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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 

    Reception 72 32 68 20 gronnegadecenter@hotmail.com 

    Den adm. grp. i receptionen  admgronnegade@outlook.dk 
 

GrønnegadeCentret er mødested for alle 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. 250,-, 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. 
 

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 anretninger, vin, øl, vand samt kaffe, te og kage kan 

købes i centrets åbningstid. 
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Nyt fra Centerlederen  
 

Kære alle. 

Nu tager vi hul på et nyt år. Samtidig går 

vi mod lysere tider og forår. Jeg glæder 

mig til at tage fat på året sammen med 

jer.  

Jeg håber, I har haft en god jul. Jeg selv 

har for første gang holdt jul sammen med en masse dejlige mennesker på 

Græsted Kro. Jan, min mand, har gennem flere år arrangeret juleaften for 

mennesker, der ellers skulle sidde alene. Det har hver gang været en stor 

succes, og nu syntes vi, at vi også ville prøve. Det er absolut ikke sidste 

gang. Kroværterne lagde kro til og deltog selv. Vi var mange frivillige, 

som sammen klarede alt det praktiske. Julen var aldeles gratis for 

deltagerne. Mange private og fonde havde sponsoreret mad, penge og 

julegodter m.m. Der manglede intet. Det kan varmt anbefales at melde 

sig til sådanne arrangementer. Der er ingen grund til at være alene. 

Jeg glæder mig til at hilse på jer til vores nytårskur den 7. januar. 

Bente  

 

Nyt fra cafeen  
 

2015, hvor blev det af? 

Masser af minder vi tager med os ind i det nye år. 

2016, vi byder det velkomment. 

Velkommen til et nyt år i GrønnegadeCentret. Et 

nyt år med nye oplevelser, smil og masser af kram. 

Velkommen i cafeen med frisksmurt smørrebrød, 

kaffe og kage samt meget mere godt. 

Spiseklub i 2016: 

Kom og vær med den første fredag i 

måneden kl. 12.00 med fælles spisning og 

hygge. 

Billetter til februar, marts og april sælges i 

receptionen, se menu og pris i bladet fra 

august 2015. 

På gensyn i cafeen. 

 Anette 
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Nytårshilsen 2016 
 

Hov, hvor blev 2015 lige af?  
 

Nå ja, det har vi jo allerede lagt bag os, men 

mange af os sidder tilbage med mange dejlige 

minder fra et år, som vi dog altid synes, gik alt for 

hurtigt. Det kan vi ikke ændre, men vi kan atter 

glæde os over, at GrønnegadeCentret har det bedre end nogensinde. 

Mange nye medlemmer er kommet til. Mange nye ideer og forslag til 

forbedringer er ført ud i livet. Nye aktiviteter er startet op og er blevet 

vel modtaget. 
 

Jo, vort dejlige center har det rigtigt godt og er i stadig og sund 

udvikling. Ikke underligt at vi stadig har det flotte skudsmål ”at være det 

bedste og mest velfungerende center for aktive seniorer i Danmark”. 
 

Det kan vi godt tillade os at være stolte af, men det forpligter. Vi må 

ikke hvile på laurbærrene. Det er imidlertid både et engageret personale, 

en aktiv bestyrelse og mere end 160 ukuelige frivillige opmærksomme 

på. Vi vil hele tiden søge nye områder, hvor vi kan forbedre os.  
 

Det bliver derfor spændende at se, hvad det nye år bringer. Én ting er 

sikkert: Vi tør godt love, at det ikke bliver kedeligt. 
 

I januar lægger vi ud med en kær tradition: Nytårskur, hvor vi den 7. 

januar skyder det nye år ind med et glas champagne og den 17. januar 

skal vi igen opleve en lige så populær tradition - nytårskoncert. Det 

bliver som altid festligt. 
 

I februar måned er der igen generalforsamling i brugerforeningen - jeres 

brugerforening. Så skal centerbestyrelsen – jeres valgte medlemmer – 

atter stå på mål for de beslutninger, der er truffet i det forgangne år. Det 

gør bestyrelsen gerne, men I har mulighed for at give jeres mening til 

kende, når 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter er på valg. Husk at 

bruge jeres stemmeret.  
 

Med disse ord vil Centerbestyrelsen takke medarbejdere, alle frivillige, 

tovholdere og medlemmer for en fantastisk indsats i 2015 og ønske jer 

alle:  
 

Et godt og lykkebringende nytår 2016. 

Poul Christiansen  
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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.                                                                                Bente Most 
 

L’hombreklubben 

 

Klubben skal hermed ønske Agnete Rasmussen et 

stort tillykke med værdigheden af at have ”9 

Matadorer” på hånden i sit spil Tourné Respekt, 

torsdag den 26. november 2015. 
 

Foruden at modtage jetons for det vundne spil, er det en hæderskronet 

gammel  L’hombretradition, at alle tilstedeværende i lokalet betaler  

kr. 20,- til den heldige l’hombrespiller. 
 

Det skal hertil siges, at mangen en god mand eller kvinde kan spille 

l’hombre gennem hele livet uden at opnå 9 MATADORER. 
 

Hjertelig tillykke til ”Nete”.                                      Winnie Bækkelund 
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Nyt billetsystem 
 

GrønnegadeCentret indfører langsomt nyt 

billetsystem på nettet.  

Men fortvivl ikke, du kan fortsat købe 

billetter i receptionen. 
 

Receptionen vil fortsat som altid være 

behjælpelig med salg af billetter, IT cafeen (se 

side 7) vil også kunne give dig hjælp og undervisning. 

Jytte Duus 

 

Nytårskoncert 
 

Søndag den 17. januar  

kl. 15.00 – 17.00.  
 

Gensyn med Fredensborg Byorkester 

25 mands harmoniorkester. 

De spiller et underholdende program, 

med et bredt repertoire fra musicals 

og populær musik til lettere klassisk.  

Dirigent: Robert Bang. 

Konferencier: Erik Lundsgaard. 

Solister: Emilie Groth Christensen og Magnus Corvenius Jacobsen. 

2 tangodansere: Lone Gothenborg og Hans Jørgen Malling. 
 

Under koncerten serveres kaffe/te + high tea-traktement. 

I pausen serveres et glas champagne. 

Pris kr. 135,-.  

Billetsalget er startet både på nettet (nyt billetsystem se øverst på denne 

side) og i receptionen. 
 

NB! Første arrangement, hvor der kan købes billetter på nettet!  

Arrangementsudvalget 
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Nytårskur 2016 
 

Torsdag den 7. januar  

kl. 10.00 – 12.00 
 

Traditionen tro vil der afholdes Nytårskur for 

medlemmer. Vi skåler nytåret ind med et glas 

champagne.  

Bente Most 
 

Nyt fra IT-cafeen  
Da antallet af besøgende til IT-cafeen er 

stærkt faldende, anmoder vi om, at de, der 

har behov for hjælp til pc, telefon eller 

tablets, samt det nye billetsystem, melder 

deres ankomst til receptionen senest 

mandag, således at vi kan tilrettelægge, hvor 

mange hjælpere vi skal være til stede i IT-

cafeen tirsdage fra kl. 13.00 -15.00. 

Karl Olsen 

 

 

 
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. 



 

 

 

 

 
 

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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GrønnegadeCentrets Filmklub 
 

Lørdag 16. januar kl. 14.00 - 16.30.  
 

”De urørlige”  
En fransk film fra 2011 blev på kort tid den mest sete 

franske film på verdensplan nogensinde.  

Om en mangemillionær som efter en ulykke er lam 

fra halsen og ned.  

Stillingen som personlig assistent får, mod 

forventning, en ung arbejdsløs, småkriminel mand.  

Trods store sociale og kulturelle forskelle udvikler de 

et varmt venskab, hvor de begge får udfordret deres 

syn på verden. 
 

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

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

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

Billetter købes ved indgangen.  
 

Foredrag i GrønnegadeCentret 
 

Torsdag den 21. januar kl. 10.00 – 12.00 
 

”Livet omkring døden – glimt fra bondestenalderen” 
 

Museumsinspektør Pernille Pantmann fra Nordsjællands Museum vil 

fortælle om bondestenalderen, som var en periode i oldtiden, hvor der 

skete meget store forandringer.  

Den mest betydningsfulde var det ændrede livsgrundlag fra 

nomadetilværelse, hvor hovedernæringen var baseret på jagt, fiskeri og 

indsamling, til at være bofast landbrug med husdyrhold og begyndende 

korndyrkning. 

Dette skifte har betydet ganske meget for folk, og for at håndtere denne 

store omvæltning i deres tilværelse har de følt nødvendigheden af 

ritualer omkring alle aspekter af livet - også døden. 

Opførelsen af de store stengrave som dysser og jættestuer og de 

efterfølgende ofre ved dem fortæller os om dette store behov for 

forfædredyrkelse og frugtbarhedskult. 

Foredraget vil tage udgangspunkt i Rokkestenen ved Hillerød, der inden-

for de senere år har fået sin fremtrædende plads i landskabet tilbage. 

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

Billetter købes ved indgangen. 

GrønnegadeCentrets Oplysningsudvalg 
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Nye tur ”tovholdere”  
Bente og Jytte har flere gange arrangeret udflugter 

for brugere af Centeret. Nu har de sluppet tøjlerne, 

og ”jobbet” var derfor ledigt. Vi går ikke af vejen 

for at løse en udfordring, så vi er glade for – og 

går ydmygt til – opgaven, som vi har fået lov til at 

gå i gang med. I får her en kort beskrivelse af os: 
 

Lilli Hauberg: Jeg er 71 år, uddannet klinikassistent og har virket siden 

1966, de første år hos privat praktiserende tandlæger, men i 33 år har jeg 

været ansat i skoletandplejen. Jeg har altid haft stor kontakt med 

mennesker i alle aldre. Jeg har været med i bestyrelsen i Allerød 

Pensionistforening, hvor min mand og jeg stod for kulturelle og musiske 

arrangementer. Jeg har igennem en del år haft min gang i Grønnegade 

Centret, jeg nyder meget at komme der. Efter sommerferien er jeg blevet 

en af de frivillige i receptionen, det har jeg det rigtig godt med. 
 

Britta Brylov: Jeg er 68 år, uddannet bogholder og sekretær og har siden 

1967 arbejdet i dels private firmaer dels en årrække i fagbevægelsen. Jeg 

blev gift med Ivan i 1968, og vi har tidligere i 10 år sammen haft et 

trykkeri samt udgivet en lokalavis i Slangerup. Jeg har i adskillige år 

været medlem af bestyrelser, er pt. formand for en beboerrepræsentation 

samt med i bestyrelsen for HK’s seniorklub i Hillerød. Min mand og jeg 

har ofte stået for afvikling af større revyarrangementer. Indtil nu har min 

gang i centret været ret begrænset, men det vil bestemt ændre sig. 

 Lilli og Britta 

 

Generalforsamling 
Centerbestyrelsen for GrønnegadeCentrets Bru-

gerforening af 20.11.1995 indkalder herved til 

den årlige generalforsamling: 
 

Fredag den 26. februar 2016 kl. 10.00 

Dagsorden iflg. vedtægterne. 

Kun medlemmer med gyldigt medlemskort har adgang til generalfor-

samlingen. 

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

bestyrelsen i hænde senest fredag den 5. februar 2016. 

Poul Christiansen 
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Det sker 

Godt Nytår 
Januar 
 

Torsdag 07. Nytårskur 

Lørdag 16. Filmklubben 

Søndag 17. Nytårskoncert  

Torsdag 21. Foredrag 

Tirsdag 26. Styrk livet  

Fredag 29. Fernisering 

 
 

Februar 
 

Fredag 26. GrønnegadeCentrets generalforsamling 

 

 
Billeder fra julemarked 2015: 
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Sang og musik ”skatte”  
 

Højskolesang  

Hver 2. onsdag i ulige uger 

kl. 14.00 – 16.00. 

Vi inviterer alle sangglade pensionister til at 

deltage. 

Kaffepause til socialt samvær, hvor man kan 

hygge sig sammen. 

Pris kr. 50,- for hele sæsonen. 

Henry Christiansen 

 

Mironika 

Hver 2. onsdag i lige uger 

kl. 14.30 – 16.00. 

Onsdagene den 13. og den 27. januar. 

Mens I nyder en kop kaffe, en øl eller hvad 

cafeen i øvrigt byder på, vil vi synge og 

spille for jer, og der vil blive rig mulighed 

for at synge med. 

Vi synger mest fra den danske sangskat: 

 Årstidens dejlige sange 

 Populære revy- og filmviser 

 PH-viser 

 Cole Porter 

Vi glæder os til at se jer. 

Annette og Ole Nisbeth, Keld og Ruth Michaelsen 

 
 

Torsdagsjazz med Grønnegade Jazzband  

Vi fortsætter traditionen med en åben 

øvedag hver måned, hvor I kan få en times 

glad swingende jazzmusik. 

Næste gang er torsdag den 21. januar 

kl. 11.00 - 12.00. 
Vi glæder os til at få nogle fornøjelige formiddage sammen med jer!! 

Rigtig godt nytår fra Grønnegade Jazzband 

Mogens Smedegaard 
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Mironika vil gerne ønske alle et godt nytår og takke for alle de 

gode stunder, vi har haft i GrønnegadeCentret med sang og musik i 

2015. 
 

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 kendte og 

nye sange, de gode gamle revyviser og viser 

af bl.a. Halfdan Rasmussen og PH.  

Det er så dejligt, at der er gehør for også de 

lidt mindre kendte og nye sange, som vi 

finder frem. 

   Annette og Ole Nisbeth 

Keld og Ruth Michaelsen 
 

Revy 2016 
Så er revyholdet gået i gang med at finde på sjove og festlige ting til 

revyen til maj i GrønnegadeCentret. 
 

Spilledagene er sat til: 

Torsdag den 5. maj (Kr. Himmelfartsdag), premiere. 

Fredag den 6. maj. – aftenforestilling.    

Søndag den 8. maj – eftermiddagsforestilling. 
 

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

jeg kan allerede nu afsløre, at der er 2 nye aktører på holdet. 
 

For jer, der ønsker et tilbagekig på revyen i 2015, kan jeg anbefale 

revyens hjemmeside, centerrevyen.dk. 

Ulla Ludvig 
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Styrk Livet med træning 
Tirsdag den 26. januar kl. 10.00 - 12.00 
 

Ved Kirsten Dalgaard 

Bevægelse hele livet - vil du med?  Hvorfor 

motionere? Og hvor meget? 
 

”Hvis du ikke har tid til at motionere nu, 

skal du huske at afsætte tid til sygdom 

senere", siger professor og overlæge ved 

Rigshospitalet Bente Klarlund Pedersen. 

Med alderen mærker mange, at nogle af 

dagligdagens opgaver bliver lidt vanskeligere at 

overkomme. Muskler og led kan føles stive, og 

måske er det sværere at nå kopperne på øverste 

hylde eller at dreje hovedet i trafikken.  

Ældre rammes også oftere af sygdomme, som 

f.eks. forhøjet blodtryk eller diabetes. Men du kan 

selv gøre en indsats for både at fungere bedre og få det bedre. 

Kom og få inspiration til øvelser i hverdagen. Deltagelse er gratis. 

Deltagere opfordres til at møde i eller medbringe praktisk tøj af hensyn 

til deltagelse i de foreslåede øvelser. 

Arrangører er Hillerød Kommune og Ældresagen i samarbejde med 

GrønnegadeCentrets Sundhedsudvalg. 
 

Centrets café kan naturligvis benyttes i forbindelse med arrangementet. 

Hans Rosenkvist 
 

 
Du har vunDet ”juletippen” 2015  

Tillykke Grete Schram 
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Månedens kunstner 
Udstilling i februar og marts. 
 

Vi er en gruppe maleglade pensionister, der 

nyder at male sammen i centret (Jyttes 

malerhold). 

Fælles inspiration og glæde ved de færdige 

billeder, og så er vi gode til at hjælpe hinanden i 

processen. 

Vi maler naturalistisk eller abstrakt i akryl og 

akvarel. 

Nogle går/har gået til undervisning i årenes 

løb, og andre maler ”bare fordi det er sjovt”, 

udviklende og sjovt. 

Nye interesserede er velkomne, 

henvendelse tlf. 30 25 95 46. 

Fernisering fredag den 29. januar 2016, hvor centret er vært ved en 

lille forfriskning. 

Jytte Tranberg 
 

Se her!!! 
Redaktionen i GrønnegadeCentret søger et par ekstra 

hænder. 

Har du lyst til at indgå i et velfungerende team, kan du 

bruge en pc, har kendskab til word, har du sans for 

humor og lyst til at være med til at skrive Grønnegade-

Centrets månedsblad, så er det måske dig vi kan bruge. 

Du vil få grundig introduktion. Lønnen er kaffe og brød. 

Arbejdstiden er ca. 2 dage pr. måned. 
Send os en e-mail til centerblad@hotmail.com . 

Vi glæder os til at høre fra dig. 
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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 
Kom og spil hver tirsdag mellem kl. 10.00 - 12.00. 

Nu hvor vinteren står for døren, vil vi gå indenfor og 

spille Cross Boule. 

Grethe og Karl Erik Madsen. 

 
Tværfaglig Seniorklub, Hillerød 
 

Tirsdag 05. januar kl. 13.00 Spisning 

Tirsdag 12. januar kl. 13.00 Underholdning 

Tirsdag        19. januar            kl. 14.00 Kaffe 

Tirsdag        26. januar            kl. 14.00 Banko 

Hvis du har spørgsmål: tlf. 24 67 02 92                              

Kirsten Olesen 

 
Banko i GrønnegadeCentret 
 

Hver torsdag kl. 14.00 – ca. 16.00 

og søndagene den 3., den 10., den 24. og den 31. januar 

kl. 14.00 – ca. 16.00. 
Husk medlemskort. Gæster skal købe gæstekort. Pris kr. 20,-. 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://skraeppebladet.dk/wp-content/uploads/2015/05/Banko_farve.jpg&imgrefurl=http://skraeppebladet.dk/blad/2015-04/afdelingerne/afd-1-klub-hans-broge/&h=295&w=580&tbnid=DYNdMYCDFD7FDM:&docid=uCicF0mKrbbBAM&hl=da&ei=SA1PVoaYFoq7swG337po&tbm=isch&ved=0ahUKEwiG3LXj-57JAhWK3SwKHbevDg0QMwhsKC8wLw
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.bc-krumbach.de/index-Dateien/billard_tisch.gif&imgrefurl=http://www.bc-krumbach.de/&h=365&w=490&tbnid=_6Id8tXpDXo7wM:&docid=eJtfeSjVlkOYdM&hl=da&ei=EQ5PVo6sMomRsgGjmpP4CA&tbm=isch&ved=0ahUKEwjO-L3D_J7JAhWJiCwKHSPNBI84ZBAzCCIoHzAf
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GrønnegadeCentret/Centerbestyrelsen 
 

Poul Christiansen  Mobil: 21 63 40 06 

Formand   aliceogpoul@privat.dk 
 

Møde i Centerbestyrelsen torsdag den 7. januar. Spørgsmål, der ønskes 

behandlet, rettes til formanden. 

 

GrønnegadeCentrets 
 

Hjemmeside   www.gronnegadecentret.dk 

E-mail adresse   centersiden@outlook.dk 
 

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  
 

Stof til bladet for februar skal være 

redaktionen i hænde allersenest onsdag 

den 20. januar 2016, meget gerne på vores 
e-mail: centerblad@hotmail.com  
 

Ansvarshavende redaktør: Karl Olsen.  

Centerredaktionen:  

Lene Christensen, Bente Mikkelsen, Bodil 

Østberg, Jytte Duus. 

Tryk: Karl Olsen, Bodil Østberg og Lene Christensen. 

Hjemmeside: Jytte Duus, webmaster, Mogens Durup, Anette Hjortshøj. 

Korrekturlæsning: Kirsten Therkildsen, Sanne Hansen. 
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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 
 

Forsidebillede: Kunstner Professor Dr. Friederich Dittmar 


