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GrønnegadeCentret 

Center for aktive seniorer 
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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. 
 

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:          Påskelukning: 
Mandag – torsdag kl. 9.00 – 17.00    lørdag den 28. marts - 

Fredag    kl. 9.00 – 16.00    mandag den 6. april                   

          begge dage incl. 

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.  

Nu er vi atter ankommet i det danske 

forår. Jeg glæder mig til at synge om den 

lille anemone.  

Når dette blad udkommer, render jeg 

rundt i Rom sammen med min mand, Jan. Vi har aldrig været i Rom før. 

Jeg glæder mig meget til at se Vatikanet. Vi har også købt billetter til en 

fodboldskamp mellem Roma og Juventus. Forhåbentlig er det 

sandalvejr. Vi skal være der i 6 dage, men det er bedre end ingenting. 
 

Marts måned står i GrønnegadeCentrets jubilæums tegn. Som I kan læse 

i jubilæumsbladet og på hjemmesiden, kommer det ikke til at gå stille af. 

Tirsdag den 17. marts fylder centret 20 år, og centret beriges denne dag 

af mange prominente gæster, der gennem historien har eller har haft en 

aktie i dette fantastiske sted, hvor 1650 medlemmer lever deres 2. 

ungdom. Ligeledes vil centret åbne dørene for byens borgere torsdag den 

19. marts, hvor man kan opleve pulsen hos os. Bag disse to store 

arrangementer står en styregruppe, som har tegnet og tilrettelagt program 

og indhold for dagene.  

Flere af centrets frivillige har aktivt deltaget i arbejdsgrupper. Tak til alle 

jer, der har knoklet med at gøre centrets 20 års jubilæum til en fest. 
  

Hillerød Kommunes direktør for Job 

og Social og Sundhed, Vibeke Abel, 

er inviteret til Færøerne for at fortælle 

om ældreomsorg i Hillerød Kommu-

ne. Hun fik noget materiale med fra 

os.  

GrønnegadeCentret er et aktiv for 

kommunen i forbindelse med tilbud 

til seniorer. Vibeke Abel kommer og besøger centret til april. Her vil hun 

fortælle bestyrelsen om sine oplevelser på Færøerne.  
Fortsættes… 
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Hillerød Kommune kører et projekt i sam-

arbejde med Frivilligcentret, som hedder 

”Kom med”. Projektet går ud på at finde 

indgange på tværs af kommune og frivillige 

til at bryde ensomhed og skabe fællesskaber 

for ældre. Jeg er på vegne af GrønnegadeCentret med i projektet.  

Det er spændende at være sammen med forskellige frivillige grupper, 

organisationer og medarbejdere om et meget vigtigt emne. 
 

Centrets lokalebooking er i fuld gang med at danne sig et overblik over 

centrets lokalesituation. Vi skal have kortlagt, hvor og hvornår centret 

har ledig kapacitet. Det er lidt af et puslespil at skabe plads til nye 

aktiviteter og til aktiviteter, der vokser ud af deres lokale.  

Jeg ønsker jer alle en dejlig og solfyldt marts.  

Bente Most 

Nyt fra cafeen 
 

Velkommen til Anni, som er startet fredag i cafeen. 
 

Nedenstående tirsdage byder vi foråret velkommen ved at 

tilbyde vores små retter til kun kr. 20,-. Du er velkommen 

til at forudbestille. 

Tirsdag den 3. marts: Fiskefrikadeller med remoulade,  

citron, rugbrød og gulerodsråkost. 

Tirsdag den 10. marts: Kylling, bacon, karrydressing, 

grøn salat og pastasalat 

Tirsdag den 17. marts: Kom og vær med til 20-års jubilæum og 

fødselsdag. 

Tirsdag den 24. marts: Traditionen tro har vi påskefrokost. Har du købt 

billet, så glæder vi os til at se dig. Se side 6.  

Tirsdag den 31. marts: Røget laks, grøn salat og gulerodsbrød. 
 

Spørg os i cafeen, hvis der er noget, du ikke kan 

se eller noget du mangler, og vi vil hjælpe i den 

udstrækning, vi kan. Vi pakker gerne ind, hvis du 

ønsker at have mad eller kager med hjem. 

Mangler du en gaveidé, så kan du benytte dig af 

vores gavekort i cafeen, du bestemmer selv 

beløbet.   

                                                           Anette 



 

 

 

 

 
 

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 

 



6 

 

Forårstur 

Fredag den 24. april 

 

Så er det blevet forår endnu en gang, 

og GrønnegadeCentret arrangerer en 

tur til Roskilde domkirke. 

Vi starter fra Grønnegade kl. 9.00. 

Pris kr. 175,- pr. person. 
 

 

 

I prisen er inkluderet: Bus, formid-

dagskaffe med kage og indgang til kirken. 

Desuden frokost med en genstand, når vi er 

tilbage i centret kl. 13.00. 

Bendt Pedersen vil være vores guide på 

turen. 
 

Billetsalg fra onsdag den 8. april kl. 9.00. 

Jytte Kronhede og Bente Most 

 

Påskefrokost 

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 

cafépriser.  

 

Pris: Kr. 100,-. 

Billetsalg er startet. 

Anette 
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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. Besty-

relsen vil lægge eventuelle forslag til gennemsyn i GrønnegadeCentret 

en uge før generalforsamlingens afholdelse.   

Vi glæder os til at se jer og håber på stort fremmøde. For at deltage 

kræves medlemskab af støtteforeningen. 

                                                         Frede Leiholm, formand  
 

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. Obs! Kun mod kontant betaling. 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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Foredrag i foråret 2015 
 

Torsdage kl. 10.00 – 12.00 

 
 

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,-. 

 

"Min vej til skipper for Den Lille Færge på 
Slotssøen” 
 

Finn Sylvest Jensen fortæller om sin 

fattige, men gode barndom.  

Om hvordan han kun 18 år gammel bliver 

pilot i Det danske Flyvevåben, hvor han 

er med til at uddanne kommende jet-

piloter. 

10 år senere bliver han pilot i det civile 

liv, og denne 35 år lange del af hans liv er blandt andet 28 år i Sterling 

Airways og omfatter også 4 år hos et kinesisk selskab på Taiwan. 

Finn Sylvest fortæller om uddannelsen til jetpilot i flyvevåbnet og om, 

hvad man laver som pilot i forsvaret, samt om arbejdet og de mange 

oplevelser jobbet i Sterling gav ham. 

1. 63 år gammel gik han på pension, og han 

har de sidste 14 år hygget sig med at sejle 

"Den Lille Færge" på Slotssøen i 

Hillerød. 
GrønnegadeCentrets Oplysningsudvalg 

(FDMF-gruppe) 

https://da-dk.facebook.com/239621469474225/photos/a.508210512615318.1073741829.239621469474225/518137204955982/?type=1
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://villamoltke.wordpress.com/2012/10/&ei=guTqVK3jG8a6ygPO84D4CQ&bvm=bv.86475890,d.bGQ&psig=AFQjCNH3prgs8gCIgkJem_y09qw8ZriMuA&ust=1424766432667056
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Styrk Livet 
 

 

Fredag  

  

13. 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".  
 

 

Fredag den. 13. marts kl. 10.00 – 12.00 
 

 Hjertemassage og hjertestarter 
 

Bent Kauffmann, formand for Dansk Røde 

Kors, Hillerød afdeling, kommer og tilbyder en 

gennemgang af hjerte/lungeredning og demon-

strerer brugen af hjertestarter. 

Der vil blive mulighed for at øve sig helt 

konkret, så man føler sig bedst muligt rustet, 

hvis ulykken sker. 

Det er vores håb, at rigtig mange af centrets 

frivillige og øvrige brugere vil benytte sig af denne mulighed. 

Vi bestræber os på at gennemføre denne øvelse 2 gange årligt - i foråret 

og efteråret. 
 

Deltagelse i mødet er gratis.  
 

GrønnegadeCentrets Sundhedsudvalg i samarbejde med Hillerød 

Kommune og Dans Røde Kors.  

Hans Rosenkvist 
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Styrk livet i alderdommen 
 

Tirsdag den. 24. marts kl. 10.00 – 12.00 

 

Psykolog Hannah Holton Marschall vil gerne 

tage fat på vore fordomme om det at blive 

ældre. Hun efterlyser en holdningsændring, 

så samfundet ser mere nuanceret på den 

ældre befolkningsgruppe. Hun vurderer, at 

det bliver et hit at beskæftige sig med ældre i 

fremtiden. 
  

Vi bliver flere og flere ældre, men vi bruger 

ikke de ældres viden og erfaring i et omfang, 

som man kunne, hvilket kan blive et tab for hele samfundet. 
 

Hannah Marschall har speciale i gerontologi dvs. læren om aldring.  
 

Hun vil i sit foredrag og debatoplæg komme ind på emner som: 

 angsten for alderdommen 

 vellykket aldring  

 ældre og søvn 

 ældre og personlighedsforstyrrelse    

 ældre og livskvalitet 
 

Mødet er gratis. Cafeen er som sædvanlig åben. 

Sundhedsudvalget i samarbejde med Hillerød Kommune   
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Det sker 
 

Marts       
 

Søndag 01.       Banko 

Onsdag  04. Grøn patrulje  
Lørdag 07. Damefrokost 

Tirsdag 10. Tovholdermøde 

Onsdag 11. Grøn patrulje 

Fredag  13. Styrk livet 

Lørdag 14. Film 

Søndag  15. Banko 

Tirsdag  17. GrønnegadeCentrets fødselsdag 

Onsdag  18. Hillerød ældreråd / temadag 

Torsdag 19. Åbent Hus 

Tirsdag 24. Styrk livet 

Tirsdag 24. Påskefrokost 

Torsdag 26. Foredrag 

Fredag 27. GGC’s Venners generalforsamling 

Fredag 27. Fernisering  
Lørdag 28. Modeopvisning  
Søndag 29. Banko  
 

April 
 

Søndag 12. Banko 

Tirsdag 14.  Styrk livet 

Søndag 19. Søndagsjazz 

Torsdag 23. Foredrag 

Fredag 24. Forårstur 

Fredag 24. Styrk livet 

Søndag 26.  Banko 

Onsdag 29. Dansens dag 
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Film for medlemmer 
 

Lørdag den 14. marts kl. 14.00 – 16.00 
 

" Mine eftermiddage med Margueritte" 
 

med Gérard Depardieu og Giséle Casadesus.  
 

GrønnegadeCentrets Oplysningsudvalg har nu 

gennemført 4 lørdags filmforevisninger.  

Der har været et stadig 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. 
 

"Mine eftermiddage med Margueritte" er en charmerende fortælling 

om et af de uventede møder, som kan forandre ens liv.  

I en lille park plejer Germain - 50 år og nærmest ordblind - at slappe af 

og fodre duerne.  

En dag sætter han sig ved siden 

af 95-årige Margueritte, en 

passioneret læsehest og de to 

indleder et dybt og intenst ven-

skab med litteraturen i centrum.  

En hjertevarm film om livets 

vidunderlige overraskelser –  

"den føles som et strejf af den 

første forårssol". 
 

Pris for kaffe/te med brød kr. 30,-. 

GrønnegadeCentrets Oplysningsudvalg 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://multimedia.pol.dk/archive/00527/Film_margueritte_mi_527648a.jpg&imgrefurl=http://politiken.dk/kultur/filmogtv/filmanmeldelser/ECE1226299/hyggelige-grard-dpardieu-baerer-varm-lille-film-parentes/&h=2848&w=4288&tbnid=IHAJvEVhr9zCcM:&zoom=1&docid=gfyCOjlRKK4TOM&ei=srnjVNzKL8u1UcL6gRA&tbm=isch&ved=0CCMQMygAMAA
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.laserdisken.dk/billeder/forsidealm/13146953642361386.jpg&imgrefurl=http://www.laserdisken.dk/html/visvare.dna?vare=13146953642361386&h=400&w=285&tbnid=fcUlLMUT8AZs_M:&zoom=1&docid=cvVx-1__8NOtIM&itg=1&ei=srnjVNzKL8u1UcL6gRA&tbm=isch&ved=0CCYQMygDMAM
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Karneval og forårsfest 
Til De Danseglade pensionister 

 

Fredag den 13. marts kl. 14.00 – 17. 00  
 

Vi inviterer til stor fest og ”Dans med Birkums”. 

Kom i den udklædning, du finder bedst for dig.  

Der er frit slag for din kreativitet. 

Præmier til den bedst udklædte dame/herre. 

 

Pris kr. 100,- incl. 2 lækre stk. smørrebrød og 

kaffe. 

Billetbestilling i receptionen eller Henry 29 63 04 30. 

Invitèr en ven/veninde med, alle er hjertelig velkomne. 

Bestyrelsen byder hjertelig velkommen til 3 hyggelige timer 

Henry Christiansen 
 

 

indbyder til temadag 
 

Onsdag den 18. marts kl. 12.30 - 15.00 i GrønnegadeCentret 
 

Program: 
 

Advokat Michael Jacobsen, advokatfirmaet "Advodan", Hillerød, taler 

om: 

"Arv og Ret, testamenter vedr. dine, mine og vores børn." 
 

Ivan Gren, medlem af Hillerød Ældreråd, tidl. Jyske Bank, taler om: 

"Hvordan disponerer jeg min likvide opsparing, herunder 

    mine privattegnede pensionsordninger." 
 

Kaj Fjellerad viser billeder fra Hillerød. 
 

Der vil blive serveret kaffe og småkager. 
 

Ingen tilmelding, men først til mølle! 

Hillerød Ældreråd 
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Dansens Dag i GrønnegadeCentret 
 

Hvert år den 29. april er ”Dansens Dag”, hvor dansen 

bliver fejret i hele verden. Også i Danmark samler 

Dansens Dag al slags dans for at fejre kunstformen.  

Dansens Dag sætter spot på dansens universelle evne 

til at krydse alle politiske, kulturelle og etniske 

grænser og forene folk i fred og venskab gennem et 

fælles sprog: DANS! 

I GrønnegadeCentret er husets dansegrupper gået 

sammen og vil onsdag den 29. april byde især nye 

interesserede dansere velkommen til at prøve at deltage i en vifte af alle 

de danse, vi kan byde på: 

Det er: Folkedans  

Lancier  

Zumba – Gold 

Standarddans 

Linedance 

Dagen slutter af med lidt at spise. Derefter er der 

dans for alle til Birkums orkester. 

I april nr. af Centerbladet vil det endelige program 

for dagen blive offentliggjort, men reservér allerede 

nu dagen fra kl. 14.00 - 21.00. 

John Ibsø 
 

GrønnegadeCentrets Danseklub 
 

Danseklubbens medlemmer indkaldes hermed 

til ekstra ordinær generalforsamling: 

 

Mandag den 16. marts kl. 19.30 i 

GrønnegadeCentret  
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Orientering om situationen 

3. Valg af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

4. Eventuelt 

Bestyrelsen 
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Søndagsjazz i GrønnegadeCentret 
 

Søndag den 19. april kl. 14.00-16.00 
 

Glæd jer. Insisterende jazztoner vil fylde hele centret. 
  
Silver Bigband´s 17 mands store jazz-

orkester underholder med svingende 

jazzmusik med klangen af de gamle 

mestre som Glenn Miller, Count 

Basie, Duke Ellington m.fl., alle dem 

vi kender fra vore unge, glade dage.  

Bandet dirigeres af Per Jensen og 

crooneren hedder Claus Bishop.  

Der vil naturligvis også blive gjort 

plads på dansegulvet til en svingom, medens vi lytter til musikken. 

Pris: Kr. 60,- incl. 1 øl eller 1 glas vin + snacks. 

Billetter kan købes i receptionen fra onsdag den 25. marts til onsdag 

den 15. april. 

Der er ikke billetsalg ved indgangen. 

Arrangementsudvalget 
 

Sang- og musikcafé med Mironika 
 

 

 
 

 

 

 
Månedens kunstner i april og maj 
 

Torsdagsmalerholdet i GrønnegadeCentret udstiller. 

Fernisering fredag den 27. marts kl. 13.00. Centret er vært ved en lille 

forfriskning. 

Sussi Dorte Fabricius 

Spilledage  

04. marts 18. marts 

15. april 29. april 

27. maj Ferie 
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Nu er det nu! 
 

Alletiders damefrokost  
 

Lørdag den 7. marts kl. 13.00  
 

GrønnegadeCentrets Venner og Arrangementsudvalget 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 under-

holdning, 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. 

Vi glæder os til at se jer. 

Birgit Stofberg og Kirsten Larsen 

 

 
Folkedans 

 

Der er folkedans i GrønnegadeCentret 

Tirsdage kl. 14.00 – 16.00. 

Den 3., den 10., den 24. og den 31. marts.  

Tirsdag den 17. marts skal vi på besøg i 

plejecentret Skovhuset kl. 14.30. 

Torsdag den 19. marts giver vi en lille 

opvisning i GrønnegadeCentret kl. 10.30. 
 

Evt. spørgsmål til tlf. 51 30 47 04. 

Bente Christensen 
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CenterRevyen 
 

Kr. Himmelfartsferien den 14., 15. og 17. maj 2015 
 

Der er fuld gang i revyforberedelserne, og vi øver hver fredag – med 

sang og latter!  
 

Vi har i år flere fysiske udfordringer, da vi har fået helt ny scene – og 

dermed anderledes placering. Vi kalder derfor revyen 

”Centerbanden på Ny Scene” 

Revyen er igen i år en typisk lagkagerevy med en god blanding af 

pudsigheder fra dagligdagen, politiske emner, og hvad der ellers rører 

sig i samfundet - lokalt eller ude i den store verden. Der bliver som 

sædvanlig en god blanding af sange og sketcher.  
 

Aktørerne er de samme som sidste år, 

og musikken varetages igen i år af 

vores dygtige og alsidige pianist Jens-

Jørgen Larsen. Måske hiver han også 

harmonikaen frem. 

 

Spilletidspunkter og billetpriser: 

Premiere torsdag den 14. maj kl. 18.00 med revybuffet, program samt 

kaffe/kage i pausen. Pris kr. 210,-.                 
(Spisning starter kl. 18.30, og revyen forventes at starte ca. kl. 20) 

Fredag den 15. maj kl. 18.00 med revybuffet, program samt  

kaffe/kage i pausen. Pris kr. 210,-.  
(Spisning starter kl. 18.30, og revyen forventes at starte ca. kl. 20) 

Søndag den 17. maj kl. 12.30, let anretning samt lille karaffel rød- eller 

hvidvin, program samt kaffe/kage i pausen. Pris kr. 150,-. 
(Spisning starter kl. 13.00, og revyen forventes at starte ca. kl. 13.30)  
 

Billetsalget starter onsdag den 8. april i receptionen, og endnu engang 

holder vi billetpriserne uændrede. 
 

Vi glæder os til at se jer! 
 

Fra og med den 6. marts er vi i lokale C, og fra den 17. marts er vi i A + 

B. Fra den 8. maj sættes scene op incl. lyd- og lysapparatur, og der er vi i  

A, B, C og F.  

Ulla Ludvig 

Revyformand & instruktør 
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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 lokale-

bestillingen. 

Bestillinger i henhold til vedtægterne. 
Bente Most 

Tovholdermøde  
Tovholdere for aktiviteter indbydes til møde  
 

tirsdag den 10. marts kl. 10.00 – 12.00 

Dagsorden: 

1. Velkomst v/Bente 

2. Stort og småt fra 

tovholderne 

3. Nyt fra bestyrelsen 

4. Nyt fra Anette 

5. Nyt fra Bente 

6. Evt. 

Bente Most 

 
 

 
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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Hjemmeside, ja!  

hvorfor ikke? 
 

Har du ikke tit tænkt, at det kunne være 

sjovt at kaste sig ud i at prøve at lave en 

hjemmeside? 

Nu har du chancen, så grib den. 

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 indkørings-

periode, 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. 
Jytte Duus, Webmaster 

 

 

Udmeldelse af GrønnegadeCentret 
 

Et medlemskab i GrønnegadeCentret løber for et kalenderår. 

Udmeldelse skal foretages senest januar i det kommende 

år. 

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. 

Bestyrelsen 
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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. marts kl. 13.00 Spisning 

Tirsdag 10. marts kl. 14.00 Kaffe 

Tirsdag 17. marts kl. 11.30 Gerlev Kro 

Tirsdag 24. marts kl. 14.00 Banko 

    

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., 15. og 29. marts. 
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. marts. 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 april skal være redaktionen i hænde allersenest 

søndag den 22. marts 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 
 


