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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 

Musikcafe 

Nødhjælpsstrikkerne 

Patchwork 

Petanque 

Senior dans 

Senior gospelkor 

Skak 

Slægtsforskning 

Snedkerværksted 

Spillemandslaug og Jazzband 

Stolegymnastik 

Styrk livet 

Tegning og maling  

Videoklub  

Zumba 
 

Tid og sted oplyses i receptionen samt på hjemmesiden 

www. gronnegadecentret.dk 
 

Forsidebilleder: Aktiviteter, som foregår i huset. 
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GrønnegadeCentret 
Center for aktive seniorer 
Grønnegade 15, 3400 Hillerød. Telefon: 72 32 68 20                          

Centerleder Anette Høyer 72326821 anbh@hillerod.dk 

Cafeleder  

Yvonne Skovgaard - 

Holm 

 

72326822 

 

ysko@hillerod.dk 

Centermedhjælper Lone 

Andersen. 

72326823  lmand@hillerod.dk 

Reception 72326820 gronnegadecenter@hotmail.com 

Administrationsgruppen 72326820 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. 
 

Obs. Ændrede åbningstider i juni og august. Centret lukket i juli mdr. 
 

 

 

Billetter til arrangementer købes mod kontant betaling 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 - 16.00 

Fredag        kl. 9.00 - 15.00

  

Billetsalg 

Mandag og tirsdag kl. 10.00 -15.00 

Onsdag kl. 10.00 -16.00 

Torsdag og fredag kl. 10.00 -14.00 
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Nyt fra centerlederen 
 

Sidst i april havde vi besøg af 6 unge piger fra Hillerødsholmskolen, som 

var i praktik i vores center.  

Forud for praktikforløbet har de studerende haft 

temauger med fokus på psykomotorisk teori og 

praksis målrettet ældreområdet.  

Den studerende forventes at tilegne sig viden, 

færdigheder og kompetencer, der gør den 

studerende i stand til at planlægge, gennemføre og 

evaluere psykomotoriske aktiviteter, der er målrettet aktiviteter med ældre 

borgere. De psykomotoriske aktiviteter vil indeholde metodeelementer fra 

manuel behandling, bevægelsesterapi, bevægelseskommunikation og 

bevægelseskvalitet samt afspændingsterapi.  
 

I samme uge havde vi også besøg af en første klasse fra 

Hillerødholmsskolen. De skulle have matematik på en 

anden måde. De spillede banko sammen med 14 frivillige 

her fra Centret. Det var en stor oplevelse for alle og nok 

ikke sidste gang, vi får besøg. Tak til alle jer, som stillede 

op og gjorde dagen til en god og spændende dag for 

eleverne. 
 

Det er vigtigt at samarbejde med andre institutioner i Hillerød Kommune. 

Det gør kun os alle rigere på værdier og erfaring.  
 

Onsdag den 3. maj havde centret besøg af Hillerød Kommunes 

Seniorudvalg, for at se vores flotte nye køkken. 
 

Så var det lønningsdag for alle vores tovholdere i centret. Det blev fejret 

med en dejlig festlig dag lørdag den 6. maj med besøg af Hillerøds 

viceborgmester Kirsten Jensen. Hyggelig musik, sange, taler, dejlig mad, 

for nogen lidt og for andre meget at drikke, fællesdans og en fantastisk 

underholdning. Tak til alle der fik denne dag til at gå op i en højere enhed. 

Jeg vil gerne sige alle tak, fordi I hver især stiller jer til rådighed for en 

masse borgere i Hillerød Kommune, der har mulighed for at have et aktivt 

seniorliv. 
 

Det er snart lønningsdag for de frivillige, så husk at sætte kryds i 

kalenderen lørdag den 26. august, hvor I vil blive inviteret til frivilligfest. 
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Nu er det også snart Sct. Hans og vi holder 

traditionen i hævd. Tove Christensen blev kåret 

som årets heks sidste år, og hun vil give stafetten 

videre. Man bliver heks ved lodtrækning, så det 

er ikke til at vide, hvem det bliver. 

 

 

Kom og vær med til vores hovedrengøring i uge 28. Der er tilmelding i 

receptionen og alle kan være med. Vi praler af vores flotte center, så vi 

må hjælpes ad med at holde standarden. 

Jytte Kronhede har været ansat i vores center siden 1. februar 2009 og har 

valgt at stoppe som ansat fra 1. juni 2017. Heldigvis bliver Jytte her stadig 

som frivillig. Tak til Jytte for din store arbejdsindsats. Du har altid været 

en god og arbejdsivrig kollega, som har været til at regne med og har givet 

vores team en god holdånd. Tak for alle de år, du har givet centret. Jeg 

ønsker dig alt mulig god vind. 

Rigtig god sommer 

Anette Høyer 

 

 

 

BLOMSTERTØNDEN 
                            Frederiksværksgade 101 

                            3400 Hillerød 

                            Tlf. 48 28 30 34  

                                                 www.blomstertonden.dk  

                                                 info@blomstertonden.dk 

                                              

 NY ADRESSE PR. 1. AUGUST: 

                                                      Kulsviervej 4A 

                                                 3400 Hillerød 

http://www.blomstertonden.dk/
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Nyt fra cafeen  
 

I juni måned har cafeen åbent mandag - torsdag kl. 

9.00 - 16.00 og fredag kl. 9.00 - 15.00.  
 

Selv om en del aktiviteter er ved at holde 

sommerpause, er der mulighed for at komme i 

cafeen og nyde en kop kaffe med kage, et stykke smørrebrød, en øl eller 

hvad du har lyst til.  

Hvis du har ønsker om noget, som du ikke kan se, er du velkommen til at 

tale med os – måske har vi mulighed for at imødekomme dit ønske. 

Du har også som medlem mulighed for at købe smørrebrød eller kage med 

hjem. Vi pakker det ind til dig. 
 

Vi fra cafeen ønsker alle en dejlig sommer – stor tak til 

alle frivillige for en kæmpe arbejdsindsats og stor tak til 

alle kunderne for jeres besøg i ”Det glade hjørne”.  

Yvonne Skovgaard-Holm 
 

Sct. Hans aften  
 

Fredag den 23. juni. 
 

Programmet for aftenen er som vanligt: 

Spisning, kåring af årets heks, fælles-

sang efter højskolesangbogen og hygge. 

Vi tænder et lille bål i vores grill. 

Båltalen bliver holdt af Anette Høyer. Jytte Nymark har kreeret heksen. 

Du medbringer kødet, så klarer vi grillen. 

Grillen er klar kl. 18.00.. 

Salatbar kr. 40,- betales ved tilmelding. 

Drikkevarer samt kaffe og kage købes til cafepriser. 

Tilmelding i receptionen starter torsdag den 1. juni. 

Kræver medlemskab. 

Anette Høyer 
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Studiner på besøg 
 

Vi er seks piger som studerer til 

psykomotorisk terapeut.  

Vi var så heldige at tilbringe fire dage 

i GrønnegadeCentret i selskab med 

nogle fantastisk søde mennesker. Vi fik en varm modtagelse af Hans R, 

som viste os rundt og introducerede os for alle.  

Det var spændende at opleve de forskellige klubber, som hver især har 

deres helt egen hyggelige atmosfære. Undervejs blev vi opmærksomme 

på det fællesskab som også lever på tværs af klubberne. For eksempel så 

vi de fine duge, som patchworkklubben har lavet til husets billardborde, 

og Hans fortalte os, at snedkerværkstedet reparerer ting i huset og laver 

kulisser til revyen.  

Centret besidder nogle fantastiske værdier, hvor det sociale samvær er 

vægtet højt. Kram og omtanke for hinanden er en naturlig del af stedets 

ånd. Det er nemt at få et smil på læben her, og der er et hav af 

aktivitetstilbud som spænder vidt.  

GrønnegadeCentrets rammer er hyggelige og der er gode faciliteter. Vi 

var alle fascinerede over, hvordan stedet fungerer med kun 3 ansatte og 

ellers drives af frivillige. Huset emmer af engagement, det virker til at 

være et dejligt sted at træde ind i livet som aktiv senior. Det er vores 

oplevelse, at det giver den enkelte værdi og glæde, når man får mulighed 

for at anvende sine ressourcer og være del af noget større.  

Vi er taknemmelige for at få lov til at møde et så unikt fællesskab. Det har 

vist os, hvordan livsglæde, livsmod og udvikling også kan være en del af 

livet efter pensionsalderen, et levende eksempel på, hvor vigtigt 

fællesskabet er for det enkelte menneskes trivsel og vækst. At medansvar, 

samvær og sammenhold er fordrende for sundhed. Tak for jeres 

gæstfrihed og varme. Vi håber, at vi har vækket nysgerrigheden hos nogle 

omkring vores fag psykomotorik. Vi arbejder bredt med alle 

aldersgrupper. Til et sted som GrønnegadeCentret ville vi for eksempel 

kunne bidrage med individuel afspændingsterapi og -behandling, 

gruppeundervisning eller generel trivsel. Vi arbejder ud fra en forståelse 

af det hele menneske, fordi alle aspekter af livet har indvirkning på 

hinanden.  

Det har været en meget inspirerende og lærerig oplevelse.  

Sarah, Katrine, Cecilia, Micka, Majken og Mette 
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Hovedrengøring – kom og vær med 
 

Så er det tid igen til at holde centrets fælles 

hovedrengøring. Vi håber på samme store 

fremmøde som det plejer at være, og som 

altid  nogle meget hyggelige dage.  

Hovedrengøringen vil være tirsdag, onsdag 

og torsdag i uge 28. 
 

Vi laver en liste over opgaverne, som både er store og små, så alle kan 

deltage. Den grovere rengøring udføres af lønnede folk.  
 

Der bliver tale om ca. 2 – 3 timers rengøring pr. dag, efterfulgt af en lille 

frokost på centres regning. 
 

Tilmelding i receptionen. 

Lone Andersen og Jytte Kronhede 

 

Torsdagsjazz 
 

Grønnegade Jazzband spiller  

den 22. juni kl. 11.00 – 12.00. 

Velkommen til en hyggelig og munter time med god jazzmusik. 
 

Mogens Smedegaard 

 

Åbent Hus/intro/motion 
 

Følgende tirsdag kl. 13.30 – 14.30 

er der introduktion til motionsrummet: 

Den 27. juni.                                   
 

Svend Høegh Nielsen 

Månedens kunstner 

i august og september 
bliver Ruth Steen med malerier. 
 

Fernisering fredag den 4. august kl. 13.00. 

hvor GrønnegadeCentret er vært ved en lille forfriskning. 

Anette Høyer 
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Nyheder fra Gospelkoret Old Stars! 
 

46 glade kormedlemmer drager af sted til Kreta 1 uge fra den 9.juni. for 

bl.a. at medvirke ved 2 koncerter. Den ene er en velgørenhedskoncert for 

Røde Kors. 

Rejsen er bl.a. kommet i stand ved 

hjælp af Kirsten Muus, der er 

bosiddende på øen og er kunster, 

velkendt i GrønnegadeCentret gennem 

mange år. Kirsten er meget optaget af 

socialt arbejde på øen og for Old Stars 

er det naturligt, at den store koncert 

støtter et socialt formål. 

Koret betaler selv for rejse og ophold og ud over koncerter, byder øen på 

smuk natur, seværdigheder og ikke at forglemme den skønne græske mad. 

Ritha W. Diamant 
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Ferieafholdelse! 
 

GrønnegadeCentret er lukket i hele juli måned. 

Datoer for hvornår de forskellige aktiviteter afholder ferie,  

begge datoer inkl.:  

 

Petanque/krolf 28. juni – 31. juli 

Centerbridge  28. juni – 14. august 

Nødhjælpsstrikkerne 27. juni – 6. august  

Slægtsforskning ferie – 5. september 

Bordtennis  27. juni – 6. august 

Zumba  ferie – 13. september 

Seniordans  ferie – 19. september 

Folkedans  25. april – 3. september 

Torsdagsjazz  23. juni -  

Husorkestret  ferie – 12. september 

Højskolesang ferie – 29. august 

Torsdagsbanko 9. juni – 9. august            

Søndagsbanko  ferie – 19. august 

Gospelkor  ferie – 27. august 

Stolegymnastik ferie – 4. august 

Bogklubben  ferie – 12. september 
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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 
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Sejlture på Slotssøen 
 

Fredag den 4. og fredag den 18. august kl. 17.30 
 

Vi starter ved landgangsbroen på torvet 

og kan opleve, en sommeraften på 

Slotssøen med højt humør og visesang, 

efterfulgt af en lækker middag på 

restaurant” Rib House”. 

Marianne Nørgaard eller Jens-Jørgen 

Larsen trakterer harmonikaen under 

sejlturen. Der bliver rig mulighed for at 

synge med på vore dejlige viser.  Drikkevarer kan købes ombord.  

Efter sejlturen går vi samlet til vor restaurant, hvor vi hygger os sammen 

et par timer. Samlet pris for hele arrangementet er kr. 250.- pr. person. 

Billetsalg fra onsdag den 21. juni i receptionen. 

Arrangementsudvalget 

 

Grillaften 
 

Fredag den 11. august kl. 18.00 
 

Vi satser på en dejlig lun sommeraften og tænder grillen i haven.  

Medbring selv det kød eller den fisk, du ønsker grillet, så leverer vi et 

dejligt salatbord og god stemning.  

Marianne Nørgaard vil underholde med sin harmonika. 

Drikkevarer købes i cafeen til meget moderate priser. 

Pris kun kr. 30,-. 

Kræver medlemskab. 

Billetter kan købes i receptionen fra onsdag den 21. juni 

 Jytte og Poul Nymark 
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Heldagstur til Fyn 
 

tirsdag den 22. august hvor bussen kører os til Fyn.  
 

OBS-OBS: Vi starter allerede kl. 8.45. 

Vi skal besøge Ulriksholm Slot ved Kerteminde, 

hvor godsforvalteren vil vise os rundt og fortælle 

om slottets historie. Der er selvfølgelig trapper 

(den første etage nås let - flere trapper til den 

næste etage). 

Efterfølgende har vi fået lov til at spise vores 

medbragte mad i slottets spisesal. 

Prisen er kun kr. 395,-.  

Billetsalget starter onsdag den 2. august i receptionen. 

Vi håber, du/I har lyst til at komme med på turen. Vi har selvfølgelig også 

pause til formiddagskaffe med dejlige ”Grønnegadekager”. 

   Lilli Hauberg og Britta Brylov 
 

Tovholderfest 
 

Hermed en stor tak til GrønnegadeCentret for en dejlig dag, der blev 

afholdt for os tovholdere. 

Tak for meget lækker mad, en meget morsom og fin underholdning med 

Chr. Søgaard trio. 

Også tak fra mig til alle dem, som vovede sig ud på dansegulvet, det var 

bare en lille forsmag på, hvad seniordans er og kan. Alle er velkomne til 

seniordans. 

God sommer til alle og endnu en gang hjertelig tak.  

Rita Nielsen 
 

Sommerfolkedans 
 

Vi danser i sommer: 
tirsdag den 13. juni kl. 14.00 – 16.00 og 

tirsdag den 15. august kl. 13.00 – 16.00 med 

spisning. 

Evt. kontakt på tlf.  51 30 47 04. 

Bente Christensen 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/69757665.jpg&imgrefurl=http://www.panoramio.com/user/3226525?with_photo_id%3D69751327&docid=Dg4-VyEMp_m3rM&tbnid=OvTF3wKFdD2IkM:&vet=1&w=500&h=375&itg=1&bih=651&biw=1366&q=drag%C3%B8r kirke dirch passer&ved=0ahUKEwjFxtDJsdvRAhVBFywKHX7IBr0QMwhBKBUwFQ&iact=mrc&uact=8
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Sycenter 
 

Nyt tiltag i GrønnegadeCentret - kom og sy med os. 

 

Kan du li` at sy? Tag dit 

syprojekt og din syma-

skine under armen og kom 

og vær med! Sådan lyder 

opfordringen fra Gerda 

Casper, som tager initiativ 

til Grønnegade Sycenter, 

der starter op i oktober. 

Socialt samvær, inspira-

tion og glæden ved at 

skabe selv, er drivkraften i 

dette tiltag. Du får skub til 

at komme videre og 

mulighed for at få hjælp til 

det svære fra en pro-

fessionel.  

Gerda Casper har været 

grundlægger af Nordsjæl-

lands Sy-, Design- og 

Tilskærerskole.  

Det er ikke en ny syskole, 

men et frivilligt initiativ i 

GrønnegadeCentret, som 

sammen med andre, der 

bidrager, skal få liv.  

Vi er nogle stykker, der godt kunne tænke os at dyrke vores hobby 

sammen. Du kan sy børne- og voksentøj, tekstiler til hjemmet eller andet, 

der har med syning at gøre - bare kom, så inspirerer vi og hjælper 

hinanden.  

Vi syr i Fuchsialokalet onsdag kl. 9.00 – 12.30. Start den 11. oktober. 

Er du interesseret? 

så henvend dig til Gerda Casper, gerdacasper@hotmail.com   eller på 

tlf. 23 30 12 24 helst aften. 

Gerda Casper 

mailto:gerdacasper@hotmail.com
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Indlæg 
v/Vibeke Lindahl 
 

Revyen 2017 
 

Så blev det Kr. Himmelfartsdag, 

og så ved vi, at der er revy-

premiere på centerrevyen 2017. 

Vores gode gamle navn Center-

banden er slettet, hvorfor dog det? 

Når der er lagt op til fest, og 

publikum har taget plads ved de smukke borde med en altid lækker menu, 

så bliver der ladet op til at skulle se revyen. 

Jeg kan ikke lide tribunen, man kalder scenen. Det pyntede med de malede 

birketræer og blomster, men det er stadig alt for hvidt. Baggrundstæppet 

er skrækkeligt, det virker så sterilt. 

Der var rigtig mange gode numre, en flot start som samlede publikum.  

”Rytteriet” faldt jeg straks for med mange sjove replikker og for Anna 

Sofie, sikken en dejlig makker (Per viser jo, at alder ikke er en hindring, 

han er jo en ung mand på 92 år). 

”Panama Papers” var bare flot og sjov og fik publikum til at synge med 

på omkvædet. Det er svært at fremhæve et nummer frem for andre. Ros 

til alle. 

Sufflør Helle var næsten arbejdsløs, det var meget lidt hjælp, der skulle 

bruges. Flot klaret da det jo ikke bliver lettere at huske med årene. 

Jeg spurgte Christina, hvorfor der i programmet ikke stod, hvem der havde 

skrevet teksterne. Svar: En kommer med ideen, en anden skriver og en 

tredje redigerer, så der er mange om teksten. 

I Frederiksborg Amts Avis skriver anmelderen, at den nye besætning får 

grinene frem. Jeg er ikke enig. Den gamle besætning var der ikke noget i 

vejen med, tværtimod de var rigtig dygtige og sjove. Det er ikke alt nyt, 

der kan slå det gamle ”gods”. 

Jeg håber at holdet glæder sig over, at alt er gået godt, og at de 5 måneder, 

I har øvet, har vist, at det blev en succes, og håber I fortsætter til næste år. 

Stor tak til alle bag scenen. 

Tak for en god aften fra hende der aldrig kan holde mund. 

Vibeke Lindahl 
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Tværfaglig seniorklub, Hillerød 
 
 

Tirsdag den 06. juni kl. 13.00    Spisning  

Tirsdag den 13. juni kl. 14.00    Kaffe 

Tirsdag den 20. juni kl. 14.00    Banko 

Tirsdag den 27. juni kl. 11.00    Havebesøg 

Hvis du har spørgsmål: tlf. 24 67 02 92 

Kirsten Olesen 
 

 

 
Banko  

 

Torsdagsbanko kl. 14.00 – ca. 16.00  
 

 

 

 

 

 

 
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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GrønnegadeCentret  
 

 

Bestyrelse 
 

Poul Christiansen  Mobil: 21 63 40 06 

Formand   aliceogpoul@privat.dk 
 

Kommende møde i bestyrelsen torsdag den 3. august 

Spørgsmål, der ønskes behandlet, rettes til formanden. 
 

Venner 
 

Jørgen Raymond  Mobil: 40 42 71 21 

Formand   jr@naerrevision.dk  

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 august skal være redaktionen i hænde  

senest tirsdag den 20. juni.  

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. 
 

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

 

22. ÅRGANG                           NUMMER 1 

mailto:aliceogpoul@privat.dk
mailto:jr@naerrevision.dk
mailto:annasofie.morell@privat.dk
http://www.gronnegadecentret.dk/
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Det sker  
 

Juni 
 

Tirsdag 13. Sommerfolkedans se side 14. 

Torsdag 22. Torsdagsjazz se side 09. 

Fredag 23. Sankt Hans aften se side 06.   

Tirsdag 27. Åbent hus/intro/motion se side 09. 
 

 

Ferielukket: 1. Juli – 31. Juli, 
begge dage inkl. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
August 
 

Fredag 04. Sejltur på Slotssøen se side 13. 

Fredag 04. Fernisering  se side 09. 

Fredag 11. Grillaften  se side 13. 

Tirsdag 15. Sommerfolkedans se side 14. 

Fredag 18. Sejltur på Slotssøen se side 13. 

Tirsdag 22. Heldagstur Fyn se side 14. 

Lørdag 26. Frivilligfest  se side 04.  
 

 


