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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 

Caféleder 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 

Lokalebestilling     72 32 68 20 lokalebestilling@hotmail.com 

Reception                      gronnegadecenter@hotmail.com 
 

GrønnegadeCentret er mødested for alle hillerødborgere over 60 år og 

førtidspensionister. 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. 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 og lune anretninger, vin, øl, vand samt kaffe, te og 

kage kan købes i centrets åbningstid. 

http://www.gronnegadecentret.dk/
mailto:bmos@hillerod.dk
mailto:anbh@hillerod.dk
mailto:lokalebestilling@hotmail.com
mailto:gronnegadecenter@hotmail.com
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Nyt fra centerlederen. 
 

Kære alle. 

Nu er et nyt år startet.  

Jeg glæder mig til at tage hul på det 

sammen med jer. 

GrønnegadeCentret kom godt ud af 2014. Økonomisk landede vi igen 

med begge ben på jorden. 

Tak til jer alle for året, der gik, for et godt og stærkt fællesskab og 

masser af latter og smil. 

Jeg ønsker jer et dejligt nytår. Jeg glæder mig til at se jer til vores 

nytårskur torsdag den 8. januar kl. 10.00.              Bente Most 

 

Nytårskur  
 

Torsdag den 8. januar kl. 10.00 – 12.00  
Inviterer vi vanen tro medlemmerne til nytårskur. 

Vi skåler nytåret ind med et glas champagne. 

Bente Most 

Nytårskoncert  
 

Søndag den 11. januar kl. 15.00 – 17.00 
 

Fredensborg Byorkesters 30 mands harmoniorkester 

spiller et underholdende program med et bredt 

repertoire fra musicals og populær musik til lettere 

klassisk. 

Solist: den islandske sopran Svafa Thorhallsdóttir, dirigent: Hanne 

Riberholt, konferencier: Erik Lundsgaard. 

Under koncerten vil der blive serveret kaffe/te + High Tea-traktement. 

I pausen serveres et glas champagne. 

Pris kr. 130,-. Billetter kan købes i receptionen.  

Arrangementsudvalget 

IT-café 
 

IT-caféen starter igen tirsdag den 6. januar kl. 13.00 – 

15.00, hvor man også er velkommen med evt. 

telefonproblemer. 

IT-gruppen 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.radio.gov.pk/newsdetail/66541/22&ei=nRdvVKzsKcrHsQTo1YGAAw&bvm=bv.80185997,d.bGQ&psig=AFQjCNGLrmZ-9Hg2zXX9XP6XOcRZHOSOiA&ust=1416653055403383
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Nytårshilsen 2015 
 

2014 har vi nu lagt bag os. Meget kan vi dog 

glæde os over: GrønnegadeCentret har det bedre 

end nogensinde. Mange nye medlemmer er 

kommet til. Mange nye idéer og forslag til 

forbedringer og fornyelser er ført ud i livet og 

blevet til nye aktiviteter. Mange nye tilbud så 

dagens lys i 2014 og er blevet vel modtaget, og 

opbakningen har været stor fra både gamle og nye medlemmer.  

Et fantastisk bevis på, at GrønnegadeCentret er i stadig og sund 

udvikling.  

Ingen skal dog være i tvivl om, at vi ikke hviler på laurbærrene. Det 

forpligter at have succes og at få det flotte skudsmål ”at være det bedste 

og mest velfungerende center for aktive seniorer i Danmark”  og vi skal 

altid være i stand til at finde områder, hvor vi yderligere kan forbedre 

os. Det er både medarbejdere og bestyrelse opmærksomme på. Det 

gælder ikke mindst i 2015, 

hvor vi kan fejre centrets 20-

års jubilæum. Dette flotte 

jubilæum er i sig selv et 

bevis på, at det at løfte i flok 

har båret frugt.  
 

Bag alt dette står et meget engageret personale og mere end 160 

frivillige, som gør det hele muligt. Vores fornemste opgave er derfor 

altid at tilskynde til fortsat virketrang.   
 

Derfor kan alle medlemmer være trygge ved, at bestyrelsen altid vil 

gøre alt for at bane vejen for de mange initiativer, som opstår blandt 

medlemsskaren.  

Bestyrelsen er ikke noget, der bare 

trækkes frem ved festlige lejligheder. 

Det er de ansvarlige for en 

brugerforening og brugerforeningen, 

det er jer. Vi er til for jer – brug os.  

 

 

http://www.gronnegadecentret.dk/Musik/01 Bourbon street parade.mp3
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Med disse ord vil bestyrelsen for GrønnegadeCentret takke 

medarbejdere, alle frivillige, tovholdere og medlemmer - ja, alle, som 

ønsker det bedste for GrønnegadeCentret, for en kæmpe indsats i 2014 

og ønske alle: Et godt og lykkebringende Nytår 2015.  

På bestyrelsens vegne. 

Poul Christiansen, formand  

Nyt fra caféen 
December er vel overstået. En 

dejlig og travl tid. 

Tak til alle der har hygget sig i 

centret og en stor tak til frivillige 

der har sørget for hyggen. En 

”brugt” cafèleder har nydt ferien. I 

ønskes alle et godt nytår.                     

                       Anette 

Krydstogt til ”De Norske Fjorde” 
Lørdag den 13. juni 2015 
 

I samarbejde med ”Verdensrejser”, Hillerød, 

inviterer arrangementsudvalgets rejseudvalg til 
 

Informationsmøde mandag den 12. januar   

kl. 15.00 – 17.00.  

 

Rejsearrangør Trine vil informere om et eventyrligt krydstogt til ”De 

Norske Fjorde” med et af MSC’s elegante krydstogtsskibe, som starter 

og slutter i København - nemmere kan det ikke være. 
 

Vi taler om en af verdens smukkeste søfartsrejser. Rejsen tilbydes 

selvhjulpne medlemmer af GrønnegadeCentret, og der vil som sædvanlig 

følge 2 ”omsorgsledsagere” med på rejsen, så ingen skal føle sig på 

usikker grund eller føle sig alene. 
 

Der vil være et begrænset antal billetter til rådighed, så hvis dette tilbud 

tiltaler dig, så mød op den 12. januar for yderligere information. 
 

Retningslinjer for ferierejser i GrønnegadeCentrets regi udleveres på 

informationsmødet.                                                Arrangementsudvalget 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.escapetravel.dk/rejse/krydstogt-til-de-norske-fjorde-med-costa/&ei=oRRvVL7zAe3asAS6-4KgCw&bvm=bv.80185997,d.bGQ&psig=AFQjCNHcsOqZd0Fy6vCmJk3k65GZ0QqR2Q&ust=1416652250276903
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.tropicalhammocks.co.uk/category.php?id_category%3D11&ei=2eSGVPWEL8vWPJa3gMAL&bvm=bv.81449611,d.ZWU&psig=AFQjCNECk9qYR673NcTlCTP0jVu9URhglQ&ust=1418212909195741
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Styrk Livet 
Foråret 2015 
 

 

Tirsdag 
 

27. januar 
Informationsmøde om ryggen ved 

fysioterapeuterne i Centrum. 
 

 

Tirsdag 

 

 

24. februar 

For pårørende med demensramt 

familiemedlem ved demenskoordinator 

Stacey Stuart og pårørendekonsulent  

Inger Scrøder. 

 

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".  
 

 

Informationsmøde om ryggen 
Tirsdag den 27. januar kl. 10.00 – 12.00  
 

ved Fysioterapeuterne i Centrum, Hillerød. 
 

Arrangører: 

Gigtforeningen, GrønnegadeCentrets Sundhedsudvalg og 

Hillerød Kommune. 
 

Det vurderes, at ca. 80 procent af befolkningen på et tidspunkt får ondt i 

ryggen. Hvordan forholder vi os bedst til rygsmerterne? Indholdet i 

mødet vil handle om ryggens opbygning, hvor smerterne typisk kommer 

fra samt de mest almindelige rygproblemer? Hvordan holdes ryggen 

sund? Og hvad kan man gøre, når skaden er sket? Hvad er egentlig 

myter, og hvad er fakta om ryggen? Hvad kan nyere forskning fortælle? 

Disse og flere spørgsmål vil blive belyst ved mødet, som også byder på 

en række praktiske øvelser. 

Deltagelse er gratis. 

Caféen er som sædvanlig åben i pausen og efter mødet. 

Hans Rosenkvist 
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Læserindlæg 

Et kærligt minde 
 

Min far døde 91 år gammel, efter fem år på et plejehjems 

demensafdeling. 

Jeg vil fortælle om nogle af de muntre ting, jeg oplevede 

med ham under hans sygdom, ikke nederlag og 

fortrædeligheder. 

Min far var grovsmed fra Vendsyssel, robust og sej, og da demensen 

sneg sig ind på ham, fik humoren (måske ufrivilligt) overtaget i det 

meste, han sagde, og det er de hændelser, jeg vil fortælle om. 

En dag, da jeg besøgte ham, så han fjernsyn med elefanter, der sprøjtede 

med vand. Han sad med en stor tøjserviet over hovedet og skævede ud 

under den. – ”Pas på du ikke bliver våd,” sagde han, ”elefanterne leger 

med vand.” Selv om jeg sagde, det var film, beholdt han servietten på. 

En anden gang så vi et kongebryllup sammen i fjernsynet, og far var 

meget interesseret i uniformerne, kjolerne og hele festivitassen i kirken. 

Pludselig så han på mig og sagde: ”Du må jo også være ret kendt, siden 

vi to kan sidde her i kirken.” Fantasien havde igen overtaget, og vi var 

med på første parket. 

En juleaftensdag på plejehjemmet var beboere, personale og pårørende 

samlet til julebord, og far sad i sit stiveste puds, støttet i siden af en stor 

hvid pude. Han fik fat i puden, vuggede den i sine arme, som var det en 

baby og ville ikke slippe den. Da jeg ville sige noget, tyssede han på 

mig, og sagde: ”Jeg ved godt, hvem der er faderen, men hvem er 

moderen?” Han nikkede sigende over på udvalget af kvinder, der sad 

overfor. Ikke én af dem var under firs! 

Far ville til det sidste gerne væk fra 

plejehjemmet. ”Her bor jeg jo ikke”, sagde han 

og spurgte tit, om jeg havde bilen med. Jeg 

lærte hurtigt at svare nej. Den var på værksted, 

den var punkteret, eller den var solgt. Det 

godtog han som regel, men engang, efter mine 

og personalets forsikringer om, at ingen havde 

biler, sagde han: ”Nå, men så må jeg ud at spænde hestene for, for af 

sted skal jeg.”  
Jeg håber, det var med drømmen om en vogn forspændt to store, 

dampende, jyske heste på vej væk fra plejehjemmet, han kort tid efter 

sov fredeligt ind.         Jane Blichfeldt 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://cdn.ntacdn1.net/hn/hesteracer/sch01.jpg&imgrefurl=https://www.heste-nettet.dk/heste/95/&h=300&w=450&tbnid=t1Mu2OiI_z2PPM:&zoom=1&docid=1Gg5Ogv5Q7GkGM&ei=CMyGVLnALYP8UIWSgKAP&tbm=isch&ved=0CG0QMyg7MDs&iact=rc&uact=3&dur=1618&page=3&start=51&ndsp=26
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.gratisskole.dk/sdata/minipic/008/00892-300.png&imgrefurl=http://www.gratisskole.dk/?mod%3Dminipic%26id%3D892&h=300&w=300&tbnid=M4RXDdzkzH91EM:&zoom=1&docid=hfs83Tn3I5uiSM&ei=Xs2GVMiMN4GvU8begsgI&tbm=isch&ved=0CIEBEDMoTTBN&iact=rc&uact=3&dur=2231&page=3&start=51&ndsp=28
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Foredrag i foråret 2015 
 

Torsdage kl. 10.00 – 12.00 
 

 

Foredrag 
 

Dato 
 

Hvem  

”Undfanget under 

besættelsen – ukendt far” 
29. januar Arne Øland 

”Artist – livet med min 

eventyrlige far, Professor 

Tribini”  

26. februar Aase Tribini 

Clausen 

”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,-. 
 

"Undfanget under besættelsen - ukendt far"   
 

Tusinder af danske børn, der blev født mellem 1940 

og 1946, har aldrig kunnet få oplyst, hvem der var 

far til dem. Ikke fordi man ikke vidste besked om 

faderskabet, og heller ikke nødvendigvis fordi 

forældrene ikke ville vide af deres børn. Men fordi 

faren var en soldat i tysk tjeneste. 

Med udgangspunkt i sin egen historie fortæller Arne 

Øland, formand for Danske Krigsbørns Forening, om 20 års 

bestræbelser for at få adgang til oplysninger, som de fleste mennesker 

betragter som selvfølgelige: At vide hvem der er ens biologiske 

forældre. 

Det er vigtigt for krigsbørn at få svar på, hvad der skete. Ethvert individ 

bør have ret til at få oplysninger om, hvem de biologiske forældre er. 

Derfor virker det absurd, at staten tillader anonym sæd- og ægdonation. 

Det er at skalte og valte med børns identitet, akkurat som man gjorde 

med vores, siger foredragsholderen. 

Han skrev i 2001 bogen "Horeunger og helligdage - tyskerbørns 

beretninger" og har i en årrække været engageret i et forskningsprojekt 

om tyskerbørn. 

GrønnegadeCentrets Oplysningsudvalg (FDMF-gruppen) 



 

 

 

 

 
 

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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Nytårshilsen fra Mironika 

 
Vi vil gerne ønske alle et godt 

nytår og takke for alle de gode 

stunder, vi har haft i 

GrønnegadeCentret med sang 

og musik i 2014.  
 

Vi nyder meget vores onsdags-

café, hvor vi har hygget os med 

at spille og synge sammen med 

”gæsterne” i cafeen. Vi har 

sunget og spillet årstidens, både kendte og nye, sange fra 

højskolesangbogen, de gode gamle revyviser og viser af bl.a. Halfdan 

Rasmussen og PH, og vi har fundet lidt mindre kendte danske sange 

frem, som vi selv er meget glade for.  

Vi har fundet ud af, at alle, der kommer, gerne vil synge med, så derfor 

har vi lavet en sangbog med de sange, der ikke står i højskolesangbogen.  

Sammen med Marianne Nørregård, John Plenov og 

Anna Sofie Morell underholdt vi ved Grønnegade-

Centrets Venneforenings Mortensaftensarrangement 

med ”ønskekoncert”, hvor det var giro 413-numre fra 

1950`erne, der var på programmet. Vi har været meget 

glade for at være med ved diverse arrangementer i 

centret.  

Vi glæder os til at fortsætte med sang- musikcafeen i 

2015, hvor vi underholder onsdage i lige uger kl. 14.30 – 16.00: 

 
 

Foråret 2015  

7. januar 21. januar 

4. februar 18. februar 

4. marts 18. marts 

15. april 29. april 

27. maj Ferie 

 

Mironika 
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Det sker de næste 3 måneder 
 

Januar  
 

Søndag 04 Banko 

Tirsdag 06. IT - café 

Torsdag 08. Nytårskur for medlemmer 

Søndag 11. Nytårskoncert 

Mandag 12. Informationsmøde 

Søndag 18. Banko 

Tirsdag 27. Styrk livet 

Torsdag 29. Foredrag 
 

Februar 
 

Søndag   01. Banko 

Søndag   08. Harmonikakoncert  
Søndag   15. Banko  

Tirsdag  24. Styrk livet 

Torsdag  26. Foredrag 

Fredag    27. Generalforsamling 
 

Marts       
 

Søndag 01.       Banko  
Fredag  06. Styrk livet 

Lørdag 07. Damefrokost 

Søndag  15. Banko 

Tirsdag  17. GrønnegadeCentrets 

fødselsdag 
Torsdag 19. Åbent Hus 

Tirsdag 24. Styrk livet 

Torsdag 26. Foredrag  
Lørdag 28. Modeopvisning  
Søndag 29. Banko 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.harmonikaschule.at/umschlag.gif&imgrefurl=http://www.gopixpic.com/567/steirische-harmonika/http:||www*harmonikaverband*at|images|steirische*gif/&h=600&w=512&tbnid=hRuKz7fMgxc6DM:&zoom=1&docid=xweybP2n1rVfeM&ei=ItWGVO_SOcL9UomOhKgE&tbm=isch&ved=0CAoQMygCMAI4ZA&iact=rc&uact=3&dur=1120&page=5&start=96&ndsp=27
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dagcentret-lutzensvej.dk/to-banko.htm&ei=HOaGVMelOsHCOer1gbgJ&bvm=bv.81449611,d.d24&psig=AFQjCNFCy7qxaNFDhCdWNHBlSn7vJAOJWw&ust=1418213237785169
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://hfskraenten.dk/det-sker-i-skr-nten/nyheder/index.html&ei=xueGVOSPD4OoPczRgLgK&bvm=bv.81449611,d.d24&psig=AFQjCNFUpcNJ4wT5loHpCR9mJ7aisuDLlw&ust=1418213666619728
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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Stemningsbilleder 
 

fra ”onsdagsmadlavning”. 

Hver onsdag aften mødes en gruppe 

mænd og laver en 3 retters menu. Det 

er bare så hyggeligt. 

                             Bente Most 
 

 
Folkedans 
 

Tirsdage i januar kl. 14.00 -16.00.  

Vi starter den 6. januar. 

Eventuelle spørgsmål på tlf. 51 30 47 04.     

Bente Christensen 
 

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 
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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.  

Vi kan glæde os til genhøret med gode 

evergreens og operetter, som vækker 

gode minder.   

Det bliver en festlig eftermiddag, hvor caféen serverer luksuslagkage og 

kaffe/te. Pris kr. 75,-.  

Reserver denne søndag eftermiddag. Billetter kan købes i receptionen fra 

onsdag den 14. januar. 

Arrangementsudvalget. 

 

Månedens kunstner i 
februar og marts 
 

Poul-Erik Kirkegaard: 

”Tanker bag kamera, pensel og blyant” 

Mere om udstillingen i februar bladet. 

Fernisering fredag den 23. januar kl. 13.00. 

Centret er vært ved en lille forfriskning. 
 

 

 
Revy maj 2015  
 

Endnu engang vil vi forsøge at sætte vores kreative hjerner på 

overarbejde, så vi til maj kan opføre en sjov og festlig revyforestilling i 

GrønnegadeCentret.  

Spilledagene er:  

Torsdag den 14.maj, fredag den 15. maj og søndag 17.maj. 

Nærmere om revyen, traktementet, billetsalg m.m. følger senere.  

Ulla Ludvig  
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Film 

 
Lørdag den 17. januar kl. 14.00- 16.00  
 

”En familie” 
 

GrønnegadeCentrets Oplysningsudvalg har  

nu gennemført 2 filmforevisninger.  
 

 

 

Der var ikke så stort fremmøde til den første film, men til den anden film 

var besøgstallet 3 gange så stort, og tilbagemeldingerne var yderst 

positive. 
 

Dejligt at kunne gå til film om eftermiddagen her i den mørke tid.  

En rigtig god ide, så weekenden ikke bliver så lang. 

De bedste lørdage i lang tid. 
 
 

Vi vil derfor fortsætte med lørdagsfilm en gang om måneden.  

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

efter filmen kan udveksle tanker under hyggelige former med kaffe/te og 

kage.  

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. 
 

”En familie”: En dansk film af Pernille Fischer Christensen, en rørende 

og moderne fortælling om, hvad det kræver at være en familie, om at 

rive sig løs og finde sin helt egen plads i historien. 

Ditte (Lene Maria Christensen) er yngste 

generation i det berømte bagerdynasti, 

”Rheinwald”, og da hendes højtelskede, men 

dominerende far (Jesper Christensen) bliver 

alvorligt syg, står Ditte over for et afgørende valg. 

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

GrønnegadeCentrets Oplysningsudvalg (FDMF-gruppe 
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Generalforsamling 
 

Centerbestyrelsen for 

GrønnegadeCentrets Brugerforening af 

20.11.1995 indkalder herved til den 

årlige generalforsamling. 
 

Fredag den 27. februar 2015  

kl. 10.00 
 

i GrønnegadeCentret, Grønnegade 15, 3400 Hillerød. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Kun medlemmer med gyldigt medlemskort har adgang til 

generalforsamlingen.  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

centerbestyrelsen i hænde senest fredag den 6. februar 2015. 

Poul Christiansen, formand 

 

 

 
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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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. 

Ret spørgsmål vedrørende spillet på: tlf. 48 25 03 72 

Ib Andersen  

 

Tværfaglig Seniorklub, Hillerød 

 

Tirsdag 06. januar kl. 13.00 Spisning 

Tirsdag 13. januar kl. 14.00 Kaffe 

Tirsdag 20. januar kl. 14.00 Banko 

Tirsdag 27. januar kl. 14.00 Kaffe 

    

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 4. og 18. januar. 
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 8. januar 2015. Spørgsmål, der 

ønskes behandlet, rettes til formanden. 

 

GrønnegadeCentrets 
 

Hjemmeside   www.gronnegadecentret.dk 

E-mail adresse   centersiden@hotmail.com 
 

GrønnegadeCentrets Venner 
 

Hjemmeside                   www.grønnegadecentretsvenner.dk 
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

  

 

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. 600 eksemplarer den 1. i hver måned. 
 

Stof til bladet for februar skal være redaktionen i hænde 
allersenest torsdag den 22. januar 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 
 


