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Udsnit af faste aktiviteter 
 

Banko 

Billard 

Bogklubben 

Bordtennis 

Cykelgruppen 

Danseklubben 

Découpage 

Festlige arrangementer 

Film 

Foredrag 

Forskellige dansehold 

Grøn patrulje 

Højskolesang 

Håndarbejde – Nørklerne        

Kortspil 

Mandetræf 

Motionshold 

Nødhjælpsstrikkerne 

Patchwork 

Petanque 

Sang og musikcafé 

Senior dans 

Senior gospelkor 

Skak 

Slægtsforskning 

Smykkefremstilling 

Snedkerværksted 

Spillemandslaug og Jazzband 

Stolegymnastik 

Styrk livet 

Tegning og maling  

Videoklub  

Zumba 
Tid og sted oplyses i receptionen samt på hjemmesiden 

www. gronnegadecentret.dk 
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Billetsalg 

Mandag og tirsdag kl. 10.00 -15.00 

Onsdag kl. 10.00 -16.00 

Torsdag og fredag  kl. 10.00 -14.00 

GrønnegadeCentret 

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

Centerleder Anette Høyer 72 32 68 21 anbh@hillerod.dk 

Cafeleder  

Yvonne Skovgaard - Holm 

 

72 32 68 22 

 

ysko@hillerod.dk 

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

Reception 72 32 68 20 gronnegadecenter@hotmail.com 

Administrationsgruppen 72 32 68 20 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 eller med dankort 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 - 17.00 

Fredag        kl. 9.00 - 16.00
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Nyt fra centerlederen 
 

Kære alle. 

Lysere tider, erantis og vintergækker dukker op fra 

jorden. Det er foråret, der står og banker på. Jeg 

glæder mig over alle vore 4 årstider. Foråret er altid 

særligt velkomment og dets grønne farver, saft og 

kraft giver mig ny energi. 

Traditionen tro startede vi året med nytårskur og 

besøg af vores musikere. Det var en dejlig dag, med 

over 100 personer til stede, den 6. januar. Tak til jer 

alle for at bidrage med at gøre dagen festlig. Alle har beundret vores 

flotte køkken, og nu er vi alle ved at vænne os til, hvor alting står. Vi 

har afholdt vores årlige frivilligmøde, hvor I havde mulighed for at hilse 

på de øvrige frivillige og fortælle hinanden om, hvad I får hverdagen til 

at gå med. Året er godt i gang og der er allerede uddelt mange 

krammere. Februar byder på en kæmpe støttefest, maskerade / fastelavn 

lørdag den 25. februar. Jeg glæder mig til en hyggelig aften. Tak til 

vore venner og bestyrelse for at det kan lade sig gøre. Der ligger et stort 

forarbejde og det viser endnu engang, at vi står sammen om vores 

center. Tilsammen er vi gode. 

Et nyt litteraturstudie, som Sundhedsstyrelsen har fået 

udarbejdet af Aarhus Universitet viser, at især sociale 

aktiviteter kan få ældre til at trives bedre. De skriver: 

”Ud over at livskvaliteten er bedre hos ældre, der 

trives, kan en god mental sundhed også være med til at 

beskytte mod fysisk og psykisk sygdom. Derfor er der 

behov for at sætte fokus på ældre borgeres trivsel.” Hvor er det dejligt 

at vide, at det lige præcis er det vi gør, hver dag i GrønnegadeCentret. 

Med disse ord vil jeg ønske jer alle en  aktiv måned. 

Anette Høyer 
 

Ny medarbejder til receptionen søges 
 

Vi mangler en ny frivillig medarbejder til receptionen 

torsdage fra kl. 15.00 – 17.00. Har du lyst til at blive 

en del af teamet i receptionen, så henvend dig til 

centerleder Anette Høyer i centrets åbningstid. 

Anette Høyer 
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Nyt fra cafeen 
 

Det var med stor fornøjelse, at vi kunne indtage og 

begynde at bruge det helt nye køkken, i begyndelsen 

af det nye år.  

Tak for alle jeres positive tilkendegivelser, om hvor 

dejligt det er med det nye køkken - også set fra den 

anden side af disken. 

Den nye indretning er til stor gavn og glæde for alle 

frivillige medarbejdere, som flittigt servicerer alle 

kunderne hver dag.  

Det tager tid at tilpasse sig de nye omgivelser og 

arbejdsrutiner.  

Vi er godt på vej i det. 
 

Der er opstillet to nye vandposter. Den ene hvor der stod en i forvejen, 

og en til højre, lige ved lokale Fuksia. 
 

Velkommen til alle i "Det glade hjørne". 
 

Vi søger 2 frivillige medarbejdere til cafeen: 

Vi søger en til opvask og opfyldning af service tirsdag eftermiddag, 

samt en til at lave smørrebrød mandag formiddag. 

Velkommen til at være en del af arbejdsfællesskabet, som er med til at 

holde driften i gang i cafeen. 

Du er meget velkommen til en snak, om hvad opgaven indebærer. For 

derefter at beslutte om det er noget for dig. 

                                                                           Yvonne Skovgaard-Holm 
 

Spiseklub 
 

Fredag den 3. februar UDSOLGT.  

Næste gang bliver fredag den 3. marts kl. 12.00 

Vi glæder os til at servere: 

Gammeldags oksesteg med kartofler, sovs, 

surt, sødt og gemyse. 

Billetsalg starter onsdag den 8. februar. Der er 

plads til 36 personer, så det er først til mølle 

princippet. 

Pris kr. 50.-, der kan købes dessert, kaffe og kage.   

Lone Andersen                                                                                                              
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Generalforsamling 
Centerbestyrelsen for GrønnegadeCentrets Brugerforening af 

20.11.1995 indkalder herved til den årlige generalforsamling: 
 

Fredag den 24. februar kl. 10.00 
 

Dagsorden iflg. vedtægterne.  
 

1. Valg af dirigent  

2. Valg af stemmetællere 

3. Beretning fra formand og udvalg 

4. Centerbestyrelsens regnskab 

5. GrønnegadeCentrets budget og forbrugsrapport 

6. Indkomne forslag 

7. Valg til centerbestyrelsen/suppleanter 

8. Valg af revisorer/suppleanter 

9. Eventuelt 
 

Kun medlemmer med gyldigt medlemskort har adgang til general-

forsamlingen. 

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

bestyrelsen i hænde senest fredag den 3. februar. 

Poul Christiansen 
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Harmonikakoncert  
 

Lørdag den 11. februar kl. 15.00 – 17.00 
 

er der gensyn med ”Hillerød Harmonikas” 18 

mands store orkester, som spiller et spændende og 

varieret program, med de mest kendte melodier fra 

populære operettetoner og klassiske værker, samt 

nyere kendte musicals, under ledelse af dirigent 

Karin Fredborg.   

Reserver denne lørdag eftermiddag, hvor vi kan opleve nogle dejlige 

timer, med harmonikatoner bundet sammen med såvel sangsolister som 

fællessang, til kendte melodier.  

Nummererede billetter kan købes i receptionen, eller bookes gennem 

centrets bookingsystem fra onsdag den 8. februar. 

Det bliver en festlig eftermiddag, hvor cafeen serverer kage og kaffe/te 

pris kr. 75.-. 
Arrangementsudvalget. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Ferietur til Sønderjylland  

 

I dagene 14. - 19. maj 2017 
 

Vores næste rejse bliver en 6-dagstur med 

Adrian Turist og Jørgen som chauffør. 

Billetsalget er startet og kan købes i 

receptionen. 
 

Arrangementsudvalget 
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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 



9 

 

Foredrag 
 

Torsdag den 16. februar kl. 10.00 – 12.00.  
 

”Dronningmølle og Hollywood – om 

Rudolph Tegners liv og værk". 

v. Hans Jørgen Bonnichsen. 
 

Rudolph Tegner (1873-1950) og hans kunst, 

hører både i samtid og nutid til noget af det mest omdiskuterede i dansk 

kunsthistorie. Den udsættes gang på gang for hidsige og langvarige 

debatter. Ofte med udtryk som ”rå og fremmedartet”, ”følelsesladet og 

svulstig” og endog ”nazistisk” . 

Han var i sin samtid om nogen, hadet som billedhugger og frakendt 

enhver kunstnerisk værdi. 

I dag står det mere og mere klart, at Tegner var en banebrydende 

skikkelse og, at hans museum i Rusland ved Dronningmølle, hører til et 

af Danmarks mest spændende museer, hvis indre huser dramatiske og 

modsætningsfyldte skulpturer. 

Flere og flere besøger museet. Selv Hollywood har fået 

øje på Tegners skulpturer. I den populære film ”The 

Thomas Crown Affair” (1999) vises en kopi af Tegners 

”Afrodite”, der er placeret hjemme hos den excentriske 

kunstsamler Crown (spillet af Pierce Brosnan).  

De symbolistiske figurer opfattes også som ”smarte og 

hypermoderne” og er eftertragtede som ”locations” og 

scenografi for fotooptagelser også til modeblade. 

Tidligere chefkriminalinspektør Hans Jørgen Bonnichsen, i dag kom-

mentator, forfatter og foredragsholder, er også bachelor i litteratur-

videnskab med kunsthistorie. Han har gennem en del år beskæftiget sig 

med Tegner og bl.a. skrevet publikationen: ”Myten om Rudolph 

Tegners skitser og malerier".  

Han vil i sit foredrag fortælle om kunstnerens liv og værker. Hvad er 

myter, og hvad er virkeligheden?  Alt i et håb, om at vi kommer tættere 

på personen Rudolph Tegner, og dermed få en større mulighed for 

forståelse af hans kunst og et større udbytte af det næste besøg i museet 

og skulpturparken. Pris: kr. 35,- for foredrag samt kaffe med brød. 

Billetter købes ved indgangen. Foredraget er for medlemmer.  

GrønnegadeCentrets Oplysningsudvalg 



10 

 

Filmklubben 
 

Lørdag den 18. februar kl. 14.00 
 

”45 år” 
 

Et britisk drama, der på elegant vis tager 

parforhold og hemmeligheder op til debat.  

Det hedder som bekendt "I medgang og 

modgang", men hvor går grænsen? 

Kate og  Geoff Mercer planlægger at fejre deres  

45’års bryllupsdag. Men få dage inden festen, 

modtager Geoff et brev, hvis indhold let kan 

komme til at ændre det sammentømrede ægte-

pars liv!  

Forberedelserne til festen forløber planmæssigt, men imens livet går sin 

vante gang i det lille engelske lokalsamfund, bliver afstanden mellem 

Kate og Geoff større og større. 
 

Medvirkende:  

Charlotte Rampling og Tom Courtenay,  

begge hædret med sølvbjørne i Berlin for deres præstationer  

Instrueret: 

Andrew Haigh. 
 

Efter filmen er der mulighed for at hygge sig i cafeen og tale med 

hinanden om filmen, hvad den sætter i gang af tanker. 
 

Pris for film, kaffe/te med brød kr. 35,-. 

Billetter købes ved indgangen. 

 

Tværfaglig Seniorklub, Hillerød 
 

Tirsdag den 07. februar kl. 13.00 spisning. 

Tirsdag den 14. februar kl. 14.00 banko. 

Tirsdag den 21. februar kl. 14.00 kaffe. 

Tirsdag den 28. februar kl. 14.00 generalforsamling. 
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Rejsen til månen 
Torsdag den 23. februar kl. 18.30 – 20.30 
 

Kom og hør om livet med demens.  

Mød den engagerede og vidende foredragsholder Vibeke Drevsen Bach, 

der har lang tids erfaring som ildsjæl indenfor demensområdet.  Hør 

hende fortælle om, hvordan man kan leve livet til fulde, selvom man har 

en demenssygdom tæt inde på livet. Hun beskriver det som en rejse fra 

jorden til månen! 

Initiativgruppen Alzheimerforeningen Hillerød inviterer og fortæller om 

planer for de fremtidige aktiviteter i Hillerød for demensramte og deres 

nærtstående. 

Indgang koster kr. 50,-.  

Der serveres en sandwich og kaffe/te. Øl og vand kan købes. 

Mødet holdes i GrønnegadeCentret. 

Møde er en optakt til generalforsamlingen tirsdag den 14. marts, hvor 

vi gerne skulle have startet en lokalforening i Hillerød. 

Tilmelding til mødet senest mandag den 20. februar til 

nedenstående: 

Edith Hansen tlf. 23729238 mail: edithahansen@gmail.com  

Lis Bendsen   tlf. 26793345 mail: lisbendsen@live.dk 

Alice Jensen   tlf. 53561182 mail: alice.jensen@me.com 

Edith Hansen 

Seniordans 
 

Nu er vi igen godt i gang med seniordans onsdage fra kl. 16.30 – 

18.00. Vi er ca. 20 personer hver gang, og der er plads til flere, som 

kunne tænke sig denne form for motion. 
                           Rita Nielsen 

 

 

mailto:alice.jensen@me.com
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Sang og musik ”skatte” 
 

Højskolesang 
 

hver 2. onsdag i ulige uger kl. 14.00 - 16.00  

den 1. og den 15. februar og 1. marts. 
 

At synge fra Højskolesangbogen, "den danske sangskat", 

er meget fremme for tiden, bl.a. DR-TV og Det kongelige Teater er i 

gang med højskolesang.  

Vi er mange, men der er også plads til dig. 

Det koster kun kr. 50,- for hele sæsonen, derudover skal du have et 

brugerkort til centret. 

Vi glæder os til at se dig/jer. 

Henry Christiansen 
 

Mironika 
 

hver 2. onsdag i de lige uger kl. 14.30 - 16.00 

den 8. og den 22. februar. 
 

Vi synger og spiller årstidens kendte og nye sange, 

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

Rasmussen og PH. 

Vi har erfaret, at alle der kommer gerne vil synge med, så derfor har vi 

lavet en sangbog med de sange, der ikke står i Højskolesangbogen. 

Annette og Ole Nisbeth 

Keld og Ruth Michaelsen 
 

Husorkestret 
 

Vi spiller hver onsdag kl. 11.00 - 12.00.  

Kom og vær med til en hyggelig time med god musik. 

Niels Erik Espersen 
 

Torsdagsjazz 
 

Grønnegade Jazzband spiller den 2. februar og 

den 2. marts kl. 11.00 – 12.00. 

Velkommen til en hyggelig og munter time med 

god jazzmusik. 

Mogens Smedegaard 
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Kæmpe støttefest 
 

Lørdag den 25. februar  

kl. 17.30 - 23.00  
 

Temaet for denne festlige aften er  
 

Maskerade/Fastelavn. 
 

Vi byder på en lækker 3 retters middag, underholdning med uropførelse 

af ”Maskepi”.  
 

Forestillingen, der er skrevet og spilles af centrets 

festlige aktører, leder tanken hen på både Ludvig 

Holberg og Carl Nielsen. 

Vi slutter aftenen med et par timers dans til 

”Silverband´s” fantastiske 20 mands orkester med 

crooner Claus Bishop, der vil synge og spille den musik 

fra bl.a. 60’erne, som vi alle kan lide at danse til.  
 

Kom og støt GrønnegadeCentret denne aften, hvor der både er noget for 

ører, øjne og gane.  

Fantasien sætter ingen grænser, og udklædning er altid festlig, men 

naturligvis ikke påkrævet. Man kan for en sikkerheds skyld tage spen-

derbukserne på, for overskuddet går ubeskåret til at dække cafeens 

manglende indtjening pga. den store ombygning af køkkenet i 

november/december måned. 

Pris: Kr. 280,-. 

Nummererede billetter sælges i receptionen eller på centrets booking-

system. Salget er startet.  
 

Kom og støt! Tag vennerne og gerne hele byen med, for denne aften 

behøver man ikke at være medlem af GrønnegadeCentret for at deltage i 

festlighederne.  

Vennerne og bestyrelsen 
 

 

PS. Mangler du kostume til støttefesten, har jeg måske 

lige det, du har brug for. Ring for aftale: 

Drist design, festtøj og kostumeudlejning 40 30 12 83. 

Gurli Drist 
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Revy! Efterlysning! Efterlysning! 
 

 

Er der NOGEN, SOM KENDER NOGEN, DER 

KENDER NOGEN, der gerne vil være aktører i Center 

revyen? 

Så kontakt endelig revyens instruktør Christina Kühnel, 

tlf.: 4060 1309 eller på mail christina@kuhnelmail.dk. 

Vi savner to mandlige aktører (heraf mindst én med sangstemme).  

Revyforeningen er glad for at kunne fortælle, at både en pianist og en 

sufflør er fundet. 

Mange tekster er skrevet, og revyen er ved at line up til de første prøver 

i marts. 

MEN INGEN REVY, hvis vi ikke får fundet nogle 

aktører.  

Det vil i så fald være den første revy, der skal aflyses 

i Centerrevyens historie. 

Så kære brugere: Hjælp os med at finde nogle 

personer, der synes, at det er dejligt at være en del af 

et socialt samvær med mange festlige timer. Det er også en hjælp til 

centret, der altid har været stolt af kunne huse egen revy. 

Revyforeningens bestyrelse 
 

Forårsmodeopvisning 
 

Lørdag den 18. marts kl. 14.00 – 16.00. 
 

Modebutikken Maxine, Frederikssund, kendt for 

smart design til voksne piger, kvalitet og moderate 

priser, vil stå for leverancen af forårets nyheder af 

spændende design. Det lækre tøj vil traditionen tro 

fremvises af centrets egne frivillige. Efter modeop-

visningen vil der være mulighed for at prøve og senere købe tøjet. 

Som sædvanlig vil der være lotteri med fine præmier. Marianne 

Nørgaard underholder på flyglet og i pausen serveres kaffe/te og 

lagkage. 

Nummererede billetter kan købes i receptionen fra onsdag den 22. 

februar eller ved booking på centrets billetsystem. 

Billetpris kr. 75,- alt incl.  

Arrangementsudvalget 

mailto:christina@kuhnelmail.dk
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Linedance: 

Mandag den. 6., 13., 20. og 27. februar 

kl. 18.30 
Standard dans: 

Den 13., 20. og 27. februar kl. 20.00. 

Arne Iversen 

 

”De Danseglade Pensionister” 
Inviterer til Dans med Birkum 
 

Fredag den 10. februar kl 14.00 – 17.00 
 

Til kaffen serverer vi en herlig fastelavnsbolle. 

Tilmeld dig i receptionen eller til Henry 29 63 04 30 

senest 3 dage før. 

Tag en ven eller veninde med, eller kom alene, der er altid nogle at 

danse med. 

Pris kr. 125,- incl. 2 lækre stk. smørrebrød + kaffe. 
 

Sæt X i kalenderen til vores store karneval fredag den 10. marts. 

Henry Christiansen 
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Brugerundersøgelse/møderegistrering 
 

Til alle brugere af GrønnegadeCentret. 
 

I perioden 16. januar til 17. marts vil vi gerne registrere hvor mange 

fremmøder, der er i GrønnegadeCentret. 

Det foregår, som mange allerede har bemærket, ved at der er opsat en 

nummermaskine ved receptionsdisken.  

På disken står et skilt med påskriften: tag et nummer (med pil pegende 

på nummermaskinen). Der trækkes et nummer og det afrevne nummer 

lægges i en boks på disken.  

Hver gang man går til en ny aktivitet på samme dag, f. eks. fra motion 

til kortspil, går man lige forbi disken og trækker et nyt nummer. Det 

gælder også, hvis man f.eks. har været til petanque om formiddagen og 

så kommer til dans om aftenen. 

Mange af jer har også allerede udfærdiget et spørgeskema og afleveret 

det i receptionen.  

De, der endnu ikke har fået gjort det, vil vi opfordre til at få et skema i 

receptionen eller udfylde det skema, som var i decemberbladet.  

Fristen for aflevering af spørgeskemaet har vi forlænget til den 17. 

marts, så alle opfordres til at hjælpe bestyrelsen og centerlederen med, 

at denne undersøgelse bliver så grundig og retvisende som mulig. 

På forhånd tak for jeres forståelse og medvirken. 

Hans Rosenkvist  

 

 

Billeder fra juletræsfesten 2016. 
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Skak i vinteren 2017 
 

Hver fredag kl. 13.00 til ca. kl. 

16.00. 
 

Vi er en gruppe på 6-8 personer, der 

spiller SKAK.  

Det startede med et opslag i 2013, 

hvor der sommetider kom én, jeg 

kunne spille med. Ofte kom jeg alene og tænkte, at det bliver aldrig vel-

lykket, men i foråret 2014 blev gruppen mere stabil.  

I tror sikkert, at skak altid er et spil med to spillere, det er det ikke hos 

os. Ofte er det bare en skrap spiller mod resten, men vi har det utroligt 

hyggeligt, og der er altid historier og kommentarer. 

Vi har også damer på holdet, hvilket vi er meget glade for. Der kan 

stadigvæk blive plads til flere, ellers må vi jo bare have et større lokale.  
 

Det er dog også vigtigt at kunne lide at sidde og tænke, så vi bruger 

sjældent skakur. Et parti varierer meget i tid, men det bliver som regel 

til 2-4 spil. 

Det er bare at møde op. Vi spiller i ca. 3 timer   

Vi er ikke en klub! Den eneste betaling er medlemskabet af Grønne-

gadeCentret. Undertegnede kan kontaktes på tlf. 20 31 99 44. 

Ole Christensen 

 

Så tager vi cyklerne frem…. 
 

Langsomt nærmer foråret sig, dagene bliver længere og vejret bliver 

cykelvejr, hvorfor cyklerne skal efterses og være klar til tirsdag den 7. 

marts, så vi alle kan komme ud i naturen igen. Vi starter blidt ud med 

lidt lette ture, så vi kan få opbygget vore færdigheder, de har jo været 

passive de sidste måneder. Kom og prøv. Vi har det så hyggeligt. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede på tlf. 

20 47 21 06. 

Ejner Nielsen 
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Turen går til Grækenland 
den 28. september – den 5. 

oktober  
 

Vores rejsearrangør er som 

sædvanlig ”Bravo Tours”, som vi 

har så gode erfaringer med. 

Vi skal bo på hotel John and 

Georg 3, som ligger ved havet i 

den lille hyggelige græske by 

Tolo, som ligger ved landets gam-

le hovedstad Nafplio. Athen ligger kun ca. 20 km fra Tolo. 
 

Vi har satset på et lidt mindre hotel, alle værelser med have eller 

havudsigt er inkluderet i prisen. 
 

Der er indregnet 4 udflugter: Athen – Den Olympiske ild – Antikke 

Nemea m. vinsmagning – Peloponnes højdepunkter. Endvidere en 

græsk aften på vort hotel. 

Dansk rejseleder er med på turen, og i år er det Annette Høyer og 

Kirsten Larsen fra centret, der følger med som omsorgsledsagere. 
 

Prisen er kr. 7.598,- i dobbeltværelse, vi har 8 eneværelser til rådighed, 

tillæg for eneværelse kr. 1200,-. 

Vi har ½ pension på hotellet + frokost på alle udflugterne, så det er 

næsten helpension. 
 

Har I lyst til mere information og evt. tilmelding afholder vi 

informationsmøde mandag den 27. februar kl. 14.30, og som 

sædvanlig trækker vi numre. Der er 40 pladser. 

Annette Høyer og Kirsten Larsen 

 
 

Udflugt ud i det blå 
tirsdag den 18. april 
 

Vi starter kl. 9.00 og kører til Dragør havn, hvor vi drikker kaffe med 

nybagt kage. Herefter til Dragør kirke med en lille tur på kirkegården, 

hvor bl.a. Dirch Passer ligger begravet. 

Lilli Hauberg og Britta Brylov 
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Generalforsamling  

”GrønnegadeCentrets Venner” 
 

Fredag den 31. marts 2017 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 centret en uge før generalforsamlingens afholdelse. 

Medlemskab påkrævet. 

Frede Leiholm 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinær generalforsamling i Gospelkoret 
”Old Stars” 
 

Mandag den 13. marts 2017 kl. 14.20. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Kun for medlemmer, korleder og pianist. 

Knud Casper 
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Banko 
 

Hver torsdag kl. 14.00 - ca. 16.00 

Søndagsbanko kl. 14.00 - 16.00 

den 5. og 19. februar. 

Husk medlemskort. 

Der kan købes gæstekort. Pris kr. 50,- 
 
  

 
 

Åbent Hus/intro/motion 
 

Følgende tirsdage kl. 13.30 – 14.30  

er der introduktion til motionsrummet: 
 

Den 28. februar, 28. marts, 25. april, 30. maj og 27. juni. 

 Svend Høegh Nielsen 

 

Bridgeklubben 
 

Onsdage kl. 13.00 – 16.30 
 

Vi har plads til nye substitutter med mulighed for fast plads på holdet. 

Henvendelse 48 79 50 51 eller 51 53 22 03. 

Inger Bøje Nielsen 
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GrønnegadeCentret  
 

 

Bestyrelse 
 

Poul Christiansen  Mobil: 21 63 40 06 

Formand   aliceogpoul@privat.dk 
 

Kommende møder i bestyrelsen torsdag den 2. februar og torsdag 

den 2. marts. 

Spørgsmål, der ønskes behandlet, rettes til formanden 
 

Venner 
 

Frede Leiholm  Mobil:  20 81 80 65 

Formand   leiholm.f.@gmail.com 

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 marts skal være redaktionen i hænde  

senest tirsdag den 21. februar.  

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 og Jytte Kronhede. 
 

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

 

 

Februar  
 

Fredag 03. Spiseklub    se side 05. 

Lørdag 11. Harmonikakoncert   se side 07. 

Torsdag 16. Foredrag    se side 09. 

Lørdag 18. Film    se side 10. 

Torsdag 23. Foredrag/ demens   se side 11. 

Fredag 24. Generalforsamling   se side 06.   

Lørdag 25. Støttefest    se side 14. 

Mandag 27. Info/rejse/ Grækenland   se side 20. 

Fredag 28. Åbent hus/intro/motion   se side 22. 

 

 
Marts 
 

Fredag 03. Spiseklub    se side 05. 

Mandag 13. Generalfors. ”Old stars”   se side 21. 

Lørdag 18. Forårsmodeopvisning   se side 15. 

Tirsdag 28. Åbent hus/intro/motion   se side 22. 

Fredag 31. Generalfors/venner   se side 21. 

 

 

April  
 

Tirsdag 18. Ud i det blå    se side 20.  

Tirsdag 25. Åbent hus/intro/motion   se side 22. 

 
 


