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Udsnit af faste aktiviteter 
 

Banko 

Billard 

Bogklubben 

Bordtennis 

Cykelgruppen 

Danseklubben 

Découpage 

Festlige arrangementer 

Film 

Foredrag 

Forskellige dansehold 

Grøn patrulje 

Højskolesang 

Håndarbejde – Nørklerne        

Kortspil 

Mandetræf 

Motionshold 

Nødhjælpsstrikkerne 

Patchwork 

Petanque 

Senior dans 

Senior gospelkor 

Skak 

Slægtsforskning 

Snedkerværksted 

Spillemandslaug og Jazzband 

Stolegymnastik 

Styrk livet 

Tegning og maling  

Videoklub  

Zumba 

 
Tid og sted oplyses i receptionen samt på hjemmesiden 

www. gronnegadecentret.dk 
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Åbningstider 

Mandag – torsdag kl. 9.00 - 17.00 

Fredag        kl. 9.00 - 16.00

  

Billetsalg 

Mandag og tirsdag kl. 10.00 -15.00 

Onsdag kl. 10.00 -16.00 

Torsdag og fredag  kl. 10.00 -14.00 

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 

Centermedhjælper Lone A. 72 32 68 23 lmand@hillerod.dk 

Reception 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 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 eller på 

hjemmesidens bookingsystem.  
Vær opmærksom på første 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. 
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Nyt fra centerlederen  
 

Kære alle 
 

Marts måned - så har næsten alle mine børn holdt fødselsdag i år. Vi skal 

også fejre GrønnegadeCentrets fødselsdag fredag den 17.marts. Det 

bliver en festlig dag, så kom og vær med. 

Jeg sidder lige i skrivende stund og ser ud på solskin og 

nyder lyset. Selvom klokken er over fire, så er foråret her 

lige om lidt, det kan ses og mærkes. 

 Jeg holdt ferie i uge 7, som også bestod af oprydning og 

udsmidning af gamle sager. Det giver ro i sindet og er 

ligesom at få ryddet op i sit liv. Februar har desværre 

også været et pludseligt farvel til en dejlig og hjælpsom frivillig og 

bestyrelsesmedlem Annette Nisbeth. Hun vil være i vores hjerter. Æret 

være hendes minde. 

Regnskabet for 2016 er nu afsluttet, og vi kom ud af året med et 

underskud på kr.31.000,-. Det er rigtig fint, da vi forventede det større 

grundet vores nye køkken. Der har været sparet på diverse indkøb og 

cafeen har gjort et stort arbejde og haft et salg på næsten 1 million, trods 

arbejdet i køkkenvogn.  

GrønnegadeCentret takker rederiforeningen, Den lille færge, Slotssøen, 

for støtten med kr. 10.000,-. Støtten er grundet manglende indtægt i 

cafeen ved ombygning i køkkenet. 

Det er dejligt, at I medlemmer støtter op om vores cafe, som jo sammen 

med kontingentet er vores store indtægtskilder. Det er de penge, som 

holder GrønnegadeCentret kørende.  

 
Tovholdermøde 
Tirsdag den 7. marts kl. 10.00-12.00 

som udgangspunkt er der mødepligt.  
 

 

 

Nye medarbejder til receptionen søges 
 

Vi mangler nye frivillig medarbejder til receptionen. 

Har du lyst til at blive en del af teamet, så henvend dig til 

centerleder Anette Høyer i centrets åbningstid. 

Anette Høyer 



5 

 

Nyt fra cafeen 
 

Velkommen til to nye medarbejdere i cafeen 

Irene Beltner og Jens Jørgensen. 

Irene er med på holdet mandag formiddag og 

laver smørrebrød, og Jens er med fredag 

formiddag i opvasken og sørger for oprydning. 
 

Velkommen i ”Det glade hjørne”. Nyd en kop 

kaffe, en øl, vores lækre smørrebrød eller en god kage. Du har mulighed 

for at købe det med hjem, og vi vil pakke det for dig. 
 

HJÆLP vi mangler stadig en frivillig medarbejder til cafeen tirsdag 

eftermiddage kl. 12.00-17.00. Opgaverne er  opvask og disken. 

Kom og vær en del af et godt fællesskab. 

Henvendelse til cafelederen. 

Yvonne Skovgaard-Holm 

Spiseklub 
 

Fredag den 3. marts. UDSOLGT 
Vi glæder os til at servere: 

Gammeldags oksesteg med kartofler, sovs, surt, sødt og 

gemyse. 
.  

Fredag den 5. maj kl. 12.00. 

NY CHANCE i ”Det glade hjørne”. 

Kylling med persille som vor mor lavede den.                                                                                                             

 

Ole Hansen, Gudrun Morsing og Lone Nielsen 

 

Påskefrokost 
Tirsdag den 4. april kl. 12.00–14.00 

Traditionen tro vil vi holde påskefrokost  

i ”Det glade hjørne” (max 50 pladser). 

Kom og få en hyggelig eftermiddag med fællesskab, 

musik og mad. 

Der vil være salg af øl/vand/vin og snaps til cafepriser.  

Pris: Kr.125,-. Billetsalg starter mandag den 13. marts. 

Grete Bjerager  
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Formanden er lettet…og forårsglad 
 

fordi vi så flot har afviklet vores generalforsamling i brugerforeningen 

fredag den 24. februar, i god ro og orden. 

Vel at mærke en generalforsamling med en iflg. vedtægten korrekt 

afvikling og et meget værdigt forløb, takket være deltagende 

medlemmers tagen medansvar for centrets fremtid.  

Vi oplevede et smukt eksempel på demokratisk valg af medlemmer til 

bestyrelsen og ikke blot den sædvanlige ”klappen i hænderne”, når 

kandidater blev præsenteret.  

I sidste øjeblik var det desværre nødvendigt at ændre i opstilling af 

kandidater til bestyrelsen på grund af en tragisk begivenhed, der indtraf 

ganske få dage forinden, men bestyrelsen vil her takke for alle 

deltagende medlemmers vilje til at bakke op om bestyrelsens nødvendige 

beslutninger i denne forbindelse. 

En ny bestyrelse er således indsat, og på det første bestyrelsesmøde 

torsdag den 2. marts finder vi atter arbejdstøjet frem, når udvalgsopgaver 

fordeles og igangværende opgaver atter sættes i fokus. Jeg er sikker på, 

at det hold, som medlemmerne valgte fredag den 24. februar, bliver et 

stærkt hold. Vi er klar til et positivt samarbejde, der 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 foråret 

frem og glædes over, at dagene længes, at 

vintergæk og erantis allerede har bebudet 

forårets komme.                Poul Christiansen 

                                             

 
 

Så tager vi cyklerne frem… 
 

Langsomt nærmer foråret sig, dagene bliver længere, og vejret bliver 

cykelvejr, hvorfor cyklerne skal efterses og være klar til tirsdag den 7. 

marts, så vi alle kan komme ud i naturen igen. Vi starter blidt ud med 

lidt lette ture, så vi kan få opbygget vore færdigheder, de har jo været 

passive de sidste måneder. Kom og prøv. Vi har det så hyggeligt. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede på  

tlf. 20 47 21 06.                                                                  Ejner Nielsen 
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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 



8 

 

Foredrag  
Torsdag den 16. marts kl. 10.00 – 1200.  
 

For medlemmer af GrønnegadeCentret 
 

"De gemte børn" 
v. Anette Drucker. 
 

De har i mange år været glemt, men nu er 

der en af de gemte, Anette Drucker, der vil 

komme og fortælle om sine egne 

oplevelser. Hun vil vise billeder og 

yderligere fortælle om nogle af de andre 

skæbner. 

Sygeplejerske Anette Drucker har først nu villet fortælle. Hun siger selv: 

Jeg har besluttet, at min historie er en del af en historie, som må 

fortælles, så længe der er mulighed for det! Bogen, hvor min historie er 

med, er, "De gemte børn" skrevet af Kirsten Nielsson. Da nazisterne 

indledte forfølgelsen af jøderne i Danmark, flygtede hovedparten af de 

danske jøder til Sverige. Man har fundet ud af, at mange af børnene ikke 

kom med, men blev skjult i Danmark. I bogen fortæller 11 af disse børn 

for første gang deres historie næsten 70 år senere! 

I mit foredrag fortæller jeg om, hvordan jeg blev en del af bogen. 

Derefter fortæller jeg min jødiske historie: om huset Drucker gennem 

100 år og min farfars dagbog om flugten og eksilet i Sverige.  

Dernæst fortæller jeg min egen historie. 

 

Jeg blev i 1943 gemt hos min morfar. Jeg 

fortæller, hvordan adskillelsen fra mine for-

ældre kom til at påvirke især min barndom 

og ungdom, men også mit voksenliv.  

Det er selvfølgelig en meget personlig hi-

storie. 

Til sidst fortæller jeg kort om enkelte af de 

andre børns historier.   

Pris: kr. 35,- for foredrag samt kaffe med 

brød, betaling i receptionen.  

GrønnegadeCentrets Oplysningsudvalg 
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Centrets 22 års 

fødselsdag 
 

Fredag den 17. marts kl. 10.00 
 

 

Vi byder på kaffe og lagkage,  

så kom og vær med til at fejre 

dagen. 
 
 

Hyldest til GrønnegadeCentret 
 

Mel: Se, hvilken morgenstund! 

v. Benny Andersen 
 

 

1. Oh, hvilken herlig dag! 

Centret har hejst sit flag, 

nu skal vi hygge i flok, 

vi er jo mange nok. 

Fester er ikke det værste,  

man har  

syng nu med –   

hold stemmen klar. 

 

2. Hverdagens morgenstund - 

centret har guld i mund, 

dagen begynder med knus, 

vi drikker kaff´ af krus, 

fællesskabs-ånden er altid i top: 

"kom nu med ! - gi´ aldrig op"! 

 

 

 

 

 

 

 

3. Her er vort andet liv, 

langt mer´ end tidsfordriv 

lønnen er masser af kram, 

de kalder smilet frem. 

Ældre en byrde? - vi si’r: 

”hva´be´ha´r”! 

aktivt seniorliv vi har! 

 

4. Centret er samlingssted, 

alle kan være med, 

her skabes glæde og fest, 

kom nu og vær vor gæst, 

centret er ikke det værste,  

man har, 

vor café er bar´ så klar! 

 

5. Jah - sikken centerfest 

VELKOMM´N til hver en gæst 

alle er kommet på plads, 

så løfter vi vort glas, 

centret er bare det bedste,  

vi har: 

Centrets ånd vi vil bevar´! 
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Forårsmodeopvisning 
 

Lørdag den 18. marts kl. 14.00 – 16.00 
 
 

Modebutikken Maxine, Frederikssund, 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 modeller.  

Efter modeopvisningen vil der være mulighed for 

at prøve og senere købe tøjet. 

Som sædvanlig vil der være lotteri med fine præmier. Marianne 

Nørgaard underholder på flyglet.  

I pausen serveres kaffe/te og lagkage. 

Billetsalg er startet. Billetpris kr. 75,- alt incl. kan købes i receptionen 

eller på bookings systemet. 

Arrangementsudvalget 
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Grøn Patrulje  
fredag den 3 marts kl. 11.00 
 

starter sæsonen med et 

frokostmøde i lokale 

Nellike.  

På mødet skal vi hygge 

os, evaluere 2016 og læg-

ge planer for 2017. 

Mødet er åbent for alle 

interesserede, der even-

tuelt vil støtte op om 

vores arbejde, med at 

gøre Hillerød til en ren by. 

Hvis man vil med i madbestillingen, skal man give mig besked.  

Jeg synes, at vi har haft et godt og aktivt 2016, med månedlige 

opsamlinger af gadeaffald fra april til og med oktober. Vi har deltaget i 

debatten i lokalaviserne, på Facebook og har været i dialog med lokale 

politikere og Danmarks Naturfredningsforening. Et af vores store mål 

har været, at få større og bedre affaldskurve sat op rundt omkring i kom-

munen, og netop dét er besluttet i Miljø- og Teknikudvalget til udførelse 

i 2017-2020.  

2017 er et kommunalvalgår, og det vil være rigtig godt, hvis der i lighed 

med 2013 arrangeres et valgmøde i GrønnegadeCentret.  

Vores første indsamling er søndag den 2. april, hvor Danmarks 

Naturfredningsforening afholder landsindsamling. Vi vil i lighed med de 

andre år samle affald inde omkring stationen.  

Vi mødes på Trafikpladsen, dvs. P-pladsen på Carlsbergvej, og ALLE er 

velkomne, også uden tilmelding. Vi har poser, handsker og enkelte 

snappere, men medbring gerne din egen. 

Yderligere oplysninger: lblensoe@gmail.com eller på 30 33 50 93. 

Leni Blensø 
 

 

Se! Se! Husk! 
Centerredaktionen har fået ny mailadresse – den gamle mail lukker. 

centerredaktion@outlook.dk 

mailto:lblensoe@gmail.com
mailto:centerredaktion@outlook.dk
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Sang og musik ”skatte” 
 

Højskolesang 
 

hver 2. onsdag i ulige uger kl. 

14.00 - 16.00  

den 1., 15. og 29 marts. 
 

 

 

At synge fra Højskolesangbogen, "den danske sangskat" er meget 

fremme for tiden, bl.a. er DR-TV og Det kongelige Teater i gang med 

højskolesang.  

Vi er mange, men der er også plads til dig. 

Det koster kun kr. 50,- for hele sæsonen, derudover skal du have et 

brugerkort til centret. 

Vi glæder os til at se dig/jer. 

Henry Christiansen 
 
 

 
Husorkestret 
 

Vi spiller hver onsdag kl. 11.00 - 12.00.  
 

Kom og vær med til en hyggelig time med god 

musik. 

Niels Erik Espersen 
 

 
 
Torsdagsjazz 
 

Grønnegade Jazzband spiller den 2. 

marts kl. 11.00 – 12.00. 

Velkommen til en hyggelig og munter 

time med god jazzmusik. 
 

Sæt X i kalenderen, datoer i foråret den 

27. april, 18. maj og 22. juni. 

 

Mogens Smedegaard 
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Center Revyen 2017 
 

Revyen er ikke på spanden, men på 

skinner. 

Forandring kræver som bekendt tid, 

men nu er revyfolket klar.  

Det har været en tid med nødven-

dige omvæltninger, da flere af de 

medvirkende af forskellige årsager 

har valgt at stoppe. Vi har først og 

fremmest måtte sige farvel til revy-

ens mangeårige instruktør Ulla 

Ludvig, som med sin utrættelige 

iver har stablet mange revysucces'er på benene. Desuden har Jon Gul-

holm, Leif Bakkestrøm samt pianisten Jens-Jørgen Larsen sluttet deres 

engagement i revyen. 

Heldigvis har Revyforeningen fået fat i Christina Kühnel, som er en 

meget kompetent instruktør med erfaring fra andre revyer. Hun er 

medlem af Gospelkoret og har dermed også et godt kendskab til centret. 

Desuden har hun via sit store netværk fundet frem til nye medvirkende.  

De tidligere aktører Lise Dahlin, Lilli Hauberg, Anna Sofie Morell, 

Svend-Erik Pedersen, Gerda Møller Petersen og John Plenov får i år 

assistance af Per Koch og Allan Pram Nielsen. Revyen har også fået nye 

tekstforfattere, så den sædvanlige "lagkagerevy" når vidt omkring mange 

emner.  

Ud over de helt aktuelle emner beskæftiger revyen sig bredt med numre 

lige fra Donald Trump og indlandspolitik med blandt andet Lars Løkke 

Rasmussen til lokale emner som supersygehus og borgmesteremner. 

På den musikalske side er der også oprustet i form af rytmeboks og 

andre musikalske narrestreger leveret af el-organist Finn Kamper-

Jørgensen.  

Med en meget engageret og ildsprudlende instruktør kan Center Revyen 

således blænde op for en anderledes og aktuel forestilling, som Kristi 

Himmelfarts Dag og de følgende dage ganske givet skaber fest og farver 

i GrønnegadeCentret.  

Det er derfor en god ide at reservere plads i kalenderen, hvis man vil 

opleve, hvordan revyen kan spilles anderledes underholdende i 2017. 

Revyforeningen 
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Filmklubben 
 

Lørdag den 25. marts kl. 14.00 

 

Filmtitel: ”9. april” 

I krigsfilmen befinder vi os ved den 

dansk-tyske grænse den skæbne-

svangre nat i 1940, hvor Europas 

stærkeste hær invaderer fra syd. 

Danmark er i krig, og for at bremse 

overmagten, sendes en dansk fortrop 

bestående af cykel- og motor-

cykelafdelinger i felten. Sekond-

løjtnant Sand og hans deling skal 

som de første møde fjendens 

kampvogne og overlegne militære 

magt. Alligevel kæmper de danske 

soldater en indædt kamp for fæd-

relandet. Det er snart 76 år siden, at 

Danmark blev besat af Tyskland. ”9. 

april” er en realistisk skildring af de 

højspændte timer inden den danske 

kapitulation, der førte til fem års tysk 

herredømme.                                          

Brandvarme Pilou Asbæk spiller hovedrollen som Sand, der leder den 

håbløse mission, mens Gustav Dyekjær Giese og Lars Mikkelsen også er 

at finde på rollelisten. 

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,-. 

Billetter købes ved indgangen. 

Hans Rosenkvist 
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Banko 
 

Torsdagsbanko kl. 14.00 - ca. 16.00 
 

Søndagsbanko kl. 14.00 - 16.00 

den 5. og 19. marts. 
 

Husk medlemskort. 

Der kan købes gæstekort. Pris kr. 50,-.  
 

  
Åbent Hus/intro/motion 

 
 
 

 
 

 

Følgende tirsdage kl. 13.30 – 14.30  

er der introduktion til motionsrummet: 
 

Den 28. marts, 25. april, 30. maj og 27. juni. 

 Svend Høegh Nielsen 

 
Tværfaglig Seniorklub, Hillerød 
 

Tirsdag den 07. marts kl. 13.00  Spisning 

Tirsdag den 14. marts kl. 11.30  Gerlev kro 

Tirsdag den 21. marts kl. 14.00  Kaffe 

Tirsdag den 28. marts kl. 14.00  Banko 

Hvis du har spørgsmål: tlf. 24 67 02 92 

Kirsten Olesen 
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Generalforsamling  

”GrønnegadeCentrets Venner” 
 

Fredag den 31. marts 2017 kl. 10.00  

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

8. Eventuelt 

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlin-

gen, skal indsendes til bestyrelsen 2 uger før generalforsamlingen. 

Bestyrelsen vil lægge eventuelle forslag til gennemsyn i centret en uge 

før generalforsamlingens afholdelse. 

Medlemskab påkrævet. 

Frede Leiholm 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ordinær generalforsamling i Gospelkoret 
”Old Stars” 
 

Mandag den 27. marts 2017 kl. 14.20. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Kun for medlemmer, korleder og pianist. 

Knud Casper 
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Nekrolog 
 

Et dejligt og hjælpsomt menneske, er pludselig 

gået bort.  

Annette Nisbeth blev kun 69 år. 

Annette har været et værdsat medlem af vores 

centerbestyrelse, hvor vi har nydt godt af hendes 

engagement med blandt andet infotavler, filmklub og foredragsgruppen. 

Hun var et aktiv i rigtig mange sammenhænge, som en fantastisk del af 

underholdningen i bl.a. MIRONIKA og som frivillig i vores admini-

strative gruppe i receptionen. 

Annette repræsenterede GrønnegadeCentret udadtil på flotteste vis og 

havde altid hjertet med. Vi har mistet en ildsjæl. 

Vi vil huske Annette for hendes humør, dygtighed, flid og ikke mindst 

hendes personlighed, hvor det sociale og retfærdigheden altid har spillet 

en stor rolle.  

Hun evnede meget. 

Annette efterlader sig et stort tomrum hos mig personligt og hos rigtig 

mange mennesker.  

Vores tanker går til hendes mand Ole og hendes efterladte.  

Æret være Annettes minde. 

Anette Høyer 
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Folkedans 
 

Folkedans hver tirsdag kl. 14.00-16.00. 

Der danses de dejlige gamle danse, alle er velkommen. Det koster kr. 

30,- pr. gang, og man skal være medlem af centret. 

Yderligere oplysninger på tlf. 51 30 47 04. 
Bente Christensen 

De danseglade pensionister 
 

Fredag den 10. marts kl. 14.00 – 17.00  
inviteres til Stort karneval og dans med Birkum. 

Pris kr. 125, incl. 2 lækre stk. smørrebrød og kaffe. 

Tilmelding i receptionen eller 29 63 04 30 senest 3 dage før. 

Tag en ven/veninde med, eller kom alene, der er altid nogen at danse 

med.                                                                               Henry Christensen 
 

Danseklubben 
 

Linedance:  Mandag den 6., 13. og 20. marts kl. 18.30. 
 

Standard dans: Mandag den 13. og 20. marts kl. 20.00. 
 

Afslutningsfest: Fredag den 24. marts kl. 18.00.   

                                                                                                Arne Iversen 
 

     

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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Forårstur til Dragør 
 

Tirsdag den 18. april. 
 

En halvdagstur med start fra 

GrønnegadeCentret kl. 9.00. 

I Dragør drikker vi kaffe ved 

havnen, som sædvanlig med 

dejlige hjemmebagte kager. 

Herefter besøger vi Dragør 

kirke og/eller kirkegården, 

hvor bl.a. Dirch Passer ligger 

begravet. 

Vi er tilbage i centret kl. ca. 13.00, hvor vi spiser frokost. 

Pris kr. 175,-. 

Billetter sælges fra onsdag den 15. marts i receptionen. 

Lilli Hauberg og Britta Brylov 

 

Månedens kunstner i april og maj 
 

Margrethe Kaas udstiller malerier. 
 

Fernisering fredag den 31. marts kl. 13.00.  
Centret er vært ved en lille forfriskning. 
 

Margrethe Kaas’ far, Holger Dall, var kunstmaler og udstillede på 

Charlottenborg, Den Frie m.fl., så hun fik lov til at male sit første billede 

med rigtige oliefarver, da hun var 4 år. Hun gik ikke direkte ind for 

maleriet, men valgte at uddanne sig til arkitekt. Her var der mulighed for 

at planlægge, indrette og også udsmykke bygninger. Rum, form, lys, 

farve – og maleren er ikke langt borte. Undervejs fik hun mulighed for 

selv at kravle op ad stiger og selv udsmykke de huse, hun havde været 

med til at planlægge. Det har været 

facademaleri udført i Koopera-tionens 

Hus, og projekter udstillet på bl.a. 

Charlottenborg. 

Igennem flere år har Margrethe 

koncentreret sig om farven. Farven i 

flader – med og mod hinanden. 

Vibeke Hansen 
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Brugerundersøgelse/møderegistrering 
 

Til alle brugere af GrønnegadeCentret. 
 

I perioden den 16. januar - 17. marts vil vi gerne 

registrere hvor mange fremmøder, der er i Grønne-

gadeCentret. 

Det foregår, som mange allerede har bemærket, ved 

at der er opsat en nummermaskine ved receptions-

disken.  

På disken står et skilt med påskriften: tag et 

nummer (med pil pegende på nummermaskinen). 

Der trækkes et nummer, og det afrevne nummer 

lægges i en boks på disken.  

Hver gang man går til en ny aktivitet på samme dag, f. eks. fra motion 

til kortspil, går man lige forbi disken og trækker et nyt nummer. Det 

gælder også, hvis man f.eks. har været til petanque om formiddagen og 

så kommer til dans om aftenen. 

Mange af jer har også allerede udfyldt et spørgeskema og afleveret det i 

receptionen.  

De, der endnu ikke har fået gjort det, vil vi opfordre til at få et skema i 

receptionen eller udfylde det skema, som var i decemberbladet.  

Fristen for aflevering af spørgeskemaet har vi forlænget til den 17. 

marts, så alle opfordres til at hjælpe bestyrelsen og centerlederen med, 

at denne undersøgelse bliver så grundig og retvisende som mulig. 

På forhånd tak for jeres forståelse og medvirken. 

Hans Rosenkvist  

 

 

Opkrævning af medlemskontingent 
 
 

Til alle medlemmer i GrønnegadeCentret. 

Sidst i marts vil der ligge en opkrævning i jeres 

e-boks, der lyder på kr. 350,-. 

Dette er kontingent for 2017.  

Husk at tjekke jeres e-boks, hvis I har sådan en. 

Jytte Kronhede 
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GrønnegadeCentret  
 

 

Bestyrelse 
 

Poul Christiansen  Mobil: 21 63 40 06 

Formand   aliceogpoul@privat.dk 
 

Kommende møde i bestyrelsen torsdag den 2. marts. 

Spørgsmål, der ønskes behandlet, rettes til formanden. 
 

Venner 
 

Frede Leiholm  Mobil:  20 81 80 65 

Formand   leiholm.f.@gmail.com 

Anna Sofie Morell  annasofie.morell@privat.dk 

Kasserer 

GrønnegadeCentrets Venner 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 21. marts.  

Ovenstående meget gerne på vores e-mail: 

centerredaktion@outlook.dk 
 

Ansvarshavende redaktør: Karl Olsen.  

Ansvarshavende webmaster: Jytte Duus.  
Centerredaktionen:  

Lene Christensen, Bente Mikkelsen, Jytte Duus, Sanne Hansen, Birthe 

D. Henriksen, Mogens Durup og Anette Hjortshøj. 

Korrekturlæsning: Kirsten Therkildsen og Jytte Kronhede. 
 

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

 

21. ÅRGANG                           NUMMER 9 
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Det sker  
 

 

 

Marts 
 

Fredag 03. Spiseklub    se side 05. 

Fredag 03. Grøn Patrulje   se side 11. 

Torsdag 16. Foredrag    se side 08. 

Fredag 17. Centrets fødselsdag   se side 09. 

Lørdag 18. Forårsmodeopvisning   se side 10. 

Lørdag 25. Film    se side 15. 

Mandag 27. Generalfors. ”Old Stars”   se side 18. 

Tirsdag 28. Åbent hus/intro/motion   se side 17. 

Fredag 31. Generalfors/venner   se side 18. 

Fredag 31. Fernisering    se side 21. 

 

April  
 

Søndag 02. Grøn Patrulje   se side 11. 

Tirsdag 04. Påskefrokost   se side 05. 

Tirsdag 18. Forårstur til Dragør   se side 21.  

Tirsdag 25. Åbent hus/intro/motion   se side 17. 

 
Maj 

 
Fredag 05. Spiseklub    se side 05.   


