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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 

Musikcafe 

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 
 

Forsidebilleder: Aktiviteter, som foregår i huset. 
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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 

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. 

 
 

Påskelukket i centret fra den 8. april til 17. april (begge dage incl). 
 

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. 

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 
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Nyt fra Centerleder 
 

Kære alle 
 

Aprilsnar - alle kender det – 1. april hører du en 

utrolig historie eller oplever noget mystisk... og 

lige pludselig råber nogen "APRILSNAR"... og så viser det hele sig bare 

at være en joke - altså en aprilsnar. Jeg vil nøjes med at ønske jer en 

dejlig april måned. 
 

April er en dejlig måned og det går stærkt udenfor og alting er snart 

lysegrønt. Grøn er håbets farve og står for natur og sundhed. Grønnegade 

Centret var fyldt med håb og glade gæster, som var inviteret til 22-års 

fødselsdag. Dagen blev fejret for medlemmerne med musik, sang, taler 

og lidt godt til munden: kaffe og lagkage. Tak til alle som bidrog med at 

gøre dagen til en rigtig hyggelig og festlig dag. En af de gode traditioner.  
 

Marts måned bød på Tovholdermøde, et konstruktivt møde, hvor rigtig 

mange deltog. Vores venner har afholdt generalforsamling. Dejligt med 

Venner, som gør et stort arbejde for Centret. Både til gavn for det 

enkelte medlem i form af festlige indslag og til gavn for alle i 

Grønnegade Centret, når vi modtager gaver til fornyelser.  
 

Gave har vi også fået fra Gittes smykker. Tak for det fine ur, som 

hænger i cafeen, ”Det glade Hjørne”. 
 

”Det glade Hjørne” er blevet brugt flittigt og nu er vintersæsonen og 

dermed mange af centrets aktiviteter ved at afslutte. Tak for en dejlig 

vinter, fyldt med byggeri, knus, glæde og engagement. 
 

Jeres engagement har vi også brug for, fordi Lone og Jytte indbyder jer 

til hovedrengøring i uge 28, tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 10-13. Der 

vil være tilmelding i receptionen. Uden mad og drikke duer helten ikke, 

derfor byder vi også på kaffe og frokost. I uge 27 skal trægulvene 

ordnes. 
 

Anette Høyer 

Rengøringshjælp søges 
Vi søges frivillige til rengøring onsdag og torsdag formiddag. 

Henvendelse til Lone Andersen, lmand@hillerød.dk                

72 32 68 23 

Anette Høyer 

mailto:lmand@hillerød.dk
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Nyt fra cafeen 
 

Vi har den glæde at kunne byde velkommen til fire nye 

medarbejdere i cafeen. 

Velkommen til: 

Jytte Kronhede, som er fast medarbejder i kassen tirsdag 

kl. 10.00 – 14.00. 

Anne Danhave, som er fast medarbejder i kassen om 

onsdag formiddag. 

Ida Clausen, som er fast medarbejder i 

opvask/vareopfyldning tirsdag eftermiddag. 

Majken Jacobsen, som er med ved arrangementer og som afløser. 
 

For tiden er der fuld gang i planlægningen af revyen i maj måned.  

Hvis du har tid og lyst til at være med i nogle af de opgaver, cafeen har 

den 26., 27. eller 28. maj, vil jeg rigtig gerne høre fra dig.  

Tak til alle jer som allerede har givet tilsagn om at være med ved en eller 

flere af dagene. 

Der er også mulighed for at få en fast vagt i cafeen. Du er velkommen til 

en snak, hvis du er interesseret.  

Yvonne Skovgaard-Holm 
 

Citat 
 

Har nogen givet dig et kram i dag og sagt,  

at du er en vidunderlig ven?  
Hvis ikke – her er et til dig fra mig. 
 

De danseglade Pensionister 
 

Inviterer til sæsonafslutning 
 

Fredag den 7. april kl. 12.00 – 17.00 i GrønnegadeCentret 
 

Kl. 12.00 Velkomstdrink 

Kl. 12.20 Lækker platte fra cafeen 

Kl. 14.00 Dans med Birkums Duo 

Kl. 15.00 Kaffe og kage 

Stort lotteri med fine gevinster. 

Kl. 15.30 Dans med Birkums Duo 

Pris kr. 190,-. Billetter skal købes senest 4 dage før i receptionen eller 

hos Henry tlf. 29 63 04 30. 

Bestyrelsen 



6 

 

Formanden er forårsglad… 
 

-fordi foråret allerede nu er tittet frem. Marts 

viste sig ganske vist helt som normalt med 

eksempler på vinterligt vejr, ligesom vi også har 

oplevet dage, som gav os håb om tidligt forår 

med megen sol og behagelige temperaturer. 
 

Vi har dog ikke set (ret mange) børn og unge 

med tynde sommerbluser og korte bukser 

endnu. Godt, at forældre på dette punkt trods alt 

stadig bestemmer og tager deres pligt til opdragelse alvorligt – og 

børnene adlyder. 
 

Nu skal vi fejre påsken med hver vore traditioner. For nogle en vigtig 

begivenhed og for andre en dejligt bevis på, at kong vinter har overgivet 

sig. Foråret ER på vej.  
 

Lad os sammen gå foråret i møde og glædes over, at dagene længes, at 

bladknopper bliver til smukt grønt løv, når skoven tager sit fine tøj på.  
 

En herlig tid venter os. Det må gerne blive ved sådan 6 – 7 måneder fra 

nu af. 

Poul Christiansen 

 

Tværfaglig seniorklub, Hillerød 
Tirsdag den 04. april kl. 13.00, spisning 

Tirsdag den 11. april lukket pga. påsken  

Tirsdag den 18. april kl. 14.00, banko  

Tirsdag den 25. april kl. 13.00, underholdning 

Hvis du har spørgsmål: tlf. 24 67 02 92 
 

Banko  
Torsdagsbanko kl. 14.00 – ca. 16.00 

Søndagsbanko kl. 14.00 - 16.00 

Den 2. og 23.april 

Husk medlemskort. 

Der kan købes gæstekort. Pris kr. 50,-. 
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Revy på ny måde 
I CenterRevyen er der travlt med prøver, hvor 11 nye ansigter er dukket op. Den 

nye instruktør Christina Kühnel, kommer med stor erfaring, engagement, 

kreativitet og ikke mindst gå på mod. Hun er den store indpisker.  Hun har også 

lanceret et helt nyt dynamisk prøveforløb, som alle har taget godt imod. Nogle 

af de tidligere 

aktører er stoppet, 

men Anna Sofie 

Morell, Gerda 

Møller Petersen, 

John Plenov, Lili 

Hauberg, Lise 

Dahlin og Svend-

Erik Pedersen har 

fået nye makkere på scenen i form af Allan Pram Nielsen, Lilly Petersen, Hulda 

Schiønning og Per Koch. De har alle allerede fundet sammen i et dejligt 

teamwork, så der bliver grinet og sunget af hjertens lyst. Men de nye ansigter 

tæller også flere supplerende tekstforfattere, så i år er der virkelig stor 

spændvidde mellem teksterne. Det betyder, at revyen præsenterer mange aktuelle 

emner. Det bliver alt i alt en rigtig sjov revy som I alle bør se. 
 

Spilletidspunkter og billetpriser:  
 

Torsdag den 25. maj, (premiere), kl. 18.00, revybuffet, samt kaffe/kage i 

pausen kr. 225,-. 

(Spisning starter kl. 18.30, og revyen forventes at starte ca. kl. 20.00). 

Fredag den 26. maj kl. 18.00, revybuffet, samt kaffe/kage i pausen kr. 225,-. 

(Spisning starter kl. 18.30, og revyen forventes at starte ca. kl. 20.00). 

Søndag den 28. maj kl. 12.30, let anretning, lille karaffel rød- eller hvidvin, 

program samt kaffe/kage i pausen kr. 150,-. 

(Spisning starter kl. 13.00, og revyen forventes at starte ca. kl. 13.30). 

Drikkevarer kan alle 3 dage købes i cafeen. 
 

Billetsalget starter onsdag den 26. april, og som noget nyt kan man nu også 

købe billet via vores hjemmeside www.centerrevyen.dk. Så kan man sidde 

derhjemme og vælge dato, hvor man vil sidde, foretage betaling og selv ud printe 

billetter.  Det er dog stadig muligt at møde op i centrets reception og købe billet 

der – nu også med mulighed for at betale med kort. 

Vi gør opmærksom på, at al elektronisk betaling pålægges et gebyr på kr. 3,50 

pr. billet. 

Vi glæder os til at se jer!                                                           

John Plenov 

http://www.centerrevyen.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 
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Styrk livet 
 

"Fælles motionsdag" i og omkring 

GrønnegadeCentret 

 

Tirsdag den 4. april kl. 10.00 - kl. 13.00. 
 

Sundhedsudvalget "Styrk Livet" i Grønnegade-

Centret inviterer igen til nogle fornøjelige timer 

med fælles motion og spil, som man kan hygge sig med både inden- og 

udendørs. Så alle I, der allerede er engagerede i motion i centret, og nye 

interesserede: kom og vær med til at motionere og lær hinanden endnu 

mere at kende ved at deltage i forskellige spil i en munter stemning.                                                                                            

Vi har mulighed for at spille petanque, krolf, cross boule, fodbold og 

måske også tage de første skridt omkring disc golf. Desuden kan vi måske 

få cykelgruppen til at introducere deres ture og give en lille prøve samt 

lokke bordtennisspillerne til at invitere til "bordet rundt".                                                                                                       

Endvidere kan vi vise den 1 km lange gå/løbe-rute i GrønnegadeCentrets 

smukke omgivelser, så du kan blive fortrolig med ruten og benytte den i 

din egen træning og inspirere andre til fremtidige fælles træningsaftaler. 

Spil og leg - kombineret med gang eller løb - giver motion på den sjove 

måde, og motion er jo det bedste, vi kan gøre både for vores krop og sind. 

Og husk så som overlæge Bente Klarlund siger: "Du er aldrig for gammel 

til at lege - men du bliver gammel, hvis du holder op med at lege!"  

Undervejs får vi lidt at drikke, og det kan være, at deltagerne bagefter har 

lyst til at hygge sig med frokost i cafeen.                                                                                                   

Alle GrønnegadeCentrets medlemmer er velkomne. 

Deltagelse er gratis. 

 GC´s sundhedsudvalg, Ældresagen og Hillerød Kommune.  
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GrønnegadeCentrets Billardklub 
 

Der afholdes ordinær generalforsamling 
 

Fredag den 7. april kl. 10.00 i Fuchsia. 
 

Dagsorden iflg. vedtægterne.  

Forslag skal være formanden skriftligt i hænde 

senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Der serveres kaffe og ostemad + 1 øl/vand pr. 

medlem. 

 Niels Madsen 

Filmklubben 

Lørdag den 22. april kl. 14.00 

”Sommeren 92” 
 

Landstræner Richard Møller Nielsen 

(Ulrich Thomsen) kæmper en ulige kamp 

med et splittet fodboldhold, der nægter at 

spille efter hans taktik.                                                                           

Ingen forstår, hvad han vil, hverken 

spillerne eller pressen - kun hans kone 

Jonna forstår ham. Han er Danmarks mest 

udskældte mand og det ser sort ud.                                                                          

Men i sommeren ´92 får Richard en uventet 

chance, og pludselig er holdet på vej til EM 

i Sverige. Med i bagagen følger de interne 

konflikter, uenighederne og de personlige 

udfordringer, men Richard (Richardo) er 

overbevist om, at de sammen kan gøre det 

umulige.                                                               

Sommeren ´92 er en film om en mand, der 

mod alle odds samler et hold og en nation. I rollerne ses bl.a. Ulrich 

Thomsen, Lene Maria Christensen, Mikkel Boe Følsgaard, Esben Smed 

Jensen og Birgitte Hjort Sørensen.  
             

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 

http://www.scope.dk/
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Ullerød Cykelløb 
Søndag den 7. maj kl. 9.45 
 

med start og mål ved Ullerød Superbrugs. 

Så skal cyklerne frem, få motion, nyd 

naturen og vær med til at støtte 

GrønnegadeCentrets Venner.  
 

Ullerød Cykelløb - en gammel kending – 

køres igen i år.  

Der er 3 ruter, 115 km, 50 km og 20 km.  

Beløb, der kommer ind på 20 km-ruten, går ubeskåret til Grønnegade-

Centrets Venner. 

Pris kr. 60,-. 
 

Praktiske informationer: 
 

Tilmelding kan ske på følgende måder: 

1. På cykelklubbens hjemmeside www.cchillerod.dk. Bemærk, at der ved 

online betaling tillægges et gebyr på kr. 13,-. 

2. Ullerød Superbrugs, lørdag den 6. maj mellem kl. 11.00 og 14.00. 

3. Ullerød Superbrugs søndag den 7. maj fra kl. 8.00 imod et ekstra gebyr på 

kr. 25,-. 

Startnumre udleveres i Ullerød Superbrugs lørdag den 6. maj fra kl. 11.00 

til kl. 14.00 eller søndag den 7. maj fra kl. 9.00.  

Startnumre skal bæres synligt pga. tidstagning. 

Ruterne er tydeligt afmærket, og rutekort kan fås ved tilmeldingen. 

Halvvejs på ruten samt i målområdet er der depot med drikkelse og frugt. 

Registrering og tidstagning slutter kl. 14.00.  
 

Løbsledelsen anbefaler brug af cykelhjelm,  

og færdselsreglerne skal overholdes. 
 

Spørgsmål vedrørende løbet kan ske ved 

henvendelse til Frede på mobil 20 81 80 65 eller 

mail leiholmf@mail.tele.dk, eller der kan søges 

nærmere oplysninger www.cchillerod.dk 

Frede Leiholm 

 

http://www.cchillerod.dk/
mailto:leiholmf@mail.tele.dk
http://www.cchillerod.dk/
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Sang og musik ”skatte” 
 

Højskolesang 
 

hver 2. onsdag i ulige uger kl. 14.00 

- 16.00  

den 26. april. 

  

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 
 

Musikcafe 

 

Hver 2. onsdag i lige uger kl. 14.30 – 16.00 den 5. og 19. april 

Stemningen, hygge og sangglæde i cafeen, som er opbygget gennem 4 år, 

vil være svær at undvære. Vil I være med, så vil Marianne Nørgaard og 

Ole Nisbeth kører musikcafeen videre, med nogenlunde samme indhold 

som hidtil, foreløbig resten af foråret. 

Foråret er lige om hjørnet, og der er så mange gode sange, som trænger 

sig på. Marianne spiller, og Ole synger for sammen med alle gæsterne. 

Marianne Nørgaard og Ole Nisbeth 

 
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 27. april kl. 11.00 – 12.00. 

Velkommen til en hyggelig og munter time 

med god jazzmusik. 
 

Sæt X i kalenderen, datoer i foråret  

den 18. maj og 22. juni. 

Mogens Smedegaard 
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Seniordans 
 

Tænk, nu er denne sæson næsten slut, men hvilken sæson, vi startede i 

september med ni personer, og det er stødt og roligt nu steget til 24 

personer, som jeg tror har haft nogle gode og festlige timer, hvor vi har 

danset mange forskellige danse til nogle kendte og gode melodier. 
 

Vi starter igen efter sommerferien onsdag den 20. 

september 2017, og hvis nogen i løbet af de næste 

par måneder skulle få lyst til at være med, er de 

velkomne. 
 

Tak til alle danserne for nogle meget hyggelige og 

glade timer i denne vinter og på gensyn til 

september. 

Rita Nielsen 
 

Folkedans 
 

Hver tirsdag kl. 14.00 -16.00 er der folkedans. Alle er 

velkomne og prisen er 30 kr. pr. gang., man skal være 

medlem. Yderligere oplysninger fås hos undertegnede 

på tlf. 51 30 47 04. 

Bente Christensen 
 

 

Til GrønnegadeCentrets Venner 
 

Tak for jeres støtte gennem året. Vi håber, I fortsat vil 

støtte vort arbejde til fordel for GrønnegadeCentret, 

ligesom vi også håber, at der kommer nye medlemmer 

til. 

Det vil være en stor hjælp for kassereren, hvis I giver 

besked på mail, når I skifter adresse og e-mailadresse, og at I, hvis e-

mail adresse vi ikke har, vil give os besked, hvis I har en e-mailadresse. 

Vi vil gerne have kontingentindbetalinger via netbank. Det letter 

kassererens arbejde meget. TAK.  

Reg. nr.: 5064 Kontonr.: 1403923 

e- mailadresse: annasofie.morell@privat.dk 

Anna Sofie Morell 

mailto:annasofie.morell@privat.dk
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Spiseklubben 

 

Fredag den 5. maj kl. 12.00 i cafeen. 
 

Menu: Kyllingesteg med kartofler, brun sauce og 

tilbehør. 

Pris pr. spisebillet kr. 50,-.  

Billetter sælges fra den 4. april i receptionen 

Ole Hansen, Gudrun Morsing og Lone Nielsen 

 

Åbent Hus/intro/motion 
 

Følgende tirsdage kl. 13.30 – 14.30 

Er der introduktion til motionsrummet: 

Den 25. april, 30. maj og 27. juni.                                   
Svend Høegh Nielsen 

Til alle tovholdere for  

aktivitetsgrupperne 
 

Centret og centerredaktionen ønsker oplysninger om datoer for 

ferieafholdelse for de forskellige aktiviteter. 

Send venligst en e-mail til os på centerblad@hotmail.com. 

Centerredaktionen 
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Nekrolog 
 

 

En ildsjæl, som har gjort en forskel for 

GrønnegadeCentret er død. Henry Petersen har efter 

lang tids sygdom fået fred. 

Henry, var en af de frivillige i GrønnegadeCentrets cafe, som altid sagde 

ja med et smil og brændende entusiasme. Om det var i opvasken, ved 

kassen eller hans berømte æblekage, udførte han altid arbejdet med omhu 

og engagement. 

Det fik danseklubben også glæde af både på dansegulvet og i udvalget, 

hvor han arrangerede festlige aftener med dejlig mad. 

Vi, der kom til at arbejde tæt sammen med Henry, oplevede hans humor, 

venlighed og positive livssyn. 

Han var der, var til at regne med og bidrog altid til fællesskabet. 

Henry var en person med hjertet på rette sted, han vil blive savnet og 

husket med respekt. 

Vores tanker går til Brita og hans efterladte. 

Æret være Henrys minde. 

Centerleder Anette Høyer 

 

 



                                                      17 
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Information fra centerlederen 
 

Vi må desværre fremover undvære vores cykelsmed. 

  
 

Der er ledige pladser på nogle af holdene i motionsrummet, 

se information om åbent hus og introduktion her i bladet på 

side 14.  
 

Månedens kunstner i juni: I juni måned kan Grønnegade-

Centrets medlemmer hænge egne billeder op. Henvendelse 

til undertegnede. 
 

 

Vi har fået nyt ur i cafeen ”Det glade hjørne”. Uret er 

sponsoreret af salg fra Gitte Hansens smykker på jule-

marked – Tak for det. 

Anette Høyer 
 

Obs! Obs! Obs! 

Forårsturen til Dragør er udsolgt!!! 
 

 

 
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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GrønnegadeCentret  
 

 

Bestyrelse 
 

Poul Christiansen  Mobil: 21 63 40 06 

Formand   aliceogpoul@privat.dk 
 

Kommende møde i bestyrelsen torsdag den 6. april. 

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 maj skal være redaktionen i hænde  

senest onsdag den 19. april.  

Ovenstående meget gerne på vores e-mail: 

centerredaktion@outlook.dk 
 

Ansvarshavende redaktør: Karl Olsen.  

Ansvarshavende webmaster: Jytte Duus.  
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Lene Christensen, Bente Mikkelsen, Jytte Duus, Sanne Hansen, Birthe 
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Bladet udkommer i ca. 700 eksemplarer den 1. i hver måned. 
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Det sker  
 

 

April  
 

Tirsdag 04. Styrk livet  se side 09.  

Fredag 07. Danseglade pensionister  se side 05. 

Fredag 07. Generalfors. Billard se side 10. 

Tirsdag 18. Forårstur til Dragør se side 18.    

Lørdag 22. Film  se side 10. 

Tirsdag 25. Åbent hus/intro/motion se side 15.  

 
Maj 

 
Torsdag 04. Styrk Livet  se side 09. 

Fredag 05. Spiseklub  se side 15. 

Fredag 07. Generalfors. Billard se side 10. 

Søndag 07. Ullerød cykelløb se side 12.  

Torsdag 25. Revy  se side 07. 

Fredag 26. Revy  se side 07. 

Søndag 28. Revy  se side 07. 

Tirsdag 30. Åbent hus/intro/motion se side 15.  

 

 

 


