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Udsnit af faste aktiviteter 
Banko 

Billard 

Bogklubben 

Bordtennis  

Cafeen 

Cykelgruppen 

Découpage 

Festlige arrangementer 

Film 

Foredrag 

Forskellige dansehold 

Højskolesang - Musikcafe 

Håndarbejde – Nørklerne 

It-cafe        

Kortspil 

Mandetræf 

Motionshold 

Nødhjælpsstrikkerne 

Patchwork - Sycenter 

Petanque 

Redaktionen - Receptionen 

Rengøring 

Senior gospelkor 

Skak 

Slægtsforskning 

Snedkerværksted - Cykelværksted 

Spillemandslaug - Jazzband 

Stolegymnastik 

Styrk livet 

Tegning - maling  

Videoklub  

Zumba 
Tid og sted oplyses i receptionen samt på hjemmesiden 

www. gronnegadecentret.dk 

Forsidebilleder: Aktiviteter, som foregår i huset. 



GrønnegadeCentret 

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

Centerleder Anette Høyer 7232 6821 anbh@hillerod.dk 

Cafeleder  

Yvonne Skovgaard-Holm 

7232 6822 ysko@hillerod.dk 

Centermedh. June Karlsen 7232 6823 jkarl@hillerod.dk 

Receptionen 7232 6820 Gronnegadecentret@hotmail.com 

Administrationsgruppen 7232 6820 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 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. 

Billetsalg 

Mandag og tirsdag kl. 10.00 -15.00 

Onsdag                   kl. 10.00 -16.00 

Torsdag og fredag  kl. 10.00 -14.00 

Åbningstider  

Mandag – torsdag kl.9.00 -17.00 

Fredag              kl. 9.00 -16.00
  



 

Nyt fra Centerlederen 
 

Kære alle 
Sikken en tur til Peloponnes – Tolo. 

Udlandsrejsen i centret gik i år til 

Grækenland. Da vi efter en lang 

rejse ankom omkring midnat godt 

trætte, var det på hovedet i seng. Vi 

vågnede næste morgen til en 

fantastisk udsigt, fik dejlig morgenmad imens solen stod op, det var en 

healende oplevelse. Det var en uge fyldt med oplevelser.  

Jeg må sige, at vi fik brugt os selv. Vi har set meget byggesjusk og 

mursten med meget stor historie og betydning. Vi var i Athen og spiste 

i den gamle bydel Plaka. Byen er domineret af Akropolis med templet 

Parthenon, som var en spadseretur værd. Ligesom Akropolismuseet, 

der er grundlagt i 2009 var spændende. Vi havde en meget ung, men 

velvidende guide, som førte os rundt imellem alle disse mursten. Han 

fik hjælp af en meget levende guide, som bl.a. fortalte os om den 

olympiske ild og det olympiske stadion.  

Flere mursten i det antikke Mykene med løveporten som indgang og en 

god tur op til toppen, med udsigt hele vejen rundt - så smukt. Healings 

hospital og det arkæologiske museum, med datidens lægeinstrumenter. 

Overraskende at de kunne helbredes dengang.  

Vi ankom til Epidaurus antikke teater, hvor nogle unge stod og sang de 

smukkeste toner, for det er et af Grækenlands mest perfekte og bedst 

bevarede teatre, hvor akustikken er fænomenal. Vi besøgte byen 

Nafplio, som var datidens hovedstad i Grækenland. En smuk by, som 

kunne udforskes og nydes.  

Lidt frihed fra murstenene var der også, så jeg fik badet og nydt Tolo 

og det dejlige hotel, som vi boede på. Fællesskab og hygge hver aften, 

først til god mad og senere til en lille drink, var hyggeligt og givende. 

Vores sidste aften var en festaften og selvfølgelig med lidt godt til 

ganen, kroppen og øjet med mad, vin og græsk dans. Jeg glæder mig til 

at kunne give 40 medlemmer en ny oplevelse til foråret. 

            Anette Høyer 



 

 

Nyt fra cafeen  
 

Stor julefrokost. 
Den 13., 14., 15., 18. og 19. december 
 kl. 12.00 – 15.00 
er der stor julefrokost for grupper og enkeltpersoner, som er 

medlemmer i centret. 
 

 

Prisen for arrangementet er kr.125,- pr. person. 
 

Fra torsdag den 2. november til fredag den 8. december kan 

tovholderne købe billetter til hele deres gruppe. Tovholderens opgave 

på dagen er at vise ”sine” gæster på plads.  

Centret vil sætte borde op fra dag til dag, som tilgodeser ønsket om at 

sidde sammen i den gruppe du hører til.  
 

Vi vil fortsat gerne se brugere, som ikke er med i en gruppe og som har 

lyst til at komme til julefrokost. Så enkeltbilletter kan købes i 

receptionen fra samme dato som ovenfor anført. Der er plads til 100 

personer pr. dag. 

Menuen vil være julebuffet med masser af traditionelle juleanretninger. 

Drikkevarer kan købes til cafepriser. 
 

Kom og vær med i fællesskabet med god julestemning, musik og dejlig 

mad. Vi glæder os til at være sammen med dig. 

Yvonne Skovgaard-Holm 

 

Lørdagshygge i cafeen  

Den 18. november kl. 19.00 afholder ”Cafe Lone” 

efterårets hyggeaften, som har det formål, at vi spiser 

sammen i stedet for at sidde alene hjemme en lørdag 

aften. 

Der bydes på hjemmelavet ”Rijsttaffel” med tilbehør, 

samt en dessert. Pris kr. 100.-. Drikkevarer købes i cafeen. 

Der er plads til 50 af centrets medlemmer, som kan købe nummererede 

billetter i receptionen 

fra torsdag den 2. november kl. 10.00 - sidste salgsdag 15.november.  

Cafe/ Hyggeholdet 



 

 

Nyt kasseapparat og dankortterminal 

I sidste måned skrev jeg om nyt kasseapparat 

og betaling med dankort i cafeen.  

Vi er nu godt i gang med begge dele. Det er en 

fornøjelse at benytte et godt og opdateret 

kasseapparat, som Vennerne har bevilget. 

Mange tak for det!  

Umiddelbart er det nemt at betjene. Vi er i fuld gang med oplæringen i 

det nye stystem. Det tager tid at vende sig til nye 

rutiner. Tak for jeres tålmogdighed med os, når vi skal 

finde de rigtige knapper til at begynde med. 

Det har været et ønske, i et stykke tid, fra mange at 

kunne betale med dankort i cafeen, og det er nu 

muligt.  

Du kan betale kontaktløst på beløbet med dit dankort. 

Vi modtager naturligvis stadig kontanter som betaling. 
 

Farvel til et godt kram – Hørkram 
 

Hørkram har været vores faste leverandør 

af gode varer til cafeen. 

Mange af jer har set Hørkrams bil komme 

med varer i løbet af ugen. 

De gode råvarer og den gode service har 

vi nydt godt af, medens vi har været 

kunder hos Hørkram. 

Pr. 1. november har Hillerød Kommune, efter en udbudsrunde besluttet, 

at indgå aftale med firmaet Food Service Danmark. Det vil sige, at 

cafeen fremover vil købe ind hos Food Service Danmark. 

Det betyder også, at vi må sige farvel til det gode kram, som 

Hørkram har givet os. 

Vi ser frem til samarbejdet med – for os – det nye firma. 

Yvonne Skovgaard-Holm 



 



 

Lokalråd 
 

Tirsdag den 7. november kl. 10.30 - 12.30 

Møde med Hillerød Lokalråd før Kommunal- 

og Regionsvalget i november.  

Før valget den 21. november, vil der være 

mulighed for at høre Hillerød Lokalråds 

synspunkter på en række emner, som det kan 

have interesse at være bekendt med, før vi skal være med til at vælge 

de nye byrådsmedlemmer.  

Følgende temaer vil blandt andet blive kommenteret: 

 Den nye byudvikling / byplanlægning i Hillerød, herunder tanker 

om Torvets ændringer. 

 Behovet for en stadsarkitekt i Hillerød.  

 Trafikplanlægningen med overvejelser om trafikomlægning, 

cykelgader m.m. 

 Byens vedligeholdelse - så den præsenterer sig smukt for lokale 

borgere og turister. 

 Planer for attraktive byrum for alle aldre. 

 Speciel opmærksomhed på byens fremkommelighed og tilgænge-

lighed for ældre borgere.  

 Indbydende og let tilgængelige offentlige aftrædelsessteder - 

betydningen for kommunens image. 

 Politikernes indstilling til frivilliges/ lokalrådets indsats både på 

seniorområdet og andre områder eksempelvis byforum. 
 

Deltagelse i mødet er gratis. cafeen er som altid åben. 

Nuværende og kommende medlemmer er velkomne.                                                                                                   
 

Oplysningsudvalget 
 

IT - Cafe 
 

Første gang bliver tirsdag den 7. november kl. 13.00 – 15.00.  

Husk koder og NEM-ID.  

Vi er åbne for at hjælpe med alle IT-problemer.  

For at vi kan være nok instruktører, skal I melde jer i receptionen senest 

dagen før og senest kl. 15.00.                                              Tom Døllner 



 

Nyt tiltag 

Velkomstmøde til nye medlemmer 
 

Anden onsdag i hver måned kl. 14.00 – 15.00 

Centrets bestyrelse har besluttet, at nye 

brugere i fremtiden skal modtages - som 

hidtil - på god måde i receptionen, tilbydes 

rundvisning samt modtage en velkomst-

mappe med oplysninger om centret. 

I mappen skal der fremover også ved-

lægges en oplysning om datoen for næste 

(fælles) velkomstmøde 

Ved mødet vil der være to værter (typisk bestyrelsesmedlemmer), som 

vil orientere yderligere om centret, svare på spørgsmål samt afklare, 

hvordan de nye medlemmer føler sig modtaget, om de har fundet sig en 

vej ind i nogle af centrets mange tilbud. 

Første møde bliver onsdag den 8. november kl. 14.00 – 15.00 hvor 

Bendt Pedersen og Hans Rosenkvist er værtspar og cafeen byder på 

kaffe/ the med lidt sødt. 

Centerbestyrelsen   

Mortens Aften 
Lørdag den 11. november kl. 18.00 
 

Mortens Aften er en af centrets traditioner. Der er adgang for alle.  

Aftenen indledes med mulighed for vel-

komstdrink, derefter serveres 

fiskeforret. Gæsterne skal naturligvis 

ikke snydes for andebryst. Desserten er 

æblekage, der bliver ledsaget af kaffe.  

Medlemmer fra Visens Venner (Per 

Husfeldt, Sisse Bohn, Lasse Herrguth, Ole Nisbeth og Ole Breidahl) 

dukker op og indtager scenen. Efter kaffen er der mulighed for 

fællessang med Ole Nisbeth og Marianne Nørgaard.  

Pris: kr. 230,- eksl. drikkevarer. Billetsalget er startet i receptionen og 

på centrets bookingsystem.  

GrønnegadeCentrets Venner 



Tværpolitisk vælgermøde 
 

Tirsdag den 14. november kl. 16.00 -18.00 
  

En repræsentant fra hvert af de 

opstillingsberettige partier.  

Mødet bliver af ca. 2 timers 

varighed, med max. 3 minutters oplæg fra de enkelte politikere, så 

der efterfølgende bliver god plads til spørgsmål og debat.  
 

Følgende temaer er foreslået fra GrønnegadeCentret: 

 Senior - / ældrepolitik og - / sundhedspolitik i Hillerød 

 Den nye byudvikling / byplan og trafikplanlægning 

 Byens vedligeholdelse - så den præsenterer sig smukt for 

lokale borgere og turister 

 Planer for attraktive byrum for alle aldre - børn - unge og 

øvrige aldersgrupper, herunder også seniorer 

 Indbydende offentlige aftrædelsessteder - en kommunes image 

kendes på dens offentlige toiletforhold 

 Politikernes indstilling til frivilliges indsats både på senior 

området og andre områder 

 Politikernes indstilling til GrønnegadeCentrets videre 

udvikling:   vedligeholdelse - udbygning og tilgængelighed. 

Kom i god tid for at sikre siddeplads - begrænsning på 140 pladser 

GrønnegadeCentrets Oplysningsudvalg. 

Brevafstemning 
 

Tirsdag den 14. november mellem kl. 10.00 - 13.00  
 

kan du brevstemme i centret. 

Du skal medbringe legitimation, enten 

 Valgkort 

 Pas 

 Kørekort 

 Sundhedsskort                                                      Anette Høyer 



 

Styrk Livet  
 

Tirsdag den 28. november kl. 10.00 - 12.00 
 

"Mød Borgerrådgiveren" 
Er du utilfreds med din sagsbehandling? 

Har du brug for hjælp til at forstå en afgørelse? 

Hillerød Kommunes Borgerrådgiver Maja Ekberg-

Hansen kommer og fortæller og svarer på spørgsmål om, hvad hun kan 

gøre for os borgere i samspillet med kommunen. 

Hun nævner følgende eksempler:  

• Give dig information og rådgivning om, hvordan du kan klage. 

• Hjælpe dig, hvis du har svært ved at forstå en afgørelse. 

• Tage imod og videreformidle dine forslag til, hvordan 

kommunens betjening kan forbedres. 

• Hjælpe dig med at skabe kontakt med kommunes forvaltning. 

• Behandle klager over kommunens sagsbehandling. 

Borgerrådgiveren er dit talerør til kommunen og kan hjælpe dig med at 

blive hørt. Hun kan ikke ændre i kommunens afgørelser eller behandle 

klager over det politisk vedtagne serviceniveau.  

Du kan ringe til Borgerrådgiver Maja Ekberg-Hansen mandage  

kl. 9.00 – 15.00 og torsdage kl. 9.00 – 18.00 på telefon 72 32 32 00. 

Sundhedsudvalget i samarbejde med Ældresagen, Ældrerådet, Styrk 

din Krop og Hillerød Kommune 

 



 

Filmklub       
 

Lørdag den 18.november kl. 14.00 

 

”En mand, der hedder Ove” 

er en livsbekræftende historie om en mand, der kæmper for at bevare 

troen på, at alle omkring ham er idioter.  

Ove er 59 år. Folk kalder ham ”bitter” og ”en nabos værste mareridt”. 

Men Ove er for helvede ikke bitter, bare fordi han ikke smiler fra 

morgen til aften! Der er heller ikke meget at grine af, når Ove hver 

morgen står tidligt op og går en inspektionsrunde i 

kvarteret. Flytter cykler, rusker i låste døre og 

kvalitetstjekker naboernes affaldssortering i 

skralderummet. Men under huden på den rigide 

regelrytter findes en historie og en sorg. Og den dag, 

hvor den højgravide og temperamentsfulde 

Parvaneh og hendes familie flytter ind i rækkehuset 

overfor, og parallelparkerer baglæns lige ind i Oves 

postkasse, bliver begyndelsen på en morsom og 

rørende historie om værdien af kvalitetsværktøj, 

uventet venskab, kærlighed, herreløse katte og 

kunsten at bakke med en anhænger. 
 

Filmen er baseret på Fredrik Backmans bestseller af samme navn. 
 

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

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

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

Billetter købes ved indgangen. 

Oplysningsudvalget 

Hjælp 
Vores reception mangler en lukkevagt mandag fra kl. 15.00-17.00. 

Ligesom vores rengøringshold mangler hjælp.  

Du kan høre mere om det frivillige arbejde, ved at henvende dig til 

centerlederen. 

 Anette Høyer. 

 



 

Sang og musik ”skatte” 
 

Musikcafe 
 

Hver onsdag i lige uger kl.14.30 – 16.00 

Marianne Nørgaard spiller og Ole Nisbeth synger mere eller mindre 

kendte sange, ældre såvel som nyere, fra højskolesangbogen og vores 

sangmappe, med mere end 100 andre sange og viser. 

Det væsentlige er en hyggelig stemning og glæden ved at synge 

sammen. Kom bare og vær med.  

Ud over medlemskab af GrønnegadeCentret koster det ikke andet end 

kaffe og kage, som du kan nyde imens. 
 

Marianne Nørgaard og Ole Nisbeth 

 

Højskolesang 
 

Hver onsdag i ulige uger kl. 14.00 - 16.00 
 

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

Det koster kun kr. 50,- for hele sæsonen, derudover 

skal du have et medlemskort til GrønnegadeCentret. 

Henry Christiansen 

 
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 med Grønnegade Jazzband 
 

 

Vi spiller den 9. november kl. 11.00 -, som bliver den 

sidste gang i år. 

Velkommen til en hyggelig og glad jazztime. 

 

 Ole Christensen 



 



 

Billedforedrag  
 

Torsdag den 23. november kl. 10.00 -12.00 
 

"En tur gennem det gamle Hillerød" 

 

Kent A. Hansen viser sit lokal-

historiske billedforedrag.  

”En tur gennem det gamle Hillerød” 

for GrønnegadeCentrets aktuelle og 

kommende medlemmer. 

Kom og oplev en nostalgisk byvan-

dring der går fra Tikanten ned gen-

nem byen til torvet og derfra videre 

gennem Slotsgade til Nyhuse. 
 

Der bliver mulighed for at dvæle ved de historiske minder og lejlighed 

til at komme med kommentarer, som kan tilføre foredraget yderligere 

selvoplevede historier. 

Pris for foredrag og traktement kr. 35,-. 

GrønnegadeCentrets Oplysningsudvalg 

 

Glade revyfolk søger ”mager” 
samt hjælpende hænder 
 

Om et par måneder går de glade revyentusiaster i gang med forbe-

redelserne til Centerrevyen 2018. Med smil, godt humør og dyb kon-

centration, skal der arbejdes henimod en levende forestilling, som vil 

beskrive ”Hillerød og omegn” i sang og tekst. 

For at kunne få alle ender til at nå sammen, mangler vi lige nu 2 mænd– 

heraf skal den ene kunne synge. Vi mangler 

også en scenemedhjælper og m/k til at hånd-

tere mikrofonerne. 

Har du lyst til at være med så kontakt  

Lilli Hauberg på 6063 4638.  

Vi glæder os rigtigt meget til at høre fra dig/jer. 

Lilli Hauberg 



 

Julemarked 
 

 Lørdag den 25. november kl. 14.00 – 16.00 
”Tro det om du vil” - julen nærmer sig. 

Traditionen tro indbyder vi igen, alle store 

og små til et festligt julemarked. Mangler 

du inspiration til julepynt og gaveideer, så 

læg vejen forbi centret denne lørdag efter-

middag, besøg de mange boder, der bug-

ner med alskens spændende ting, som kan 

købes af centrets flittige og aktive brugere. 

Tombolaen snurrer også med mange fine gevinster og cafeen byder på 

kaffe/the, julekringle, glögg og æbleskiver samt diverse drikkevarer, alt 

til meget rimelige priser.  

Er du medlem kan du bestille en bod i receptionen for kr.50,- hvor du 

kan sælge dine varer.                                          Arrangementsudvalget 
 

Julegospel  
 

Lørdag den 9. december kl. 16.00  
afholdes der traditionen tro julekoncert 

af vort eget pensionist gospelkor ” Old 

Stars”. Koret ledes af korleder Nina 

Luna, pianist Anders Mortensen.  

Det bliver en eftermiddag med masser af 

julemusik og julestemning, med mulig-

hed for selv at synge med på mange af 

vore kendte gospelsange. Glögg og æbleskiver samt underholdning  

kr.75,-. Billetter kan købes i receptionen fra tirsdag 14. november eller 

på centrets bookingsystem indtil tirsdag den 5. december. 

Arrangementsudvalget 
 

GrønnegadeCentrets frivilligkorps  
indkaldes til møde,  

fredag den 24. november  

kl. 10.00 – 12.00. 

Anette Høyer 



 

De Danseglade Pensionister Hillerød 
Sidste gang i år er fredag den 1. december kl. 14.00-17.00. 

Første gang i 2018 er fredag den 12. januar 14.00-18.00. 

Henry Christiansen 

Danseklubben  
Der har været lidt forvirring, omkring, hvilke danse der var aktuelle i 

de grupper i centret, der har dans på deres program. 

Grønnegades Danseklub har 2 ting på programmet: 

Linedance hvor man danser på rækker, under kyndig vejledning af 

Katja, som har undervist i over 10 år. 

Pardans hvor man har sin faste partner, og hvor repertoiret er lidt a` la 

”vild med dans” skal dog lige bemærkes at det vilde udelades, det bliver 

erstattet af socialt samvær for de interesserede. Vi har et entusiastisk 

lærerpar i Kirsten og Peter Nielsen. 

Vi danser  den første mandag i måneden dog kun line-

dance. 

På begge hold er der mulighed for at starte på 

begynderhold. 

Ejner Nielsen 
 

Folkedans 

Tirsdag kl. 14.00-15.45,  

det koster 30. kr. pr. gang. Der kan købes kaffe i cafeen, og man skal 

være medlem.  

Tirsdag den 14. november er aflyst pga. vælgermøde. Yderligere 

oplysninger på tlf. 51304704 

                               Bente Christensen 
 

Zumba 
Der danses Zumba hver torsdag kl. 17.00 - 

18.00. Det koster 30 kr. pr. gang. 

Kom og få en gratis prøvetime. Du får rørt 

dig til god musik og bliver i godt humør. Du 

kan få yderligere oplysninger på  

tlf. 40379222. 

Annett Toyberg 



 

 

 
 

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 



 

Åbent hus/intro for nye motionister 
 

Tirsdag den 28. november kl. 13.30 – 14.30  
 

For nye motionister, der ønsker at benytte motions-

lokalet, er der åbent hus/introduktion.  

Motionisternes idegruppe vil vejlede.  

Der foregår udelukkende selvtræning. Nye motio-

nister kan som udgangspunkt først komme på et 

motionshold, når man har deltaget i en introdag. 

 Pris pr. år er kr.400,-. 

Svend Høeg Nielsen 

Ny motion 

Qigong er et nyt hold, som starter op til januar 

om mandagen fra kl.15.00 -16.30.  

Kitty Theil vil undervise i denne blide kinesiske 

kampsport. 

Der vil stå mere om det i december bladet. 

Anette Høyer 

 

 

 
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. 



 

Tværfaglig seniorklub 
 

Tirsdag den 07. november kl. 13.00 spisning             

Tirsdag den 14. november kl. 13.00 gule ærter        

Tirsdag den 21. november kl. 14.00 banko 

Tirsdag den 28. november kl. 14.00 senior shop 

Kirsten Olesen 

Banko 
 

Torsdagsbanko  kl. 14.00 – 16.00. 

Søndagsbanko  kl. 14.00 – 16.00. Den 12.og 26. november. 
 

 
Grøn Patrulje  
 

er ophørt som affaldsindsamlingsgruppe fra august 2017. Nogle af os 

samler dog stadig gadeaffald, men nu gør vi det sammen med en anden 

gruppe, som hedder Ren By, og denne gruppe bruger Facebook til at 

koordinere deres indsamlinger. Det er ikke en pensionistgruppe, og de 

samler ind om aftenen, så alle kan være med. 
Vi synes, at vores by er blevet 

renere i de 4 ½ år, hvor vi har væ-

ret aktive med at samle affald. Vi 

har også arbejdet politisk ved at 

tale med politikere og forvaltning i 

Hillerød Kommune og skrevet 

debatindlæg i lokalpressen. Kom-

munen har i denne sommer opsat 

gode affaldskurve rundt omkring 

og der kommer flere op i de følgende år, pengene er bevilget. Så det er 

godt. Vi må alle sammen bruge Borgertip, til at fortælle kommunen, 

hvis vi opdager problemer med affald. Man kan enten bruge Borgertip 

via en app på sin smartphone, eller på en PC. Vi takker for husly til vore 

møder i GrønnegadeCentret. Der er heldigvis masser af andre ak-

tiviteter at mødes om på vores dejlige center, nu når vi har givet os selv 

fri fra skraldearbejdet.                                                              

Leni Blensø 



 

Gammeldags juletræsfest  
 

Torsdag den 28. december kl. 14.00 – 16.00 
 

”4 generationer til juletræ sammen”.  

Det er dejligt at kunne give en kær 

tradition videre til børnebørn og 

oldebørn, derfor arrangerer vi her i 

centret en juletræsfest, som vi husker 

den fra vi selv var børn, med juletræ til 

loftet, julemand, julesange, godteposer, 

sodavand og æbleskiver.  

Til de voksne erstatter vi sodavand med kaffe/the.  

Pris børn kr. 35,- voksne kr. 60,-.  
Billetter sælges i receptionen fra onsdag den 22. november.  

 Arrangementsudvalget 

 

Vores nye centermedhjælper 

 
June Karlsen 

 

BLOMSTERTØNDEN 

KULSVIERVEJ 4A 

3400 Hillerød 

48283034 

info@blomstertonden.dk 

Man-fredag kl. 12.00-17.30 

Lørdag         kl.   9.00-13.00 

 

 

 

 

GRATIS LEVERING I HILLERØD 

mailto:info@blomstertonden.dk


 

Formanden synes, at vejret 
 

længe har været trist – og vådt. Der kan da snart ikke være mere vand 

tilbage oppe i skyerne. 

Nå, det gider vi ikke tale om, for vi kan alligevel ikke lave det om.  

I stedet for kan vi glæde os over alt det, der sker i vort dejlige center. 

Der har den sidste tid været en mængde fine indlæg, foredrag, festlige 

arrangementer og andet spændende og det fortsætter, for i den næste tid 

bydes der igen på mange indslag, som jeg er sikker på, er af stor 

interesse for os som medlemmer. Vi bliver oplyst. Bliver ofte meget 

klogere og vi bliver underholdt.   

Det er måske lidt uretfærdigt særligt at fremhæve 

ét arrangement – jeg gør det alligevel – for tirsdag 

den 14. november har vi valgmøde her i centret og 

dermed besøg af de politikere, som skal ”passe” 

Hillerød Kommune de næste 4 år.  

Det er jeres store mulighed for at få politikerne i tale, konfrontere dem 

med faktiske forhold i kommunen og stille krav til dem. Vi har prøvet 

det før med stor succes. Det bliver igen spændende at følge debatten, så 

mød op og tag del i noget så vigtigt som vores hverdag de næste fire år. 

I den forbindelse skal vi huske, at hver eneste gang noget sådant sættes 

i værk, det gælder både valgmødet, men sandelig også alt det andet, der 

sker i centret, så har nogle af vore egne været på overarbejde med at 

planlægge, forberede og afvikle dette til glæde for os. 

Stor tak til dem, der gør en stor indsats for vort center og gør det til et 

spændende sted at være, at være en del af. 

Poul Christiansen 
 

Parkering 
 

Bestyrelsen har længe arbejdet på, at vi får flere parkeringspladser til 

brugerne af GrønnegadeCentret. Det er lykkedes at få 8 pladser i 

tidrummet 8.00 – 16.00 på Grønneager. Der er sat skilt op, hvor I må 

parkere. I denne tid, hvor der er sat skurvogne på grus parkeringen 

overfor, har vi fået de bagerste parkeringspladser efter aftale med 

Kommunen. Der står stadig betalingsskilt, som I skal se bort fra. Det 

er gratis at parkere her, mens der er skurvogne på den forreste 

parkeringsplads.          Anette Høyer 



 

Bestyrelse: 
 

Formand Poul Christiansen Mobil: 21 63 40 06 

    aliceogpoul@privat.dk 

Næste møde i bestyrelsen torsdag den 2. november. 

Spørgsmål, der ønskes behandlet, rettes til formanden.  

 

Vennerne: 
 

Formand Jørgen Raymond  Mobil: 40 42 71 21 

    jr@naerrevision.dk  

Kasserer Anna Sofie Morell annasofie.morell@privat.dk 

GrønnegadeCentrets Venner Reg:5064 Konto:1403923  

 

Centerredaktionen: 
 

Hjemmeside: www.gronnegadecentret.dk  
 

Indlæg til hjemmesiden modtages løbende, jo før des bedre.   
 

Indlæg til bladet for december skal være redaktionen i hænde  

senest tirsdag den 21. november.  

Ovenstående meget gerne på vores e-mail: 

centerredaktion@outlook.dk 
 

Ansvarshavende redaktør: Karl Olsen.  

Ansvarshavende webmaster: Jytte Duus.  

Centerredaktionen:  

Lene Christensen, Jytte Duus, Sanne Hansen, Birthe D. Henriksen, 

Mogens Durup og Anette Hjortshøj. 

Korrekturlæsning: Jytte Kronhede og Anna Sofie Morell. 
 

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

November 

Onsdag  01. Influenzavaccination  
Fredag  03. Spiseklub   

Tirsdag  07. Lokalråd  se side 08.  

Tirsdag  07. It-cafe   se side 08. 

Onsdag  08. Velkomst  se side 09.  

Lørdag  11. Mortens Aften  se side 09. 

Tirsdag  14. Vælgermøde   se side 10. 

Tirsdag  14. Brevafstemning  se side 10. 

Lørdag  18. Lørdagshygge  se side 05. 

Lørdag 18. Filmklub  se side 12. 

Torsdag 23. Billedforedrag  se side 15. 

Lørdag  25. Julemarked  se side 16. 

Tirsdag  28. Styrk Livet  se side 11. 

Tirsdag  28. Åbent hus/ Motion se side 19. 

 

December 

Fredag  01. Fernisering 

Lørdag 09. Julegospel  se side 16. 

Torsdag 28. Juletræsfest  se side 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banko (torsdag/ søndag)  se side 20. 

Tværfaglig seniorklub  se side 20. 

     


