
 

 

Centerbladet 

GrønnegadeCentret 

Centret for aktive seniorer 

Februar 2015 



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. 
 

Medlemskontingent er kr. 250,- som 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 – 17.00       

Fredag    kl. 9.00 – 16.00                   

 

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. 
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Nyt fra centerlederen  
 

Kære alle 

Kan I mærke, at lyset er på vej tilbage til vores lille land? Det er bare så 

dejligt at være på vej mod det vidunderlige forår. Min mand Jan og jeg 

rejser en tur til Rom den 28. februar. Der har vi 

aldrig været før, og vi glæder os meget til at 

opleve denne fantastiske by og alle dens store 

seværdigheder. Nytårskuren, som er en fast 

tradition i centret, er en dejlig måde at sige tak 

til hinanden for året der gik og ønske hinanden 

godt nytår. Vi var over 100 personer tilstede til 

kuren den 8. januar, og vi havde et par gode timer sammen. Tak til 

centrets skønne musikere for at bidrage til at festliggøre dagen. Centret 

er godt i gang med det nye år. Det er skønt at kunne se fremad. Huset 

summer af glæde og god energi. Tak til jer alle for de smittende smil, I 

leverer hver eneste dag. I vinterferien 

begynder vi at gøre Anettes og Lones kontor 

i stand. Det trænger i høj grad til en 

renovering. Vi har stadig cafeens 

køkkenforhold på som højprioritering. 

Arbejdsforholdene er jo som bekendt ikke 

optimale for de frivillige der.  

Hillerød Kommune har fokus på forebyggelse af ensomhed. Fællesskab 

er et nøgleord, der optager kommunen i arbejdet på at bryde ensomhed 

blandt kommunens ældre. Der er igangsat projekter henvendt til ansatte, 

hvor de mange tilbud, som Hillerød Kommune har, synliggøres. 

Derudover har kommunens pårørendekonsulent udarbejdet tilbud til 

pårørende til familiemedlemmer, der er 

ramt af svære sygdomme, bl.a. KOL, 

Parkinson, demens m.m. I vil kunne 

finde information på centrets opslag-

stavle ved garderoben. Jeg er stolt af at 

være en del af Hillerød Kommune, der 

progressivt og målrettet gør et stort 

arbejde på at skabe netværk og forebygge, hvor det er muligt. 

Jeg ønsker jer alle en dejlig februar måned. 

Bente Most 
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Nyt fra cafeen 
Traditionen tro vil vi holde påskefrokost  
 

tirsdag den 24. marts kl. 12.00  

 i ”Det glade hjørne”. 
 

Kom og få en hyggelig eftermiddag med fællesskab, 

musik og dejlig mad. 

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

        cafepriser. 

Pris: Kr. 100,-. 

Billetsalg i receptionen fra onsdag den 25. februar.  

 

Spørg os i cafeen, hvis der er noget, du ikke kan se eller mangler, så vil 

vi hjælpe i den udstrækning vi kan. Vi pakker gerne ind, hvis du ønsker 

at have mad eller kager med hjem. 

Mangler du en gaveide, så kan du benytte dig af vores gavekort i 

cafeen, du bestemmer selv beløbet. 
 

Vigtigt! Læs dette. 
Kære alle 
Alle, der kommer i GrønnegadeCentret, kender til parkeringsproblem-

erne. 
Lige her og nu er det sådan, at der arbejdes på sagen af bestyrelsen.  

I den forbindelse er der et andet 

meget stort problem ang. parkering 

af biler ved centret. 
 

Vores store ”HØRKRAM” lastbil, der 

dagligt kommer med varer til centret, 

kan ikke komme ind til køkkendøren, 

når der holder biler på det første stykke af Jensensvej. 

Vi beder om at al parkering i begge sider af Jensensvej, fra grantræet i 

haven ved køkkenet og hen til Grønnegade ophører.  

Så kan lastbilen komme ind til køkkendøren og få 

læsset af. 
 

Din bil skulle helst ikke komme til at se sådan ud. 

Nej – nej! 

Cafeleder Anette 
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Generalforsamling 
 

Fredag den 27. februar 2015 kl. 10.00 
 

Centerbestyrelsen for GrønnegadeCentrets 

Brugerforening af 20.11.1995 indkalder 

herved til den årlige generalforsamling. 

GrønnegadeCentret, Grønnegade 15, 3400 Hillerød. 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Kun medlemmer med gyldigt medlemskort har adgang til general-

forsamlingen.  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

centerbestyrelsen i hænde senest fredag den 6. februar 2015. 

Poul Christiansen, formand 

Kære medlemmer 
 

Vi har nu ladet februar afløse januar, 

og vi må sige, at vi vejrmæssigt indtil 

videre er sluppet nådigt med hensyn 

til sne, slud og andet vinterligt 

ubehag. Måske har nogle af vore 

ungdommelige medlemmer savnet 

den årlige kælketur eller den sjove 

sneboldkamp, men jeg er sikker på, at 

de fleste af os har det fint med en 

mild vinter, som meget snart vil lade sig afløse af et gryende forår. 

Godt, at vi i ventetiden kan gøre brug af de mange aktiviteter, som 

tilbydes os i vort dejlige center. 
 

Til generalforsamlingen kan I komme til orde, lytte 

med, holde jer orienteret, benytte jeres ret til 

medbestemmelse. Det er JERES brugerforening. Der 

skal vælges 3 medlemmer og 2 suppleanter til 

bestyrelsen. 

Vore generalforsamlinger er altid både hyggelige, 

informative og vigtige.  

Mange ting bliver behandlet og I er med til at danne 

grundlag for bestyrelsens arbejde og give inspiration 

til opgaverne det næste år.   Poul Christiansen 
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Månedens kunstner i februar og 

marts  
 

Det var med stor glæde jeg sagde ja tak, da jeg blev 

tilbudt at udstille i GrønnegadeCentret.  

Jeg er 56 år og har i en del år været førtidspensionist på 

grund af sklerose. Jeg er uddannet pressefotograf og har 

fungeret som sådan ved Frederiksborg Amts Avis i en årrække. I dag 

laver jeg en del frivilligt arbejde som fotograf og skriver for nogle 

hjemmesider, jeg finder rigtige at støtte. 

Det er et fantastisk fag, for jeg kommer rundt omkring rigtigt mange 

spændende mennesker. Jeg bliver ofte spurgt, om jeg interesserer mig 

for at fotografere. Til det må jeg sige, at det gør jeg ikke specielt, men 

det er det at være til stede, der er fantastisk. 

Det er det skabende øjeblik, hvor billedet bliver til, der er så afgørende, 

og så er det ligegyldigt for mig, om det er kamera, blyant eller pensel.  

På det seneste er jeg i gang med korte tekster til billeder, der har 

arbejdstitlen “Tanker bag kamera, pensel og blyant”.  Ofte siges der, at 

billede siger mere end tusinde ord og det er da rigtigt nok måske, men 

jeg oplever processen med “tanker bag”, som løfter billedet et andet sted 

hen. Et eksempel på det er et maleri, jeg lavede på et tidspunkt, men som 

levede et noget kummerligt liv i mit kælderrum i nogle år. Jeg oplevede 

ikke noget ved billedet, det levede sit eget stille liv uden at fortælle mig 

sine hemmeligheder. Men en dag kom en forklaring fra en uventet kant.  

Jeg skulle til Indien og bo hos en lama for at lære noget om buddhistisk 

filosofi og her dukkede forklaringen så op.  

Jeg havde fået lektier for hjemmefra, så jeg blev lidt bedre rustet til 

turen. Det var så her forklaringen på mit billede kom, forklaringen på det 

store A i billedet. Først fattede jeg ingenting, men blev klar over at A er 

det helligste bogstav i det gamle indiske sprog, at det står for 

“negationen af implicit eksistens”, som er det samme som tomhed og 

den højeste Buddha (ikke en gud, men bevidsthed) - sådan kan billeder 

også trække os rundt. 

Generelt ynder jeg at sige: billeder skal opleves, ikke nødvendigvis 

forstås. 

Jeg glæder mig til at dele med jer fantastiske mennesker i 

GrønnegadeCentret 

Paul-Erik Kirkegaard 



 

 

 

 

 
 

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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Harmonikakoncert 
 

Søndag den 8. februar kl. 15.00 – 17.00 
 

er der gensyn med Hillerød Harmonikas 18 

mands store orkester, som spiller et spændende 

og varieret program med kendte melodier 

under ledelse af dirigent Karin Fredborg.  

Det bliver en festlig eftermiddag, hvor cafeen 

serverer luksuslagkage og kaffe/te.  

Billetter kan købes i receptionen. Pris kr. 75,-.    Arrangementsudvalget. 
 

Bornholm 2015 
Informationsmøde:  

Mandag den 16. februar kl. 15.00 ,  

hvor vi vil præsentere et spændende ”dag 

for dag” program. 

Billetter ”med først til mølle” princippet. 
 

Ferierejse for GrønnegadeCentrets 

medlemmer til Bornholm, fra søndag den 

9. august til lørdag den 15. august 2015.  
 

Bussen er med os hele ugen - fra vi bliver 

hentet ved GrønnegadeCentret, til den 

sætter os af igen samme sted efter en uge med mange spændende 

oplevelser på ”Solskinsøen”. 

Men der vil også være mulighed for selvvalgte ture med traveskoene på, 

en badetur, måske en cykeltur, eller hvad med en sejltur til Christiansø?  

Vi skal bo på Hotel Sandvig Havn.  

Deltagerpris i delt dobbeltværelse pr. 

person kr. 4.795,- og eneværelse pr. 

person kr. 5.395,-.                      

Prisen inkl. halvpension (morgen og 

aften) med ”fri” øl og vin til samtlige 

middage samt en formidabel fiskebuffet 

i SNOGEBÆK.    

Prisen er excl. entre udgifter til de 

kulturelle arrangementer. 

Grete Bjerager, Ejner Nielsen og Knud Preben Hansen.                    
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”Om demenssygdommene og om hvordan 
pårørende kan støtte og selv få støtte” 
 

Tirsdag den 24. februar kl. 10.00-12.00 
 

Hvilke symptomer skal man være opmærksom 

på som tegn på begyndende demens?  

Hvem kan man henvende sig til ved mistanke 

om begyndende demens?  

Hvordan får man taget de første trin til en 

nærmere afklaring?  

Hvordan forholder jeg mig i forhold til familie/venner?   

Hvordan kan jeg bedst støtte som pårørende i hverdagen? Hvad skal jeg 

gøre anderledes end tidligere i mit samspil med den demente, og hvad 

kan jeg fortælle mine omgivelser i den retning?   

Hvordan kan man få hjælp til aflastning i ens eget hjem? Hvordan 

undgår man som pårørende at blive" kørt helt ned" og i værste fald selv 

blive syg?   

Hvordan etableres kontakten til kommunens plejecentre?   

Hvad kan egen læge gøre?  

Hvad kan kommunens demenskoordinator gøre? Hvordan får man hjælp 

af kommunens pårørendekonsulent?  

Disse og endnu flere spørgsmål vil demenskoordinator Stacey Stuart og 

pårørendekonsulent Inger Schrøder forsøge at belyse og besvare ved 

mødet.  
Deltagelse i mødet er gratis.           Sundhedsudvalg og Hillerød Kommune 

Styrk Livet 
 

 

Fredag  

  

06. marts 

Om hjerte / lungeredning og brug af 

hjertestarter. Ved formand for Dansk Røde 

Kors i Hillerød, Bent Kauffmann. 
 

Tirsdag 
 

24. marts 
”Få nuancer på aldringen" ved psykolog 

Hanne Marschall. 
 

Tirsdag 
 

14. april 
Sundhedsmarkedsdag med forskellige 

patientforeninger. 
 

 

Fredag 
 

24. april 
”Motion og forskellige spil i de smukke 

omgivelser omkring GrønnegadeCentret".  
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Indkaldelse til Generalforsamling  
”GrønnegadeCentrets Venner”  
 

Fredag den 27. marts 2015 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 generalforsamlingen, 

skal indsendes til bestyrelsen 2 uger før 

generalforsamlingen. Bestyrelsen vil lægge 

eventuelle forslag til gennemsyn i 

GrønnegadeCentret en uge før general-

forsamlingens afholdelse.   

Vi glæder os til at se jer og håber på stort 

fremmøde. For at deltage kræves medlem-

skab af støtteforeningen. 

                                                         Frede Leiholm, formand  

 

Mallorcarejse juni 2015 
 

GrønnegadeCentret havde an-

nonceret med en krydstogtferie 

langs de norske fjorde.  

 

Desværre blev den rejse ikke til 

noget.  

I stedet fik vi et tilbud fra Bravo Tours på en ferie til Mallorca i juni 

2015. Denne rejse blev præsenteret på mødet. Der var 40 pladser, som 

blev udsolgt med det samme. Der er nu oprettet venteliste. 

Kirsten Larsen og Bente Most 
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Det sker de næste 3 måneder 
 

Februar 
 

Søndag   01. Banko 

Søndag   08. Harmonikakoncert  
Søndag   15. Banko 

Mandag 16. Informationsmøde Bornholm 

 Lørdag 21. Film 

Tirsdag  24. Styrk livet 

Torsdag  26. Foredrag 

Fredag    27. Generalforsamling 
 

Marts       
 

Søndag 01.       Banko 

Onsdag  04. Grøn patrulje  
Fredag  06. Styrk livet 

Lørdag 07. Damefrokost 

Onsdag 11. Grøn patrulje 

Søndag  15. Banko 

Tirsdag  17. GrønnegadeCentrets fødselsdag 

Torsdag 19. Åbent Hus 

Tirsdag 24. Styrk livet 

Tirsdag 24. Påskefrokost 

Torsdag 26. Foredrag 

Fredag 27. GGCs venners generalforsamling  
Lørdag 28. Modeopvisning  
Søndag 29. Banko  
 

April 
Søndag 12. Banko 

Tirsdag 14.  Styrk livet 

Fredag 24. Styrk livet 

Søndag 26.  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.dan-flanger.dk/shop/flagstang-med-dansk-200p.html&ei=UJ-OVJngJIT0PKe0gbgI&bvm=bv.81828268,d.bGQ&psig=AFQjCNFQQbSH0waYkFv99kgGPfZsIDi2Ig&ust=1418719432403930
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Foredrag i foråret 2015 
Torsdag den 26. februar kl. 10.00 – 12.00 

”Artistlivet med min eventyrlige 

far, Professor Tribini”   
 

Aase Tribini Clausen gæster GrønnegadeCentret og 

fortæller om, hvad det vil sige at være en kendt mands 

datter. 

Professor Tribini var gennem mange år en kendt og 

elsket gøgler på Dyrehavsbakken og rundt om i landet 

ved byfester, børnehjælpsdage og rundskuearrangementer. 

Aase Tribini Clausen beretter om sin eventyrlige far og om en opvækst 

med trylleri, gøgl og cirkus. 

Den folkekære gøgler professor Tribini døde den 13. no-

vember 1973, men mange husker ham stadig. 

Aase Tribini optrådte med sin far fra hun var tre år. I det 

muntre tilbageblik på det oplevelsesrige gøglerliv - hvor 

hun blev savet over utallige gange! - kommer hun også 

ind på fodboldspil med Dirch Passer samt erindringer fra optrædener for 

de kongelige. 
 

Foredrag 
 

Dato 
 

Hvem  

”Min vej til ”Den lille 

færge” – fra pilot til skipper 

på Slotssøen” 

26. marts  Finn Sylvest Jensen 

”Et liv blandt 

menneskeaber” – dyrepasser 

i Zoo i 44 år 

23. april Aage Brok 

Pris pr. foredrag inkl. kaffe/te og brød kr. 35,-. 

GrønnegadeCentrets Oplysningsudvalg (FDMF-gruppen) 
 

Grøn Patrulje 
Vi i Grøn Patrulje mødes 2 gange i marts. Alle er velkomne, vi er en 

åben gruppe. 

Den 4. marts spiser vi frokost sammen i Bellis. 

Den 11. marts mødes vi og samler affald op fra gaderne. Mødested er 

Annaborgs P-plads, Frederiksværksgade 2.a. og vi mødes kl. 10. 

Leni Blensø 
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Film for medlemmer 
 

Lørdag den 21. februar kl. 14.00 – 16.00 
 

"Det grå guld"   
 

med bl.a. Birthe Neumann, Kurt Ravn 

og Lars Knutzon. 
 

GrønnegadeCentrets Oplysningsudvalg 

har nu gennemført 3 lørdagsfilmfore-

visninger.  

Der har været et glædeligt stigende fremmøde, og tilbagemeldingerne 

har været yderst positive. Vi vil derfor fortsætte med lørdagsfilm en 

gang om måneden i den mørkere del af året.  

Vi kan byde på en anderledes fælles filmoplevelse, hvor vi i pausen og 

efter filmen kan udveksle tanker om filmen under hyggelige former med 

kaffe/te og kage/brød samt evt. anden drikkelse.  

Vi ved, der er et righoldigt udbud af film i TV og på andre medier, men 

det særlige ved at se filmen i GrønnegadeCentret kan være muligheden 

for at få snakket om indholdet og alle de følelser, spørgsmål og minder, 

som filmen sætter i gang og dele dette med hinanden. 

Efter nogle mere "alvorlige" film viser vi næste gang en mere munter 

film, som vi tror, mange vil more sig over, men som også giver 

anledning til eftertanke. 

 

Det grå guld: Seniorægteparret Anette og Holger 

bor i en dejlig lejlighed og har ikke de store krav til 

tilværelsen. Til gengæld har de rod i papirerne. En 

dag går det op for dem, at de skal flytte, fordi 

ejendommen skal bruges til ungdomsboliger. 

Banken har ikke meget til overs for parret. Men 

Anette får en idé, som ikke er helt harmløs .........!!   

- Det er en rørende og underholdende film om 

kløften mellem unge og ældre. 

 
 

Pris for kaffe/te med brød er kr. 30,-. 

GrønnegadeCentrets Oplysningsudvalg (FDMF-gruppe) 
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Sang- og musikcafé med Mironika 
 

 

 

 

 

 
 

 

Billedsyning 
 

Kunne du tænke dig at sy billeder?  

I september var vi en hel del personer, der var en tur 

på Kreta, som takket være Kirsten Muus blev en 

unik oplevelse. 

Kirsten har for år tilbage undervist her i centret i 

maskinsyning af billeder, og i hendes hjem så vi en masse flotte 

”malerier” på væggene. Jeg har aftalt med Kirsten, at jeg vil forhøre, om 

der er interesse for et kursus igen. Hvis der er det, vil Kirsten se, om det 

kan lade sig gøre at finde en weekend til os. Hvis du kunne tænke dig at 

prøve det, er du velkommen til at sende mig en mail med 

dit navn. Tidspunkt og pris kan jeg ikke oplyse endnu. Det 

hele kommer an på tilslutningen. Jeg kan sige, at kurset 

kommer til at spænde over to dage fra kl.10.00 – 17.00, og 

til kurset skal du medbringe symaskine, stofrester og 

idé/ideer. Du kan sende en e-mail på vovse@worsoe.dk.                  

Else Worsøe 
 

Busadgang til og fra GrønnegadeCentret 
 

Flere af jer har allerede stiftet bekendtskab med vores nye busstoppested 

for enden af Kirkegårdsstien på Frede-

riksværksgade. Stoppestedet hedder Stut-

mestervej. Det tager kun 5 minutter at gå 

derover. Tak til Hillerød Kommune for at 

have opfyldt et stort ønske for os om at 

have kortere vej til busadgang hele dagen 

og aftenen. Busafgangstider hænger ved receptionen. Den sædvanlige 

bus 302 kører stadig til og fra centret mellem kl. 10.00 og 15.00.  

 Bente Most 

Spilledage  

4. februar 18. februar 

4. marts 18. marts 

15. april 29. april 

27. maj Ferie 
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Generalforsamling   
 

Bestyrelsen for  

Ældresagens L’hombreklub i Hillerød 

indkalder herved til klubbens ordinære 

generalforsamling: 
 

Torsdag, den 26. februar 2015, kl. 12.30 

i GrønnegadeCentret. 

  

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være besty-

relsen i hænde senest 14 dage før, og medlemmerne skal orienteres 

senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Der kommer desuden, med 14 dages varsel, opslag i GrønnegadeCentret. 

Winnie Bækkelund 
 

Folkedans 
 

Der danses folkedans alle tirsdage kl. 14.00 – 16.00. 

.Eventuelle spørgsmål på tlf. 51 30 47 04. 

Bente Christensen 
 

 

Modeopvisning i GrønnegadeCentret 
 

Lørdag den 28. marts kl. 14.00 
 

Vi har allieret os med genbrugsbutikken 

”Kirkens Korshær”, Hillerød, som leverer 

smukke velholdte forårs- og sommermodeller, 

som fremvises af centrets egne brugere. Butik 

”Ann-Mari”, Skævinge, har hidtil været leverandør, men valgte ved årets 

udgang at stoppe. Der vil som sædvanlig blive mulighed for at bese og 

evt. købe det meget velholdte tøj og tilbehør til meget billige priser efter 

opvisningen. Dette er nytænkning, hvor frivillige hjælper frivillige, og 

hvor overskud af salget går til et godt formål. 

Marianne Nørgaard underholder på flyglet, og i pausen serveres 1 stk. 

lækker sandwich og en lille flaske vin. 

Billetter kan købes i receptionen fra onsdag den 4. marts. 

Pris kr. 70,- alt inkl. 

Arrangementsudvalget 
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Fødselsdag og 20-års jubilæum 

 

Tirsdag den 17. marts fejrer GrønnegadeCentret 20 

års jubilæum. Det vil glæde os at se vores medlemmer 

til en festlig dag. Dørene åbner kl. 10.00, hvor vi byder 

på kaffe og lagkage. Frem til kl. 15.00 byder vi på 

musik og taler m.m. I vil bl.a. træffe flere prominente 

personer, som har haft fingre i GrønnegadeCentrets historie. Sæt X i 

kalenderen. Program for dagen bringer vi i martsbladet. 

Åbent Hus torsdag den 19. marts kl. 10.00 – 16.00 

Som en del af vores festligholdelse af centrets 20-års jubilæum inviterer 

vi interesserede hillerødborgere til Åbent Hus. Her får man mulighed for 

at se centret og alle vores fantastiske tilbud til medlemmer. En stor del af 

centrets faste aktiviteter vil blive vist frem. Vi vil lave en markedsplads i 

lokalerne A, B og C. Vi byder også på underholdning. Bl.a. vil man 

opleve GrønnegadeCentrets folkedansere og 

musikgrupper. Mironika har allieret sig med 

en af byens kendisser, som vil optræde 

sammen med dem. Der sælges jazzdeller til 

frokost ledsaget af GrønnegadeCentrets 

jazzband. Marianne Nørgaard spiller til 

fællessang, og spillemændene åbner ballet. 

Program for dagen bringes i marts-bladet. Sæt X i kalenderen.  

Styregruppen vedrørende jubilæum 
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Damefrokost  
 

Lørdag den 7. marts kl. 13.00  
 

GrønnegadeCentrets Venner og Arrange-

mentsudvalget indbyder til en lækker 

frokost. 

Mænd er forment adgang, men vi skal dog 

ikke helt undvære dem. 

En udsøgt skare af centrets skønne mænd er 

udpeget til at servicere os med elegance. 
 

”Jeg sætter min hat, som jeg vil” 
 

Der vil være præmie til den flotteste eller mest 

fantasifulde hat. 

Der vil under frokosten være masser af 

underholdning, sjove sange og levende musik – det bliver ikke kedeligt!! 

Prisen for alt dette er kun kr. 200,- incl. velkomstdrink, 1 øl/vand og 1 

snaps. 

Billetter sælges i receptionen fra onsdag den 11. februar. 

Vi glæder os til at se jer. 

Birgit Stofberg og Kirsten Larsen 

 

 
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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Annonce fra 

Centerredaktionen 
 

Vi mangler et medlem, som 

udelukkende skal arbejde med centrets 

hjemmeside. Skal du kunne, eller har du 

arbejdet med hjemmeside før? Nej det 

er ikke et krav, det skal du nok få lært. 

Jeg har f.eks. kun arbejdet med 

hjemmeside 1 år. Du skal være fortrolig med brugen af en computer 

samt kunne arbejde i word. 

Endvidere skal du indgå i et team, hvor mange beslutninger tages, det er 

også rart og betryggende at være en del af et team. Vi samarbejder og 

aftaler, hvad dine funktioner bliver omkring hjemmesiden, men er helt 

med på, at der bliver en indkøringsperiode, en læringsproces. 

Som ved enhver ”ansættelse” er der en gensidig prøvetid og her 2 

måneder. 

Løn: gode kollegaer – fællesskab – kaffe og ostemad samt en årlig 

frivilligfest. 

Henvendelse på e-mail til centerblad@hotmail.com. 

Webmaster Jytte Duus 

 

Lucia/gospelkoncert  
 

Lørdag den 13. december på Luciadagen afholdt ”Old Stars” gospel-

singers traditionen tro deres årlige 

julekoncert, og som sædvanligt for 

fuldt hus. Vore gæster blev trakteret 

med æbleskiver og julegløgg. 50 af 

korets 72 korsangere blev dirigeret 

af deres dygtige korleder Birthe 

Paulsen og dirigent Henrik Paulsen, 

og atter i år lykkedes det at få Annie 

Paulsens børnegospelkor til at starte 

eftermiddagen med de dejligste luciabørn som sang som små engle og 

gav alle julelys i øjnene. Det blev en hyggelig eftermiddag med masser 

af julehygge og dejlige juletoner og fællessang.  

Arrangementsudvalget 
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Udmeldelse af 

GrønnegadeCentret 
 

Et medlemskab i GrønnegadeCentret løber for et 

kalenderår.  

Hvis man ikke ønsker at være medlem af centret mere, skal man 

henvende sig i centrets reception.  

Her vil receptionisten sørge for det praktiske. 

Man kan kun udmeldes gældende fra næste kalenderår.  Det vil sige, at 

man ikke får sine penge retur, hvis man udmelder sig i indeværende 

kalenderår. 

Udmeldelse skal foretages senest januar i det kommende år. 

Bestyrelsen 
 

Lokalebestilling – Husk! 
 

Hvis I ønsker at få lokale stillet til rådighed for 

sæsonen 

den 1. august 2015 – den 30. juni 2016, 

kan I bestille dette fra den 1. marts 2015 

i lokalebestillingen. 
 

Bestillinger i henhold til vedtægterne. 
Bente Most 

GrønnegadeCentrets frivillige 
 

Tirsdag den 3. februar kl. 10.00 – 12.00 
 

Møde med nedenstående grupper: 

Rengøring, café, lokalebestilling, reception, 

mediegruppe, centerredaktion, værksted og 

bestyrelsen. 
 

Dagsorden: 

1. Nyt fra grupperne. 

2. Nyt fra bestyrelsen. Herunder økonomistatus 2014 samt centrets 

fokus 2015. 

3. Andet. 

4. Eventuelt. 

Bente Most  
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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 
Har du lyst til at være med? 

Henvendelse i receptionen. 

  

 

Tværfaglig Seniorklub, Hillerød 

 

Tirsdag 03. februar kl. 13.00 Spisning 

Tirsdag 10. februar kl. 14.00 Kaffe 

Tirsdag 17. februar kl. 14.00 Banko 

Tirsdag 24. februar kl. 14.00 Generalforsamling 

    

Hvis du har spørgsmål: tlf. 24 67 02 92 

Kirsten Olesen 

 

Banko i GrønnegadeCentret 
 

Vi glæder os til at se jer til hyggeligt samvær  

søndagene den 1. og 15. februar. 
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 5. februar 2015. Spørgsmål, der 

ønskes behandlet, rettes til formanden. 

 

GrønnegadeCentrets 
 

Hjemmeside   www.gronnegadecentret.dk 

E-mail adresse   centersiden@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 
 

Ansvarshavende redaktør: Karl Olsen.  

E-mail: karl.furesoeteater@gmail.com 

Sekretærer: Lene Christensen, Bente Mikkelsen, 

Bodil Østberg og Jytte Duus. 

Tryk: Karl Olsen, Bodil Østberg og Lene 

Christensen. 

Hjemmeside: Jytte Duus. 

Bladet udkommer i ca. 650 eksemplarer den 1. i 

hver måned. 

Stof til bladet for marts skal være redaktionen i hænde allersenest 

torsdag den 19. februar 2015, 
meget gerne på vores e-mail: centerblad@hotmail.com  
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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 
 


