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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 

    Administrationsgruppen   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. 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. 
 

Åbningstider    
Mandag – torsdag kl. 9.00 – 16.00 fredag kl. 9.00 – 15.00      
 

Receptionen er åben for billetsalg: 

Mandag og tirsdag kl. 10.00 – 15.00 onsdag kl. 10.00 – 16.00 

Torsdag og fredag kl. 10.00 – 14.00 
 

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 
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. 

Jeg håber, I har haft en dejlig juli 

måned, og at vejret har artet sig 

til jeres fordel. 

Jeg selv har været på ferie, en 

uge i Arrild, Sønderjylland, 

sammen med Jan og vores 14-

årige bonusbarn. Sønderjylland 

byder jo på forrygende naturoplevelser. Vi har set Højer Sluse, 

Vadehavet, Ribe, Legoland osv. samt været en tur over grænsen.  

Ellers har jeg brugt juli til oprydning og arkivering. Det var en større 

omgang.  

Der er fuld gang i etableringen af et nyt køkken. Vi 

vil gerne sige tak til Hillerød Kommunes byråd, 

fordi de besluttede at investere 2 mill. kr., så 

GrønnegadeCentret kan matche det behov, der er 

for levering af mad til vore medlemmer. De 

frivillige og ansatte får således optimale 

arbejdsforhold. Anette er stærkt involveret i 

projektet i tæt samarbejde med kommunen. Vi 

glæder os til at se resultatet. Selve arbejdet kommer til at foregå i løbet 

af efteråret. Det får konsekvenser for alle i centret. Men det vil 

bestyrelsen og Anette strukturere sig ud af. I vil løbende blive orienteret.  

Vi havde en dejlig ferie til Costa de 

Almeria. Jeg vil gerne takke alle 

deltagerne, fordi I hver især bidrog til at 

gøre ferien til en fantastisk og hyggelig 

oplevelse. Læs andet sted i bladet et par 

beretninger, som er skrevet af nogle af 

deltagerne. Vi er super tilfredse med 

Bravo Tours, som vi rejser med. De 

håndterede undervejs små og store 

opgaver meget professionelt. Jeg ønsker jer en dejlig august måned.               

Bente Most 
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Nyt fra cafeen 
 

Velkommen igen, det er dejligt, at der kommer liv i GrønnegadeCentret 

igen. 

Jeg glæder mig til et efterår, hvor vi 

vil få et nyt køkken. Indtil det er på 

plads, vil det få indflydelse på alle i 

vores hus. Den endelige tidsplan er 

ikke på plads endnu.  

Den første ændring bliver at vores 

bestillingsseddel ændres fra 

den 1. august. 
 

Vi har haft 6 gange med vores spiseklub, som er gået rigtig godt. Tak til 

alle jer frivillige som stiller op og sørger for en hyggelig dag og noget 

dejlig mad. Der er kommet mange positive tilbagemeldinger og fore-

spørgsler på, om det fortsætter i efteråret. 
  

Så snart tidsplanen for vores nye køkken er klar, står samme hold klar til 

at starte spiseklub op igen. Så I hører nærmere. 

Spørg os i cafeen, hvis der er noget du ikke kan se, eller noget du mang-

ler, så vil vi hjælpe i den udstrækning, vi kan. 

Vi pakker gerne ind, hvis du ønsker at have kager med hjem. 

Anette Høyer 

Grillaften 
 

Torsdag den 25. august kl. 18.00. 
 

Vi satser på en dejlig lun sommeraften og tænder 

grillen i haven.  

Medbring selv det kød eller 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 22. juni.                                                                       
Jytte og Poul Nymark 
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Formanden er i sommerhumør….. 
af flere grunde: 
 

Vi er tilbage efter en tiltrængt sommer-

pause. Vi har holdt fri hele juli. Mange har 

savnet centret, men Grønnegade 15 har 

også måttet stå tomt helt uden jer - og hvad 

kan man ærligt talt bruge et tomt hus til? 

Nej, vel!  

Men nu summer huset allerede igen af 

aktivitet i hver en krog og se! Der er nye 

ting, der falder i øjnene. Vi har fået nye havemøbler – med fine hynder. 

Brug dem, men hjælp os med at passe på dem. Skulle det regne, eller 

hvis solen er for skarp, så er der med stor sandsynlighed også kommet 

flotte nye markiser op. 
 

En stor tak til Venneforeningen, som igen har udfyldt deres rolle på 

fornemste vis ved at skænke centret disse fine nye markiser. Den 

forening gør altså meget for os og vort center. 
 

Brugerforeningens bestyrelse glæder sig også 

over et pænt overskud på blandt andet vore 

arrangementer - takket være jer og jeres 

deltagelse i de mange tilbud. Det giver en 

bankbog, som ikke bare skal trække renter, men 

skal bruges til bedste for os alle. Derfor 

besluttede bestyrelsen at ”gå i banken” og hæve 

til køb af havemøblerne. 
 

Vi går en spændende periode i møde. Inden længe vil vi derfor sikkert 

opleve byggerod, fordi vi skal have et nyt køkken. Det vil kræve 

planlægning på mange måder. Vi vil stadig gerne handle i caféen, men vi 

skal være tålmodige, vise forståelse for og bære over med dem, hvis 

hverdag det påvirker. I det hele taget skal vi hjælpe med til, at 

ombygningen kan forløbe gnidningsløst. Anette har tænkt tanker, tegnet 

og kalkuleret med god hjælp udefra…… jo, det bliver godt.  
 

Bestyrelsen byder jer alle velkommen tilbage ”fra ferie” og ønsker jer 

god fornøjelse med alle jeres gøremål. 

Poul Christiansen 
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Forrygende tur til Spanien 

 

Den 1. juni drog 42 af Grønnegade-

Centrets brugere ud på en uges ferie til 

Sydspanien, nærmere betegnet Costa de 

Almeria, der er en del af Andalusien. Vi 

havde en behagelig flyvetur og blev 

modtaget af Bravo Tours guide, Mia, 

som skulle være vores faste guide på 

turen. Vi blev kørt til vores dejlige hotel 

Hesperia Sabinal, hvor vi fik anvist vores værelser. Middelhavet lå lige 

foran os. Trætte efter en lang dag fik vi endelig noget at spise, og 

herefter var det på hovedet i seng. Andendagen havde vi fridag, og den 

blev nydt ved poolen, andre gik ture og på opdagelse i nærområdet. 

Tredje dag var der tur til Almeria, hvor vi skulle starte med at se 

Madhallerne, der bugnede at madvarer, og selvfølgelig var skinkerne den 

dominerende vare på stedet. Der var grøntsager, fiskemarked og et 

supermarked på stedet. Turen blev ledet af vores dygtige guide, der med 

fast men kærlig hånd fik ført os ad de små gader op gennem byen, til vi 

kom til det sted, hvor John Lennon sidder skulptureret i bronze. 

Hvorfor? Fordi han på et tidspunkt har boet i byen. Efterfølgende kom vi 

til byens katedral. Der blev endvidere besøgt en gammel borg. Fjerde 

dag var der den helt store tur til Granada og Alhambra. Jeg var ikke selv 

med på turen, men fik at vide, at det var en kæmpe oplevelse. 

Femte dag var fridag. Vejret var pragtfuldt, og hvad er bedre end en duk-

kert i poolen. Nogle shoppede, og andre tog med det lille tog, der kørte 

rundt i byen. Sjette dag var der arrangeret en heldagstur til Sierra Neva-

da. Vi blev mødt af sneklædte bjerge, og vi nærmede os 2000 meters 

højde. Vi kørte også gennem mange smukke olivenlunde. Vores første 

stop var ved et keramikværksted, hvor vi så keramikeren dreje sine flotte 

ting og pigerne, der sad og dekorerede. Efter rundturen på værkstedet var 

der stor interesse for køb i butikken. Turen gik videre til nogle "beboede 

huler", som befolkningen har boet i siden maurerne i 1500-tallet. 

Hulerne er hugget ind i bjerget og er i dag moderniseret. 

Efter et kort stop i en lille by gik turen til en "cantina", hvor vi fik den 

lækreste salat med grillstegte kyllinger med tilbehør, dessert og vin. 
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Sidste stop var på en vingård, hvor produktionen blev vist frem og der 

var mulighed for både smagsprøver og køb af vin, oliven og andre 

specialiteter. 

Syvende og sidste dag var til vores egen disposition. Mange brugte 

dagen til de sidste indkøb, få de sidste indtryk samt nyde livet på 

hotellets område. Aftenen skulle tilbringes på et lille spisested på 

stranden. Der skulle være "andalusisk aften" med mad, sang og musik. 

Vi fik serveret tapas af forskellig slags, paella og sangria og vin. 

Derefter var der spansk musik og flamenco. Det var spændende at se og 

høre denne temperamentsfulde dans og musik - en god afslutning på en 

helt vidunderlig ferie. Dagen efter var der så afgang mod København. 

Sammenfattende kan det siges, at det har været en fantastisk tur med 

fantastiske oplevelser og fantastisk ledelse af Bravo Tours meget dygtige 

guide, Mia. Vi fik så mange oplysninger om landet, både politisk og 

kongeligt, som vi kunne ønske os. Stor tak til Bravo Tours, vores guide, 

Mia, og selvfølgelig en meget stor tak til vores allerbedste leder, Bente 

Most, og til Kirsten Larsen for at danne for- og bagtrop og holde 

sammen på os. 

Anette Hjortshøj 
 

Kræmmer ”komsammen” for pensionister 
 

samt til alle der har lyst til at være sammen med andre 

glade pensionister på Hillerød Kræmmermarked. 

GrønnegadeCentrets Venner inviterer igen i år til den 

traditionsrige pensionistfrokost i Partyteltet.  

Fredag den 2. september - indgang fra kl. 11.00. 

Menuen: Leveres af Per Højland fra Hasta La Vista, 

og består af helstegt pattegris med tilbehør. 

Der er fri entré til markedet, stort amerikansk lotteri med masser af 

numre og præmier samt musikalsk underholdning. 

Pris kr. 100,- pr. person excl. drikkevarer, som skal købes i baren.  

Billetter kan købes i receptionen fra den 10. august.  

Vi ser frem til stort fremmøde – en god kræmmer pensionistfest – til alle 

i Hillerød og omegns kommuner, og GrønnegadeCentrets Venner håber 

på et pænt overskud til fordel for GrønnegadeCentret og alle dets 

brugere. 
GrønnegadeCentrets Venner  
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Efterårstur til Andelslandsbyen Nyvang 
 

Tirsdag den 30. august 
 

Vi starter fra centret kl. 9.00 og sætter 

kursen mod Holbæk. Vi har bestilt godt 

vejr – nå ja, i hvert fald prøvet.  

Vi regner med at være tilbage ca. kl. 

16.00. 
 

Bussen pakkes med formiddagkaffe/te og 

kager, ligesom madkurven medbringes. 

Annette fra køkkenet har lovet at deltage.  
 

Der udleveres vand formiddag og eftermiddag, ligesom der er 1 genstand 

til maden. 

Ekstra øl/vand/vin sælges. 

Prisen er kun kr. 350,- incl. ind-

gang.  

Billetsalget starter i receptionen  

mandag den 8. august kl. 10.00. 

Der er 48 pladser. Kræver medlems-

skab.  

Vi glæder os til en dejlig tur. 

Lilli Hauberg og Britta Brylov 
 

Ferietur til Nordjylland 
 

Mandag den 8. august. 
 

Så er det blevet august, og der er 1 uge 

til vi skal afsted. 
 

Alle I, der skal med, skulle gerne have 

fået e-mail eller brev med lidt 

praktiske oplysninger om turen. Skulle 

det ikke være tilfældet, må I meget 

gerne henvende jer til os, så vi kan få 

det på plads. 

Vi glæder os til turen. 

Grete Bjerager og Ejner Nielsen 
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Sankt Hans 2016 
 

Traditionen tro holdt vi Sankt Hans i 

GrønnegadeCentret. Vi var over 70 

mennesker samlet.  

Alle medbragte selv kød til grillen, 

som blev styret af Poul Nymark. Han 

kan bare det der. Jytte Kronhede og 

Jytte Nymark havde kreeret en 

lækker salatbuffet, og der blev taget 

for sig af retterne.  

Vi elsker jo vores højskolesangbog, og den blev flittigt benyttet både 

under spisningen og ved bålet. Marianne Nørgaard sad ved flyglet, og 

Annette Nisbeth sang for. Så bliver det ikke bedre.  

Solveig Olsen, som blev årets heks 2015, videregav stafetten til Tove 

Christensen, som lovede at benytte titlen som årets heks 2016 til at være 

særlig ambassadør for GrønnegadeCentret i det kommende år.  

Bente Most holdt vanen tro båltalen, som i år bl.a. handlede om, at vi 

som danskere alle har de samme følelser og stemninger omkring denne 

tradition, som vi alle har mange minder om gennem vores liv. 

Midsommervisen sætter på fantastisk måde ord på den fælles oplevelse. 

Endvidere blev der talt om vores 

krammekultur, som er et udtryk for 

sammenhold og fællesskabsfølelse. Vi 

vil hinanden det bedste. Vi skal værne 

om vores kultur, og vi skal være stolte af, 

hvem vi er. 

Tak for en dejlig aften, og tak til de 

frivillige, som knoklede. 

Bente Most 
 

 

OBS!  
 

Åbningstider vedrørende billetsalg, se side 

2 her i bladet. 

Redaktionen 
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GrønnegadeCentrets Filmklub 

 

Sæt X 

Oplysningsudvalgets filmforevisninger i efteråret er følgende datoer: 
 

Lørdag den 17. september (Film: Carlo og Ester) 

Lørdag den 22. oktober 

Lørdag den 19. november 

Alle dage kl. 14.00. 
 

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 
 

Åbent Hus/motions- og introduktionsdage 
 

Følgende tirsdage kl. 13.30 – 14.30 er der introduktion til 

motionsrummet i GrønnegadeCentret: 
 

Den 30. august Den 25. oktober 

Den 27. september Den 29. november 

         Svend Høegh Nielsen 
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Det sker  
 

 
 

August 
 
Fredag 05. Mød dit Ældreråd 

Fredag 05. Sejltur på Slotssøen – udsolgt 

Tirsdag 09. Sommer folkedans 

Fredag 12. Fernisering 

Fredag  19. Sejltur på Slotssøen - udsolgt  

Torsdag 25. Grillaften 

Tirsdag 30. Efterårstur  
Tirsdag 30. Motion/ introduktion 

 
 
September 

 
Tirsdag 06. Folkedans 

Lørdag 17. Filmklub 

Lørdag 24. Cabaret 

Tirsdag 27. Motion/ introduktion 

Torsdag 29. Foredrag 

 

Nye havemøbler 
 

Tak til Centerbestyrelsen for de 

smukke nye havemøbler. 

De blev indviet fredag den 17. juni 

med et glas champagne. 

Tak til Birgit Stofberg, Bendt Pedersen 

og Anette Høyer for indkøb. Tak til 

Helge, Frede, Sv. Aa. og Ole for at 

samle og oliere dem. 

Bente Most 
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Sang og musik ”skatte”  
 

Højskolesang 
 

Onsdag i ulige uger kl. 14.00 – 16.00 

(31. august) 
 

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 
 

Onsdag i lige uger kl. 14.30 – 16.00 

(den 7. og 21. september) 

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 

               Annette og Ole Nisbeth,  

Keld og Ruth Michaelsen 

 

Torsdagsjazz med Grønnegade Jazzband 
 

kl. 11.00 - 12.00  

Vi spiller den 25. august.  

Velkommen til en hyggelig og glad jazztime. 

 

 

Mogens Smedegaard 
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Opstart efter ferien 
 

Husorkestret  14. september 

 

Højskolesang 31. august 

 

Torsdagsbanko 11. august            

 

Smykkeholdet 8. september 

 

Motion tir/tor kl. 8-9 2. august 

 

Danseklubben 19. september 

 

Mironika  7. september 

 

Søndagsbanko 14. august 

 

Patchwork  5. september 

 

IT Cafeen  2. august 

 

Scleroseforeningens  1. august 

 

Billard  1. august 

 

Folkedans  6. august 
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Ferietur til Almeria  
 

Jeg deltog i juni i GrønnegadeCentrets 

8-dages rejse til Almeria området i 

Sydspanien. Rejsearrangøren var Bravo 

Tours. Bente Most og Kirsten Larsen 

var tovholdere.   

Jeg vil gerne fortælle om mine 

oplevelser/iagttagelser under rejsen. 
 

Jeg boede på et firestjernet hotel et stenkast fra Middelhavet. Mit 

værelse havde altan og var meget lydt, hvorfor det var let at høre om 

naboerne opførte sig anstændigt. 

Den unge guide Mia, havde en interessant og stor viden om den 

andalusiske historie, lige fra før vor tidsregning og frem.  

For at skabe grobund for en hyggelig dag, havde vore tovholdere uddelt 

nogle indholdsrige nyere sange, hvoraf vi hver morgen afsang en i 

bussen.  Bente Most reddede frokosten for os i mange dage. Mia og vore 

tovholdere havde evnen til at kombinere sjov og alvor - dejligt.  

Hver aften stillede vi bordene sammen ved swimmingpoolens bred, sad 

og nød solnedgangen, den milde luft, en godnatdrink eller to og 

passiarede med kendte og hidtil ukendte deltagere. 

Fra pool området førte en dør ud til strandpromenaden langs 

Middelhavskysten. En aften kunne jeg ikke få døren op udefra, jeg 

ventede et stykke tid på, at andre skulle passere døren, men det skete 

ikke. Nu var valget om jeg skulle gå en omvej på 8oo meter, eller om jeg 

skulle planke. Jeg valgte det sidste, hvilket afstedkom et par 

hudafskrabninger. Efterfølgende konstaterede jeg, at nøglekortet til 

værelset også kunne anvendes til døren. Af skade bliver man klog. 
 

Ved rejsens afslutning fik Mia, af Bente Most, overrakt en velpolstret 

sparegris, hvis indhold var indsamlet af rejsedeltagerne som en 

påskønnelse. Mia havde en udtalt evne til at omgås ældre mennesker. 

Hendes jyske humor skinnede glædeligvis ofte igennem.  

At give drikkepenge til serveringspersonalet i pool området var en givtig 

investering. Udbyttet bestod af både små og store tapasretter. 
 

Jeg føler, at jeg både før og under rejsen modtog den nødvendige 

information. 

Mogens Nielsen 
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Foredrag 
torsdag den 29. september kl. 10.00. 
 

”Mit liv som konservator” v/ Bendt Pedersen. 
 

GrønnegadeCentrets allesteds nærværende, 

bestyrelsesmedlem Bendt Pedersen, der er født i 

Strødam, fik trods en noget mangelfuld skolegang, 

en uddannelse som møbelsnedker, og arbejdede bl.a. 

hos Frits Hansens møbelfabrik, der fremstillede de 

berømte Arne Jacobsen stole. 

Efter en tid som selvstændig, med bl.a. restaureringsopgaver, blev han 

ansat som konservator ved Nationalmuseet, og det blev til 35 års 

ansættelse, - med mange store restaurerings- og vedligeholdelsesopgaver 

ved bl.a. Frederiksborg Slotskirke, Roskilde Domkirke og flere andre 

kirker, Liselund Slot, Rosenborg Slot og meget mere, som I vil komme 

til at høre nærmere om. 

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

Billetter købes ved indgangen. 

Kun for medlemmer                                                    Oplysningsudvalget 
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Workshop i Power Point 
 

Start onsdag den 5. oktober og slut onsdag den 7. december. 

Onsdage kl. 10.00 - 12.00 i Clematis.  
 

Spring ud i det – gør dine opsætninger og præsentationer mere spæn-

dende fx: 

 Indbydelser 

 Billetter 

 Deltagerlister 

 Sangtekster 

 Dagsordener m.m. til møder 

 Opslag 

 Foredrag 

 Billeder fra ferien eller aktiviteter 

For GrønnegadeCentrets medlemmer tilbydes gratis workshop i brugen 

af Power Point-programmet. Det forventes, at du er almindelig PC-

bruger og kan medbringe din egen bærbare PC. 

Tilmeld dig allerede nu: john.ibsoe@live.dk 

John Ibsø og Jørgen Bohn 

 

 
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. 

mailto:john.ibsoe@live.dk
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Sejlture på Slotssøen 
 

Sejlturene fredag den 5. august og fredag den 19. august er udsolgt! 

Arrangementsudvalget 
 

Mød dit Ældreråd  
 

Fredag den 5. august 12.00 – 14.00 

i GrønnegadeCentret, lokale Nellike. 

På torvet lørdag den 1. oktober 10.00 – 

14.00  
 

Nyt fra IT cafeen 
 

IT cafeen åbner tirsdag den 2.august. 

Da der på det sidste ikke har været mange besøgende, vil vi fremover 

kun "holde åbent" tirsdage mellem kl. 13.00 og kl. 15.00, såfremt I 

senest dagen før kl.12.00 har meddelt, at I kommer. 

Karl Olsen 
 

Månedens kunstner i august og 

september 
 

Fernisering fredag den 12. august kl. 13.00 

Hvor centret er vært ved en forfriskning. 

Kunsthåndværker Marianne Larsen, 

Fredensborg, udstiller nogle af sine malerier. 

Marianne Larsen er oprindelig uddannet 

porcelænsmaler hos kunsthåndværker Grethe Søe, hvilket hun arbejdede 

med i 16 år. Senere begyndte Marianne at interessere sig for acryl og 

olie på lærred. Det er først inden for de senere år, at Marianne er blevet 

mere seriøs med maleriet. 

Hun er medlem af kunstforeningen for Humlebæk 

og omegn, samt kunstforeningen FNYK i 

Fredensborg. Marianne Larsen har udstillet på 

biblioteket i Humlebæk og i Underværket på Store 

Kro, samt i den gamle biograf i Fredensborg. 

Herudover har hendes værker været udstillet i 

Berleburg i Tyskland. 

Vibeke Hansen 
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Tove Ditlevsen cabaret 

 

”Myte og liv i ord og toner” 
 

Lørdag den 24. september kl. 14.00 – 16.00 

Den danske digter og prosaist formåede med sine 

værker om opvækst, ægteskab, moderskab og misbrug, 

at nå ud til mange mennesker. Teksternes udgangspunkt i hverdagslivet 

kombineret med de genkendelige temaer har gjort hende til en elsket og 

kendt forfatter. 

Manuskript: Hans-Kurt Andersen har med sin baggrundsviden skrevet 

cabaretten, som opføres med sang og fortælling og fører os gennem en 

spændende kvindes liv. 

Medvirkende: 

Oplæser: Hanne Kiær og Jens-Jørgen Larsen 

Musikere: vokal Birgit Kappel og Hanne Kier, pianist Mogens Hansen, 

bas Verner Lund, guitar og percussion Ole Sterndorf. 
 

Pris kr. 80,- inkl. underholdning, kaffe og lagkage.  

Nummererede billetter kan købes i receptionen fra den 30. august kl. 

10.00 eller gennem GrønnegadeCentrets bookingsystem. 

Arrangementsudvalget 

Slægtforskning 
 

Der starter et nyt slægtsforskningshold tirsdage kl. 10.00 – 13.00, da der 

var blevet venteliste på nuværende hold.   
 

Første gang bliver tirsdag den 6. september, kl. 10.00.  
 

Der vil ikke være undervisning på holdet. 

Som udgangspunkt er formålet fælles støtte og inspiration. Første gang 

vil Jane Sommer være til stede. Jane Sommer er tovholder på nuværende 

slægtsforskningshold. 

Kriterier for deltagelse: 

 Du skal være medlem af GrønnegadeCentret. 

 Du skal være fortrolig med at arbejde på PC. 

 Det er en fordel, men ingen betingelse, at du 

har basisviden om slægtsforskning. 

 Det vil være godt, hvis du selv medbringer PC eller IPAD. 

 Hvis interesseret kontakt Birgit Vejby på tlf.20 10 33 02 eller 

mail: birgit_vejby@yahoo.dk  

mailto:birgit_vejby@yahoo.dk


21 

 

 

 

 
 

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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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. Vi starter med en turnering. 
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.  

Afhængig af vejret spiller vi enten ude eller inde, 

petanque – crossboule.  

Grethe og Karl Erik Madsen 
 

Tværfaglig Seniorklub, Hillerød 
 

Tirsdag 02. august kl. 13.00 Spisning 

Tirsdag 09. august kl. 14.00 Kaffe 

Tirsdag 16. august kl. 14.00 Foredrag 

Tirsdag 23. august kl. 14.00 Banko 

Tirsdag 30.august kl. 14.00 Kaffe  

Hvis du har spørgsmål: tlf. 24 67 02 92         Kirsten Olesen 
 

Banko i GrønnegadeCentret  
 

Hver torsdag kl. 14.00 – ca. 16.00 – starter igen den 

11. august. 

Søndagsbanko kl. 14.00–16.00 den 14. og 28. august.  

Husk medlemskort.  

Gæster skal købe gæstekort. Pris kr. 20,- 
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GrønnegadeCentret/Centerbestyrelsen 
 

Hjemmeside   www.gronnegadecentret.dk 

E-mail adresse   centersiden@outlook.dk 
 

Centerbestyrelsen 
 

Poul Christiansen  Mobil: 21 63 40 06 

Formand   aliceogpoul@privat.dk 

Møde i bestyrelsen torsdag den 4. august. 

Spørgsmål, der ønskes behandlet, rettes til formanden 

 

GrønnegadeCentrets 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  
 

Stof til bladet for september skal være redaktionen i hænde  
allersenest onsdag den 24. august meget gerne på vores 
e-mail: centerblad@hotmail.com  
 

Ansvarshavende redaktør: Karl Olsen.  

Centerredaktionen:  

Lene Christensen, Bente Mikkelsen, Bodil Østberg, Jytte Duus, Sanne 

Hansen. 

Tryk: Karl Olsen, Bodil Østberg og Lene Christensen. 

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

Korrekturlæsning: Kirsten Therkildsen, Sanne Hansen. 

Bladet udkommer i ca. 600 eksemplarer den 1. i hver måned. 
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Udsnit af faste aktiviteter 
Banko 

Billard 

Bogklubben 

Bordtennis 

Cykelgruppen 

Danseklubben 

Découpage 

Festlige arrangementer 

Film 

Foredrag 

Forskellige dansehold 

Højskolesang 

Håndarbejde – Nørklerne 

IT-Cafe 

Kortspil 

Mandetræf 

Motionshold 

Nødhjælpsstrikkerne 

Patchwork 

Petanque 

Sang og musikcafe 

Senior Gospelkor 

Skak 

Slægtsforskning 

Smykkefremstilling 

Snedkerværksted 

Spillemandslaug og Jazzband 

Stolegymnastik 

Tegning og maling 

Underholdning 

Videoklub 

Zumba 
 

Tid og sted oplyses i receptionen samt på hjemmesiden 

www.gronnegadecentret.dk 
 

Forsidebillede Aleksander Hajder 


