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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 henvendelse i receptionen. Nye medlemmer 

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 - 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. 

Nu kan vi se, at I bruger dankortet mere her i GrønnegadeCentret. Det 

er rigtig godt, fordi det fremmer ekspeditionen. En anden bonus er også, 

at der ikke skal tælles så mange penge op, som vi skal i banken med. Så 

tak fordi I flittigt bruger vores dankort i cafe ”Det glade hjørne”. Flere 

af jer har sikkert også opdaget, at vores vinduer på toiletterne nu er til 

at åbne elektronisk. Ud over sol udenfor i april måned, har revyen igen 

bragt solen ind i GrønnegadeCentret. Jeg er stolt over, at vi har en revy 

hvert år. Tak til alle frivillige i revyen, til scenefolk, til cafeen og 

receptionen, fordi det kan lade sig gøre. Bestyrelsen har haft besøg fra 

Skovgaarden i Værløse og Teglværksparken i Korsør. Begge centre er 

aktivitetscentre for seniorer, som var interesseret i at vide mere om, 

hvad vi kan i vores center. Bestyrelsen og ansatte skal på besøg i Korsør 

til september. På den måde kan vi udveksle erfaringer og tiltag. Tak for 

besøget af 2. semester psykomotoriske praktikanter, som vil skrive lidt 

om deres besøg i bladet. I juni rejser GrønnegadeCentret for første gang 

på flodkrydstogt på Mosel – Rhinen - Main. Juni byder også på Sankt 

Hans aften fyldt med sang, hygge, heks og bål. Der sker meget i 

GrønnegadeCentret. Hovedrengøringen i juli måned er derfor også en 

nødvendighed for at kunne blive ved med at prale af vores rene center. 

Så skriv dig på listen i receptionen, det er 3 hyggelige dage i 

fællesskabets ånd. Tak til alle jer ildsjæle, som får det hele til at køre på 

skinner. Jeg glæder mig til jeres velfortjente tovholderfest her i maj og 

til jeres ligeså velfortjente frivilligfest lørdag den 24. august.  

God maj måned. . 

Anette Høyer 
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” Det glade hjørne”  
TAK til alle jer frivillige, der igen i år stillede jeres 

tid og kræfter til rådighed, for at få revyen til at spille 

på alle måder hele vejen igennem. På forhånd var vi 

spændte på, om det mon kunne lade sig gøre op til 

påske. Men jo, jo I var på pletten og gjorde det igen.  

Kunne du også tænke dig at være med på holdet af frivillige 

medarbejdere i cafeen? 

Sådan som det ser ud nu, vil der efter sommerferien blive et par ledige 

vagter.  

Du er velkommen til at få en snak om, der måske bliver nogle opgaver, 

der vil kunne passe for dig.  

Yvonne Skovgaard-Holm 

Spiseklubben 
 

Fredag den 3. maj kl. 12.00  
 

Vi serverer:  

Gammeldags stegt kylling med persille, 

kartofler, brun sovs og rabarberkompot, til den 

favorable pris kr.50,-. 

Billetter kan købes i receptionen. Der er max. 36 

billetter.  

 

Ole Hansen, Grete Bjerager og Lone Nielsen 

 

Fællesspisning 

Fredag den 24. maj kl. 17.30 
 

Vi serverer stegt flæsk m/persillesauce ad libitum i cafeen.  

Du kan købe billet til fællesspisningen i receptionen. 

Pris kr. 75,- incl. 1 øl/vand eller 1 glas vin.  

Der er 50 billetter i salg. 
  

Alle ønskes en dejlig maj med masser af solskin og lysegrønne 

bøgeblade. 

Yvonne Skovgaard-Holm 
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Nyt fra bestyrelsen 
 

Den 1. juli 2019 vil der ske en ændring i 

bestyrelsens sammensætning. 
 

Denne ændring sker som følge af, at formand 

Poul Christiansen, efter et familieråd, har be-

sluttet at flytte fra Hillerød kommune pr. 

ovennævnte dato. 
 

Flytningen er afstedkommet af en væsentlig 

ændring i den familie- og helbredsmæssige 

situation, hvorfor et valg af anden boligform - 

som i større omfang tager hensyn til bevæge-

apparat mv. - er blevet nødvendig. 

En mulighed for ny bolig er fundet centralt i 

Køge i form af en lejlighed i gadeplan med egen parkering. 
 

For centerbestyrelsen betyder det, at en ny formand skal udpeges, 

ligesom posten som næstformand - som siden generalforsamlingen er 

blevet stillet i bero - ved samme lejlighed endeligt skal besættes. 
 

Valg af formand og næstformand vil søges afklaret på bestyrelses-

mødet   den 2. maj 2019 og vil forventeligt snarest derefter blive med-

delt centrets medlemmer i form af opslag på hjemmeside og i 

centerbladets juniudgave. 
 

Ved samme lejlighed foreslås en foreløbig opsplitning af kom-

missorium for økonomi og fonds, hvilket hidtil har været formandens 

ansvar. Dette vil betyde, at det formelle ansvar for brugerforeningens 

økonomi - samt overvågning af centrets økonomi i samråd med 

centerlederen, vil påhvile formand og næstformand i foreningen. 
 

Fondsområdet vil fremover blive varetaget af kassereren, som fortsat 

er ansvarlig for brugerforeningens regnskabsførelse. 

 

Poul Christiansen 

Formand for centerbestyrelsen 
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Fredagsbar i maj/juni måned 
 

Her er stedet, hvor man møder nye som gamle venner - enten i cafeen 

eller i vores dejlige have. 

Kendis den 3. maj vil være Anette Høyers chef fra kommunen, Chr. 

Blaase, som vil stå i baren og besvare dine spørgsmål. 

10.  maj: Vi mødes til hyggeligt samvær og bestiller evt. lidt lækkert 

med hjem. Husk bestilling senest 3 dage før. 

17. maj: centret er lukket. 

24. maj: kl. 17.30: Stegt flæsk og persillesovs - husk at købe billet i 

receptionen. 

31. maj: centret er lukket. 

7. juni: Vi inviterer til ”musik og stemning”, evt. i haven.  

Den professionelle bartender Henrik vil igen stå i baren og serverer 

spændende drinks. 

14. og 21. juni: alm. hygge. 

28. juni: Sidste gang i denne sæson. Vi griller pølser i haven.  

Pris kr. 75.00 inkl. 1 øl/vin. Billetter købes i receptionen. 

Arrangementsudvalget 

 

Tak til alle der har doneret glas til vores 

fredagsbar.  

Nu har vi nok glas til mange glade fredage. 

          June Karlsen 

 

 

Hovedrengøring i fællesskabets tegn 
Kom og vær med i uge 28: tirsdag den 9., onsdag den 10. og torsdag 

den 11. juli. 
 

Nu hvor lærken er kommet, og det saftige grønne forår står for døren, 

skal vi igen til at planlægge hovedrengøringen.  

Uden mad og drikke duer helten ikke, så derfor byder vi på kaffe og 

frokost. Vi mødes kl. 9.30 og starter med kaffe. 

Har du lyst og tid?  Så tilmeld dig på listen i receptionen. 

June Karlsen 
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Jubilæumsbrunch/fødselsdagsbrunch 
grundlovsdag onsdag den 5. juni kl.10.30. 
 

GrønnegadeCentrets Venner fylder 10 år den 9. juni. I den anledning 

afholder vennerne en ekstraordinær stor brunch. 

Vi siger velkommen og til lykke med et glas champagne. Dernæst får 

vi en dejlig brunch med de helt traditionelle lækkerier - tilsat et par nye 

spændende retter samt selvfølgelig juice, kaffe og te. Andre drikkevarer 

kan købes i cafeen. Selvfølgelig er der også rigtig fødselsdagslagkage! 
 

Vi får besøg af den unge sangerinde Anna Ritsmar og hendes ukulele. 

Anna Ritsmar skriver dansksprogede simple sange, bestående af gen-

nemtænkt og ærlig poesi, som indeholder sproglige billeder og finurlige 

beskrivelser. Teksterne er et vigtigt element i Annas sange, og noget 

der er lagt mange tanker bag. Anna spiller og skriver sine sange med sit 

band AUFORI, som deltog i Karriere Kanonen 2018, hvor de nåede til 

finalen på Smukfest. AUFORI udgav i 2018 albummet "Runddans”, og 

udgav desuden singlen “Stjernetråde” i marts 2019. Anna blev nr. 2 ved 

det danske melodigrandprix i 2018. 
 

Vi vil også selv synge, og Ole Nisbeth kommer og er forsanger. 
 

Billetter købes i receptionen eller på GrønnegadeCentrets hjemmeside 

fra tirsdag den 7. maj til onsdag den 29. maj. 
 

Billetpris kr.129,25 + kr. 5,75 i gebyr, altså kun kr.135,-. 
 

Vennerne 
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Til alle tovholdere for aktivitetsgrupperne 
 

 

Ferieoplysninger: Kalenderen fortæller, at 

sommeren nærmer sig. 

Centret og centerredaktionen vil gerne 

have oplysninger om ferieplanerne for 

jeres aktiviteter (slut- samt startdatoer). 

Oplysningerne bedes snarest sendt til centerredaktion@outlook.dk  - og 

til adm.gruppen i receptionen. 

Centerredaktionen 
 

Origami - papirfoldning 
 

Hvis du som medlem af GrønnegadeCentret har lyst til at prøve 

origami, arrangerer vi workshop i lokale Nellike på første sal: 
 

Mandag 6. maj kl. 9.00-11.30 Sommerfugle 

Mandag 13. maj kl. 9.00-11.30 Fugle 

Mandag 20. maj kl. 9.00-11.30 Blomster 

Mandag 27. maj kl. 9.00-11.30 Frit 
 

Medbring selv: 

Papir (alt papir kan bruges - men ikke alt er lige 

godt) samt lineal (gerne vinkellineal) - saks 

(gerne mellemstor) - blyant, nål og tråd. 

Papirskærer kan lånes. 
 

Deltagelse er gratis (medlemskab af GC kræ-

ves). 

Hanne Munkholm 

 

Nyt netværks/wi-fi i centret 
 

OBS: Vi har fået ny netværks/wi-fi adresse i centret. Din mobil og 

computer mv. søger automatisk efter et tilgængeligt netværk, men den 

gamle netværksadresse ”hillpublic” kan altså ikke længere benyttes. I 

stedet vil man kunne bruge den nye adresse: HK-GUEST. Hos de fleste 

brugere vil dette ske automatisk. 

Redaktionen 

 

mailto:centerredaktion@outlook.dk
https://www.colourbox.dk/vektor/futuristisk-sticker-grafik-vektor-4218916
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Billard 
På vores generalforsamling den 12. april blev der uddelt pokaler til 

vinderne af den store STARK-turnering: 

 

A-rækken:          Ole Baldur 

B-rækken:          Flemming Lyksborg 

C-rækken:          Herluf Jørgensen 

Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gospelkoret Old Stars 
mandag den 27. maj kl. 11.30-12.15. 
 

Vi afslutter forårssæson med en lille koncert i GrønnegadeCentret  

Korleder: Nina Luna 

Pianist: Anders Mortensen 

Fri adgang. Alle er velkomne 

Knud Casper 
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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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Maj 

Uge Dato Dag Aktivitet Tid Side 

18 3. Fredag Spiseklub 12.00-14.00 4 

19 

8. Onsdag Husorkester 11.00-12.00  

  Fernisering 13.00  

  Højskolesang 14.00-16.00  

  Velkomstmøde 14.30-15.00  
11. Lørdag Tovholderfest   

20 15. Onsdag Husorkester 11.00-12.00  

 20. Mandag Mindfulness 09.00-10.00 17 

 22. Onsdag  Højskolesang  14.00-16.00  

21 

23. Torsdag Jazz 11.00-12.00  
24. Fredag Fællesspisning 17.30 4 

26. Søndag Banko 13.30-16.00  
 27. Mandag Gospelkor 11.30-12.15 9 

22 
28. Tirsdag Info/motion 13.30-14.30  
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GrønnegadeCentrets lukkedage: 
 

Fredag den 17. maj: St. Bededag. 
 

Torsdag den 30. maj og fredag den 31. maj: Kristi Himmelfartsdage.  
 

Onsdag den 5. juni: Grundlovsdag - Vennerne har brunch. 
 

Mandag den 10. juni: 2. pinsedag. 
 

Hele juli måned: 1. juli til 31. juli er der hovedrengøring i uge 28, 

tirsdag, onsdag og torsdag 
 

Derudover lukker centret i juni og august kl. 16.00 mandag til torsdag 

og fredag kl. 15.00.  

Anette Høyer 
 

 
 

Suk fra redaktionen 
 

Bladredaktionen har desværre store 

problemer med at få tekst sat ind i 

word-dokumenter, når vi modtager 

filer i andre programmer som f.eks. 

PDF eller POWER POINT. 

Så derfor: Vil I ikke fremover sende 

materialerne i word-format. 

 

Redaktionen 

 

 

 

 

 

Vi takker for forståelsen. 

 

https://www.colourbox.dk/billede/computer-laas-beskyttelse-billede-9708227
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Ferieafholdelse  
 

GrønnegadeCentret er lukket i hele juli måned. 

Datoerne for hvornår de forskellige aktiviteter 

holder ferie, slutter og starter. 

 

IT-cafe    slut april - 2. oktober 

Slægtsforskning    

Bordtennis    

Zumba    16. maj - 5. september 

Seniordans    

Folkedans   pause - 3. september 

Torsdagsjazz   23. maj 

Husorkestret   15.maj - starter i september 

Højskolesang   22.maj - 14. august 

Torsdagsbanko     

Søndagsbanko   26.maj - 

Gospelkor   27.maj -  

Musikcafe    

Syklub     

De danseglade pensionister 12.april - 13. september 

Decoupage   07. maj - 3. september 

Engelskhold   10.april - 

Kreativ klub   16. maj - 5.september 

Bogklubben   7. maj -  10. september 

Fredagsbar   28. juni - 9. august 

Danseklubben   22. marts - start i september 

                             

 

 

 

 

 

 

Til tovholdere for aktiviteter 

Ønsker I at komme med på ferieplanen, så skriv til os!  
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Kære GrønnegadeCentrets Venner 
Jeg har nu udsendt brev/mail om kontingentbetaling. 
 

Har du ikke fået brev eller mail, kan det skyldes, at jeg ikke har den 

rigtige adresse eller mail. Det kan være, du er flyttet - eller har fået ny 

mailadresse. Giv gerne din nye adresse i receptionen eller send en mail 

til mig: annasofie.morell@privat.dk. 

 

GrønnegadeCentrets Venner 

Sct. Hans aften 
 

Søndag den 23. juni kl. 18.00 
 

Kom og vær med til en hyggelig aften. 
 

Programmet er som vanligt: Spisning, kåring af årets heks, fællessang 

efter højskolesangbogen og hygge. 
 

Årets heks 2018 blev Else Hansen, som vil give stafetten videre. Vi 

tænder et lille bål i vores grill. Båltalen bliver holdt af Anette Høyer, og 

Jytte Nymark har kreeret heksen. 
 

Du medbringer kødet, så klarer vi grillen. Salatbaren koster kr. 40,- og 

betales ved tilmelding. Drikkevarer, kaffe og kage købes til cafepriser. 
 

Tilmelding i receptionen starter tirsdag den 4. juni. Deltagelse kræver 

medlemskab. 

Anette Høyer 

 

mailto:annasofie.morell@privat.dk
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Sejlture på Slotssøen 
Fredage den 9. og 16 august 
 

Oplev en sommeraften på Slotssøen med højt humør og visesang, 

efterfulgt af en lækker middag på en af byens restauranter. Der bliver 2 

arrangementer, hvor Marianne Nørgaard eller Jens-Jørgen Larsen 

trakterer harmonikaen under 

sejlturen. Der bliver rig mulighed 

for at synge med på vore dejlige 

viser, og drikkevarer kan købes 

ombord. Vi starter ved 

landgangsbroen på torvet kl. 

17.30. Efter sejlturen går vi 

samlet til vores restaurant, hvor 

en lækker middag er forudbestilt. Her hygger vi os sammen et par timer. 

Samlet pris for hele arrangementet er kr. 270.-pr. person. 

Billetsalg fra onsdag den 12. juni  i GrønnegadeCentrets reception. 

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. 

https://www.instantstreetview.com/@55.93002,12.302402,4.13h,7.65p,0z
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Tilbud om stavgang 
 

Måske er der nogen, som 

kunne tænke sig at blive 

introduceret til stavgang eller 

få repeteret teknikken. 
 

I den sammenhæng tilbyder 

jeg mig gerne.  
 

Kontakt mig på tlf. 2156 0014 

eller på kdalgaard@pc.dk  
 

Der er mulighed for at leje et 

par stave i Grønnegadecentret for kr.20,- pr. gang. 

Kirsten Dalgaard 

 

 

 

 

mailto:kdalgaard@pc.dk
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Prøv bevægelse med Mindfulness & 

kropsbevidsthed! 
 

Mandag den 20. maj kl. 9.00 - 10.00 
 

Kom og bevæg dig sammen med os - og lær noget nyt. 

Du bliver guidet i at mærke indefter, og vi laver både stille øvelser, og 

øvelser med tempo og sjov. 
 

Vi arbejder både individuelt, i par og i gruppe. Vi slutter af med en 

afspænding. 
 

Alle er velkomne! Om du er vant til at bevæge dig eller ej, bliver 

øvelserne tilpasset dig og din krop. 
 

Skriv dig på listen i receptionen.  

 

Kom iført tøj du kan bevæge dig frit i, samt gymnastiksko - eller bare 

tæer.  
 

Vi glæder os til at se dig! 
 

 Praktikanterne Linnea & Bénédicte 
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Månedens kunster i april og maj 
 

”Vulkansk energi på lærred…” 
 

- sådan beskriver kunstskribent Kirsten-Marie 

Hedeland sine malerier… 
 

Man kan blive ved med at gå på opdagelse i et godt 

billede, sådan håber jeg også, at mine malerier 

bliver. En køber beskrev mine værker som værende 

”fulde af både poesi og power”… Det tog jeg også 

glad imod oplevet!  
 

 

Om malerierne:  

Mine malerier skal tale til sanserne, og fantasien og må gerne være 

flertydig.  

Malerierne er både fortællinger om mennesket, naturen og 

menneskets natur…  

Jeg er inspireret og fascineret af den rå, smukke og sommetider 

ustyrlige natur i os og udenfor. Derudover sætter mine mange rejser 

til Toscana også præg på mine billeder - ikke mindst i farvevalget og 

de sommetider rå og rustikke strukturer.  

Onsdag den 8. maj kl. 13.00 holdes en forsinket fernisering, hvor I 

kan møde kunstneren.  

 

Månedens kunster i juni, august og september 
 

Udstilling af Pia Ingemann, jeg er før-

tidspensionist, og jeg har været lang tid om at 

forlige mig med min nye tilværelse. 
 

Der vil være nærmere beskrivelse af Pia I. i 

junibladet.  

 

Der er fernisering Tirsdag den 4. juni kl. 13.00.  

Vibeke Hansen 
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Bestyrelse: 
 

Formand Poul Christiansen Mobil: 21 63 40 06 

    aliceogpoul@privat.dk 

De næste møder i bestyrelsen er torsdage den 2.maj og 6. juni. 

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 juni skal være redaktionen i hænde 

senest tirsdag den 21. maj. 

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. 

 

23. årgang     Nummer 11 
 

mailto:aliceogpoul@privat.dk
mailto:jr@naerrevision.dk
http://www.gronnegadecentret.dk/
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Udsnit af faste aktiviteter 
 

Banko    Billard 

Bogklubben   Bordtennis 

Bridge    Cafeen 

Cykelgruppen   Cykelværksted 

Danseglade Pensionister  Danseklubben 

Découpage   Festlige Arrangementer 

Film     

Fredagsbar   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  

Tegning / maling   Tværfaglig seniorklub 

Videoklub   Whist     

    Zumba 
 

 

 

 

 

 

 

Yderligere oplysninger (dage og klokkeslæt) oplyses i receptionen, 

på infoskærmen samt på hjemmesiden gronnegadecentret.dk 


