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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. 
 

Det pibler op af jorden, og foråret 

er på vej. Jeg har holdt vinterferie i 

uge 7 og glædet mig over det milde 

vejr, solskin og mine erantis og 

vintergæk. Jeg har spist den første 

grillmad ude på terrassen og har 

haft tid til at være mormor for mine 

tre børnebørn. At være mormor og 

Bedste er så dejligt livsbekræftende 

og til august skal jeg være Bedste 

til nummer tre dreng. 

Ligesom jeg nyder ferie, nyder jeg også at komme tilbage i centret og 

mærke den kultur, fællesskab og stemning vi har. Det er værd at værne 

om, ligesom Birgit Stofberg – ære være hendes minde - og Bente Most 

før mig, har gjort i samarbejde med alle jer frivillige, ansatte og 

bestyrelsen. 

Velkommen til en ny bestyrelse. Jeg glæder mig til et godt, konstruktivt 

og spændende samarbejde. 

Nu er vi nået til marts, og det er tid til at alle I tovholdere sørger for, at 

I får booket lokaler til jeres aktivitet - allervigtigst er det, hvornår I ikke 

er her før og efter ferier. Bestyrelsen og jeg glæder os til at se jer til 

tovholdermødet tirsdag den 5. marts kl. 10.00. 
 

 

Anette Høyer 
 

 

 

GrønnegadeCentret fylder 

24 år 
Det fejrer vi traditionen tro med kaffe og 

lagkage for alle medlemmer, 

fredag den 15. marts kl. 10.00. 

Anette Høyer 
 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8g5Tgs8zgAhXvzaYKHeorDpcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.danskeblomster.dk/erantis.html&psig=AOvVaw2pgUknNwfbvX0Sl0papOa3&ust=1550823867945768
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://storebagedyst.dk/wp-content/uploads/2015/09/Baileykage.jpg&imgrefurl=http://storebagedyst.dk/category/kage-til-kaffen/&docid=X0yii4hEMhJGkM&tbnid=x05sK43hyoTtAM:&vet=12ahUKEwjgkLTWtMzgAhXnsYsKHZp0CyI4ZBAzKBcwF3oECAEQGA..i&w=539&h=370&bih=907&biw=1280&q=kaffe og lagkage&ved=2ahUKEwjgkLTWtMzgAhXnsYsKHZp0CyI4ZBAzKBcwF3oECAEQGA&iact=mrc&uact=8
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Det glade hjørne 
Vi byder velkommen til Margit Stenbøl, som er ny frivillig og er 

startet på holdet mandag formiddag, hvor hun smører smørrebrød.  

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, Saranoskinke, 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 tapas box. 
 

Stegt flæsk m/persillesauce 

Du kan købe billet til fællesspisning så længe der er billetter tilbage. 

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

Du kan købe billet i receptionen til næste gang, der er fællesspisning. 

Hver billet koster kr. 75,- og inkluderer 1 øl/vand eller 1 glas vin.  

Der er 50 pladser til hver gang. 

Yvonne Skovgaard-Holm 

 

Fredagsbar 
Ca. 100 glade medlemmer mødte op til centrets nyeste aktivitet. 

Fhv. minister Nick Hækkerup var kendis på præmieredagen, hvor han i 

baren beredvilligt besvarede spørgsmål. 

Den gode stemning lover godt for ”Fredagsbaren”, der vil blive 

gennemført hver fredag kl. 16.00 – 17.00. 

Vi ser frem til at rigtig mange fremover vil benytte vore tilbud, måske 

efter jeres indkøbstur eller andre aktiviteter. 

Benyt chancen til at møde gamle som nye venner.  

Arrangementsudvalget 
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Formanden er lettet og forårsglad 
 

-fordi vi så flot fik afviklet generalforsamlingen i 

brugerforeningen den 22. februar i god ro og orden. 

Og det vel at mærke med et iflg. vedtægten korrekt og 

værdigt forløb og god debat, takket være deltagende 

medlemmers tagen medansvar for centrets fremtid.  
 

Vi oplevede igen et smukt eksempel på demokratisk valg af medlemmer 

til bestyrelsen, for vi benytter os ikke af den sædvanlige ”klappen i 

hænderne”, når kandidater bringes i forslag.  
 

En ny bestyrelse er hermed indsat – nye ansigter skal afløse tidligere 

kontrafejer på ”familiebilledet”. På det første bestyrelsesmøde den 7. 

marts finder vi atter arbejdstøjet frem, når udvalgsopgaver fordeles og 

igangværende opgaver overdrages og atter sættes i fokus.  
 

Jeg er sikker på, at det hold, som medlemmerne valgte den 22.februar, 

bliver et stærkt hold. Alle er klar til et positivt samarbejde og vil 

befordre positive energier i fællesskab. Vi har allerede ønsket hinanden 

god arbejdslyst. 
 

Lad os sammen – medlemmer, frivillige, tovholdere, medarbejdere, 

venner af ”huset” - skubbe vinteren til side, trække og foråret frem. 

Februar har jo allerede vist sig med rare temperaturer og flere dage med 

sol. Vi kan glæde os over, at dagene længes og at vintergæk og erantis 

for længst har bebudet forårets komme. 

Poul Christiansen 
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Ditte og Louise 
 

 
 

 

I filmen begynder succesen for det ellers populære makkerpar at falme. 

Louise er på vej i overgangsalderen og har accepteret tingenes tilstand ved 

at forberede sig på et småborgerligt liv med mand og barn.  

Ditte er ikke klar til at kaste håndklædet i ringen, så da hun ser et opslag 

for en mandlig hovedrolle i en vikingefilm, klæder hun sig ud som mand, 

går til audition og scorer det eftertragtede job, hvorefter overraskende 

succes venter i horisonten. 

Den danske komedie 'Ditte & Louise' tager fat i kønsdebatten og det 

højaktuelle #MeToo, der bl.a. handler om kvinders vilkår i filmbranchen. 

Filmens omdrejningspunkt er forholdet mellem veninderne, der kommer 

på en hård prøve, da Ditte, forklædt som mand, oplever masser af succes, 

men glemmer Louise i processen. 

Efter filmen er der mulighed for at hygge sig i Caféen og tale med hinanden 

om filmen og om, hvad den sætter i gang af tanker. 

Pris for film, kaffe/te med kage kr. 40,-. Billetter købes ved indgangen. 

Oplysningsudvalget 

  Lørdag den 9. marts 
                  kl. 14.00 
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Styrk Livet 
"BEVÆG DIG FOR LIVET" 

Tirsdag den 12. marts kl. 10.00 - 12.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillerød Kommune modtog 2018 hæder som den bedste idrætskommune i Nordsjælland 

Fitness og gymnastik, senioridræt med forskellige boldspil m.m. - 

støttet af kommuneindsats - skal bidrage til visionen om at gøre 

danskerne endnu mere aktive. 

Danmarks to største idrætsorganisationer DGI og Danmarks Idræts-

forbund (DIF) har udbygget samarbejdet med den fælles vision 

"Bevæg dig for livet", med støtte af Nordea-fonden og TrygFonden.                                                                                                                                           

Omkring idræt for seniorerne, er målet i fire udvalgte pilotkommuner, 

at få en vækst på 15% i foreningerne i aldersgruppen 60+. 

Samtidig er visionen, at Danmark skal være den mest idrætsaktive 

nation i verden: I 2025 skal 50% af danskerne være aktive i en 

idrætsforening, og 75% skal være fysisk aktive. 
 

 

Kom og hør om " Bevæg dig for livet" med oplæg fra bl.a. DGI, 

Ålholm Idræts Forening og GrønnegadeCentrets Sundhedsudvalg.  

Der er gratis adgang. 

GrønnegadeCentrets Sundhedsudvalg 

i samarbejde med Hillerød Kommune.                                                            
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Cykelværkstedet 
 

Foråret er på vej, og vi skal snart have vores 

cykler frem. Fra torsdag den 7. marts vil jeg 

være på værkstedet hver torsdag formiddag 

fra kl. 9.45 - 12.00.  
 

Formålet med værkstedet er at hjælpe 

GrønnegadeCentrets medlemmer med 

spørgsmål og mindre reparationer. 
 

Du kan komme forbi eller ringe til mig på 

tlf.: 61 78 83 05 eller skrive på e-mail: hanshollensted@gmail.com.  
 

Det er gratis at benytte cykelværkstedet. I kan vælge selv at have 

eventuelle reservedele med, eller at jeg skal indkøbe dem. 
 

For at benytte værkstedet skal du være medlem af GrønnegadeCentret. 

På gensyn 

Hans Hollensted 

 

 

Cykelgruppen 
 

”Så ta'r vi cyklerne frem” lyder en 

glad forårssang. Hvis nu det flotte 

og lune vejr holder, mener vi, der 

er basis for at komme op på 

cyklen, og ud og nyde det 

spirende forår. 
 

Derfor foreslår vi, at vi tirsdag 

den 12. marts kl. 10.00 mødes til 

en lille - eller større - tur, alt efter 

hvad der er lyst til. 
 

Skulle meteorologerne imidlertid få ret i deres dystre udmeldinger om 

koldt og vådt vejr - så venter vi bare, til vejret er godt. På gensyn. 
 

Ejner Nielsen og Hans Hollensted 
 

                                                          

mailto:hanshollensted@gmail.com
https://pixabay.com/da/cykel-store-ting-stor-for%C3%A6ldede-1296407/
https://www.colourbox.dk/billede/en-gruppe-mountainbikeryttere-i-skoven-billede-28648018


9 

 

 

 
 

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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Marts 
 

 

 

Uge Dato Dag Aktivitet Tid Side 

10 05. Tirsdag IT-Cafe 13.00-15.00 13 

 09. Lørdag Film 14.00 6 

11 

 

11. Mandag Gen.forsamling Old Stars 14.15 14 

12. Tirsdag Styrk livet 10.00-12.00 7 

  IT-Cafe, Nem-ID 13.00-15.00 13 

13. Onsdag Velkomstmøde 14.00–15.00  

14. Torsdag Foredrag Nick Hækkerup 10.00-12.00 12 

15. Fredag Centrets fødselsdag 10.00-12.00 3 

16. Lørdag  Modeopvisning 14.00–16.00 13 

12 22. Fredag Danseklubben afslutning   

13 

28. Torsdag Åben Øver – jazz 11.00-12.00  

29. Fredag Gen.fors. GC’s Venner 11.00 14 

  Fernisering 13.00 12 

  Fællespisning 17.30  

31. Søndag Banko 14.00-16.30  
 

 

 

 

 
 

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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Nyt fra redaktionen 
 

Vi forsøger hele tiden at tilpasse centerbladet til de input, love og regler, 

som vi løbende skal have med på det redaktionelle plan. Dette betyder, 

at vi er nødt til at bede om hjælp og forståelse fra vores læsere i forhold 

til bladets fremtidige udformning. 
 

Kalenderen: 

Fremover vil vi i det aktuelle månedsblad kun bringe ”flydende” 

arrangementer i kalenderen (= hvis der er tale om et månedligt 

arrangement eller noget helt specielt, som f.eks. revyen, der kun 

afvikles få dage efter hinanden). 

2 gange om året vil vi bringe en udvidet kalender for alle løbende 

aktiviteter. 
 

Indlæg til bladet: 

Som alle andre organisationer er vi underlagt den nye persondatalov. 

Dette betyder, at tilsendte billeder ikke vil blive benyttet, med mindre 

billedet følges af en skriftlig tilladelse til brug. 

Vi beder endvidere om, at alle indlæg underskrives med såvel for- som 

efternavn. 

Redaktionen 
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Foredrag  

Torsdag den 14. marts kl. 10.00 - 12.00                                          

Sandheden kort - ”Christiansborg fra A til Å” 

Nick Hækkerups foredrag tager udgangspunkt i 

den bog, han har skrevet om det politiske liv på 

Christiansborg sammen med sine folketings-

kollegaer, Jacob Elleman-Jensen (Venstre) og 

Henrik Dahl (Liberal Alliance). 
 

”Christiansborg fra A til Å” er undertitlen på bogen, hvor folketings-

politikerne i stikordsopslag fra afstemninger til åbningsredegørelse 

tager læseren med ind i det, der med en slidt floskel kaldes ”det politiske 

maskinrum”. 

 

Hvordan ser en typisk dag ud for en folketingspolitiker? Det spørgsmål 

bliver man en del klogere på efter at have læst ”Sandheden kort”, hvor 

de tre politikere fra hvert deres parti beretter om, hvad der sker bag 

Christiansborgs tykke mure. I bogen får læseren indsigt i de konkrete 

handlinger under dronningerunder, ved udvalgsmøder, i fol-

ketingsdebatter og meget mere. Det er morsomt, kynisk og faktisk 

ganske oplysende. 

 

Der er lagt op til et både informativt, spændende og underholdende 

foredrag, og der bliver også mulighed for at stille spørgsmål. 

Pris: kr. 40,- for foredrag samt kaffe og kage. 

Betaling ved indgangen i receptionen.  

GrønnegadeCentrets Oplysningsudvalg 
 

 
  

Månedens kunstner 
I april og maj udstiller Charlotte Bjørlig billeder i akryl. Ved 

ferniseringen fredag den 29. marts kl. 13.00 er centret vært med et 

glas. 

Vibeke Hansen 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj83siBkb7gAhXHlYsKHd6DBmEQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D2ahUKEwj83siBkb7gAhXHlYsKHd6DBmEQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps://da.wikipedia.org/wiki/Nick_H%C3%A6kkerup%26psig%3DAOvVaw0g82xFcAEiWIs1ptXEwom-%26ust%3D1550333641259375&psig=AOvVaw0g82xFcAEiWIs1ptXEwom-&ust=1550333641259375
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Modeopvisning  
 

Lørdag den 16. marts kl. 14.00 - 16.00  
 

Modeforretningen ” Ilse Lykke” - kendt for smart design til voksne 

piger, kvalitet og moderate priser - vil stå for leverancen af forårets 

nyheder af spændende design. 

Det lækre tøj vil traditionen tro blive fremvist 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 og i pausen 

serveres hvidvin og kransekage.                                                                                                                                                                                                                

Nummererede billetter kan købes i receptionen eller ved selvbooking 

på centrets billetsystem. 

Billetpris kr. 75,- alt inklusive.  

Arrangementsudvalget 

IT-Cafe 
 

Så starter vi på et nyt år. Vi mødes den første tirsdag i måneden: 

 

Den 5. marts samt den 2. april 

begge 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: 
 

Den 12. marts: Nem ID, Netbank og 

lignende som man bruger Nem ID 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 

mailto:tm@doellner.com
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Generalforsamlinger  

 

Gospelkoret ”Old Stars” 

 
Mandag den 11. marts kl. 14.15 

i Anemone. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Bestyrelsen stiller forslag om justering af vedtægterne, hvilket betyder 

at mindst 2/3 af de stemmeberettigede skal møde op for at vedtagelse 

kan finde sted. Bestyrelsens forslag er offentliggjort på korets intranet, 

iGroups. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Knud Casper 

 

 

 

”GrønnegadeCentrets Venner” 
 

Fredag den 29. marts kl. 11.00  
 

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 
 

Forslag fra medlemmerne, der ønskes 

behandlet på generalforsamlingen, skal 

indsendes til bestyrelsen 2 uger før 

generalforsamlingen. 

Jørgen Raymond   
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Centerrevyen 2019 
 

den 14., 15. og 16. april 
 

Centerrevyen er gået i øvelokalerne igen. Nogen tænker det er tidligt - 

men nej: 

Revyen er flyttet frem til før påske,  

den 14.,15.og 16.april. 

 

Igen i år er Christina Kühnel instruktør, og vi 

har fået 4 nye aktører med på revyholdet. 
 

I kan se revyen 3 dage.  
 

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. 

 

Billetsalg fra onsdag den 20. marts til og med mandag den 8. april. 
 

Man kan købe billetter via vores hjemmeside: www.centerrevyen.dk. 

Så kan man sidde derhjemme og vælge dato/plads, betale og printe 

billetter.  

Man kan også møde op i centrets reception og købe billet (mulighed for 

at betale med kort). Vi gør opmærksom på, at al elektronisk betaling 

pålægges et gebyr på ca. kr. 5,75 pr. billet. 

Lilli Hauberg 
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Centerrevyen 
 

Søger scenemedarbejdere 

 

Centerrevyen søger en ny frivillig scenemedarbejder til at indgå i et 

friskt og engageret team af aktører, instruktør, lys-, lyd- og scene-

medarbejdere m.v. til gennemførelse af den årligt tilbagevendende 

Centerrevy. 

 

Vi søger en frivillig til at deltage i følgende funktioner: 

 

 Deltage i team for opsætning af scene samt nedtagning efter sidste 

forestilling. Tidsforbrug til denne aktivitet er ca. 2 timer hver gang. 

 Være med til at styre logistikken af rekvisitter bag scenen under 

forestillingen. 

 Være med til at skifte rekvisitter på scenen før og efter hvert enkelt 

revynummer så der opnås en glidende overgang mellem de enkelte 

numre. 

 Være med til at takle uforudsete udfordringer under den enkelte 

forestilling. 

 

Centerrevyen løber af stablen i perioden den 14.-17. april, hvilket 

betyder, at scenen skal sættes op den 12. april og nedtages efter 

forestillingen den 17. april. 
 

Kunne du tænke dig at være med som scenemedarbejder, er du 

velkommen at komme og tale med os på snedkerværkstedet i 

GrønnegadeCentret. Vi er på værkstedet hver tirsdag og onsdag 

formiddag. 

 

Du er også velkommen til at kontakte Niels på tlf. 26 27 20 13. 

 

                                                                                           Niels Lang 
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Nekrolog 

Birgit Stofberg er død, kun 72 år gammel. Vi har 

mistet en ildsjæl, et dejligt, livsglad og hjælpsomt 

menneske. 

Efter mange års ansættelse som leder i 

GrønnegadeCentret blev Birgit frivillig i cafeen, 

som den naturligste ting i verden. Hun har altid 

repræsenteret GrønnegadeCentret på flotteste vis. 

Birgit var en frivillig med ja-hatten på, som 

brændte for fællesskabet, sine medmennesker, og 

GrønnegadeCentret. Hun havde mange bolde i 

luften, var en god organisator og initiativtager.  

I GrønnegadeCentrets Venner, som er en aktiv 

støtteforening, stod hun f.eks. for forberedelserne 

til Mortens aften, kræmmermarked og brunch Grundlovsdag til glæde 

og gavn for alle medlemmer. Alle vennernes arrangementer støtter både 

fællesskabet og centrets økonomi.  

For centret har hun startet Zumbahold og været  frivillig hver tirsdag i 

cafeen, hvor vi altid kunne høre hendes smittende latter. Hun hjalp bl.a. 

med at være tovholder for Revy og tovholderfesten. Alle opgaver blev 

udført med ansvarlighed og med et smil. 

Birgit udstrålede hjertevarme og havde et unikt omsorgsgen for alle. 

Hun mødte sine medmennesker med hjælpsomhed og kærlighed.  

Ved fravær sendte hun kære, trøstende ord med mails til medlemmer i 

GrønnegadeCentret. I cafeen havde hun altid tid til en hyggesnak og et 

kram. Birgit efterlader sig et stort tomrum hos rigtig mange. Hun vil 

blive savnet, husket med respekt og leve videre i vores hjerter. Æret 

være Birgits minde. 

Anette Høyer 
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"CIA og FBI - om spioner og spionjægere"! 

foredrag ved tidl. Chefkriminalinspektør Hans Jørgen Bonnichsen. 

Torsdag den 11. april kl. 10.00 - 12.00 
 

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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Bestyrelse: 
 

Formand Poul Christiansen Mobil: 21 63 40 06 

    aliceogpoul@privat.dk 

Næste møde i bestyrelsen er torsdag den 7. marts 
 

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 april skal være redaktionen i hænde  

senest tirsdag den 19. marts. 

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 9 
 

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/cafe  

Tegning / maling   Tværfaglig seniorklub 

Videoklub   Whist     

Yoga    Zumba 
 

 

 

 

 

 

 

Yderligere oplysninger (dage og klokkeslæt) oplyses i receptionen, 

på infoskærmen samt på hjemmesiden gronnegadecentret.dk 


