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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 gronnegadecentret@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 pr. år kr. 350,-, 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. 

 

Cafeen 

Besøg ”Det glade Hjørne” 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
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Nyt fra Centerlederen 
 

Kære alle 

Sikken en dejlig sommer vi har haft. Jeg har været glad for, at vi har 

skyggesteder i vores have og nydt at kunne sidde ude kl. 7 om morgenen 

og med et glas vin om aftenen. Som nogen har opdaget har jeg holdt 

lidt ferie i august. Jeg har selv holdt kobberbryllup, hvor Tom og jeg 

havde en helt fantastisk og smuk dag. Ligesom vi har holdt frivilligfest, 

som jo er lønnen til alle de frivillige, som arbejder for at hjulene kører 

i centret og servicerer alle jer medlemmer på alle mulige måder. De 

fortjener en stor tak. Nu er efteråret startet og det betyder også meget 

mere liv i vores dejlige center – GrønnegadeCentret. Vores torsdags 

banko har valgt at donere kr. 10.000,-  til nye kontorstole. Tak for den 

flotte gave, som vil blive benyttet af de mange frivillige i vores 

reception og i vores centerredaktion. 

I efteråret starter vores første yogahold. I yoga arbejder man med at 

forene og skabe harmoni mellem kroppen og sindet. Yoga kan dyrkes 

af alle mennesker uanset alder og køn, og det er ligegyldigt hvor smidig 

man er. Og altid afslutter man en yoga session med afspænding, en gave 

til kroppen, som giver ro i sindet. Alle former for fysiske aktiviteter 

giver en bedre sundhed, bedre kondition, et stærkere hjerte og gør 

generelt kroppen mere effektiv, fysisk såvel som mentalt. Der er mange 

muligheder/tilbud for at motionere og holde sig i gang i vores center. 

For I er aktive seniorer. 

Torsdag den 27. september tager bestyrelsen og ansatte en tur til 

Aabenrå, for at besøge vores venskabscenter Kirsebærhavens 

aktivitetscenter. Det er bygget op med udgangspunkt i Grønnegade-

Centrets koncept. Bestyrelsen og 

ansatte vil fremadrettet besøge 

og have besøg af flere centre, 

sådan at vi kan blive inspireret af 

hinanden. Jeg ønsker jer alle en 

god september med masser af 

motion og vind i håret. 

Anette Høyer 
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Nyt fra cafeen 
 

Stor TAK til ALLE frivillige hænder, der gjorde det muligt at arrangere 

en dejlig frivilligfest i august måned. Det er skønt at mærke den 

opbakning, der er på kryds og tværs i Grønnegade Centret. Når den ene 

hjælper den anden, går det hele op i en højere enhed. Glæde og 

begejstring giver ny energi til hverdagens opgaver. 
 

Dankort 
 

Mange af kunderne i cafeen benytter sig allerede af at betale med 

dankort.  

Vi har erfaret, at det letter ekspeditionen, når der betales med dankort. 

Så dette er en lille opfordring, til dig, der har dankort, til at bruge det 

som betalingsmiddel i vores café – også når du kun skal betale et lille 

beløb. 
 

Velkommen til julefrokost 
 

Du læste rigtigt - julefrokostugen i GrønnegadeCentret er i gang med at 

blive planlagt. Fra onsdag den 12. til fredag den 14. december og 

mandag den 17. til tirsdag den 18. december. Kl. 12.00 – 15.00 er 

der julefrokost for grupper og enkeltpersoner, som er medlemmer i 

GrønnegadeCentret. 

Prisen for arrangementet er kr. 130,- per person. 

Fra torsdag den 1. november til fredag den 7. december, kan 

tovholderne købe billetter til hele deres gruppe. Tovholderens opgave 

på dagen er at vise gæster fra deres hold på plads.  

Centret vil sætte borde op fra dag til dag, som 

tilgodeser ønsket om at sidde sammen i den 

gruppe du hører til.  

Vi vil gerne se brugere, som ikke er med i en 

gruppe, og som har lyst til at komme til 

julefrokost. Enkelte billetter kan købes i 

receptionen. Der er plads til 100 personer pr. 

dag. Drikkevarer kan købes til cafépriser. 

Kom og vær med i fællesskabet med god 

julestemning, musik og dejlig mad. Vi glæder 

os til at være sammen med dig. 
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Cafeen søger frivillige medarbejdere 
Vi søger frivillige medarbejdere til cafeen. Velkommen til at være en 

del af arbejdsfællesskabet, som er med til at holde driften i ”Det glade 

hjørne”. 

For øjeblikket har vi et par ledige vagter til bl.a. opvask, kassebetje-

ning og kundeservice. 

Du er meget velkommen til en snak om, hvad opgaven indebærer, for 

derefter at beslutte, om det er noget for dig. 

Yvonne Skovgaard-Holm 

Formanden er glad, selv om… 
 

-nogen vil mene, at sommeren er ved at gå på hæld. Dagens længde er 

jo allerede aftaget med mere end 3 timer. Til gengæld har vi kunnet 

nyde en ægte sommer med temperaturer, som vi kun oplever under 

meget sydligere himmelstrøg. Tak for det! 
 

Mange kalder september for sensommermåned eller høstmåned, men er 

det ikke bare ganske smukke ord, nærmest poetiske, for noget, som 

beskriver en dejlig tid på året? 

Lad os sammen glæde os over denne herlige måned, hvor vi atter er 

godt i gang med vore sysler og pligter, for det er jo det, som optager os 

alle i GrønnegadeCentret – det at være aktiv, at være en del af et givende 

fællesskab, at være sammen, at være noget for andre – at gøre en 

forskel. 
 

Tænk på, hvilken viden, kreativitet og idérigdom, der er samlet på dette 

sted og som hele tiden kommer til udtryk i form af sprudlende aktivitet 

på alle fronter. 

Vi kan også feste. Spørg lige dem, der var med til frivilligfesten den 25. 

august. Hold da op – et arrangement helt ud over det sædvanlige med 

borgmesterbesøg, tidligere ansatte (hvem, mon?), andre ”venner af 

huset”.  

Vi fik skøn underholdning og meget andet, som bare gjorde dagen til 

noget særligt. Den fest går simpelthen over i historien. Jeg er sikker på, 

at mange endnu ikke har fået armene ned. 

Det blev måske dyrt, Anette, men vi er ligeglade, for først nu har du 

med denne festdag udbetalt vores fortjente løn -  vi har fortjent det, hver 

og én.                  Poul Christiansen 
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Jazz Brunch med Jam Session 
 

Torsdag den 6. september  

kl. 10.00 – 12.00 
 

Lækker brunch krydret med rigtig god jazz, 

hvor orkestret inviterer nogle gæstejazz-  

musikere til jam session. 

Har du lyst til nogle hyggelige timer med 

god musik og dejlig mad, så kom.  

Pris: Kr.120,- incl. kaffe/the + cafepriser på andre drikkevarer, så som 

champagne, juices m.m. 

Billetter sælges i receptionen fra torsdag den 16. august. 

                                            Ole Christensen og cafe 

Spiseklub  
 

Fredag den 7. september kl. 12.00. 

Menu: forloren hare med tilbehør. 

Billetter købes i receptionen. Kun for medlemmer. 

Pris kr. 50.- pr. person. 
 

Grete Bjerager, Ole Hansen og Lone Nielsen. 

 

BLOMSTERTØNDEN 

 

 

   Kulsviervej 4A 

         3400 Hillerød 

        Tlf. 48 28 30 34 

                                  info@blomstertonden.dk 

 

  Mandag – fredag kl. 12.00 – 17.30 

                              Lørdag kl. 9.00 – 13.00 

 

GRATIS LEVERING I HILLERØD 
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Nyt om Parkering 
 

Driftschef i KAB / Frederiksborg Boligselskab Børge Frisbæk har 

orienteret GrønnegadeCentret om, at der vil blive etableret P-kontrol på 

de 8 pladser centret låner ad Grønneager.  

Ordningen blev etableret på initiativ af Bestyrelsen i 

Boligforeningen, hvorunder Grønneager hører. 

Baggrunden er, at man vil sikre bebyggelsens beboere 

P-plads i forbindelse med deres bolig. 

Det bliver Cityparkering, der står for kontrollen.  

For at undgå parkeringsbøde ved at benytte en af de 8 pladser, som med 

skiltning markerer at GrønnegadeCentrets brugere kan benytte disse 

pladser, skal bilens registreringsnummer ved parkeringens 

start skrives på en skærm i receptionen. 

Det anbefales, at de 8 pladser kun benyttes af de 

brugere, som planlægger ophold i centret i 4 

timer ad gangen eller mere!! 

Ordningen er iværksat fra den. 1. juli 2018.    

 Centerbestyrelsen Hans Rosenkvist                                                                                                                                                                              

Prøv Krolf 
 

Der spilles tirsdage fra kl. 13.00 -15.00. 

Kom og få frisk luft, motion og fællesskab.  
Der er bane foran GrønnegadeCentret ved siden af petanquebanen. 

Du kan få mere information ved at ringe til Ole på tlf. 20 64 41 95. 

Ole Hansen 
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Styrk Livet 
 

Tirsdag den 11. september kl. 10.00 - 12.00 i GrønnegadeCentret. 
 

"Hvad er Fodbold Fitness" 

Lær om denne sunde, sjove og sociale motionsform for 60+ M/K  
 

Lundebjerggård er et Aktivitetscenter for Seniorer i Frederikssund.   

Der har man det seneste år kunnet tilbyde brugere at opleve og deltage 

i FODBOLD FITNESS for både kvinder og mænd - 60+. 
 

Hvad er Fodbold Fitness? Fodbold Fitness er motionsfodbold på mindre 

baner og altid med bold. Fodbold Fitness er sundt, sjovt og socialt. 

Det er videnskabeligt bevist, at Fodbold Fitness har en gavnlig virkning 

på helbredet, især for personer med højt blodtryk, diabetes m.m., hvilket 

for nylig har været omtalt i dagspressen. 
 

Aktivitetscentret har i samarbejde med 

Dansk Boldspil Union og Frederikssund 

Idræts Klub(FIK), fået lov til at benytte 

FIKs kunststofbaner. 

Aase Hansen er frivillig i Lundebjerggård 

og er leder af Aktivitetscentrets Fodbold 

Fitness. 

Hun vil fortælle om erfaringerne med 

denne motionsform suppleret med 

illustrerende materiale samt vise, hvordan 

man kommer i gang.  

 
 

Kom i praktisk tøj og medbring passende sko til udendørs øvelser. 

Deltagelse i mødet er gratis. 

                    

GGCs Sundhedsudvalg i samarbejde med Hillerød Kommune. 
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Billedforedrag  

Torsdag den 13. september kl. 10.00 -12.00 
 

"En tur gennem det gamle Hillerød" 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kent A. Hansen viser 2. del af sit lokalhistoriske billedforedrag 

”En tur gennem det gamle Hillerød” i GrønnegadeCentret.  

Kom og oplev en nostalgisk byvandring der går fra Tikanten ned 

gennem byen til Torvet og derfra videre gennem Slotsgade til Nyhuse. 

1. del af billedforedraget blev vist i november 2017. 

Der bliver mulighed for at dvæle ved de historiske minder og lejlighed 

til at komme med kommentarer, som kan tilføre foredraget yderligere 

selvoplevede historier. 

Pris for foredrag og traktement kr. 35,-. 

GrønnegadeCentrets Oplysningsudvalg.  

Bridgeklub  
Bridgeklubben Det sidste stik starter den 18. september og spiller hver 

tirsdag kl. 16.00 - 20.00 fra september til maj. Der spilles turnering hver 

gang, ca. 25 spil, hvor der også er plads til hyggeligt samvær og spi-

sepause. Resultatet af turneringen uploades på klubbens hjemmeside.  

Nye medlemmer er velkomne. Har du lyst til at være med? 

Henvendelse til:  

Annelise Frederiksen tlf. 27 58 21 70 eller Niels Jørgensen 60 77 99 49. 

Annelise Frederiksen 
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Filmklub 

Kongens valg 
 

Lørdag den 15. september  

kl. 14.00 

Danske Jesper Christensen impo-

nerer i rollen som den norske 

konge i 'Kongens Valg'. 

Jesper Christensen har en af de sjældne filmroller, der kan bære en hel 

film på sine skuldre og som smelter sammen med den historiske figur 

han spiller, norske Kong Haakon den 7. 
 

I norsk mytologi er Kong Haakon den 7. den konge, der stod fast og 

ikke ville bøje sig for Hitlers tropper, da de gik ind i Norge den 9. april 

1940. Han er et monument, et mindesmærke, over nordmændenes 

standhaftighed over nazisterne. Ihvertfald i tre måneder – indtil over-

magten blev for stor.  
 

Der er hele tiden en fantastisk knugende uro i filmen. Man fornemmer 

faktisk, hvordan stemningen har været i de dage, hvordan en fjende 

lurede i horisonten, som en ondskab, der truer med at opsluge én. 
 

”Kongens valg” er først og fremmest en velfungerende film om en krig, 

beskrevet ud fra ét menneske – og sjældent har et menneske båret en 

krig så eftertænksomt som Kong Håkon den 7. alias Jesper Christensen. 
 

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

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

 

Pris for film, kaffe/te med brød kr. 35,-. Kun for medlemmer 

 

Billetter købes ved indgangen. 

Oplysningsudvalget 
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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 – 18.0  

Søndag kl. 08.00 – 18.00 
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Arrangementer i september 

 
Dag  Dato Aktivitet  Tid  Side 

Søndag 02. Banko   14.00 – 16.00  

Tirsdag 04. Tværfaglig/ Spisning 13.00 

Tirsdag 04. Folkedans  14.00 – 15.45 

Onsdag  05. Syklub   09.00 -  12.30 19 

Onsdag 05. Musikcafe  14.30 – 16.00 

Torsdag 06. Banko   14.00 – 16.00 

Torsdag  06. Jazzbrunch  10.00 – 12.00 6         

Fredag 07. Spiseklub  12.00 -  14.00 6 

Onsdag  12. Syklub   09.00 -  12.30 19 

Onsdag  12.  Velkomstmøde  14.00 – 15.00 18 

Onsdag 12. Højskolesang  14.00 – 16.00 

Onsdag 12. Tværfaglig/ Løvfaldstur 12.00 

Onsdag 12. Seniordans  16.30 - 18.00  

Torsdag 13. Syklub   09.00 – 14.00 19 

Torsdag 13. Banko   14.00 – 16.00 

Søndag 16. Banko   14.00 – 16.00 

Tirsdag 18. Tværfaglig/ Kaffe 14.00 

Onsdag  19. Syklub   09.00 – 12.30 19 

Onsdag 19. Musikcafe  14.30 – 16.00 

Torsdag 20. Banko   14.00 – 16.00 

Tirsdag  25. Intro/motion  13.30 – 14.30  

Tirsdag 25. Tværfaglig/ Banko 14.00 

Onsdag  26. Syklub   09.00 – 12.30 19 

Onsdag 26. Husorkester  11.00 – 12.00 

Onsdag  26. Højskolesang  14.00 – 16.00 

Torsdag 27. Syklub   09.00 – 14.00 19 

Torsdag 27. Jazz   11.00 -  12.00  

Torsdag 27. Banko   14.00 – 16.00 

Søndag  30. Banko   14.00 -  16.00 
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Arrangementer i oktober 
Dag Dato Aktivitet   Tid  Side 

Tirsdag 02. IT cafe   13.00 – 15.00 18 

Tirsdag 02. Tværfaglig/spisning 13.00 

Tirsdag 02. Vaccination  10.00 – 12.00 17 

Onsdag 03. Musikcafe  14.30 – 16.00 

Onsdag 03 Vaccination  14.00 – 16.00 17 

Onsdag 03 Syklub   09.00 – 12.30 19 

Torsdag 04. Banko   14.00 – 16.00 

Fredag 05. Fernisering  13.00  16 

Tirsdag 09. Tværfaglig / kaffe 14.00 

Onsdag 10. Syklub   09.00 – 12.30 19 

Onsdag  10. Højskolesang  14.00 – 16.00 

Torsdag 11. Syklub   09.00 – 14.00 19 

Torsdag 11. Banko   14.00 – 16.00 

Søndag 14. Banko   14.00 – 16.00 

Tirsdag 16. Tværfaglig / banko 14.00  

Onsdag 17. Syklub   09.00 – 12.30 19 

Onsdag 17. Musikcafe  14.30 – 16.00  

Torsdag 18. Banko   14.00 – 16.00 

Tirsdag 23. Tværfaglig /underholdning 13.00 

Onsdag 24. Syklub   09.00 – 12.30 19 

Onsdag 24. Højskolesang  14.00 – 16.00 

Torsdag 25. Syklub   09.00 – 14.00 19 

Torsdag 25. Banko   14.00 – 16.00 

Søndag  28. Banko   14.00 – 16.00 

Tirsdag 30. Tværfaglig/kaffe  14.00 

Onsdag 31. Syklub   09.00 – 12.30 19 

Onsdag 31. Musikcafe  14.30 – 16.00 

Onsdag 31. Vaccination  10.00 – 12.00 17 

 

Alle faste aktiviteter (hver uge, hver måned) vil fremover blive noteret, 

i arrangementskalenderen. 

Dette betyder, at den enkelte klub/forening/aktivitet ikke fremover, vil 

få optaget indlæg i bladet, om den faste aktivitet. Såfremt der foregår 

noget helt specielt, vil dette naturligvis komme i bladet. 
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Aktiviteternes opstart efter ferien  
 

Datoer for opstart: 
 

Bridge    11. september. 

Slægtsforskning   5. september. 

Danseklubben   3. september. 

Bogklubben   11. september. 

Zumba    13. september. 

Seniordans   12. september. 

Husorkestret   26. september. 

Musikcafe   5. september. 

De danseglade pensionister 14. september. 

Decoupage   3. september. 

IT-cafe    2. oktober. 

 

 

Glemte ting og andre effekter. 
 

I GrønnegadeCentret ligger der en del glemte effekter. Måske er det dig 

der har glemt en bluse, halstørklæde, cykelhjelm eller lign. 

Kig i de grønne kurve, som står ved garderoben. 

Det ligger september måned ud, så vil det blive fjernet. 

Er du i tvivl, hvor du kan finde kurvene, så spørg i receptionen. 

Lilli Hauberg  
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Lukkevagt 
 

Receptionen søger lukkevagt torsdage fra  15.00-17.00. 

Har du lyst til at være en del af frivilligheden i vores center. 

og være en del af fællesskabet med eftermiddagsholdet torsdag. 

kan du kontakte centerlederen for nærmere information. 

Anette Høyer 

Tovholder 
 

Tovholder søges til at starte et motionshold op. Onsdage kl. 14.00-

15.00. 

Henvendelse i receptionen eller til 

Jutta Madsen tlf. 40374863 eller e-mail (erikmadsen@kabelmail.dk) 

Jutta Madsen 
 

Engelsk hold for let øvede 
Onsdage kl. 10.00 – 12.00, 12 gange pr. semester. 1. gang onsdag 

den 12.september. 

Er det noget for dig? Det er et hyggeligt hold, hvor vi giver os god tid 

og arbejder med lette frilæsningsbøger, med emner som crime og 

mystery samt lette skriftlige opgaver. Vi lægger vægt på samtaler samt 

oversættelse. Vi bruger en cd for bedre udtale. 

Henvendelse til Madeleine tlf. 5045 1521.            

Madeleine Vironelli 
 

 

Månedens kunstner i oktober og november 
Bents malehold udstiller i den kommende periode. 

Fernisering fredag den 5. oktober kl 13.00. 

Centret er vært ved en lille forfriskning 
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Drabantgarden 
 

Lørdag den 29. september kl. 

15.00 

afholder koncert i 

GrønnegadeCentret. 

Der serveres kaffe/the og 

æblekage til kr. 50.-. 

Billetter sælges i receptionen 

fra mandag den 3. september kl. 10.00. 

Arrangementsudvalget. 

  

Influenzavaccination i GrønnegadeCentret 
 

Husk, det er snart tid til vaccination. 
 

Tirsdag den 2. oktober    

kl. 10.00 - 12.00. 
  

Onsdag den 3. oktober   

kl. 14.00 - 16.00.  
 

Onsdag den 31. oktober   

kl. 10.00 - 12.00. 
 

Vaccinationen er gratis for alle pensionister og førtidspensionister. 

Husk sundhedskort/sygesikringskort. 

Sundhedsudvalget 
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Velkomstmøde til nye medlemmer 
Anden onsdag i hver måned kl. 14.00 – 15.00  
 

Næste velkomstmøde bliver  

onsdag den 12. september. 

Centrets bestyrelse har besluttet, at nye 

brugere i fremtiden skal modtages - som 

hidtil - på god måde i receptionen, tilbydes 

rundvisning samt modtage en velkomst- 

mappe med oplysninger om centret. 

Ved mødet vil der være to værter (typisk bestyrelsesmedlemmer), som 

vil orientere yderligere om centret, svare på spørgsmål samt afklare, 

hvordan de nye medlemmer føler sig modtaget, om de har fundet sig en 

vej ind i nogle af centrets mange tilbud. 

                                        Centerbestyrelsen    

 
IT - Cafe 
 

Tirsdag den 2.oktober kl. 13.00 – 15.00 
 

Der er åben i IT – cafeen den første tirsdag i hver måned. 

Efter en stille "sommer" vil vi gerne i gang igen. Kom med jeres 

problemer.  

Husk koder og NEM-ID.  

Vi er åbne for at hjælpe med alle IT-problemer. 

 

For at vi kan være nok instruktører, skal I melde jer i receptionen senest 

dagen før og senest kl. 15.00. På gensyn ved tasterne. 

 

Hvad har I brug for at lære om IT? 

Gruppen bag IT-Caféen er ved at planlægge nogle kurser til efteråret 

2018 og måske foråret 2019. Vi vil bede om jeres hjælp til at tilbyde 

noget, I virkelig har brug for. Skriv derfor jeres ønsker inden den 15. 

september til mail: tom@doellner.com 

Tom Døllner 
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Syklub 
 

Onsdags-Syklubben 

Der er nu ledige pladser til nye Syinteresserede! 

Syklubben med undervisning er startet.  

Vi syr onsdage kl. 9.00-12,30. 

Max 10 deltagere på holdet. Tilmelding nødvendig.  

 

Ny torsdags-Syklub med undervisning, Sycafe` og drop-ind syning 

for de kreative syelskere. Her er professionel hjælp til dine syopgaver.  

Hver 2. torsdag ulige uger kl. 9.00-14.00. 

Max 10 deltagere på holdet. Tilmelding nødvendig.  

Gerda Casper tlf. 23301224 (bedst aften) el. Ulla B. Wiberg tlf. 

61707187. 

 

Efterlyser symaskiner 

Syklubben søger symaskiner! 

Kender du nogen der har en symaskine, de ikke bruger mere? 

Sycentret har stærkt brug for funktionsdygtige symaskiner!  

Da en symaskine vejer ca. 12 kg. – er den for tung at transportere, hvis 

man tager bussen til centret. Ring da venligst til Gerda Casper 

23301224 (bedst aften). 
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Barndommens Gade 
Af Mona S. Petersen 

Artikel fra juli 2006 

Lokalhistorisk Forening 

 

I Grønnegade 16 boede Silde Valde, og i Grønnegade 4 boede Børge 

Hansen, som blev kaldt Fedthas, for han var så nærig og skulle have 

alting gratis, og Villy Nielsen i nr. 5 blev kaldt Æggemanden. Han 

havde en grund i Løngangsgade, næsten ude, hvor grønttorvet lå 

dengang. Der var både gæs, ænder og høns. Han kørte rundt på en 

longjohn cykel og solgte æg og koks. Hvis der ikke var nogen hjemme, 

gik han bare ind ad døren og satte varerne, så fik han penge næste gang 

han kom. Han kom hver fredag. Dengang var dørene ikke låst, selvom 

man ikke var hjemme.  

Poul Renvasker kaldte vi en mand, fordi han altid var så beskidt, og i 

Grønnegade 13 boede der en mand, vi kaldte Døden. Han stod og lurede 

ved porten, så vi unger ikke turde gå forbi. Der var også en, der blev 

kaldt Giraffen, fordi han havde så lang en hals, og i Grønnegade 15 

boede Niels Andersen, som blev kaldt den døde murer, fordi han var 

længe om at lave tingene. Her boede også Georg Larsen, Larno, som 

var artist og klovn i Cirkus Arena. Han boede sammen med alle sine 

dyr, hunde, en ged og hvide mus. Men hans hunde stak af fra ham 

mange gange. Så måtte vi unger ud og fange dem. Når så vi kom hjem 

med hundene, sagde han: »Det var godt, børn«, og så fik vi en appelsin.  

I nr. 23 boede Ole Larsen, som blev kaldt Ole Mads vægter, fordi hans 

far hed Mads og var vægter.  

En mand, der hed Jørgen Jørgensen, blev kaldt Pulimut-Jørgen, fordi 

han drak pullimut. Flødekaramel-Hansen havde gerne 

flødekarameller i lommen og vi børn fik så nogle, når vi mødte ham. 

Ellers sad han med hovedet ud ad køkkenvinduet og smed dem ned på 

gaden til os børn. Poul fup og hans kone Fuppeline var klunsere, og de 

boede forskellige steder rundt om. 
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I Skolegade 1 boede fru Hansen, som blev kaldt »denskævmundede«. 

Og så var der Snot-Jens-Peter, som altid tørrede snot af i ærmet, og 

Snot-Arne, der bare altid snottede.  

I Skolegade boede en dame, der blev kaldt Skovfitten, for der stod 

mandfolk i kø for at komme på besøg. Stedet blev også kaldt Nyhavn. 

I samme hus boede der tidligere en pige, som blev kaldt Pis-Asta, fordi 

hun tissede i bukserne. Som dreng boede min far jo i nabohuset, og når 

han kom ud med en syltetøjsmad, ville Asta have den. Fik hun den ikke, 

fik min far øretæver af hende, for hun var lidt ældre end min far.  

På Kirkegårdsvej, dengang en jordvej, boede Kristine, som kaldtes 

Røde-Kristine, og som havde 8-9 drenge. Her boede også en fru Olsen, 

der blev kaldt Den Tossede, fordi hun kunne finde på at køre op ad 

Kirkegårdsvej helt nøgen, mens hun råbte højt. At hun var syg, det 

tænkte vi børn ikke på.  

Hr. Christiansen fra Løngangsgade 16 hed Den gående Vognmand. 

Han havde en trækvogn, som han gik og solgte fra. Han hentede også 

koks på gasværket. Spørge-Jørgen var så nysgerrig. Han gik rundt med 

hænderne på ryggen og spurgte alle om forskellige ting. Arne Hansen 

fra Løngangsgade hed Lorte-Arne, fordi han kørte rundt og tømte 

lokumsspande om natten for kommunen.  

Buddes brødudsalg i Frederiksværksgade blev kaldt Den kolde jomfru, 

fordi hende, der ekspederede, altid stod og gned sig i hænderne og 

sagde: »Ih, hvor er det koldt i dag!« Og det var lige meget, om det var 

sommer eller vinter. Poul Jørgensen i Frederiksværksgade 32 blev kaldt 

Chokolade-Poul, fordi hans bedsteforældre havde chokoladebutik i 

Helsingørsgade.  

I Frederiksværksgade nr. 17 havde Ole bradepande en blandet 

marskandiserbutik. Inden han kom der, havde han haft Sorte Hest i 

Slotsgade. Når min far og hans ven Alf Rasmussen (Poul 

Ligkistesnedkers far) som yngre havde været i byen og skulle hjem om 

natten, så gik de forbi det sted, hvor Ole boede og bankede på ruden, 

hvor de lå og sov. Så spurgte Ole »Hvem er det?«. »Rasmussen og 

Nielsen,« svarede de. »Åh,« sagde han så til sin kone, »stå op og smør 

noget mad til drengene.« 

Fortsættes i næste nummer 
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Efterårsmodeopvisning. 
 

Lørdag den 20. 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 

af spændende design. 

Det lækre tøj vil traditionen tro fremvises 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. I pausen serveres 

hvidvin og kransekage.                                                                                                                                                                                                                

Nummererede billetter kan købes i receptionen fra tirsdag den 18. 

september eller ved selvbooking på centrets billetsystem. 

Billetpris kr. 75,00 alt inklusive.  

Arrangementsudvalget 

 
 

 
En omhyggelig forberedelse af seniortilværelsen giver tryghed. 
 

Vi rådgiver om alle juridiske problemstillinger i forbindelse med, at man bliver 
ældre. 
 

Det kan blandt andet være salg af fast ejendom og oprettelse af testamente. 
Det kan også være rådgivning om at give sine børn skattefri gaver som 
supplement til testamente. 
 

Vi er uafhængige og varetager kun klientens interesse. Navnlig i den tredje 
alder, er der ikke råd til at udskyde overvejelser om testamente. 
 

 
Ring til advokat Lotte Borg Jørgensen for en aftale på tlf. 48 24 79 20. 
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Bestyrelse: 
 

Formand Poul Christiansen Mobil: 21 63 40 06 

    aliceogpoul@privat.dk 

Næste møde i bestyrelsen er torsdag den 6. september og den 

4. oktober. 
 

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 des bedre.   
 

Indlæg til bladet for oktober skal være redaktionen i hænde  

senest tirsdag den 18. september. 

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. 

Korrekturlæsning: Jytte Kronhede og Anna Sofie Morell. 

Billedarkiv: Jens Jørgen Larsen tlf. 30 48 77 52 og  

Erik Hvalsøe 40 20 01 39. 
 

Bladet udkommer i ca. 700 eksemplarer den 1. i hver måned. 

 

23. årgang      Nummer 3 
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Udsnit af faste aktiviteter 
 

Banko    Billard 

Bogklubben   Bordtennis 

Bridge    Cafeen 

Cykelgruppen   Cykelværksted 

Découpage    Danseklubben 

Danseglade Pensionister  Festlige Arrangementer 

Film    Foredrag 

Folkedans   Gospelkor 

Husorkester   Højskolesang  

Håndarbejde   It cafe        

Jazzband   Kreativ klub 

L’hombre   Mandetræf 

Motionshold   Musikcafe 

Nødhjælpsstrikkerne  Nørklerne 

Patchwork    Petanque 

Qigong    Receptionen 

Redaktionen    Rengøring 

Seniordans   Skak 

Slægtsforskning   Snedkerværksted  

Stolegymnastik   Styrk livet 

Syklub/cafe   Tegning - maling 

Tværfaglig seniorklub  Videoklub 

Whist     Zumba 

Yoga 
 

 

Yderligere oplysninger (dage og klokkeslæt) oplyses i receptionen, 

på infoskærmen samt på hjemmesiden gronnegadecentret.dk 

 


