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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 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.

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

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

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.
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Nyt fra centerlederen
Kære alle.
Aprilsnar - den 1. april. Vi kan ikke stole på nogen som helst, og alt,
hvad folk siger til os, er en potentiel løgn. For det er dagen, hvor det er
tilladt, at bilde andre hvad som helst ind. Traditionen stammer helt
tilbage fra 1600-årenes Tyskland. Vi får folk til at tro på en løgn og
råber derefter aprilsnar. Traditionen bredte sig i 1900-tallet til medierne,
der begyndte at narre læserne. Kan I huske: Berlingske Tidende har
engang bildt deres læsere ind, at Netto ville åbne en afdeling i
Rundetårn i København - og centerredaktionen skrev om en parkeringskælder under centret. Det er en sjov tradition - og sjovest, når vi kan
overraske eller blive overrasket.
April måned er også den måned, hvor vi har Centerrevy. Jeg glæder mig
til at få en hyggelig aften, hvor mange har gjort sig umage for, at det
kan lykkedes. Tak til et super revyhold og tak til alle jer frivillige for
dejlig mad og servicering.
Vi har haft besøg af 2 centre: Skovgården fra Værløse og Teglværksparken i Korsør. Bestyrelsen og ansatte vil i efteråret besøge
Teglværksparken i Korsør. På den måde kan vi udveksle erfaringer.
24 års fødselsdag - og sikke en fest med lagkage, kaffe og en lille en.
For lidt over 100 medlemmer blev vi traditionen tro fejret med sange,
taler og ”Four more green Jacks” underholdt hele salen med stående
klapsalver. Fredagsbaren fortsætter helt, til vi lukker for sommeren den
28. juni - opstart igen fredag den 9. august. Mange aktiviteter har
forlænget sæsonen før og efter juli måned. Tak fordi I vil være med til
at aktivere og styrke fællesskabet endnu længere i centret. Vi har 2
psykomotoriske terapistuderende, Linnea og Bénédicte, som der står
mere om andetsteds i bladet. I uge 15 kommer der 8 praktikanter mere,
som er på 2. semester. Velkommen til jer alle.
Jeg ønsker alle en solrig april måned.
Anette Høyer
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Påskefrokost
Tirsdag den 5. april kl. 12.00-14.00
Traditionen tro vil vi igen i år holde
påskefrokost i ”Det glade hjørne”. Kom og
få en hyggelig eftermiddag med fællesskab,
musik og dejlig mad. Der vil være salg af
vand, vin, øl og snaps til cafepriser.
Pris: Kr. 125,-. max. 50 pladser.
Cafeen

”Det glade hjørne”
Tapas
Du kan bestille tapas i cafeen til at tage med hjem den 2. og 3. fredag i
måneden efter fredagsbar.
1 portion tapas koster kr. 50,- som betales ved bestilling i cafeen. Du
kan vælge mellem nedenstående to varianter.
Kød tapas:
Kyllingespyd, serranoskinke, pate,
broccolisouffle, ost, brød
Fiske tapas:
Røget forel, chilimarinerede rejer,
fiskefrikadelle, broccolisouffle, ost, brød
Frist for bestilling er 3 dage før – altså senest tirsdagen før den fredag,
du ønsker at afhente din tapasbox.

Fællesspisning
Fredag den 26. april kl. 17.30
Vi serverer Stegt flæsk m/ persillesauce ad libitum i cafeen.
Pris: Kr.75,- incl.1øl/vand eller1glas vin. Billetter købes i receptionen.
Der er 50 billetter.
Yvonne Skovgaard-Holm

Fredagsbar
Hvor man møder nye som gamle venner.
Den 05. april: Fhv. chefkriminalinspektør Hans Jørgen Bonnichsen
vil ”stå” i baren og besvare dine spørgsmål. Arrangementsudvalget
4

Kom og spil KROLF
Igen i år vil vi prøve at oprette et krolf hold, så kom og
få nogle sjove timer.
Krolf er halvt krocket, halvt golf. Krolf er en ny idræt,
hvor alle kan være med. Sporten giver både motion og
hyggeligt samvær.
Kan du lide sociale stunder på græsplænen og motion i et roligt tempo?
Så er krolf noget for dig.
Krolf er en blanding af krocket og golf. Udstyret er næsten, som du
kender det fra krocket med en kraftig kølle og en stor kugle. Spillereglerne er stort set ligesom i golf. Det handler om at få kuglen i hul på
færrest mulige slag. Banen er langt mindre, end i golf. Du kan sagtens
spille krolf på græsplænen derhjemme. Sværhedsgraden bestemmer du
selv. Du kan for eksempel gøre banen mere udfordrende ved at placere
forhindringer undervejs.
Vi starter op tirsdag den 23. april kl. 13.00-15.00.
Ole Hansen

Jubilæums – brunch
Grundlovsdag den 5. juni
I anledning af GrønnegadeCentrets
Venner 10 års jubilæum.
Så sæt allerede nu x i kalenderen til
denne festlige dag.
Yderligere oplysninger vil blive
beskrevet i centerbladets majnummer.

Hovedrengøring i fællesskabes tegn
Nu hvor lærken er kommet og det saftige grønne forår står for døren,
skal vi igen til at planlægge hovedrengøringen.
Kom og vær med i uge 28, tirsdag den 9. onsdag den 10. og torsdag den
11. juli.
Uden mad og drikke duer helten ikke, derfor byder vi på kaffe og
frokost. Vi mødes kl. 09.30 og starter med kaffe.
Har du lyst og tid? - så kan du tilmelde dig på listen i receptionen.
Forårsknus
June Karlsen
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Vi er klar til foråret …
Nu må foråret godt melde sin ankomst igen - sådan rigtigt. Vi har godt
nok ikke haft længerevarende vintervejr med ubehageligt føre, men vi
troede, at foråret kom midt i februar med tocifrede varmegrader - som
jo er normalt i april og maj.
Vi blev imidlertid hurtigt mindet om, at forårsvejret er ubestemmeligt.
Det har regnet stort set hele marts måned og det har givet oversvømmelser flere steder. Ærlig talt, så kan vi ikke glæde os over, at rekorden
for regnmængder er slået med mange millimeter.
Marts har dog alligevel været rar ved vores forårsbebudere: Vintergæk,
erantis og krokus, som hvert år ufortrødent og forventningsfuldt vælder
frem.
Påsken med alle de rare traditioner kommer sent i år - vi glæder os. Lad
det blive et bevis på, at ”kong vinter” nu trods alt endelig overgiver sig,
og at vi kan glæde os over et lunt forår.
Derfor skal vi sammen gå foråret i møde og nyde, at dagene længes og
at bladknopper snart bliver til smukt grønt løv, når skoven inden længe
igen tager sit fine tøj på.
Ja, en herlig tid venter os - det er jeg sikker på - og det må ligesom sidste
år gerne blive ved sådan 6-7 måneder fra nu af, ikke?
Poul Christiansen, formand
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Centerrevyen 2019
den 14., 15. og 16. april
I skrivende stund arbejdes der på højtryk i revyforeningen for at få de
mange sketches og sange klar til tiden. Revyen vises i dagene før påske.
Spilletidspunkter og billetpriser:
Søndag den 14. april kl. 12.30 (premiere)
Let anretning, lille karaffel vin + kaffe/kage i pausen: kr. 160,-.
(Spisning starter kl.13.00, og revyen forventes at starte ca. kl. 13.30).
Mandag den 15. april kl. 18.00
Revybuffet + kaffe/kage i pausen: kr. 235,-.
(Spisning starter kl. 18.30, og revyen forventes at starte ca. kl. 20.00).
Tirsdag den 16. april kl. 18.00
Revybuffet + kaffe/kage i pausen: kr. 235,-.
(Spisning starter kl. 18.30, og revyen forventes at starte ca. kl. 20.00).
Drikkevarer kan alle 3 dage købes i cafeen.
Billetter kan købes via revyens hjemmeside: www.centerrevy.dk eller
i centrets reception (mulighed for at betale med kort). Billetter sælges
til og med mandag den 8. april. NB: Vi gør opmærksom på, at
billetudsteder pålægger et gebyr på kr. 5,75 pr. billet.
Lilli Hauberg
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Foredrag
"CIA og FBI - om spioner og spionjægere"!
Torsdag den 11. april kl. 10.00 - 12.00
ved tidl. Chefkriminalinspektør Hans Jørgen Bonnichsen.
Spionage har aldrig befundet sig godt i dagslysets skær, og opfattelsen
er, at den er mere præget af bøger og filmskildringer end af realiteterne.
Spionage beskrives ofte som det næstældste erhverv i verden. Oldtidens
hære og politiske systemer anvendte spionage til at foregribe fjendens
næste træk. Hans Jørgen Bonnichsen vil som tidligere spionjæger åbne
dørene til dette spændende og specielle univers. Bonnichsen er tidligere
chefkriminalinspektør i PET. Han er gradueret fra FBI National
Academy og er modtager af en hædersplatte fra CIA med tak for
dedikeret tjeneste. Han har i flere år undervist på Folkeuniversitetet i
national sikkerhed og efterretningsvæsen.
Et spændende foredrag, hvor man vil konstatere, at virkeligheden er
langt fra populærkulturens ”skæg og blå briller”.
Pris for foredrag samt kaffe/the og kage: kr. 40,-.
GrønnegadeCentrets Oplysningsudvalg

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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Psykomotoriske praktikanter
Hej! Vi hedder Linnea og Bénédicte og
vi er studerende i praktik her hos jer
mandag, tirsdag og onsdag til og med
uge 22.
Vi læser til psykomotoriske terapeuter,
som tidligere hed afspændingspædagoger. Som del af vores praktik vil vi
gerne invitere jer til psykomotorisk
undervisning og behandling, som vi skal øve os i. Så hold øje med vores
opslag! Der vil I få mere at vide om, hvad vi tilbyder. Vi glæder os til
at møde jer og lære jer at kende!
Psykomotorisk behandling består typisk af tre dele: samtale, manuel
behandling og instruktion i øvelser. Behandlingen er et samarbejde
mellem terapeut og klient. Psykomotoriske terapeuter behandler både
fysisk og psykisk relaterede problematikker, f.eks.: smerter, hovedpine/migræne, stress, sorg, søvnbesvær, angst, depression og andet.
Psykomotorisk undervisning er bevægelse af kroppen af varierende
grad, tilpasset deltagerne. Det kan være f.eks. led opvarmning, balancetræning, fysisk træning, awareness, mindfulness, afspænding og
kropsbevidsthed. Undervisningen kan indeholde elementer af leg eller
dans og der kan være øvelser i grupper, par, eller individuelt.
Linnea og Bénédicte

Sæsonafslutning
Fredag den 12. april kl. 12.00 - 17.00.
De Danseglade Pensionister, inviterer til sæsonafslutning:
kl. 12.00 velkomstdrik, frokost, kl. 13.30, dansen starter. Kaffe og lagkage. Kl. 17.00 tak for i dag.
Billetter skal købes, af hensyn til frokost, i receptionen eller hos Henry
29 63 04 30 eller hos Thyge 51 51 18 08 senest 3 dage før.
Vi glæder os til at se jer, til nogle hyggelige timer sammen.
Tag en ven/veninde med.
Pris incl. lækkert smørrebrød - kaffe og lagkage m.m. kr. 175,Ny sæson starter fredag den 13. september kl. 14.00 - 17.00.
Henry Christiansen
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Nyt country band i gang
Et par ”yngre” pensionister, Carl Aage Bastian og Hans Henriksen er i
gang med at samle medlemmer til et country band. Carl Aage spiller
guitar og Hans spiller el-bas.
Centerredaktionen har mødt Hans Henriksen for at høre lidt mere om
planerne:
Hvad er jeres tanker med det nye band?
Lige nu er vi jo kun Carl Age og mig, så det er begrænset hvad vi kaster
os ud i, men planerne fejler ikke noget. Vi tænker os et traditionelt
countryband, med guitar, bas, violin, banjo, harmonika eller et klaver.
Har I erfaringer fra andre bands?
Både Carl Aage og jeg har spillet i rock og country bands.
Hvilken musik tænker I at I vil kaste jer over?
Lige nu spiller vi musik som er kendt med kunstnere som Kenny
Rogers, Alison Krauss, Dwigth Yokaham, men også Patsy Cline ville
være interessant. Det kræver dog helst en kvindelig forsanger.
Nu kan hverken Carl Age eller jeg synge, så vi mangler jo helt klart
nogle flere interesserede.
Bliver det et country rock band?
Jeg har vist nok spillet i mit sidste rock band. Så tanken er at det skal
holdes på et næsten akustisk niveau. Vi vil gerne have noget percussion,
men vi forestiller os ikke, at vi skal have en trommeslager med i bandet
Carl Aage og jeg kan begge synge rent, men er ikke de store performere,
så en mandlig eller kvindelig forsanger ville være fantastisk, så vi kan
levere ægte country sang harmonier.
Hvornår tænker I, at der kan blive plads til jer i centret.
Lige nu tegner der sig en mulighed torsdag eftermiddag.
Har I anden tilknytning til centret?
Ja både Carl Aage og jeg bidrager til Centerrevyen. Jeg som fotograf
og tekstforfatter og Carl Aage som lysmand. Der ud over er Carl Aage
aktiv i centerredaktionen og jeg er med i videoklubben.
Hvis du er interesseret i at være med, så henvend dig til Carl Aage på
redaktionen (mandag og onsdag kl. 9.00-12.00) eller tlf. 30 49 05 84
eller tlf. 40 41 86 22 og lad os snakke om det.
Carl Aage Bastian
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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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April
Uge Dato
02.
14
05.
09.
10.
15
11.
12.
14.
15.
16 16.
17.
25.
17 26.
28.
29.
18
30.

Dag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Søndag
Mandag
Tirsdag

Aktivitet
IT-Cafe
Påskefrokost
IT-Cafe, Nem-ID
Velkomstmøde
Foredrag
Billard generalforsamling
Revy
Revy
Revy
Revy tværfaglig
Jazz åben øve
Fællesspisning
Banko
Dansens dag
Åbent hus intro motion

Tid
Side
13.00-15.00 18
12.00-14.00
4
13.00-15.00 18
14.00–15.00
10.00-12.00
8
10.00
13
7
7
7
7
11.00-12.00
17.30
4
14.00-16.30
14.00-20.00 14
13.30-14.30

Centret har påskelukket fra lørdag den 13. april – mandag den 22. april.
OBS! Den 14.,15.,16. og 17. april åben til revyen.

Vi tager forbehold for evt. trykfejl.
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GrønnegadeCentrets Billardklub
Der afholdes ordinær generalforsamling
Fredag den 12. april kl. 10.00 i Clematis
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Formandens beretning
3.
Amtsturneringen v/Kaj Hansen
4.
Interne turneringer v/Ole Baldur
5.
Klubbens regnskab v/kassereren
6.
Indkomne forslag
7.
Kontingent
8.
Valg til bestyrelsen
- Niels Madsen villig til genvalg
- Kaj Hansen villig til genvalg
- Ole Baldur Christiansenvillig til genvalg
9.
Eventuelt
Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Der serveres kaffe og ostemad + 1 øl/vand pr. medlem.
Niels Madsen
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Dansens Dag i GrønnegadeCentret
Mandag den 29. april kl. 14.00 - 20.00
Er du til dans med eller uden partner - så kom og
prøv de forskellige danse. Det er sjovt, og så er det
helt gratis.
Der kræves ingen tilmelding - og du må også gerne
bare kikke på og nyde dansens glæde! Drikkevarer og lidt spiseligt kan
købes undervejs.
Programmet for dagen omfatter:
Folkedans - Lancier - Linedance - Zumba Renæssance dans - Seniordans samt
Moderne dans (standard- & latindanse).
Alle er velkomne - så kom og få nogle sjove timer sammen med os!

Arrangør: GrønnegadeCentrets Sundhedsudvalg
i samarbejde med Hillerød Kommune
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Nyt fra nødhjælpsstrikkerne
Hvad sker der med alt det dejlige garn, som vi får fra jer medlemmer.
Jah, kig på vedlagte foto, så ser du resultatet.
Vi har lige pakket 424 stk. strikkevarer: Tæpper,
trøjer, huer, vanter, sokker og andre lune ting.
Alle de dejlige varme varer bliver videresendt til
Rumænien, hvor det via danske medarbejdere, bliver
fordelt til børnehjemsbørn i alderen 0-16 år.
Vi fortsætter med at strikke mere, da behovet er stort.
Derfor tusind tak for jeres gavmildhed og vi modtager meget gerne
mere garn, hvis du har noget liggende. Alt garn kan bruges.
Du er også velkommen til at besøge os i Nellike om mandagen, hvor vi
strikker og hygger os mellem kl.12.00 -15.00.
Nødhjælpsstrikkerne

Syklub har været på inspirationstur
Fredag den 1. marts drog 10 medlemmer fra Syklub til København, i
høj sol og godt humør, for at få inspiration til årets kollektion.
Vi besøgte mange af stofbutikkerne i indre by men også
Vintagebutikker, som er genbrug af tøj, tasker og andet fra 50er og 60er
– dette gav os alle mange tilbageblik og historier fra den tid.
Hos Hvidberg Stoffer & Skrædderi fra
1780 finder vi alt i lækre klassiske stoffer,
og der blev købt ind til en frakke under
kyndig vejledning. Butikken fungerer
stadig med gamle principper – her
indpakning.
Ikke langt derfra ligger
butikken Handler, som
har alt hvad man kan
tænke sig af knapper, bånd, elastikker og blonder. Her
kan man bruge rigtig lang tid.
Efter 6 timer med indkøb – frokost i Torvehallerne – pause på Sørens
Værtshus går turen nu mod Hovedbanen. Men vi skal også lige besøge
Stoff & Stil på Vesterbrogade for de sidste indkøb. Alle satte pris på, at
der var siddepladser i S-toget.
Ulla Wiberg
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Højskolesang udvider sæsonen
Højskolesang i GrønnegadeCentret har tidligere holdt sommerpause i
perioden maj til september. Men vi er blevet enige om, at vi har meget
svært ved at undvære det hyggelige samvær og den vitamin indsprøjtning til humøret, det giver at sidde og synge sammen i to timer hver
anden onsdag. Det må der gøres noget ved, så vi har besluttet at udvide
sæsonen: Så i maj synger vi også onsdag den 8. og onsdag den 22. maj.
Og så starter vi op allerede igen i august, nemlig onsdag den 14. august
og synger året ud.
Anne Pedersen & Co

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 fra mandag den
8. april.
Max 36 billetter.
Ole Hansen, Grete Bjerager og Lone Nielsen
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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.
Mandag 13. maj kl.
Mandag 20. maj kl.
Mandag 27. maj kl.

9.00-11.30
9.00-11.30
9.00-11.30
9.00-11.30

Sommerfugle
Fugle
Blomster
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.
Hanne Munkholm
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IT-Cafe
Vi er kommet godt i gang med forårssæsonen. Sidste chance for hjælp
i IT-cafeen inden sommerferien er
tirsdag den 2. april kl. 13.00
Send mig gerne en mail senest dagen før
med en beskrivelse af dit problem, så vi er
forberedt. Mail til (tom@doellner.com).
Endvidere har vi en kursusdag
Tirsdag den 9. april kl. 13.00:
Excel v/Tom, Sanne og Kate og
kl. 14.00: Snyd og svindel v/Tom.
Vi gør opmærksom på, at vi på kursusdagen IKKE kan behandle
medlemmernes akutte IT-problemer.
Tilmelding til ovenstående aktiviteter skal ske senest den 1. april senest
kl. 14.00 i receptionen.
Tom Døllner

Nyt netværks/wi-fi i centret
OBS: Vi får ny netværks/wi-fi adresse her i centret. Hvad betyder det?
Din mobil og computer osv. søger automatisk efter tilgængeligt netværk
og vil så ikke længere kunne bruge den gamle netværksadresse
hillpublic. I stedet vil den vise den nye adresse: HK-GUEST. Hos de
fleste brugere vil dette ske automatisk.
Redaktionen

Tovholderfest
Alle tovholdere har fået indbydelse til tovholderfest, der afholdes
lørdag den 11. maj. Bestyrelsen og jeg glæder os til en festlig dag jeres lønningsdag. Skulle du mod forventning ikke have modtaget
indbydelsen, kan du henvende dig i receptionen.
Annette Høyer
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Bestyrelse:
Formand Poul Christiansen

Mobil: 21 63 40 06
aliceogpoul@privat.dk
Næste møder i bestyrelsen er torsdag den 4. april og den 2. maj.
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 maj skal være redaktionen i hænde
senest tirsdag den 23. april.
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.

23. årgang

Nummer 10
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Udsnit af faste aktiviteter
Banko
Bogklubben
Bridge
Cykelgruppen
Danseglade Pensionister
Découpage
Film
Fredagsbar
Husorkester
Håndarbejde
Jazzband
L’hombre
Motionshold
Nødhjælpsstrikkerne
Patchwork
Pigeklubben
Receptionen
Rengøring
Seniordans
Slægtsforskning
Stolegymnastik
Tegning / maling
Videoklub
Yoga

Billard
Bordtennis
Cafeen
Cykelværksted
Danseklubben
Festlige Arrangementer
Foredrag
Gospelkor
Højskolesang
IT-cafe
Kreativ klub
Mandetræf
Musikcafe
Nørklerne
Petanque
Qigong
Redaktionen
Revy
Skak
Snedkerværksted
Syklub/cafe
Tværfaglig seniorklub
Whist
Zumba

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