arrangementet er kr. 130,- pr. person.
Tovholdere kan købe billetter til hele deres gruppe fra torsdag den
1. november til fredag den 7. december. Tovholderens opgave på
dagen er at vise gæster fra deres hold på plads.
Centret vil fra dag til dag sætte borde op, som tilgodeser ønsket om at
sidde sammen i den gruppe, du hører til.
Vi vil gerne se brugere, som ikke er med i en gruppe, og som har lyst
til at komme til julefrokost. Enkelte billetter kan købes i receptionen.
Der er plads til 100 personer pr. dag. Drikkevarer kan købes til
cafepriser.
Kom og vær med i fællesskabet med god julestemning, musik og
dejlig mad. Vi glæder os til at være sammen med dig.
Yvonne Skovgaard-Holm
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Styrk livet
Tirsdag den 2.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

Det er mit ønske, at rigtig mange af centrets frivillige og tovholdere
samt øvrige brugere vil benytte sig af denne mulighed, så man føler
sig bedre rustet, hvis ulykken skulle ske.
Anette Høyer
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Influenzavaccination i GrønnegadeCentret
Husk, det er snart tid til vaccination.
Tirsdag den 2. oktober
kl. 10.00 - 12.00
Onsdag den 3. oktober
kl. 14.00 - 16.00
Onsdag den 31. oktober
kl. 10.00 - 12.00
Vaccinationen er gratis for alle pensionister og førtidspensionister.
Husk sundhedskort/sygesikringskort.
Sundhedsudvalget

Spiseklub
Fredag den 5. oktober kl. 12.00
Serveres:
stegt flæsk med persillesauce
Pris kr.50,-.
Billetter købes i receptionen.

Næste gang er fredag den 2. november kl.12.00
Serveres:
oksesteg stegt som vildt med
kartofler, waldorfsalat og asier.
Pris kr. 50,-.

Billetter købes i receptionen fra den 8. oktober.
Lone Nielsen
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Parkeringsbøder samt parkering
Der er begyndt at blive uddelt parkeringsbøder,
hvis ikke reglerne overholdes ved parkering på
Grønneager.

Billede af nyt skilt ved parkering ude foran hovedindgang.
Samme skilt er opsat på parkering ved indgangen til Yvonne og Junes
kontor.
Anette Høyer

Nyt om parkering
Driftschef i KAB / Frederiksborg Boligselskab Børge Frisbæk har
orienteret GrønnegadeCentret om, at der vil blive etableret P-kontrol på
de 8 pladser centret låner ad Grønneager.
Ordningen blev etableret på initiativ af bestyrelsen i boligforeningen,
hvorunder Grønneager hører. Baggrunden er, at man vil sikre
bebyggelsens beboere P-plads i forbindelse med deres bolig.
Det bliver Cityparkering, der står for kontrollen.
For at undgå parkeringsbøde ved at
benytte en af de 8 pladser, som med
skiltning markerer at GrønnegadeCentrets brugere kan benytte disse pladser,
skal bilens registreringsnummer ved
parkeringens start skrives på en skærm i
receptionen.
Det anbefales, at de 8 pladser kun benyttes af de brugere, som
planlægger ophold i centret i 4 timer ad gangen eller mere!!
Ordningen er iværksat fra den 1. juli 2018.
Centerbestyrelsen
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Månedens kunstner i oktober og november
Fernisering fredag den 5. oktober kl 13.00
Bendts malehold udstiller i den kommende periode.
Centret er vært ved en lille forfriskning
Bendt Pedersen

GrønnegadeCentrets nye logo
Fredag den 5. oktober kl 13.00
Centerleder Anette Høyer vil præsentere vores nye logo.
Det vil blive fejret med musik og champagne.
Så kom og deltag i hele 2 ting.
Anette Høyer

GrønnegadeCentrets Venner
Hvem er vi? Vi er en aktiv støtteforening med en vision om at
sikre centrets beståen.
Foreningen har igennem en
årrække ydet mange pengegaver,
hvilket blandt andet er anvendt
til: Indkøb af scene, infoskærme, markiser, støvsuger, lyd og
lysanlæg, duge, kasseapparat med dankortterminal.
For at skaffe penge, laver vi hvert år nogle arrangementer, bl.a.
grundlovsbrunch, pensionistfrokost på kræmmermarkedet og Mortensaften fest.
Der er altid glade gæster til arrangementerne, og de hygger sig
gevaldigt.
Meld dig ind – jo flere medlemmer, des større mulighed for fremtidige
pengegaver.
Det årlige medlemskontingent udgør kun kr. 100,Vennebestyrelsen
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Syklubbens mode- og inspirationstur
Fredag den 5. oktober tager vi til København. Her besøger vi modeog stofforretninger og spiser frokost i Torvehallerne.
Tilmelding til Gerda Casper tlf. 23 30 12 24.
Gerda Casper

Velkomstmøde til nye medlemmer
Anden onsdag i hver måned kl. 14.00 - 15.00
Næste velkomstmøde bliver
onsdag den 10. oktober.
Centrets bestyrelse har besluttet, at nye
brugere i fremtiden skal modtages - som
hidtil - på god måde i receptionen, tilbydes
rundvisning samt modtage en velkomstmappe 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, om de har fundet sig en
vej ind i nogle af centrets mange tilbud.
Centerbestyrelsen

Syklubben efterlyser symaskiner!
Kender du nogen, der har en symaskine, de ikke bruger mere?
Syklubben har stærkt brug for funktionsdygtige symaskiner!
En symaskine vejer ca. 12 kg. og er for tung at transportere, hvis man
tager bussen til centret. Ring venligst til Gerda Casper, tlf. 23 30 12 24
(bedst aften).
Gerda Casper
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Filmklub
Monica Z af Per Fly og med Edda Magnason
Lørdag den 13. oktober kl. 14.00
Fortryllende film om svensk jazzdiva.
Svenskerne elsker filmen, og Per Fly fik
nærmest ekstraordinært en fornem
Guldbagge for sin film Monica Z, om
Sveriges store sangstjerne, Monica Zetterlund. Måske siger hendes navn dig
ikke så meget, for i Danmark har hun
ikke været lige så kendt. Men se stort på det - og se Monica Z. - for den
er en smuk og brutal, poetisk og barsk skildring af den unge
vidunderligt talentfulde, åbenlyst sexede og livlige Monica Zetterlund,
henover hendes karrieres første vilde år.
Den unge enlige mor startede som sangerinde i et af tidens populære
dansebands, men hun havde mere jazzede, kunstneriske ambitioner. Det
lykkes, da hun møder digteren, som fører hendes karriere i en ny
moderne og mere mondæn retning. Det vises formidabelt af Per Fly i
en lille, central scene.
Efter filmen er der mulighed for at hygge sig i cafeen og tale med
hinanden om filmen og om, hvad den sætter gang i af tanker.
Pris for film, kaffe/te med brød kr. 35,Billetter købes ved indgangen
Kun for medlemmer.
Næste film vises lørdag den 3. november
Oplysningsudvalget
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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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Arrangementer/aktiviteter i oktober
Dato Dag
01.
02.

03.

04.
05.

06.
07.
08.
09.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Aktivitet

Tid

Mandag Gymnastik
Danseklubben, generalfors.
Tirsdag IT-cafe
Styrk livet
Tværfaglig/spisning
Vaccination
Onsdag Musikcafe
Husorkester
Vaccination
Syklub
Torsdag Banko
Fredag Fernisering
Nyt Logo
Syklubben inspirationstur
Spiseklub
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag Tværfaglig / kaffe
Onsdag Syklub
Højskolesang
Husorkester
Velkomstmøde
Torsdag Syklub
Banko
Fredag Danseglade pensionister
Lørdag Filmklub
Søndag Banko
Mandag
Tirsdag Tværfaglig / banko
Fysioterapi studerende
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13.00-15.00
18.30
13.00-15.00
10.00-12.00
13.00
10.00-12.00
14.30-16.00
11.00-12.00
14.00-16.00
09.00-12.30
14.00-16.00
13.00
13.00
12.00-14.00

14.00
09.00-12.30
14.00-16.00
11.00-12.00
14.00-15.00
09.00-14.00
14.00-16.00
14.00-17.00
14.00-16.00
14.00-16.00
14.00
10.00

Side
22
5
6

6
9
8
9
6

19
9

19
10

15

Dato Dag

Aktivitet

Tid

17.

Onsdag Syklub
Musikcafe
Husorkester

09.00-12.30
14.30-16.00
11.00-12.00

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag

Banko

14.00-16.00

Modeopvisning

14.00-16.00

Tværfaglig /underholdning
Syklub
Højskolesang
Husorkester
Torsdag Syklub
Banko
Jazz
Fredag
Lørdag
Søndag Banko
Mandag
Tirsdag Tværfaglig / kaffe
Motions intro
Onsdag Syklub
Musikcafe
Vaccination
Husorkester

13.00
09.00-12.30
14.00-16.00
11.00-12.00
09.00-14.00
14.00-16.00
11.00-12.00

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

Side
9

16

19

14.00-16.00
14.00
13.30-14.30
09.00-12.30
14.30-16.00
10.00-12.00
11.00-12.00
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Alle faste aktiviteter (hver uge, hver måned) vil fremover blive
noteret, i arrangementskalenderen.
Dette betyder, at den enkelte klub/forening/aktivitet ikke fremover,
vil få optaget indlæg i bladet, om den faste aktivitet. Såfremt der
foregår noget helt specielt, vil dette naturligvis komme i bladet.

13

14

Besøg af fysioterapeutstuderende
Tirsdag den 16. oktober kl. 10.00
får GrønnegadeCentret besøg af ca. 40 studerende fra Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød.
På uddannelsen arbejdes der med fysioterapi til mange forskellige
målgrupper, bl.a. ældre.
For at give de studerende et indtryk af virkeligheden uden for bøgernes
verden, har GrønnegadeCentret og Fysioterapeut-uddannelsen aftalt, at
grupper af studerende afprøver Senior Fitness Test, der er en af de mest
anvendelige tests til at afgøre en testpersons funktionsniveau. Testen
udføres sammen med 10 brugere af GrønnegadeCentret, som har meldt
sig som deltagere.
Forløbet vil være følgende:
 Ca. ½ time - samtale. Studerende og bruger afdækker i
fællesskab, hvilke problemer, der kan være med at klare
dagligdags aktiviteter.
 Ca. ½ time - testning. Der er 5 tests, hvor man får undersøgt
smidighed i arme og ben, adræthed og balance, kondition og
styrke.
 Ca. ½ time - rådgivning.
Efter testen gennemgår de studerende testresultaterne med den enkelte
bruger. Hvis brugeren er interesseret, vil der være mulighed for at få
rådgivning om, hvordan man kan forbedre de områder, hvor man har
nedsatte testresultater.
GrønnegadeCentret er glade for på den måde at kunne samarbejde med
en af de mange uddannelsesinstitutioner, der findes i Hillerød.
Sundhedsudvalget
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Efterårsmodeopvisning
Lørdag den 20. oktober kl. 14.00 - 16.00
Modeforretningen” Ilse Lykke” kendt for
smart design til voksne piger, kvalitet og
moderate priser, vil stå for leverancen af
efterårets nyheder af spændende design.
Det lækre tøj vil traditionen tro fremvises af
centrets egne frivillige. 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 eller ved selvbooking
på centrets billetsystem.
Billetpris kr. 75,- alt incl.
Arrangementsudvalget

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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Mortensaften
Lørdag den 10. november kl. 18.00

GrønnegadeCentrets Venner arrangerer igen i år en festlig aften.
Vi serverer en dejlig fiskeforret fulgt op af lækker andebryst, æblekage
og kaffe. Middagen krydres med musikalsk underholdning.
I anledning af 50-året for dansktoppen, har vi valgt at være nostalgiske.
John Plenov har til lejligheden skrevet en episode, der handler om de
kendte melodier, som levendegøres af vore dygtige revyvenner,
akkompagneret af Ole Peters.
På scenen er Lise Dahlin, Jon Gulholm, Lilli Hauberg, Anna Sofie
Morell, Gerda Møller Petersen, Svend-Erik Pedersen og John Plenov,
klar til at dykke ned i popmusikken, så find minderne frem og vær klar
til at synge med.
Pris kr. 240,- excl. drikkevarer.
Billetter kan købes i receptionen eller på centrets bookingsystem fra
tirsdag den 16. oktober.
Vi håber, rigtig mange møder op - både for at støtte Venneforeningen
(se side 8) til gavn for GrønnegadeCentret - men også for at nyde en
festaften sammen med andre glade gæster.
Anna Sofie Morell
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Sommerferie i 2019
Informationsmøde mandag den 12. november
kl.14.30 (evt. med tilmelding).
Flodkrydstogt på Rhinen, Mosel og Main
8 dage, søndag 9.juni - søndag 16.juni 2019
Højdepunkter på denne tur med Riis Rejser:
 Alle nætter om bord på skibet
 Den flotte helpension om bord på det dejlige MS Rigoletto
 Et fantastisk flodkrydstogt på hele tre floder
 Vin, bindingsværk og gamle borge og slotte
På dette fantastiske flodkrydstogt sejler vi på ikke mindre end 3 af
Tysklands smukkeste, største og mest seværdige floder. Vi starter
togtet i den gamle romerske koloniby Trier ved Mosel og slutter i den
vidunderlige fyrstebispeby Würzburg ved Main floden i Franken.
Undervejs nyder vi vores ophold om bord, og vi arrangerer naturligvis
også lokale udflugter med stort indhold. Undervejs vil du være
ledsaget af dansk rejseleder og chauffør samt ****dansk bus. Vi sejler
med det dejlige skib MS Rigoletto, der er hollandsk ejet og har plads
til ca. 110 gæster om bord. Alle kahytter er udstyret med eget bad,
toilet, aircondition m.m. Undervejs serveres god mad både morgen,
middag og aften, til frokost og aftensmaden om bord indgår en drik
(øl, vand el. vin) og desuden er eftermiddags- og aftenkaffen
inkluderet.
Tag med på et flodkrydstogt og få nye oplevelser og afslapning på
samme tid. Turen sælges efter først til mølle princippet.
Pris: Kr.8.625,- i delt
dobbeltkahyt for
Kat.B
Kat.A + kr. 1.000,pr. person.
Ingen enkeltværelse.
Tilmelding senest mandag den 3. december 2018.
Retningslinjer for ferierejser i GGC-regi, ses på hjemmesiden.
Anette Høyer og Brita Lyng Hansen
18

Højskolesang
er kommet godt fra start i den nye sæson. Der er tæt på fuldt hus - men
der er stadig enkelte pladser.
Der inviteres til sangeftermiddag følgende onsdage: Den 10. oktober,
24. oktober, 7. november, 21. november samt 5. december, hvor vi
har stor juleafslutning. Alle dage er fra kl. 14.00 - 16.00.
Vi glæder os til at se dig/jer.
Henry Christiansen

Danseglade pensionister
Interessen for ældredans har været stor ved starten af den nye sæson.
Vi kunne dog godt bruge lidt flere herrer - der er mange dejlige damer
at danse med!
Vi inviterer til " DANS med BIRKUMs" fredag den 12. oktober
samt fredag den 9. november kl. 14.00 - 17.00.
Pris kr. 135,- inkl. 2 stk. lækkert smørrebrød + kaffe og småkager.
Husk at bestille plads i receptionen eller hos Henry, tlf. 29 63 04 30.
På hjerteligt gensyn.
Henry Christiansen

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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Barndommens Gade
Af Mona S. Petersen
Artikel fra juli 2006
Lokalhistorisk Forening

I den samme butik kom en kunde ind, og hun spurgte: »Hvad skulle
det være«? »To af de sædvanlige«. Så måtte hun spørge sin mand, der
sad i baglokalet: »Der er en, der skal have to af de sædvanlige. Er det
Hof eller Tuborg? »Åh,« svarede Ole, »det er franske artikler.«
Samme sted kom senere Jens Sørensen, som blev kaldt Jens Søren og
som også var marskandiser.
Alf boede i Grønnegade 19. Hans far hed Lars Peter og havde Hillerød
Ligkistemagasin i Slotsgade, som Alf senere overtog. Alf var tvilling,
og hans tvillingebror hed Edmund og var gift med Lilly.
Engang til pinse blev min far overtalt til at sejle ud i robåd på
Slotssøen sammen med Edmund og Lilly. Edmund stillede sig op på
rælingen og fik båden til at vippe så voldsomt, at den kæntrede, og
alle tre faldt i vandet. Min far kunne ikke svømme og troede, at nu var
det slut. De to andre svømmede i land, og da de nåede bredden,
opdagede Edmund, at alle hans pengesedler lå og flød i vandet. Så
mens han sprang ud for at redde pengene, måtte Lilly redde min far.
Og Lilly, der lige havde været hos damefrisøren, var rasende, fordi
hun fik ødelagt sit hår.
I dag er det sjovt at tænke på, at min farfar og Alfs far var venner. Så
blev min far og Alf venner, og min bror Bjarno og Alfs søn Poul blev
kammerater, og min søn Jan og Pouls søn Jacob har også leget
sammen.
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Fritid
Som barn gik jeg til dans hos Hugo Nielsen på Hotel København. Vi
dansede standarddanse, vals, tango og quickstep, og jeg kom hurtig til
at hjælpe til med de små. Jeg gik også til gymnastik i mange år. Jeg
begyndte i UGF, da jeg var 11år, og samtidig startede jeg med at spille
håndbold.
Hillerøds første damefodboldhold 1969.
l. rk. fra venstre: Jane Mortensen, mig selv, Tove Østergaard,
Irene Rasmussen, Annelise Jørgensen, Ulla Thomsen.
2. rk.: Rita Ølsted, Connie, Lise Andersen, Lone Jensen og Inger.

I starten havde vi skørt på til kampene. Dem syede min far, fordi han
var skrædder. Jeg kom hurtigt på dameholdet, for dengang var der
hverken junior-eller ynglingehold, så man røg direkte ind på
dameholdet. Så gik jeg direkte fra gymnastik til håndboldtræning. Jeg
holdt så op med at gå til dans, for jeg kunne ikke nå det hele. Til
gengæld begyndte jeg at træne de små piger i håndbold.
Senere var jeg med til at starte damefodbold i Hillerød. Det var i
efteråret 1969, og jeg spillede indtil 1976, hvor jeg fik ødelagt mit
knæ. Jeg stod også for alt vasketøjet til fodbolden. Hver lørdag
formiddag fra kl. 8-12 pakkede jeg sammen med Peter Jørgensen fra
herreholdet tøj til alle spillerholdene. Der var 100 kg om ugen. Lige
pludselig stod jeg også for alt håndboldtøjet. Det havde jeg
derhjemme og skulle pakke det til alle kampene.
I mellemtiden blev jeg gift og fik to sønner, og jeg trænede stadig
piger i håndbold og har været med mange forskellige steder til stævner
og kampe, både med pigerne og med det hold, jeg selv spillede på.
Siden 1967 har jeg lavet scrapbog om førsteholdet i herrefodbold. Jeg
sender brev til den by, hvor Hillerød spiller, og får så tilsendt deres
avisomtale. Til næste år er der gået 40 år. Da Peter Bendtsen, som var
håndboldformand dengang, hørte om min scrapbog, spurgte han, om
ikke jeg ville lave en om både første dame- og herrehåndboldhold. Så
det gør jeg også, og jeg har nu gjort det i 10 år.
Mona S. Petersen
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Danseklubben
afholder generalforsamling den 1. oktober kl. 18.30. Efterfølgende
danser vi til kl. 21.00.
Dansebestyrelsen

Zumba
er startet. Kom og vær med torsdage kl. 17.00 - 18.00.
Du kan få en gratis prøvetime - man bliver i rigtigt godt humør.
Annett Toyberg

Tovholder
søges til vores Quigong-hold. Instruktør haves - tidspunkt skal findes.
Henvendelse til centerleder Anette Høyer, tlf. 7232 6821.
Grete Bjerager

Har du lyst til at være en del af frivilligheden i
vores center?
Receptionen søger vagt tirsdag kl. 12.00 - 15.00 samt
fredag kl. 12.00 -16.00.
Tovholder søges til motionshold onsdag kl. 14.00 - 15.00.
Tovholder søges til Yoga aftenhold, evt. torsdage fra kl. 17.15,
instruktør haves.
Kontakt mig gerne på tlf. 7232 6821.
Anette Høyer
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Bestyrelse:
Formand Poul Christiansen

Mobil: 21 63 40 06
aliceogpoul@privat.dk
Kommende møder i bestyrelsen er torsdag den 4. oktober og
torsdag den 1. november.
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
Indlæg til hjemmesiden modtages løbende, jo før jo bedre.
Indlæg til bladet for november skal være redaktionen i hænde
senest tirsdag den 23. oktober.
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.
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
Bogklubben
Bridge
Cykelgruppen
Découpage
Danseglade Pensionister
Film
Folkedans
Husorkester
Håndarbejde
Jazzband
L’hombre
Motionshold
Nødhjælpsstrikkerne
Patchwork
Qigong
Redaktionen
Seniordans
Slægtsforskning
Stolegymnastik
Syklub/cafe
Tværfaglig seniorklub
Whist
Yoga

Billard
Bordtennis
Cafeen
Cykelværksted
Danseklubben
Festlige Arrangementer
Foredrag
Gospelkor
Højskolesang
It cafe
Kreativ klub
Mandetræf
Musikcafe
Nørklerne
Petanque
Receptionen
Rengøring
Skak
Snedkerværksted
Styrk livet
Tegning - maling
Videoklub
Zumba

Yderligere oplysninger (dage og klokkeslæt) oplyses i receptionen,
på infoskærmen samt på hjemmesiden gronnegadecentret.dk
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