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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 samt 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,-. Kontingent(er) opkræves direkte 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 ved henvendelse i receptionen. Nye med-

lemmer vil blive budt velkommen og vist rundt samt få udleveret en pjece. 

 

OBS: For motion betales yderligere kr. 450,- pr. år. 

Billetsalg 
Mandag og tirsdag kl. 10.00 - 15.00 

Onsdag  kl. 10.00 - 15.00 

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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Formanden har ordet 
Så er foråret så småt på vej, hvilket jeg er sikker på, at rigtig mange går 

og glæder sig over. 

 I GrønnegadeCentret er der nu tale om nærmest en højtid, hvor alle 

aktiviteter og hold er i fuld sving.  

Der tilmeldes til årets rejser, højskoleophold og selvfølgelig til de 

mange spændende aktiviteter i forbindelse med 25 års jubilæet.  

Meget tyder således på, at de aktiviteter der tilbydes i centret falder i 

medlemmernes smag - og heldigvis for det! 

GC’s trivsel står og falder med glade medlemmer. Det er altafgørende 

for centrets virke, at det nødvendige antal medlemmer bakker op. Vi 

skal til stadighed sørge for, at det er attraktivt at være medlem af centret. 

Det er simpelthen fundamentet for et sundt og aktivt center. At være 

medlem af centret skal være noget, man stiler efter og glæder sig til, når 

man nærmer sig de 60+ og bor i Hillerød. 

Ved at værne om medlemskabet gør vi det attraktivt. 

At vi så indimellem også åbner dørene for ikke-medlemmer, skal vi 

også kunne håndtere. Den bedste måde at vise huset frem på er ved at 

lukke dørene op, så alle kan opleve de mangfoldige muligheder, der 

tilbydes - og ikke mindst den særlige Grønnegadestemning. 

At være medlem af GC skal sikre smil, venskaber og masser af ople-

velser. 

Erik Ingerslev 
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Nye medlemskort 
Husk at hente nye medlemskort i receptionen. Som noget nyt er der ikke 

adresse på medlemskortet, men der er fødselsdato og år. 

Anette Høyer 

Jubilæumsugen 
Der er lukket for alle aktiviteter på selve jubilæumsdagen tirsdag den 

17. marts.  

For øvrige arrangementer i ugen op til jubilæet - fra onsdag den 11. til 

mandag den 16. marts - er ændringer oplyst separat (det drejer sig kun 

om lokalerne A+B+C).  

Jubilæumsudvalget 

Cykelværkstedet 
Jeg starter cykelværkstedet op igen den 5. marts. Herefter er der åbent 

hver torsdag kl. 10.00 - 12.00.  

Kom ind på værkstedet og aftal nærmere. Så taler vi om, hvilke reserve-

dele der evt. skal bruges. 

Bjørk Larsen 

Forårsmodeopvisning 
Lørdag den 18. april kl. 14.00 - 16.00 
 

Modeforretningen ”Ilse Lykke”, der er 

kendt for smart design til voksne piger, 

kvalitet og moderate priser, vil vise for-

årets nyheder. Det lækre tøj vil traditionen 

tro blive fremvist af centrets egne frivil-

lige.Marianne Nørgaard sidder ved flyglet, 

og 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 fra torsdag den 19. marts - enten i 

receptionen eller ved selvbooking på centrets billetsystem. 

Billetprisen er kun kr. 80,- alt inklusive.         Arrangementsudvalget 
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Nyt fra centerleder  
 

Så kom marts måned sammen med 

foråret. Foråret er dejligt - dagene 

bliver længere, og alt spirer 

omkring os, ligesom vores 25 års 

jubilæum skal fejres. 

Vi solgte næsten 318 billetter til 

festen på Rådhuset på samme dag. 

Det var der ingen af os, der havde forudset. Har du været så heldig at få 

en billet til festen, så har bestyrelsen fået doneret en bus med 50 pladser 

af Michael Nielsen, Halsnæs bus. Bussen kører fra GrønnegadeCentret 

kl. 16.30 til Rådhuset. Der er få billetter tilbage, som hentes i 

receptionen. 

Vi har stadig billetter til arrangementer før jubilæumsdagen. Center-

revyen er godt i gang med at øve og jeg nyder at høre musik og sang 

inde fra lokalet, hvor det er tydeligt, at aktørerne sprudler. De spiller i 

begyndelsen af april, og billetsalget er godt i gang. Jeg glæder mig, som 

hvert år, til at se resultatet. 

Som en stor tak til alle jer tovholdere og frivillige, bliver der hvert år 

holdt en tovholderfest, som i år er lørdag den 16. maj. Ligeledes 

afholdes en frivilligfest, som er lørdag den 22. august. 

Traditioner er gode, og nogle gange må de ændres - så i stedet for 

påskefrokost vil vi fremadrettet have en hyggelig pinsefrokost. Til alle 

disse arrangementer skal der bruges et godt lydanlæg, så det er blevet 

opgraderet og fornyet  i uge 7. Al begyndelse er svær, men jeg håber, 

vi sammen får det til at lykkes, så I bliver fortrolige med anlægget. 

Nyd foråret og mærk kraften, der får det hele til at blomstre op igen. 
 

Frivillige søges 

- Kunne du tænke dig at være frivillig og skrive referat til vores 

møder - der er 4-5 møder om året? 

- Kunne du tænke dig at være en del af Repair Cafeen og har lyst 

til at sy? 

Er det noget for dig, kan du henvende dig til receptionen. 

Anette Høyer 

https://www.colourbox.com/image/foraarsblomster-paa-jord-image-9787114
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Centerrevyen  
 

Har du lyst til et par hyggelige timer sammen 

med glade aktører, kan du allerede nu sikre 

dig en billet til årets Centerrevy. Billetsalg 

sker i receptionen eller via vores hjemmeside: 

www.centerrevy.dk. Alle billetkøb er inkl. 

billetgebyr. Salget slutter mandag den 30. marts. 

Spilletidspunkter og billetpriser:   

Søndag den 5. april kl. 13.30 (premiere) 

Let anretning, lille karaffel vin + kaffe/kage i pausen: Kr. 170,-.  

(Spisning starter kl. 13.30, og revyen forventes at starte ca. kl. 14.15). 

Mandag den 6. april kl. 13.30 
Frokostbuffet + kaffe/kage i pausen: Kr. 210,-.  

(Spisning starter kl. 13.30, og revyen forventes at starte ca. kl. 14.30). 

Tirsdag den 7. april kl. 13.30  
Frokostbuffet + kaffe/kage i pausen: Kr. 210,-.  

(Spisning starter kl. 13.30, og revyen forventes at starte ca. kl. 14.30).  

Drikkevarer kan købes i cafeen. 

Lilli Hauberg 
 

 

 
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 

http://www.centerrevy.dk/
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Nyt fra cafeen  
 

Det Glade Hjørne i jubilæumsugen 
 

Udbuddet i cafeen vil være anderledes end det plejer i hele jubilæums-

ugen. 

Tirsdag den 17. marts er der IKKE 

noget salg i cafeen.  Jubilæet fejres med 

gratis lagkage, øl/vand og pølser til alle. 

Se nærmere i jubilæumsavisen. 

Nedenstående gælder fra onsdag den 11. 

marts til og med mandag den 16. marts.  

Du kan købe følgende i cafeen: 
 

Stegt fiskefilet m/brød og remoulade kr. 25,-. 

Sandwichbolle m/hønsesalat kr. 25,-. 

Ostemad kr.14,-. 

Jubilæumskage kr.12,-. 

Drikkevarer kan købes som normalt. 
 

Smørrebrød til alle dage kan - efter aftale med Yvonne - bestilles forud 

og senest onsdag den 4.marts. 
 

Det Glade Hjørne ønsker alle i GrønnegadeCentret en festlig jubi-

læumsuge! 

Yvonne Skovgaard-Holm 
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Marts 2020 
 

Dato Dag Aktivitet Tid Side 

3. Tirsdag IT-Cafe 13.00 - 15.00 16 

11. Onsdag Velkomstmøde 14.00 - 15.00  

Jubilæumsuge: yderligere info samt priser se avis 

11. Onsdag Husorkester / 

folkedansere 

10.00 - 11.30  

  Højskolesang 14.00 - 14.42  

12. Torsdag Jazzbrunch 10.00 - 12.00  

  Banko 13.30 - 16.00  

13. Fredag Jubilæumsbar 15 00 – 17.00  

16. Mandag Gospel  12.00 - 13.00  

  Frokost 13.30 -  

17. Tirsdag 25 års fødselsdag:                                                                                                                    

  Musik Marianne 

Nørgaard 

09.30  
 

  Velkomst Anette Høyer 10.00  

  Kaffe, lagkage, en enkel 10.15  

  Jubilæumssang 10.30   

  Tale, fællessang  

Erik Ingerslev 

10.45 -   

  Frokost 12.00 – 14.00  

  Jubilæumsfest rådhuset 16.30 – 24.00  

20.  Fredagsbar 16.00 - 17.00  

  Danseklub afslutning 18.30  

23. Mandag Gospel generalforsamling 14.30  12 

26. Torsdag Jazz 11.00 - 12.00  

27. Fredag Venner generalforsamling 11.00 -  12 

  Fredagsbar stegt flæsk 16.00 - 17.00  

31. Tirsdag Åben hus intro motion 13.30 – 14.30  

 

https://www.colourbox.com/image/flag-denmark-image-1763468
https://www.colourbox.com/image/fresh-spring-flowers-spring-background-spring-background-image-30806298
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Centerredaktionen 
 

Hvordan gør vi redaktionens folk i stand til at udsende et godt 

månedsblad til tiden? 
 

Redaktionen ønsker sig: 

1. at få indlæg i god tid inden deadline 

2. at tovholder og arrangementsgruppen på forhånd aftaler, hvem 

der laver et indlæg om arrangementet, så redaktionen ikke skal 

forholde sig til, hvilket indlæg der skal bringes 

3. at datoer og ugedage på arrangementer er tjekket en ekstra 

gang, så der ikke skabes unødig forvirring 
 

Redaktionen lover til gengæld: 

1. at sætte indlægget pænt op på siden 

2. at rette mindst muligt i indlæggene 
 

På hjemmesiden lægges indlæg fortsat ind, efterhånden som redak-

tionen modtager dem. 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktionen søger 
 

frivillig hjælper til at skrive centerbladet. Du skal have kendskab til PC 

og Word-programmet. Bladet udkommer 11 x årligt, vi bruger hver 

gang 2 – 3 (halve dage). 

Lønnen er kaffe og ostemad. Da jobbet er frivilligt respekteres ferie 

m.m. 

Har du lyst til at arbejde sammen i en gruppe på 5 – 6 personer, så er du 

velkommen til at tage en snak med os. 

Redaktionen 

https://www.colourbox.dk/billede/rod-skrivebord-vaerelse-billede-8383341
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Spiseklub 
Fredag den 3. april kl. 12.00 

Forloren hare med kartofler, vildtsauce og 

tyttebær. 

Billetter kan købes fra onsdag den 18. marts 

til kr. 50,-.  Det er først til mølle princippet. 
 

            Lone Nielsen 
 

Er du den heldige vinder  

af en af de flotte præmier i centrets jubilæumslotteri…? 

… kan du stadig nå at afhente din gevinst.    

Gevinsten kan afhentes ved henvendelse i receptionen indtil fredag den 

3. april  mellem kl. 10.00-14.00. Husk at medbringe dit lod. 

Ikke afhentede gevinster tilfalder GrønnegadeCentret.  

Centerbestyrelsen 

Cykelgruppen 
 

Så blev det marts måned, forårsmåned og efter en lang våd og grøn 

vinter er det tid til at tage cyklerne frem, så vi kan komme ud og nyde 

foråret. Vi i starter tirsdag 24. marts, kl. 10.00, lige efter centrets 

jubilæumsuge. Vi mødes som sædvanlig og taler om hvor turen skal 

gå hen.   

                                                                                      Ejner Nielsen 
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Bendt Pedersen 
Interview ved Else Flydal 
 

Alle kender Bendt! Sådan er det blevet når han 

næsten dagligt kommer i centret og har været 

med i utallige ting gennem 15 år. Men det er 

ikke alle Bendt husker navnet på, det er vel ikke 

så mærkeligt, når her er 1600 medlemmer! 

Bendt startede i GC efter at være blevet alene 

og efterfølgende havde siddet og kikket ind i 

hækken i et års tid. Der måtte ske noget. 

En lukkevagt om tirsdagen blev den første 

opgave Bendt påtog sig. Gennem årene er det 

blevet til en lang række nye tiltag som Bendt har været med til og taget 

ansvar for. Som medlem af bestyrelsen gennem 12 år havde Bendt 

ansvar for det ydre miljø, som omfattede alt det fysiske udenfor, selve 

huset, samarbejdet med andre organisationer, udendørsaktiviteter, 

parkering osv. Der kom delegationer fra andre lande, som skulle se, 

hvordan man dog lavede sådan noget som et seniorcenter, hvordan man 

dog fik så mange til at arbejde frivilligt. 

Nu er Bendt gået ud af bestyrelsesarbejdet og har trappet ned, så nu er 

han kun frivillig i fredagsbaren en gang om måneden - der hvor der 

serveres stegt flæsk og persillesovs, han har ansvar for vaccinationerne, 

lukkevagt, infomøderne og rundvisningen, den nye sanggruppe Four 

Green Jacks, og nå ja så maler Bendt akvarel, er tovholder for det ene 

male/tegnehold.  

Bendt har boet hele sit liv i Hillerød kommune. Bendts arbejde har 

været som møbelsnedker hos Frits Hansen og senere konservator på 

Nationalmuseet. Ja faktisk fandtes der ingen konservatoruddannelse 

dengang, så Bendt har været med til at etablere uddannelsen og været 

underviser på samme. Jobbet har bragt Bendt langt omkring særligt til 

kirker hvor det historiske inventar skulle restaureres, men også til 

Grønland. På spørgsmålet om der er noget der kunne gøre GC endnu 

bedre end det er i dag, svarer Bendt: Nej, for er der noget man synes der 

mangler, kan man jo bare gå i gang.  

Godt vi har folk som Bendt, så er det nemt at køre et sted med så mange 

frivillige som her. 
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Generalforsamlinger 
 

Gospelkoret Old Stars 

afholder generalforsamling mandag den 23. 

marts kl. 14.30. Dagsorden iflg. ved-

tægterne, som er offentliggjort på korets 

intranet, iGroups. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være for-

manden i hænde senest 14 dage før. 

Knud Casper 
 

GrønnegadeCentrets Venner 

afholder generalforsamling fredag den 27. marts kl. 11.00. Dags-

orden iht. vedtægterne. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes 

til bestyrelsen senest 2 uger før. 

Jørgen Raymond 

 

 

 
 

GARDINER TIL DIG 
s 

”Vi kan opfylde alle dine gardinønsker – ingen opgave 

er for speciel, vi leverer gardiner af HØJ KVALITET 

lige efter dine egne mål.” 

Du får altid GRATIS opmåling og personlig rådgivning 

af vores gardinbus eller af butikkens professionelle 

personale. Vores tilbud er naturligvis uforpligtende. 
 

 
 

SLOTSGADE 15 – 3400 HILLERØD – 48 26 25 22 
Mandag til fredag kl. 09.30-17.30 og lørdag 09.30-

14.00 

www.gardinmontoeren.dk 



13 

 

Rikke Macholm 
Interview ved Else Flydal  
 

Rikke Macholm har siddet i Hillerød Byråd 

for Socialistisk Folkeparti i mere end 25 år. 

Rikke vægter velfærden. Hendes mærke-

sager er et godt børneliv med skole- og 

dagtilbud af høj kvalitet, et godt ældreliv 

med plads til samvær og oplevelser samt et 

varieret udbud af boliger og tilbud om hjælp 

på de ældres egne præmisser. Rikke arbejder 

for bedre normeringer i kommunale tilbud, 

for bedre kår for idrætten og for varierede kulturtilbud til alle aldre. 

Rikke har været formand for Børne- og Familieudvalget i kommunen 

og medlem af Økonomiudvalget. Hun er nu formand for Kultur- og 

Fritidsudvalget - og dermed politisk ansvarlig for GrønnegadeCentret. 

At GC er skiftet fra at være under området Ældre og Sundhed til nu 

Kultur og Fritid er for at signalere, at GC er et kulturtilbud til ældre. 

Rikke er stolt af byens rige kulturliv, som i høj grad skyldes de mange 

frivilliges store engagement og arbejde. Ikke mindst alle i GC. 

Rikke Macholm er glad for at Hillerød kommune har Grønnegade-

Centeret, som Rikke ser som et kulturhus, som sender signaler om 

sundhedsfremme, glæde, liv og aktivitet - et center der ”vil noget” og 

”kan selv”. Det, at centret findes og frister med alle dets tilbud, er i den 

grad sundhedsfremmende, det er Rikke ikke i tvivl om: Det at et 

menneske skal noget, at nogen venter på én, at man byder ind og hjælper 

med det, man nu engang kan, at centeret summer af liv, at der altid er 

smil og kram - det ved vi øger trivsel og fremmer sundhed for os alle.   

Der kommer næppe endnu et ældrecenter i Østbyen, som man arbejdede 

med på et tidspunkt for snart mange år siden. Kommer der nyt i 

kommunen kunne det være i form af et medborgerhus, som kunne 

rumme aktiviteter for flere aldersgrupper; ligesom man gerne vil støtte 

lokale beboerinitiativer i boligområder og i landsbyer. 

Det er svært at komme uden om spørgsmål om økonomi. Antallet af 

ældre stiger og stiger, og GC er for længst blevet for lille til de ting, der 

allerede foregår. 
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GC kunne godt tænke sig bedre faciliteter, både med almindelige 

grupperum - men også bedre plads og bedre bademuligheder for vores 

motionister. Desværre er der ikke økonomi til flere nye anlæg, da 

kommunen bygger ny daginstitution, nyt plejecenter, tandklinik og 

renovering af folkeskoler, for ikke at tale om de store anlægsarbejder 

der er knyttet til byggerier i Hillerød vest og i Faurholm. 

Der er service- og anlægsloft i kommunen, så de store ombygninger 

skal vi kikke meget langt efter, men til gengæld findes der en 

kulturpulje, hvor GC kan ansøge om et beløb til nye tiltag. Især pro-

jekter der fremmer nye netværk og fællesskaber, og hvor der er tale om 

en medfinansiering, vil blive prioriteret. 

For at sikre at politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget kender kom-

munens tilbud, holder kulturudvalget sine møder på skift rundt omkring 

i Hillerøds kultursteder. De har været i GC og kommer meget gerne 

snart igen og holder møde. 

På spørgsmålet om hvad Rikke mener er vigtigt for GC fremover, svarer 

hun, at det vigtigste er at nye medborgere føler sig velkomne, at de føler 

der er plads til dem både fysisk og psykisk, og at der lyttes til deres 

idéer. Måske kunne man indføre en slags aktivitetsvenner for svage 

medborgere, så der var nogen, der tog sig lidt mere af den enkelte nye. 

Man kunne indføre et ”kulturpas”, så nye kunne komme rundt og prøve 

forskellige grupper og aktiviteter, inden de besluttede sig for, hvor man 

ville fortsætte med at deltage.  

Det er vigtigt, at udbuddet af aktiviteter ændres efter behovet, gerne 

aktiviteter hvor man inviterer flere aldersgrupper med, gerne flere 

tilbud i weekender og om aftenen, og meget gerne aktiviteter i 

samarbejde med andre kulturinstanser i Hillerød.  

Men det særlige ved at være et kulturcenter, der som GC bygger på de 

mange aktive frivillige er, at det er medlemmerne selv der af-gør, hvilke 

aktiviteter der ønskes gennemført. Afslutningsvis siger Rikke Macholm 

tak til alle for at sikre, at GC er et helt unikt sted, som vi med rette er 

stolte af at have i vores kommune! 
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Bestyrelse 
 

Formand Erik Ingerslev  Mobil: 23 37 45 76 

    Ingerslev_hansen@mail.tele.dk 

Næste møder i bestyrelsen er torsdage den 5. marts og 2. april. 

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 skal være redaktionen i hænde senest 

tirsdag den 24. 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, 

Carl Aage Bastian, Jytte Kronhede og Mogens Durup. 

Korrekturlæsning: Jytte Kronhede og Anna Sofie Morell. 

Journalist: Else Flydal. 
 

Bladet udkommer i ca. 800 eksemplarer den 1. i hver måned. 

 

 

24. årgang     Nummer 9 
 

mailto:jr@naerrevision.dk
http://www.gronnegadecentret.dk/
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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 

 


