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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 medlemmer vil blive budt velkommen og vist rundt samt få 

udleveret en pjece. 
 

Der er manglende billeder i dette blad pga. tekniske/tilladelser  

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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Kære alle 
Så kom kortspillerne og cykelværkstedet også i gang. Repaircafeen 

starter også op den 1. oktober på værkstedet. Hvis I kommer med en 

ting som ikke kan sprittes af, vil I kunne hente den 14 dage efter. Det 

kan de fortælle jer meget mere om i Repaircafeen. Desværre har vi ikke 

nogen til at sy i øjeblikket, så hvis det er noget for dig, kan du henvende 

dig i receptionen. Vores årlige hjertestarter kursus, har vi også i oktober, 

ligesom vi den sidste fredag i måneden har stegt flæsk efter fredags-

baren. Vore åbning af Grønnestien og mulighed for at prøve vores andre 

udendørs aktiviteter, var en stor succes med god forplejning og meget 

solskin. Her fortalte Rikke Macholm os også den glædelige nyhed, at 

Hillerød Kommune har bevilget penge til rengøring af toiletter fra 2021. 

Vi har haft rigtige gode møder om coronatiden med vores frivillige og 

tovholdere, hvor der er kommet mange gode forslag og ideer, som 

bestyrelsen og vi ansatte vil arbejde videre med. Så stor tak for, at I 

endnu engang viser, at I tager ejerskab for vores center.   

Anette Høyer 

Retningslinjer 
Tak fordi I gør jeres bedste for at overholde de retningslinjer vi har i 

GrønnegadeCentret: 

 Anvende mundbind/visir, se hvor nedenunder. 

 2 meters afstand både indenfor og udenfor. 

 Ind og udgange af forskellige døre: 

1. A+B+C bruger terrassedøre,  

2. Frivillige, besøg i cafeen, billard i kælder og F bruger        

hovedindgang.   

3. Motionister, frivillige og adgang til 1. sal bruger dør ved 

Yvonnes kontor 

 Sørge for at spritte hænder/ vaske hænder, som I kender fra 

sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

 Samlet bestillinger til cafeen fra aktiviteter 

 Overtøj med ind i lokaler og hænge over stole 

 Brug af toiletter bruges anvisninger på dørene:  

1. A+B+C toilet ved motion og de første 2 bag reception 

2. Motion bruger det der er tæt på                fortsættes på side 4 
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3. F, billard i kælder og frivillige bruger det bagerste toilet  

4. alle på 1. sal bruger toilet på 1. sal. 

 

 Stole og borde må som udgangspunkt ikke flyttes. Der er 

undtagelser som I selv kender til.  

 Overholde antal personer i lokaler som står på døren til lokalet.  

 Tovholder står for at hente vand og hælde op i glas til hele holdet. 

Ligesom når forplejning kommer ind i lokale, sørger 1 person for 

at dele ud. 

Har du ærinder i huset eller skal bruge elevator til 1.sal, må du gerne 

bevæge dig rundt i huset. 

Ingen har adgang i huset, hvis de har symptomer på covid19. 

Vi gør alt det vi kan med det vi må i GrønnegadeCentret, så vi skal alle 

stadig passe på hinanden. 
 

De nye retningslinjer om mundbind fra sundhedsstyrelsen betyder for 

os i GrønnegadeCentret: 

Når I har et ærinde i cafeen, skal I have mundbind på til I sidder ned. 

Når I sidder ned i cafe ”Det glade hjørne”, må I gerne tage mundbind 

af. 

Når I serverer forplejning i jeres aktivitet, skal I have mundbind på – 

der vil ligge et mundbind på hvert rullebord. 

 

Til frivillige vil der være mulighed for at have et visir, som der skrives 

navn på og som kan sprittes af efter brug. 

Her i starten vil det være muligt at få et mundbind i receptionen, ellers 

er det meningen, ligesom på restauranter, at medlemmerne selv skal 

medbringe mundbind. 

 

 

Lokaler 
Det er i øjeblikket ikke muligt at se lokalebooking på hjemmesiden, 

grundet mange ændringer.  

Hvis man skal bruge et lokale, kan man ringe eller komme i receptionen 

og høre 

Anette Høyer 
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Der mangler noget.......! 
 

Formanden har ordet 
 

Så er der gang i GrønnegadeCentrets 

aktiviteter igen. Efter en trist periode med 

nedlukning og aflysninger er vi nu atter 

ved at være i omdrejninger omend det 

langt fra er med samme styrke som før 

Coronaen ramte os. Alt hvad vi foretager 

os i GrønnegadeCentret skal tilpasses de 

retningslinjer der er udstukket fra myn-

dighederne. Det medfører lokaleædringer- 

tilpasning af holdstørrelser - afskærmning 

-håndvask og afspritning - hoste i albuen - 

afspritning af redskaber - fokus på ens helbredstilstand - forudbestilling 

i cafeen - brug af forskellige indgange - faste bordopstillinger og ja - 

jeg kan finde på endnu flere ordninger der er kommet til os. Men - det 

går jo trods alt, og en ting er helt sikker: ”der er altid noget at snakke 

om og gøre sig klog på”, det må vi nok lære at leve med et godt stykke 

tid endnu. 

Men noget af det der virkelig mangler er afholdelse af den årlige 

frivillig- og tovholderfest. 

Egentlig ikke så meget fordi vi går glip af selve festen, næh -  mere fordi 

det er ved denne lejlighed vi får mulighed for at sige TAK til alle Jer 

der er med til at sikre GrønnegadeCentrets eksistens. Det har indtil 

videre ikke været muligt at rette den store tak til alle jer frivillige og 

tovholdere som vi plejer, men I kan 

være sikre på at jeres indsatser 

bliver værdsat højt. Det gælder om 

at holde gejsten og humøret højt – 

så skal vi nok lykkes med at få 

centret på fode igen.  

Hvem ved – måske bliver det atter 

muligt med et kram i ny og næ. 

Erik Ingerslev 
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Grønnestien indviet 
 

Tirsdag den 15. sep. blev en 

festlig dag på de grønne arealer 

omkring GrønnegadeCentret. 

Den lille motionsrute på 1 km., 

som nu er døbt Grønnestien blev 

taget i brug 

efter snoren blev klippet over af 

byrødderne Christina Thorholm 

og Rikke Macholm. Formiddagen var tilrettelagt af sundhedsudvalget 

og det er sundhedsudvalgets håb at rigtig mange medlemmer fremover 

vil benytte sig af en tur på Grønnestien. Tag en god ven under armen 

når der skal strækkes ben eller trækkes frisk luft og slut af i ”Det glade 

hjørne”. Grønnestien kan benyttes dagen lang og sundhedsudvalget 

håber at et hold finder sammen og mødes en gang ugentlig til en gåtur. 

Der var stort fremmøde til den festlige indvielsen hvor alle fik lejlighed 

til at prøve Grønnestien, spille petanque og krolf under kyndig vej-

ledning af erfarne spillere. Solen skinnede, cafeen serverede mad / 

drikke, Jens-Jørgen underholdt med harmonikaen. En rigtig dejlig for-

middag, der blev krydret med to nye 

krolfhold, et petanquehold og et 

”Kom med” gåhold. 

Sundhedsudvalget 
 

 

 

Efterlysning:  
Har du lyst til at være gåvært til et 

grønnestihold en gang ugentlig  så 

kontakt centerleder eller 

receptionen. Tidsforbrug 1 time 

ugentlig. 

Sundhedsudvalget 
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Nyt fra cafeen 
 

Velkommen til Lene, som er ny i cafeen. Lene servicerer kunderne 

tirsdag eftermiddag. 

Cafeen søger 2 frivillige med-

arbejdere, som vil hjælpe i op-

vasken nogle timer 1 gang om 

ugen eller hver anden uge. 

Er du interesseret, hører jeg 

gerne fra dig. Kom og få en 

snak om det er noget for dig, at 

være med i et hyggeligt ar-

bejdsfællesskab. 

 

Julefrokost  
Hvis du er tovholder for en aktivitet, har du fået information om 

muligheden, for at afholde julefrokost for din aktivitet. 
 

Der er julefrokost i GrønnegadeCentret for alle medlemmer tirsdag 

den 15. december kl. 12.00 – 15.00. 
 

Vi tilbyder nedenstående platte incl. brød, 1 x øl/vand/vin. 

Marineret sild, fiskefilet, flæskesteg, hønsesalat, røget laks, brieost,  

risalamande.  
 

Billetter til kr. 100,- kan købes i receptionen.  

Fra tirsdag den 27. oktober til torsdag den 26. november. 

Der er 50 billetter til salg. 

Yvonne Skovgaard-Holm 

 

Spiseklub 
 

Fredag den 6. november. 

Der serveres: flæskesteg med brune og hvide kartofler, rødkål og surt. 
 

Billetter sælges fra mandag den 12. oktober til en pris af kr. 50,-  

Der er 36 billetter og først til mølle princippet. 

Lone Nielsen 
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Influenzavaccination  
 

Igen i år bliver der mulighed for at få 

influenzavaccination i GrønnegadeCentret.  

Som følge af corona situationen skal der i år 

foretages tilmelding til bestemt dato og 

tidspunkt. 

Tilmelding skal ske via www.minvaccination.dk  eller tlf.: 77 99 77 88 

I skal vælge en af de datoer hvor GrønnegadeCentret lægger hus til – 

det er følgende: 
 

Fredag den 2. oktober kl. 10.00 – 12.00 

Onsdag den 7. oktober kl. 10.00 – 12.00 

Torsdag den 8. oktober kl. 14.30 – 17.30 

Fredag den 6. november kl. 10.00 – 12.00 
 

Rent praktisk vil 8 borgere af gangen, kunne tilmelde sig til et speci-

fikt tidspunkt. Disse 8 borgere vil så møde op til arrangementet og bli-

ve mødt af en hjælper, som hjælper med registreringen og en 

sygeplejerske forestår selve vaccinationen. Når de 8 borgere er 

vaccineret vil de skulle vente 10 min. før de kan gå. 

Sundhedsudvalget 
 

Månedens kunstnere 
Oktober november 
 

Centrets ene malerhold med tovholder Bendt Pedersen.  

Der er fernisering fredag den 2. oktober kl. 13.00, hvor centret er 

vært ved en forfriskning. Alle er velkomne.  

Vibeke Hansen 

Fredagsbar  
 

Fra fredag den 2. oktober midlertidigt flytte til lokale A. 

I dette lokale kan vi gøre det mere hyggeligt socialt for vore gæster, da 

der her er mange flere 4 mands borde, hvor man sammen kan hygge sig 

fra kl. 16.00 – 17.00. 

Husk der er ”Stegt flæsk” sidste fredag i måneden. 

Kirsten Larsen 

 

http://www.minvaccination.dk/
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Styrk livet 
 

Tirsdag den 6. 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 mulig 

rustet, hvis ulykken sker. 

Det er vores håb, at rigtig 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. 

GrønnegadeCentrets sundhedsudvalg, Ældresagen, Styrk din krop samt 

ældrerådet i samarbejde med Hillerød Kommune og Dansk Røde Kors. 
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OBS! 

OBS! 

OBS! 
Når jeg holder 1,5-2 meters afstand og bruger andre foranstaltninger, 

er det fordi: 

 Jeg er klog nok til at vide, at både du og jeg kan være 

symptomfri, men stadig er i stand til at sprede virussen. 

 Nej jeg lever ikke i frygt for covid 19-virussen; jeg vil bare være 

en del af løsningen, ikke problemet! 

 Jeg føler ikke, at regeringen styrer mig; jeg føler, at jeg som 

voksen kan bidrage til smittestop. 

 Verden handler ikke om mig.  

Den handler om OS….. 

 

Foredrag 
75-året for russernes indtog på Bornholm 
 

torsdag den 8. oktober kl. 10.00 
 

Bombardementet af Nexø og 

Rønne 1945  
 

Hvorfor var det ikke englæn-

derne, men Den Røde Hær der 

besatte ”befriede” Bornholm i 

maj 1945?  

Hvorfor bombede de Nexø og 

Rønne - og uden varsel? 
 

Pris for foredrag samt kaffe-

/the og kage kr. 40,- 
 

Tilmelding og betaling skal foretages i receptionen på forhånd, da vi 

kun kan være 50 personer til stede. 

Oplysningsudvalget 
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Filmklub 
 

Lørdag den 10. oktober kl. 14.00 – 17.00 
 

 ”Her i nærheden” 
med bl.a. Ghita Nørby og Thure Lindhardt. 

Den autistiske Brian, som bor sammen med sin mor fru Nielsen bliver 

en dag udsat for en episode, som er medvirkende årsag til, at der 

bliver vendt op og ned på hele hans tilværelse.  

Lægerne opdagede ved Brians fødsel, at der var noget helt galt.  

”Han er ikke åndssvag, men han er heller ikke som andre børn”, er 

lægernes dom og de anbefaler, at han kommer på et hjem, hvor han kan 

være sammen med ligestillede.  

 

Da vi har et maksimum på 50 pladser bedes tilmelding og betaling  

foregå i receptionen for film / kaffe med kage. 

Pris: Kr. 40,-. 
 

Er der ledige pladser sælges de på dagen. 

Oplysningsudvalget 
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Efterårsmodeopvisning  
 

Lørdag den 17. 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. 

Det lækre tøj vil traditionen tro blive fremvist af centrets egne frivillige, 

Marianne Nørgaard sidder ved flyglet. 

Arrangementsudvalget 
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Oktober 2020 
 

Dato Dag Aktivitet Tid Side 

2. Fredag Vaccination 10.00 - 12.00 8   
Spiseklub 12.00 – 14.00 7 

  Fernisering 13.00 8 

      

6. Tirsdag Hjertestarter 10.00 - 12.00 7 

7. Onsdag Vaccination 10.00 - 12.00 8 

  Højskolesang 14.00 - 16.00  

8.  Torsdag Foredrag 10.00 – 12.00 10 

  Vaccination 14.30 – 17.30 8 

10. Lørdag Filmklub 14.00 - 17.00 11 

     

14. Onsdag Musik - cafe 14.00 – 16.00  

17. Lørdag Modeshow 14.00 – 16.00 12 

     

21. Onsdag Tilbagebetaling/ Revy 10.00 – 13.00 15   
Højskolesang 14.00 – 16.00  

22. Torsdag Jazz/ Åben øver 11.00 – 12.00 14 

     

27. Tirsdag Styrk Livet 10.00 - 12.00 15 

28. Onsdag Musik - cafe 14.00 – 16.00  

29. Torsdag Foredrag 10.00 – 11.30 10 

30. Fredag ”Stegt flæsk” 17.30 – 18.30 8 

 

 

Tilbagebetaling af revybilletter 
Efter tilbagebetaling af billetter i august måned, mangler der stadig at 

blive indløst billetter. Vi åbner derfor for yderligere udbetaling 

onsdag den 21. oktober kl. 10.00 – 13.00. Vi gør opmærksom på, at 

beløbet for ikke udbetalte billetter herefter vil tilfalde revyforeningen. 

Vi håber, at vi får mulighed for at opføre revyen i 2021, og glæder os 

til at se jer igen. 

Lilli Hauberg 
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Grønnegade Jazzband 
 

Torsdag den 22. oktober kl. 11.00 - 12.00. 
 

inviterer hermed til ”Åbne øver “  
 

Det er jo længe siden vi har haft et Jazz arrangement, men vi håber at I 

vil komme så, vi kan få en hyggelig time sammen.  

På nuværende tidspunkt kan vi ikke skrive flere datoer ind, men vi 

regner med at få mulighed for at møde jer igen i november og december. 

Vedr. Corona må vi henstille til GrønnegadeCenterets regler for dette. 

På gensyn den 22. oktober. 

Ole Christensen 
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Styrk Livet 
 

Tirsdag den 27. oktober kl. 10.00 – 12.00 
 

Foredrag: Kaj Winther vil fortælle om 
 

 ” Hvordan du selv kan bidrage til at tiden efter de 60 år bliver en god 

tid”. 
 

Foredraget bliver holdt i A og B hvor borde og stole er stillet op så 

bestemmelserne omkring corona er overholdt. 

Der er 40 pladser. 

Efter foredraget på ca. 60 min. er der mulighed for at stille spørgsmål 

til Kaj Winther. 

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

Tilmelding i receptionen er mulig fra mandag den 5. oktober. 
 

Lidt om Kaj Winther. Kaj Winther er adjungeret professor på Københavns 

Universitet. Kaj Winther er internationalt kendt og har stor viden om sundhed, 

kost, motion og medicin til ældre. Kaj Winther deler ud af sin store viden ved 

foredraget i GrønnegadeCentret, og vil bl.a. fortælle om hvad du selv kan gøre 

for at gøre din tilværelse mere meningsfuld. 

Sundhedsudvalget 
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Foredrag 
Torsdag den 29. oktober kl. 10.00 – ca. 11.30 
 

Vild med ord  
 

foredrag med Thomas Wivel 

og Mette Frobenius 
 

Vi glæder os til at komme og 

formidle glæden ved at læse 

med foredraget ”Vild med 

ord”.  

Vi har igennem de seneste år 

ofte optrådt sammen omkring 

foredrag og udbredelse af det glade budskab om bøger og biblioteker. 

Vi har været på biblioteker og på bogmesser for at fortælle og for at 

inspirere til at læse og til at lære litteraturen at kende fra et flervinklet 

perspektiv.  

Undervejs går vi ombord i alle slags udgivelser, klassikere og de nye, 

og vi formidler det hele med vores omfattende erfaring som 

underholdere igennem snart 30 år. Vi kan med udgangspunkt i både 

humor og reflekteret indsigt i bogens verden få fortællingerne om 

bøgerne ud over rampen.   

Til showet har vi begge taget en stor stabel af vores 

yndlingsbøger med: Klassikere, digtsamlinger, fagbøger, 

romaner og novellesamlinger. Med andre ord - vi kommer 

rundt i hele bogreolen.  

Vi præsenterer os selv og taler om alle vores 

yndlingsbøger i samtale, der samtidig vender ud mod 

publikum. Vi fortæller om personlige baggrunde for vores valg, og vi 

har historier og anekdoter der knytter sig til bøgerne og de forfattere, vi 

omtaler. Undervejs får publikum mulighed for at deltage med input og 

spørgsmål. 

Vi bliver aldrig tilhængere af e-bøger. Vi vil hellere vende sider og 

dufte papiret og stille bøgerne på en reol, når de er færdige. Eller give 

dem væk til én, der også bliver glad for læseroplevelsen. 

fortsættes 
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”Bøger er vigtige i en tid, hvor mange af vores indtryk kommer fra en 

skærm. På skærmen er der ikke tid til at stoppe op og tænke sig om og 

mærke efter. Når vi læser en bog, bestemmer vi selv tempoet, og vi 

laver selv billederne i vores hoved. Alle andre steder har nogen andre 

bestemt, hvad udtrykket skal være, og i hvilket tempo det skal komme,” 

siger Mette. 
 

Showet er underholdende, lærerig og en ny måde at formidle litteratur 

og læsebegejstring på. 
  

Arrangementet er støttet af Statens Kunstfond. 
 

Tilmelding og betaling til arrangementet foretages til reception. Der er 

kun plads til 50 personer. Evt. ledige pladser sælges ved indgangen.  

Pris kr. 40,- inkl. kaffe og kage. 

Oplysningsudvalget 

 

 

 

 

 

 
 

 
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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KOM MED! på en gåtur 
Vi mødes kl. 10.00   

Hvem har lyst til at gå en dejlig tur fra GrønnegadeCentret? KOM 

MED! tilbyder alle ældre, også dem som bruger stok eller rollator, en 

ugentlig gåtur. Vi får motion og frisk luft og mulighed for en hyggelig 

snak på turen, som kan vare en times tid. Efter gåturen sætter vi os 

sammen i centrets cafe ved 11-tiden og hygger os med et af cafeens 

fristende tilbud.  

Vi regner med at gå tur hver uge i al slags vejr. Vi stræber efter at 

komme ud i naturen gerne i området omkring slottet. Hvis man har lyst 

til at bruge stave på turen, er man velkommen til at tage dem med. Er 

der ønsker om en tur på Grønnestien, er det bestemt også en mulighed.  

Mandag den 5. oktober kl 10.00 mødes vi til den første gåtur. Vi er så 

heldige, at Lillian Nielsen har meldt sig som den ene gåvært. Desuden 

vil igangsættere fra KOM MED! hjælpe os til at begynde med.  

Tilbudet er kommet i stand i et samarbejde mellem GrønnegadeCentrets 

sundhedsudvalg og KOM MED! som er et samarbejde mellem 

Frivilligcenter Hillerød og Hillerød kommune, om at styrke fæl-

lesskaber og forebygge ensomhed blandt ældre.  

Ønsker man at deltage, eller vil man vide mere, kan man henvende sig 

til et af sundhedsudvalgets medlemmer, Kirsten L. Dalgaard, 

kdalgaard@pc.dk, mobil 21 56 00 14. 

Kirsten L. Dalgaard 
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Nyt fra nødhjælpsstrikkerne 
 

Vi er startet op den 10. juli med de 

restriktioner der nu er pga. corona-

virus.  
Mange af vores strikkedeltagere har 

været utrolig flittige under ned-

lukningen af centret. 

Derfor er vi allerede klar med 8 

store sække af dejlige strikkevarer. 

Vi er orienteret om, at varerne 

bliver kørt afsted til børn i udlandet, 

som har stort behov for lunt tøj eller 

varme tæpper. 

Vores sidste sending blev leveret i 

Ukraine og Moldova, som vi ved 

også har stort behov for vores 

strikkede ting. 

Som noget nyt har vi fået tildelt et 

glasskab ved receptionen, hvor vi vil udstille nogle af vores arbejder. 
 

HUSK - vi sælger ikke vores strikketøj, men alle har nu mulighed for 

at se, hvad vi skaber ud af det garn, som vi har fået doneret fra centrets 

medlemmer. 

  

Vi modtager stadig gerne garn og halvfærdige arbejder fra jer. 

 

Hvis ikke I har mulighed for at komme om mandagen, hvor vi er i gang 

fra kl. 12.00 til 15.00 (pt. i Fuschia), så kan garn afleveres i receptionen, 

mrk. med Nødhjælpsstrikkerne. 

Inge Petersen 
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Kursus i demens 
 

Tirsdag den 3. november kl. 10.00 – 12.00 

For frivillige, tovholdere, medarbejdere og bestyrelsen. 
 

Tirsdag den 17. november fra 10.00 – 12.00 

For alle medlemmer. 
 

Begge dage er programmet: 
 

Demenskonsulent Susie Dybing vil give deltagerne viden og forståelse 

for de tidlige symptomer på demens og for demenssygdomme, samt tips 

og tricks til, hvordan vi kan hjælpe disse mennesker, så de fortsat 

inkluderes i samfundet.  

Hvis vi alle har kendskab til sygdommene kan vi give en hjælpende 

hånd, så man kan fortsætte med de aktiviteter, som giver livskvalitet 

selv om man har fået en demenssygdom. Der vil være en introduktion 

til det at være frivillig aktivitetsven. Der vil efter undervisningen være 

mulighed for at få en snak med kommunens demenskonsulent. 

Foredraget bliver holdt i lokale A og B hvor borde og stole er stillet op 

så bestemmelserne omkring corona er overholdt. Der er 40 pladser. 

Tilmelding i receptionen fra 19. okt. 

Sundhedsudvalget i samarbejde med Hillerød Kommune 
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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 

Gode venner kan lave alting 

sammen – men kun de bedste venner 

er i stand til at lave ingenting 

sammen. 
 

Peter Plys 

Venlighed er et sprog, som selv 

den stumme kan tale og den 

døve høre. 
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Bestyrelse 
 

Formand Erik Ingerslev  Mobil: 23 37 45 76 

    Ingerslev_hansen@mail.tele.dk 

De næste møder i bestyrelsen er torsdage den 5. november og 3. 

december. 

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  
 

OBS! Indlæg til hjemmesiden modtages løbende, jo før jo bedre.   
 

Indlæg til bladet helst i wordformat skal være redaktionen i hænde 

senest tirsdag den 20. 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,  

Jytte Kronhede. 

Korrekturlæsning: Jytte Kronhede og Anna Sofie Morell. 

Journalist: Else Flydal. 
 

Bladet udkommer den 1. i hver måned. 

 

 

25. årgang     Nummer 3 
 

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 


