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Udsnit af faste aktiviteter 
Banko 

Billard 

Bogklubben 

Bordtennis  

Cykelgruppen 

Cykelværksted 

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 72326821 anbh@hillerod.dk 

Cafeleder  

Yvonne Skovgaard - 

Holm 

 

72326822 

 

ysko@hillerod.dk 

Centermedhjælper Lone 

Andersen. 

72326823  lmand@hillerod.dk 

Reception 72326820 gronnegadecenter@hotmail.com 

Administrationsgruppen 72326820 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 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 - 16.00 

Fredag        kl. 9.00 - 15.00

  

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  
 

Så er vi tilbage efter en dejlig sommer. Jeg håber, I 

har nydt juli måned.  

Vi kom tilbage til et ekstra rent center, da vi i uge 

28 havde hovedrengøring. Tak til alle jer, som har 

brugt nogle timer på at gøre vores center rent og 

været en del af hyggen/fællesskabet som disse dage også har budt på. 
 

Vi har banko hver anden søndag, som er velbesøgt og giver et flot over-

skud. Et overskud, som kommer alle medlemmer og dermed Grønne-

gadeCentret til gode. Stor tak til alle hjælpere og til Alice Schmidt, som 

har stået for banko om søndagen i mange år.  
 

 

Revy, revy og tre gange revy. Sikken en omtale vores revy 

har fået. Torsdag, fredag og søndag i Kristi Himmelfarts-

ferien var travle dage for alle jer frivillige, som stod for 

underholdning, servering og dejlig mad. Der ligger et stort 

planlægningsarbejde bag sådan en revy. Vi er stolte over, 

at vores center har en revy. 
 

 

Vi holdt Sankt Hans aften med en skøn salatbar og 

noget fantastisk kød. Sidste års heks, som blev vundet 

af Tove Christensen, gav stafetten videre til 

Christian? 
 

Hvor kan vi meget i GrønnegadeCentret. Tak til alle 

for jeres store indsats og fordi I er med til at gøre en 

forskel.  
 

Husk at tilmelding til frivilligfesten er senest den 15. 

august, så I frivillige kan være med til at hæve jeres 

løn, lørdag den 26. august. 
 

Fra 1. august vil de opslag, som er på vores infotavler, ikke være på op-

slagstavlen til venstre for hovedindgang. Den opslagstavle kan nu bruges 

fra medlemmer til medlemmer. 

Anette Høyer 
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Nyt fra cafeen 
 

Ønsker jer alle velkommen tilbage efter en forhåbentlig god sommer! 

Vi er klar i cafeen til at tage imod og betjene kunderne i den kommende 

sæson.  

Det sidste nye i cafeen, er at vi har gang 

i en ny en proces, som kan kaldes ”fra 

bord til jord”. 

Vi har fået installeret en madkværn. 

Det betyder, at vi nu samler alt 

organisk affald sammen. Det kan være 

endeskiven af citronen, osteskorpen, 

kaffegrums mv. som vi putter i mad-

kværnen. Efter et døgns forarbejdning 

er disse madrester omdannet til jord. 

Lige nu overvejer vi, hvad vi kan bruge 

jorden til – måske kan vi dyrke vores 

egen purløg. Vi må se til foråret, om der er blevet produceret nok jord til 

at plante noget i. 

Kom frisk – kom glad i ”Det glade hjørne”. 

Vi gør, hvad vi kan for at imødekomme så mange ønsker og behov som 

muligt. 

Du har også mulighed for at købe mad og kage med hjem. Vi pakker det 

ind til dig. 
 

I cafeen kan du få både kaffe og kram på samme tid…                                                                               

Yvonne Skovgaard-Holm 
 

Spiseklub 
 

Fredag den 8. september kl. 12.00 er det igen tid til at komme og 

hygge i spiseklubben. 

Vi serverer: FORLOREN HARE MED 

TILBEHØR.  

Pris pr. spisebillet er kr. 50,-. 

Billetsalg i receptionen fra  

mandag den 14. august. 
Ole Hansen og Lone Nielsen 
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Sejlture på Slotssøen 
 

Fredag den 4. og fredag den 18. august kl. 17.30 
 

Vi starter ved landgangsbroen på 

torvet og kan opleve en sommeraf-

ten på Slotssøen med højt humør og 

visesang, efterfulgt af en lækker 

middag på restaurant” Rib House”. 

Marianne Nørgaard eller Jens-Jørgen 

Larsen trakterer harmonikaen under 

sejlturen. Der bliver rig mulighed for at synge med på vore dejlige viser.  

Drikkevarer kan købes ombord.  

Efter sejlturen går vi samlet til vor restaurant, hvor vi hygger os sammen 

et par timer. Samlet pris for hele arrangementet er kr. 250.- pr. person. 

Billetsalg er startet i receptionen. 

Arrangementsudvalget 

 

Grillaften 
 

Fredag den 11. august kl. 18.00 
 

Vi satser på en dejlig lun sommeraften og tænder grillen i haven.  

Medbring selv det kød eller den 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,-. 

Kræver medlemskab. 

Billetsalg er startet i receptionen. 

 Jytte og Poul Nymark 
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Heldagstur til Fyn 
 

tirsdag den 22. august hvor bussen kører os til Fyn.  
 

OBS-OBS: Vi starter allerede kl. 8.45. 

Vi skal besøge Ulriksholm Slot ved 

Kerteminde, hvor godsforvalteren vil vise 

os rundt og fortælle om slottets historie. Der 

er selvfølgelig trapper (den første etage nås 

let - flere trapper til den næste etage). 

Efterfølgende har vi fået lov til at spise 

vores medbragte mad i slottets spisesal. 

Prisen er kun kr. 395,-.  

Billetsalget starter onsdag den 2. august i 

receptionen. 

Vi håber, du/I har lyst til at komme med på turen. Vi har selvfølgelig 

også pause til formiddagskaffe med dejlige ”Grønnegadekager”. 

   Lilli Hauberg og Britta Brylov 
 

 

 
 

 

 

BLOMSTERTØNDEN 
                            Frederiksværksgade 101 

                            3400 Hillerød 

                            Tlf. 48 28 30 34  

                                                 www.blomstertonden.dk  

                                                 info@blomstertonden.dk 

                                              

 NY ADRESSE PR. 1. AUGUST: 

                                                  Kulsviervej 4A 

                                                  3400 Hillerød 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/69757665.jpg&imgrefurl=http://www.panoramio.com/user/3226525?with_photo_id=69751327&docid=Dg4-VyEMp_m3rM&tbnid=OvTF3wKFdD2IkM:&vet=1&w=500&h=375&itg=1&bih=651&biw=1366&q=drag%C3%B8r kirke dirch passer&ved=0ahUKEwjFxtDJsdvRAhVBFywKHX7IBr0QMwhBKBUwFQ&iact=mrc&uact=8
http://www.blomstertonden.dk/
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Kræmmer ”komsammen” for pensionister 
 

samt for alle der har lyst til at være sammen med   

glade pensionister på Hillerød Kræmmermarked. 

GrønnegadeCentrets Venner inviterer igen i år til 

den traditionsrige pensionistfrokost i Partyteltet. 

  

Fredag den 1. september - indgang fra kl. 11.00. 

Menuen: Leveres af Per Højland fra Hasta La Vista og består af helstegt 

pattegris med tilbehør. 

 

Der er fri entré til markedet, stort amerikansk lotteri med masser af numre 

og præmier samt musikalsk underholdning. 

 

Pris kr. 100,- pr. person excl. drikkevarer, som skal købes i baren.  

Billetter kan købes i receptionen fra tirsdag den 8. august.  

Da alle er velkomne uanset alder og bopæl, håber vi på et stort fremmøde, 

idet overskuddet går til GrønnegadeCentret til glæde for brugerne. 
GrønnegadeCentrets Venner  

 

 

 

 
 

Hjælp! 
 

GrønnegadeCentrets Venner søger forskel-

lige 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 ovenstående kræmmermarked som festligt 

indslag. 

Kan afleveres i receptionen. På forhånd tak. 

                                GrønnegadeCentrets Venner 
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M /K i GrønnegadeCentret 

 

  

Efter flere efterlysninger om i centerbladet fra 

jer, er der opstået en god ide.  

 

Redaktionen søger en ”journalist”. Kunne du tænke, at påtage dig denne 

opgave i centret.  

Vi er sikre på, at det vil være en oplevelse for mange og dig selv. 

 At være opsøgende 

 At have lyst til snak med andre 

 At lytte til spændende historier 

 At genfortælle og skrive historier  

 At lave indlæg til centerbladet 

 At være en del af teamet i redaktionen 

 Arbejdsopgave ”frit slag” efter dit hoved 

 

Vi hører meget gerne fra dig til en snak. Send os en e-mail: 

centerredaktion@outlook.dk,  så kontakter vi  dig. 

 

Vores erfaring er, at mange gemmer på gode historier/oplevelser fra livet, 

men har svært ved at nedskrive disse og så bliver det ikke til mere. 

Redaktionen 

 

mailto:centerredaktion@outlook.dk
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Aktiviteternes opstart 
 

Petanque/krolf 1. august 

Centerbridge  15. august 

Nødhjælpsstrikkerne 7. august  

Slægtsforskning 6. september 

Bordtennis  7. august 

Zumba  14. september 

Seniordans  20. september 

Folkedans  4. september 

Torsdagsjazz   ? 

Husorkestret  13. september 

Højskolesang 30. august 

Torsdagsbanko 10. august            

Søndagsbanko  20. august 

Gospelkor  28. august 

Stolegymnastik 4. august 

Bogklubben  12. september 

Decoupage  4. september 

Whist  3. august 

Billard  2. august 

L`hombreklubben 7. september 

Video  4. september 

Musikcafe  6. september 
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Reparation af cykler 
 

Torsdag den 10. august kl. 9.30 - 12.00 starter jeg op 

med mindre reparationer af cykler. Jeg vil herefter 

være til at træffe hver torsdag kl. 9.30 - 12.00. 

Kom forbi værkstedet og lad os få en snak om din 

cykel så kan vi se, hvordan jeg kan hjælpe dig. 

Du er også velkommen til at ringe til mig på 

tlf. 61 78 83 05. 
 

Hans Hollensted 

 

 

 
 

 
 
 

Åbent hus/intro for nye motionister 
 

For nye motionister, der ønsker at benytte motionslokalet, er der åbent 

hus/introduktion følgende dage kl. 13.30 – 14.30: 
 

 

Tirsdag den 29. august 

Tirsdag den 26. september 

Tirsdag den 31. oktober 

Tirsdag den 28. november 
 

 

Motionisternes idégruppe vil disse tirsdage vejlede interesserede i brug 

af motionslokalets muligheder. 

Der foregår udelukkende selvtræning. Man har dog mulighed for at 

invitere sin fysioterapeut med. 

Nye motionister kan som udgangspunkt først komme på et motionshold, 

når man har deltaget i en introdag. 

Svend Høeg Nielsen 
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Sang og musik ”skatte” 
 

Musikcafé 
 

Hver 2. onsdag i lige uger kl. 14.30 - 16 .00 

Efterårssæsonen starter onsdag den 6. september. 

 

Det lykkedes før ferien at genskabe 

cafeen med den hygge og sangglæde, 

som er opbygget gennem 4 år – og vi vil 

gerne videreføre den i næste sæson, med 

nogenlunde samme indhold som hidtil. 

Marianne Nørgaard spiller og Ole Nisbeth synger mere eller mindre 

kendte sange, ældre såvel som nyere, fra højskolesangbogen og vores 

sangmappe, med mere end 100 andre sange og viser. 

Det væsentlige er en hyggelig stemning og glæden ved at synge sammen. 

Kom bare og vær med.  

Ud over medlemskab af GrønnegadeCentret koster det ikke andet end 

kaffe og kage, som du kan nyde imens. 

Marianne Nørgaard og Ole Nisbeth 
 

Højskolesang 
 

hver 2. onsdag i ulige uger kl. 14.00 - 16.00, starter den 30. august. 
 

Vi er mange, men der er også plads 

til dig. 

Det koster kun kr. 50,- for hele 

sæsonen, derudover skal du have et 

medlemskort til GrønnegadeCentret. 

Henry Christiansen 

 

 
 

Husorkestret 
 

Starter igen den 13. september. 
 

Vi spiller hver onsdag kl. 11.00 - 12.00.  
Kom og vær med til en hyggelig time med god musik. 

Niels Erik Espersen 
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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 

 

 



15 

 

 

 
 
 

 

 
 

TIL DIG, DER ER PÅRØRENDE 
 

Er din nærmeste svækket af kronisk sygdom, 

såsom senhjerneskade, KOL, sklerose, Parkinson, 

kræft eller hjertesygdom eller lignende? 
 

Få støtte i et Pårørendenetværk, 

så du kan hjælpe dig selv og din nærmeste. 
 

Ring og hør om aktuelle grupper for pårørende, 

eller book en personlig samtale. 
 

KONTAKT 
Pårørendekonsulent Jette Holbek Holm 

Tlf. 7232 8037. E-mail: jhol@hillerod.dk 
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Sycenter 
 

Nyt tiltag i GrønnegadeCentret - kom og sy med os. 

 

Kan du li` at sy? Tag dit 

syprojekt og din syma-

skine under armen og kom 

og vær med! Sådan lyder 

opfordringen fra Gerda 

Casper, som tager initiativ 

til Grønnegade Sycenter, 

der starter op i oktober. 

Socialt samvær, inspira-

tion og glæden ved at 

skabe selv, er drivkraften i 

dette tiltag. Du får skub til 

at komme videre og 

mulighed for at få hjælp til 

det svære fra en pro-

fessionel.  

Gerda Casper grundlagde  

Nordsjællands Sy-  Design 

og Tilskærerskole.  

Det er ikke en ny syskole, 

men et frivilligt initiativ i 

GrønnegadeCentret, som 

sammen med andre, der 

bidrager, skal få liv.  

Vi er nogle stykker, der 

godt kunne tænke os at dyrke vores hobby sammen. Du kan sy børne- og 

voksentøj, tekstiler til hjemmet eller andet, der har med syning at gøre - 

bare kom, så inspirerer vi og hjælper hinanden.  

Vi syr i Fuchsialokalet onsdag kl. 9.00 – 12.30. Start den 11. oktober. 

Er du interesseret? 

så henvend dig til Gerda Casper, gerdacasper@hotmail.com   eller på 

tlf. 23 30 12 24 helst aften. 

Gerda Casper 

mailto:gerdacasper@hotmail.com
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Gospelkoret Old Stars 
 

Gospelkoret var på Kreta i juni måned på en vellykket og spændende rejse, 

i forbindelse med et velgørenhedsarrangement for Røde Kors og 

Apokoronas Social Supermarked.  

Koncerten fandt sted i ”Miki Theodorakis” amfiteater. Blandt andre 

kunstere var bl.a.  Varmos Ensemple, som var en flot musisk oplevelse. 

Jeg tror også på korets vegne, at det var en af de største oplevelser.  

Vores kor blev ledet af Andreas Flensted-Jensen, som gjorde det så flot! 

En anden sangoplevelse var vores koncert sammen med det lokale 

mandskor. hvor hele byen havde lavet et kæmpe arbejde med at lave flere 

fantastiske smagsopleveler, i form af kretensisk festmad. 

Kulturelle oplevelser blev det også til, bl.a. Akrotiri halvøen med besøg 

på Triada klostret. Endvidere Johannes Hulen samt Aptera.  

Det græske køkken blev nydt til det yderste! 

Afslutning hos Kirsten 

og Jørgen Muus i Fres, 

hvor vi fik sagt tak til 

dem begge, som har 

ydet en kæmpe indsats 

for at programmet hang 

sammen.  

Ritha W. Diamant 
 

Månedens kunstner i august og september 
 

Fernisering fredag den 4. august kl. 13.00. 

hvor GrønnegadeCentret er vært ved en lille forfriskning. 
 

Mit navn er Ruth Steen, bosiddende i Hillerød.   

Jeg har altid været glad for at tegne/male, men har først som pensionist 

fået mulighed for at tage kurser rundt om i landet hos forskellige akvarel 

lærere. Er i høj grad autodidakt. 

Som det fremgår af mine billeder, vil jeg helst male natur. Mine motiver 

spænder vidt, men de fleste er fra omegnen. 

At tegne med kul giver uforudsigelige resultater og er meget spændende.  

Motiverne finder jeg i skoven, hvor årstider og lys spiller en særlig rolle.  
 

Ruth Steen 
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Har du et par danseglade ben, så starter Danseklubben med Linedance 

mandag den 4. september med: 

 

Nye dansere kl. 17.30 - 18.30 

 

Øvede dansere kl. 18.30 - 20.00 

 

Hvis det er noget for dig, så mød op og få en snak med os. 

  

For nye dansere er første gang gratis, ellers koster det kr. 30.-  pr. gang 

+ kr. 50.- i indmeldelse. 

Bare mød op og få en snak med os. 

Evt. henvendelse på tlf. 51165001 eller arne3400@gmail.com. 

Man skal være medlem af GrønnegadeCentret. 

Arne Iversen 

 

 

 

Sommerfolkedans 
 

Vi danser i sommer: 
tirsdag den 15. august kl. 13.00 – 16.00 med 

spisning. 

Evt. kontakt på tlf.  51 30 47 04. 

Bente Christensen 

 



19 

 

Lørdagshygge i cafeen  
 

Lørdag den 16. september kl. 19.00  
 

afholdes efterårets første hygge-

aften, som har det formål, at vi spiser 

sammen i stedet for at sidde alene 

hjemme en lørdag aften. 
 

”Cafe Lone” og hendes dygtige fri-

villige i cafeen er primusmotorer. 
 

Der bydes på hjemmelavet ”Ristaffel” med masser af tilbehør, samt en 

dessert. 

Pris kr. 100,-. Drikkevarer købes i cafeen. 

Der er plads til 50 af centrets medlemmer.  

Nummererede billetter kan købe i receptionen fra onsdag den 16. august 

- sidste salgsdag den 12. september.  
Cafe/Hyggeholdet 

 
Formanden er i sommerhumør 
 

Vi er atter tilbage efter en tiltrængt sommerpause. Vi har holdt fri hele 

juli. Dog ikke alle. Igen i år har mange hjælpsomme medlemmer skrevet 

sig på listen til hovedrengøring, som hvert år finder sted, mens der er fred 

i huset.  
 

Der er vasket, skrubbet, pudset og poleret. Der er sorteret. Der er ryddet 

op. Tak til alle for hjælpen. Huset er igen klar til at modtage os. Vi ved, at 

mange også har savnet centret, så det bliver rart at komme i gang igen og 

allerede nu summer huset af aktivitet i hver en krog.  

Igen i år vil nye aktiviteter blive startet. Jo, der er altid nyheder i centret. 
 

For præcis et år siden frygtede vi et større byggerod, fordi vi skulle have 

nyt køkken. Det skånes vi for i år, selv om vi dog stadig vil opleve lidt uro 

hist og her, fordi der stadig arbejdes med lys, varme og ventilation, men 

det skulle ikke skabe de store gener. 
 

Bestyrelsen byder jer alle velkommen tilbage fra ferie og ønsker jer god 

fornøjelse med alle jeres gøremål. 

Poul Christiansen 
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PH Cabaret  
 

lørdag den 23. september kl. 18.30. 
 

Cabareten indeholder Poul Henningsens 

liv i ord og toner. 

Oplæsning: Jens-Jørgen Larsen læser 

Hans-Kurt Andersens forbindende tekster. 

Sang: Hanne Kiær, klaver: Mogens 

Hansen, bas: Jørgen Lykkegaard, 

perkussion og sang: Ole Sterndorf, 

harmonika: Jens-Jørgen Larsen. 
 

Dette ensemble har tidligere optrådt med PH-cabareten i bl.a. Jonstrup 

Jazzklub og Visens Venner med stor succes og vil gøre deres bedste for at 

indvie alle i PH´s liv og stærke tekster. 

Der serveres der en lækker anretning, pølser/ost.  

Pris kr. 125,-. 

Nummererede billetter kan købes i receptionen eller fra centrets 

bookingsystem fra onsdag 6. september indtil onsdag den 20. sep-

tember.                                                             Arrangementsudvalget. 
 

Billard 
 

Vi havde en dejlig sommerafslutning, hvor 

vi spillede en skomagerturnering. 

Vinder af Holte Vinlager`s pokal, blev 

Flemming Nielsen. 

Bestyrelsen 

 

Tovholder 
 

En tak til Grethe Rasmussen som er stoppet som tovholder på 

motionsholdet tirsdage kl. 9.00 – 10.00. 

Tak for årene som er gået 

Tak for gymnastik vi har fået 

Motion det er jo sundt  

Derfor mødes vi året rundt. 

Bodil Olesen 
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Tværfaglig seniorklub 
 

Tirsdag den 01. august kl. 14.00 Kaffe 

Tirsdag den 08. august kl. 13.00 Spisning 

Tirsdag den 15. august kl. 14.00 Banko 

Tirsdag den 22. august kl. 13.00 Underholdning 

Tirsdag den 29. august kl. 14.00 Kaffe 

Hvis du har spørgsmål: tlf. 24 67 02 92 

Kirsten Olesen 
 

Banko 
 

Torsdagsbanko kl. 14.00 – 16.00, første gang den 10. august. 
 

Søndagsbanko kl. 14.00 – 16.00 den 20 august.  
 

Husk medlemskort. 

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

 

 

 
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 3. august 

Spørgsmål, der ønskes behandlet, rettes til formanden. 
 

Venner 
 

Jørgen Raymond  Mobil: 40 42 71 21 

Formand   jr@naerrevision.dk  

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 september skal være redaktionen i hænde  

senest tirsdag den 22. august.  

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. 
 

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

 
 
 
August 
 

Fredag 04. Sejltur på Slotssøen se side 06. 

Fredag 04. Fernisering  se side 17. 

Fredag 11. Grillaften  se side 06. 

Tirsdag 15. Sommerfolkedans se side 18. 

Fredag 18. Sejltur på Slotssøen se side 06. 

Tirsdag 22. Heldagstur Fyn se side 07. 

Lørdag 26. Frivilligfest  se side 04. 

Tirsdag  29. Åbent hus Motion se side 12.  
 

 

September 
 

Fredag  01. Kræmmerkomsammen se side 08. 

Onsdag 06. Musikcafe  se side 13. 

Fredag 08. Spiseklub  se side 05. 

Lørdag 16. Lørdagshygge i cafeen  se side 19. 

Lørdag 23. PH Cabaret  se side 21. 

Tirsdag 26. Åbent hus Motion se side 12. 

 


