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GrønnegadeCentret 
Center for aktive seniorer 
Grønnegade 15, 3400 Hillerød. Telefon: 72 32 68 20  

Hjemmeside: www.gronnegadecentret.dk 

 

 

Centerleder Bente Most 72 32 68 21 bmos@hillerod.dk 

Cafèleder Anette Høyer 72 32 68 22 anbh@hillerod.dk 

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

Adm.medarb. Jytte Kronhede  jyje@hillerod.dk 

Reception 72 32 68 20 gronnegadecenter@hotmail.com 

Lokalebestilling  lokalebestilling@hotmail.com 
 

GrønnegadeCentret er mødested for alle borgere over 60 år og førtids-

pensionister, og du kan komme og gå, som du har lyst. For at deltage i 

centrets aktiviteter kræves der medlemsskab. 
 

Medlemskontingent er kr. 250,- 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. 
 

Åbningstider: 
Mandag – torsdag kl. 9.00 – 16.00      

Fredag    kl. 9.00 – 15.00      

             

Informationer 
Den bedste information får du ved at besøge centret. Se opslagstavlen, læs 

vores centerblad, se hjemmesiden eller tal med de medlemmer, der bruger 

centret, og i receptionen over for indgangen gives oplysninger om huset. 

Nye medlemmer vil blive budt velkommen og vist rundt samt få udleveret 

en pjece om centret. 

Billetter til arrangementer købes i receptionen mod kontant betaling. 

Billetsalg mandag til fredag kl. 9.00 – 15.00. Vær opmærksom på første 

salgsdato. Billetter kan ikke forudbestilles. 
 

Cafeen 
Smørrebrød, lette anretninger, vin, øl, vand samt kaffe, te og kage kan 

købes i centrets åbningstid. 
 

2 

http://www.gronnegadecentret.dk/
mailto:bmos@hillerod.dk
mailto:anbh@hillerod.dk


3 

 

Nyt fra centerlederen 
Kære alle. 

Så nåede vi frem til august, og en ny 

sæson er så småt ved at vågne. Jeg 

håber, I har nydt juli, inklusiv vind og 

vejr. 
 

I juni var GrønnegadeCentret på 

Mallorca. Vi havde en fantastisk uge, hvor indholdet var meget varieret. 

Bravo Tours tog sig kærligt af os på alle måder.  

Vi var på interessante udflugter og lærte noget om Mallorcas historie, 

oliven, appelsiner og mandler, som øen jo er kendt for.   

Bravo Tours leverede den sødeste guide, en 21- årig ung mand, som bare 

stod på pinde for os.  

De fleste af os – især kvinderne – fik shoppet 

igennem, og der blev badet, drukket Sangria og 

hygget. Vi oplevede også et fantastisk show 

med flamenco dans, sang og optræden.  

Desværre havde vi et alvorligt uheld på ferien. 

Edith faldt og brækkede hoften. Det var en hård 

omgang for hende og gav naturligvis et skår i glæden. Jeg håber, at hun 

er ovenpå igen.  
 

Vanen tro holdt vi Sankt Hans i centret. Som altid fik vi sunget efter 

højskolesangbogen, kåret Årets Heks og grillet vores medbragte kød. 

Hold da op hvor er vi gode til at hygge os sammen i GrønnegadeCentret. 
 

Vi havde Tovholderfest den 26. juni, og det gik ikke stille af, selvom der 

ikke var så mange tilmeldte. I uge 27 fik vi ordnet vores gulve. Skønt at 

de bliver godt vedligeholdt. I uge 28 stod den på hovedrengøring. Mange 

havde meldt sig, og vi arbejdede godt og fik hygget os med snak, grin, 

kaffe og frokost. Tak, fordi I bare stiller op, når der er brug for jer. 
 

 

Personligt fik jeg holdt noget ferie i juli. Jeg var en 

uge i et dejligt sommerhus med egen sø i Sverige. 

Derudover har den stået på ukrudt, ukrudt og ukrudt. 

Med ønsket om en rigtig dejlig og solfyldt august.  

Bente Most 
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Nyt fra cafeen 
 

Velkommen til Hanne, som er startet i cafeen fredag 

eftermiddag og velkommen tilbage efter sommer-

ferien. 

Vi glæder os til at se jer i cafeen igen. 
 

Nyt! – start af spiseklub 

Vi er et hold, som vil starte en spiseklub, hvor du kan 

komme kl. 12.00 og spise en portion varm mad med 30 andre og 

samtidig synge sange og blive underholdt med musik. Du kan købe 

drikkevarer, kaffe og kage til cafépriser. 
 

Der vil være spiseklub den første fredag i oktober og november og den 

første fredag i januar, februar, marts og april i 2016. Der kan købes 

billetter til spiseklubben med nummererede 

pladser i receptionen fra onsdag den 9. 

september.  Vi vil slutte med en grillmiddag i 

maj 2016, som koste kr. 50,-. De 30 billetter 

til grillmiddagen bliver solgt i receptionen fra 

onsdag den 13. april. 

Der vil kunne købes billetter til spiseklubben 

med nummererede pladser i receptionen fra onsdag den 9. september. 

Hver billet koster kr. 50,- og køber du 3 billetter koster de kr.120,-. De 

30 billetter til hver gang vil blive solgt efter først til mølle princippet.  

Menu: 

Fredag den 2. oktober: Gammeldags oksesteg, 

kartofler, sauce og dagens garniture. 

Fredag den 6. november: Flæskesteg, kartofler, 

sauce, rødkål og dagens garniture. 

Fredag den 8. januar: Torsk, kartofler, 

sennepssauce og dagens garniture.  

Fredag den 5. februar: Brunkål med flæsk og rugbrød. 

Fredag den 4. marts: Forloren hare, kartofler, 

vildtsauce og dagens garniture. 

Fredag den 1. april: Helstegt kylling, kartofler, 

sauce og dagens garniture. 

Vi glæder os til nogle hyggelige fredage. 

Lone Nielsen, Gudrun Morsing, Ole Hansen og Anette Høyer  
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Nyt om julefrokoster i december 2015 
 

Uge 51 fra den 14. december til den 18. december bliver store 

julefrokostuge for aktivitetsgrupperne og enkeltpersoner, som er medlem 

i GrønnegadeCentret. 

Centrets festlige julearrangement varer fra kl. 

12.00 – 15.00 og er med: 

 Julebuffet 

 Mandelgave 

 Fællessang 

 Underholdning 

Vi glæder os til en festlig uge med jer alle. 

Tilmelding og billetsalg starter onsdag den 30. september. Der er 

plads til 80 personer pr. dag i ugens hverdage, og billetterne bliver solgt 

efter først til mølleprincippet i receptionen. Der vil være langborde, med 

nummererede pladser, og prisen er kr. 100,- pr. person.  

Drikkevarer kan købes til cafépriser. 
 

I uge 49 + 50 kan der bestilles gløgg og æbleskiver. 
 

I begrænset mængde og efter aftale, kan der efter oktober  bestilles: 

Laksemad, rejemad, smørrebrød, hønsesalat på gulerodsbrød og 

ostemad. 

Større aktiviteter, over 40 personer, kan aftales. 

Anette 
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Sommerfolkedans 

 

Tirsdag den 11. august kl. 13.00 – 16.00. 
 

Danseleder er Ole Martinsen,  

Keld Tachav spiller på violin.  

Folkedansen starter igen efter ferien  

tirsdag den 1. september. 

Evt. spørgsmål til tlf. 51 30 47 04.                               Bente Christensen  
 

IT-cafeen  
 

It-cafeen vil være åben igen efter sommerferien 

hver tirsdag mellem kl. 13.00 og 15.00, men 

for at få et ”roligt” forløb henstilles til at man 

møder op senest kl. 14.00. 

Alle er velkomne med it-problemer herunder 

tablet- og smartphone-problemer. 

Digitalgruppen 
 

Datoer for foredrag og film i efteråret 
 

Foredrag: Torsdagene den 24. september,  

den 22. oktober og den 3. december. 

Film: Lørdagene den 10. oktober og den 14. november.   

Sæt X i kalenderen. 

Emner for foredrag og filmtitler følger senere. 

Hans Rosenkvist 

 

En hjælpende hånd 
 

Som jeg skrev i majnummeret af Centerbladet, tilbød Willi 

Larsen at danne en gruppe i GrønnegadeCenterregi, der ville 

tilbyde at give medlemmer af centret en hjælpende hånd med 

små håndværksmæssige opgaver i eget hjem. Af forsikrings-

mæssige årsager har jeg været nødt til at takke nej tak til dette 

flotte tilbud. Willi vil dog gerne prøve at lave en ”privat” 

gruppe. Interesserede kan henvende sig til 

Willi på tlf. 20 46 70 55. 

Bente Most 
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Grillaften 
 

Mandag den 24. august kl. 18.00 
 

Vi satser på en dejlig lun sommeraften og 

tænder grillen i haven.  

Medbring selv det kød eller fisk du ønsker 

grillet, så leverer vi et dejligt salatbord og 

god stemning.  

Marianne Nørgaard vil underholde med sin harmonika. 

Drikkevarer købes i cafeen til meget moderate priser. 

Pris kun kr. 30,-. 

Billetter kan købes i receptionen fra onsdag den 5. august.  

Jytte og Poul Nymark 

Sensommerudflugt 
 

Heldagstur til Birkegårdens Haver 

Tirsdag den 25. august 
 

Vi starter kl. 9.00 og forventer at være 

hjemme igen kl. 18.00.  

På turen vil vi have Anette med til at 

sørge for forplejning. 

Bendt Pedersen vil som sædvanligt 

være guide på turen. 

Hele turen koster 320,-  kr. inkl. bus, indgang, frokost og kaffe. 

Billetsalget starter onsdag den 5. august.   

Bente Most og Jytte Kronhede 

Sejltur på Slotssøen 
 

Fredag den 4. september 
 

Sejlturen starter ved landgangsbroen på 

torvet kl. 17.30. 

Oplev en sensommeraften på Slotssøen 

efterfulgt af en lækker middag på 

restaurant Rib House.  

Samlet pris for hele arrangementet er  

kr. 230,- pr. person.  
Billetsalget er startet.                                         Arrangementsudvalget 
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Gnister fra Afrika     
Læserindlæg ved 

Ellen Dalgaard Jensen 

Fortsættelse fra junibladet 

 

 

Mit hus i Afrika hed ”Granatæblet” opkaldt efter to 

små granatæbletræer, der voksede ved indgangen til 

haven.  

I haven stod der en hibiscus og en julestjerne. 

 
 

Der var ingen ruder i vinduerne, men moskitonet, 

og når det blæste, dansede papirerne rundt på 

skrivebordet og i stuen. Der var dog skodder, som 

blev sat for i uvejr.  
 
 
 

 
 
 
 

I stuen stod et lille, meget gammelt orgel, som blev  

brugt flittigt.  
 

På et tidspunkt begyndte tonerne at blive svage, og 

nogle forsvandt helt. En aften hørtes der pludseligt en 

mærkelig skrattende lyd i retning af orglet, og jeg 

listede derhen, åbnede låget og så lige halen af en mus 

forsvinde langt ind i instrumentet.  
 

 

 

Næste dag kom min kok til 

undsætning, han fjernede 

bagbeklædningen af orglet og fandt en 

muserede med 32 jordnødder  
 

Han fik fat på musen, og den blev 

begravet i gården sammen med jordnødderne.  

Nødderne skal nok komme op igen !    
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Ville orglet kunne repareres? 

Det var nu det store spørgsmål. 

En af  kollegaerne skilte orglet 

ad i vel 100 dele og lagde 

stykkerne rundt i stuen. Jeg 

fulgte operationen tæt og lidt skeptisk, men efter en tid stod orglet der 

næsten som nyt, og nu kunne jeg igen spille Bachs choraler på det. 

 

 

 

 

 

 

 

En dag var der myreinvasion i badeværelset. Der var mindst en million 

myrer, som blev fejet sammen i en stor bunke og slået ihjel. Det tog lang 

tid at kæmpe med de små bæster. 

 

Værre var det dog, når der var myreinvasion 

på hospitalet, og myrerne kom op i sengene til 

patienterne. Jeg husker en kvinde, som havde 

det ene ben i gips, myrerne forsvandt ind 

under gipsen, og vi blev nødt til at klippe 

gipsen op og helt fjerne den. 
  

Hvis myrerne kommer ind i husene, måtte  folk for det meste flytte ud. 

Der bliver så lagt pulver i en ring omkring huset i håb om at komme dem 

til livs. Der findes mange forskellige slags myrer og i alle størrelser. De 

helt små holder ofte til i sukkerkoppen, dem kan man fjerne ved at puste 

til dem. 

  

En dag besøgte jeg biskoppen og hans kone i 

Tabora. Jeg spurgte, om de kunne opbevare 

nogle bøger for mig. De svarede, at det ikke var 

så godt, for de havde haft en hel kasse med 

bøger, og alle bøgerne var spist af rotter.    

 

 

Fortsættelse i september nr.                                                                                  
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Det sker 
August 
 

Fredag 7. Fernisering 

Fredag 7. Sejlads på Slotssøen 

Tirsdag 11. Sommerfolkedans 

Søndag 16. Banko 

Mandag 24. Grillaften 

Tirsdag 25. Sensommerudflugt 

Fredag 28. Kræmmermarked 

Søndag 30. Banko 
 

September 
 

Onsdag 2. Sang- og musik café 

Fredag 4. Sejlads på Slotssøen 

Søndag 13. Banko 

Onsdag 16. Sang- og musik café 

Fredag  18. ”Hvad er det værd” 

Torsdag 24. Foredrag 

Søndag 27. Banko 

Onsdag 30. Sang- og musik café 
 

Oktober 
 

Lørdag 10. Film 

Søndag 11. Banko 

Onsdag 14. Sang- og musik café 

Torsdag 22. Foredrag 

Lørdag 24. Modeopvisning 

Søndag  25. Banko 

Onsdag 28. Sang- og musik café 
 

November 
 

Onsdag 11. Sang- og musik café 

Lørdag  14. Film 

Søndag 15. Banko 

Lørdag 21. Julemarked 

Onsdag 25. Sang- og musik café 

Søndag 29. Banko 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.symbols-n-emoticons.com/p/new-facebook-emoticons.html&ei=I5SCVdTRBMaYsgH0goLoCA&bvm=bv.96041959,d.bGg&psig=AFQjCNGWzUVoPq8_q4IkxMmTi5tUvJcu9Q&ust=1434707351462271
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Pensionistkomsammen på 

Hillerød Kræmmermarked 
 

En festlig dag for pensionister samt alle, der har lyst til 

at være sammen med en flok glade pensionister på 

Hillerød Kræmmermarked. 
 

Hillerød Kræmmermarked og GrønnegadeCentrets Venner inviterer igen 

i år til den traditionsrige pensionistkomsammen i partyteltet. 

Fredag den 28. august, indgang til 

partyteltet kl. 11.00. 

Pris: Kun kr. 100,- excl. drikkevarer, 

som skal købes i baren. 

Menu: Leveres af Per Højland fra 

Hasta La Vista. 

Spansk, helstegt, glaseret gris, m/salt-

kartofler og mojodressing, smørstegte kartofler med krydderurter og 

sesamfrø, broccoli m/rødløg, bacon og rosiner og melonsalat. 
 

Fri entré til markedet, stort amerikansk lotteri med masser af numre og 

præmier. Musikalsk underholdning. 

Billetter kan købes fra onsdag den 5. august til og med tirsdag den 25. 

august, på følgende adresser: 

GrønnegadeCentret, Grønnegade 15, Hillerød. 

Torvets Vin og Tobak, Helsingørgade 1, Hillerød. 

Ullerød Super Brugsen, Frederiksværksgade 119, Hillerød. 

Holte Vinlager, Frederiksværksgade 3, 3400 Hillerød 

Skævinge Aktivitetscenter på tlf. 30 58 44 22 

GrønnegadeCentrets Venner 
 

Hjælp! 
 

GrønnegadeCentrets Venner søger forskellige rester 

af servietter. 

Har I, derhjemme i jeres gemmer, nogle forskellige 

servietter liggende, som I ikke får brugt pga. antal 

eller farve m.m., så vil vennerne meget gerne arve dem. Servietterne skal 

bruges på nedenstående kræmmermarked som festligt indslag. 

Kan afleveres i receptionen. På forhånd tak. 

                                GrønnegadeCentrets Venner 



 

 

 

 

 
 

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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Sang- og musikcafé med Mironika 
 

Hver 2. onsdag i de lige uger  

kl. 14.30 - kl. 16.00 
 

 

Efteråret 2015 

den 2., 16., og 30. september, 

den 14. og 28. oktober, 

den 11. og 25. november og 

den 9. december 
 

Mens I nyder en kop kaffe, en øl eller 

hvad cafeen i øvrigt byder på, vil vi 

synge og spille for jer, og der vil blive rig mulighed for at synge med. 

Vi synger mest fra den danske sangskat: 

 Årstidens dejlige sange 

 Populære revy- og filmviser 

 PH-viser 

 Cole Porter 
 

Vi glæder os til at se jer.  

 Annette og Ole Nisbeth 

 Keld og Ruth Michaelsen 

 

Torsdagsjazz med Grønnegade Jazzband6 

 

Succes'en fortsætter i efteråret, hvor Grønnegade Jazzband spiller i salen en 

torsdag i hver måned fra kl. 11.00 – kl. 12.00. 

 

Kom og få en times glad jazzmusik ganske gratis! 

Vi spiller på torsdagene den 10. september, den 8. oktober, den 5. november 

og den 17. december. 

Mogens Smedegaard 
 

Månedens kunstner i august og 
september 
 

Tovholder for torsdagsmalerne, Sussi Fabricius, udstiller akrylmalerier. 

Der er fernisering fredag den 7. august kl. 14.00.  

GrønnegadeCentret er vært ved en lille forfriskning. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://twitter.com/livecaferock&ei=DIeCVea1FsOrsAH0oYGoDg&bvm=bv.96041959,d.bGg&psig=AFQjCNEXuJybVdmOZg31VuTHp8JV76EiMQ&ust=1434703988556386
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”Hvad er det værd” 
 

Fredag den 18. september kl. 13.00 - 16.00 kommer auktionsfirmaet 

Lauritz.com, atter på besøg i GrønnegadeCentret, for at vurdere et eller 

flere klenodier fra dit hjem.  

Vi har sikkert alle et eller andet i 

vores hjem, som vi ikke kender 

værdien af. Måske har du arvet en 

smuk ting, - men hvad er den 

værd? Måske skal du flytte og vil 

derfor skille dig af med nogle af 

dine ting. Skal man give det til loppemarkedet eller måske forære det 

væk, - ja hvad gør man! Man tager ”tingen” under armen og kommer 

ned i centret og får en vurdering ganske gratis. 3-4 vurderingsmænd fra 

Lauritz com. vil være behjælpelige med vurdering og hjælpe med at 

sætte ”tingene” på auktion, hvis det ønskes. 

Man trækker et nummer ved ankomsten, så det går retfærdigt til. Det 

bliver en spændende dag. 

Vurderingen er kun for medlemmer af GrønnegadeCentret. 

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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Aktivitetsgrupperne starter efter ferien 

 

Bogklubben 8. september.  

Banko søndage 16. august. 

Banko torsdage 13. august. 

Centerredaktionen 1. august.  

Dans: Linedance og lancier 21. september. 

Folkedans 1. september. 

Husorkestret 16. september. 

IT-cafeen 6. september. 

Jazz orkestret 1. august.  

Nødhjælpsstrikkerne 3. august. 

Old Stars gospel 24. august. 

Patchwork 1. september. 

Sang-musikcafe Mironika 2. september. 

Slægtsforskning 2. september. 

Smykkeholdet 10. september. 

Stavgang 16. september. 
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Ønsker du at deltage i en af centrets mange aktiviteter, 

så henvend dig i receptionen for yderligere information! 

Du kan få et ”print” med aktiviteter eller motionshold. 

 

 

Diverse aktiviteter 
 

Billard  
Har du lyst til at spille billard M/K, er du 

hjertelig velkommen.  
Der er åbent mandag til fredag kl. 10.00-

16.00. 
Ring og aftal et møde eller bare mød op.  

Velkommen i ”GrønnegadeCentrets Billardklub” tlf. 20 85 97 45. 
Niels Madsen 

Petanque 
Petanquebanen er nu blevet gjort ren. 

Kom og spil hver tirsdag mellem kl. 10.00 - 12.00. 

Grethe og Karl Erik Madsen. 

 
Tværfaglig Seniorklub, Hillerød 

 

Tirsdag 04. august kl. 13.00 Spisning 

Tirsdag 11. august kl. 14.00 Kaffe 

Tirsdag 18. august kl. 14.00 Banko 

Tirsdag 25. august kl. 14.00 Underholdning/ 

foredrag 

Hvis du har spørgsmål: tlf. 24 67 02 92 

Kirsten Olesen 

 

Banko i GrønnegadeCentret 
Se planen ”Det sker” side 12. 

Husk medlemskort, gæster skal købe gæstekort. 

 

Arrangementsudvalget 
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GrønnegadeCentret/Centerbestyrelsen 
 

Poul Christiansen  Mobil: 21 63 40 06 

Formand   aliceogpoul@privat.dk 
 

Møde i Centerbestyrelsen torsdag den 3. september. Spørgsmål, der 

ønskes behandlet, rettes til formanden. 

 

GrønnegadeCentrets 
 

Hjemmeside   www.gronnegadecentret.dk 

E-mail adresse   centerblad@hotmail.com 
 

GrønnegadeCentrets Venner 
 

Frede Leiholm  Mobil:  20 81 80 65 

Formand   leiholm@mail.tele.dk 

Anna Sofie Morell  annasofie.morell@privat.dk 

Kasserer 

GrønnegadeCentrets Venner Reg: 5064 Konto: 1403923 

Hjemmeside                   www.grønnegadecentretsvenner.dk 
  

Centerredaktionen 
 

Stof til bladet for september skal være redaktionen i 

hænde allersenest torsdag den 20. august 2015, 

meget gerne på vores e-mail: 

centerblad@hotmail.com  
 

Ansvarshavende redaktør: Karl Olsen.  

E-mail: karl.furesoeteater@gmail.com 

Centerredaktionen: Lene Christensen, Bente 

Mikkelsen, Bodil Østberg, Jytte Duus. 

Tryk: Karl Olsen, Bodil Østberg og Lene Christensen. 

Hjemmeside: Jytte Duus, webmaster, Mogens Durup, Anette Hjortshøj. 

Korrekturlæsning: Kirsten Therkildsen, Sanne Hansen. 

Bladet udkommer i ca. 650 eksemplarer den 1. i hver måned. 
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Udsnit af faste aktiviteter 
 

Banko 

Billard 

Bogklubben 

Bordtennis 

Cykelgruppen 

Découpage 

Festlige arrangementer 

Film 

Foredrag 

Forskellige dansehold 

Grøn Patrulje 

Højskolesang 

Håndarbejde - Nørklerne 

IT-Cafe 

Kortspil 

Mandetræf 

Motionshold 

Nødhjælpsstrikkerne 

Patchwork 

Petanque 

Sang og musikcafe 

Senior Gospelkor 

Skak 

Slægtsforskning 

Smykkefremstilling 

Snedker- og cykelværksted 

Spillemandslaug og Jazzband 

Stolegymnastik 

Tegning og maling 

Underholdning 

Videoklub 

Zumba 
Tid og sted oplyses i receptionen samt på hjemmesiden 

www.gronnegadecentret.dk 
 


