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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 

Cafèleder 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 

Lokalebestilling  lokalebestilling@hotmail.com 
 

GrønnegadeCentret er mødested for alle borgere over 60 år og førtids-

pensionister, og du kan komme og gå, som du har lyst. For at deltage i 

centrets aktiviteter kræves der medlemsskab. 
 

Medlemskontingent er 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 – 16.00     Husk! 
Fredag    kl. 9.00 – 15.00     Sommerferie fra 

            den 27. juni – den 2. august      

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, og 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 er der rigtig mange aktiviteter, der er gået på 

sommerferie. Der er blevet stille i Centret. Sådan er 

det jo hvert år. Vi benytter os af chancen til at 

planlægge den nye sæson, gøre hovedrent m.m. 

GrønnegadeCentret har nu lukket for udlejning til medlemmernes private 

fester. Det er der flere grunde til. En af dem er, at det gav rod og ekstra 

arbejde til køkkenet og rengøringen. Centret mister 

hermed nogle indtægter på lokaleudlejning. Det vil 

dog ikke få konsekvenser for servicen for jer 

medlemmer. Vi har efterhånden ikke plads til ret 

mange private fester set hen over et år, for der er 

tilrettelagt flere og flere aktiviteter og 

arrangementer. Sidste nye er filmklub en gang hver måned. Det er blevet 

en stor succes. Tak til foredragsgruppen for dette tiltag, som er til glæde 

og gavn for mange.  

En arbejdsgruppe er gået i gang med at etablere et nyt bookings system 

til GrønnegadeCentret. Lige nu sidder gruppen og arbejder med at 

oprette det på centrets hjemmeside, hvor det fremadrettet vil være muligt 

for alle at se, hvornår der er ledige lokaler. Det vil fortsat være sådan, at 

al booking skal foregå ved skranken i centret. Vi håber på at være klar til 

at undervise lokalebestillerne til september. Der ligger herefter et stort 

arbejde for dem med at sætte alle bookinger ind i systemet. Alle, der har 

booket for den kommende sæson, kan være ganske rolige. I har jeres 

lokale som vanligt.  

Cafeen er nu i gang med at blive forkælet med nye lamper og glaskunst. 

Det kan lade sig gøre takket være Torsdagsbankos jubilæumsgave på kr. 

20.000. Anette og jeg har valgt lamperne. Meningen med lamperne er, at 

de skal give et roligt og behageligt lys hen over bordene, samtidig med 

at de skal fylde mindre. Vi er selv glade for vores valg og håber, at I vil 

have det på samme måde. Der er sat en lampe op over et bord i cafeen, 

så man kan danne sig et indtryk. Vores nuværende lamper er for store og 

giver et skarpt lys. Fredag den 29. maj havde bestyrelsen havedag. Der 

trængte til at komme lidt blomster og hygge derude. Jeg har lagt mærke 

til, at der nu kommer nogle og spiller krolf. Bendt Pedersen står for 

aktiviteten og er at finde i centret hver tirsdag formiddag. 
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Lørdag den 6. juni drager 41 glade medlemmer 

afsted på ferie til Mallorca. Rejsen sker i 

samarbejde med Bravo Tours, som vi har fået et 

rigtig godt samarbejde med. Kirsten Larsen og 

jeg deltager som hjælpere. Vores opgave er at 

sikre, at alle får en dejlig ferie og at ingen 

kommer til at sidde alene og kede sig på 

værelset, når der ikke er udflugter. GrønnegadeCentret er et fællesskab, 

og det er fantastisk at rejse med kendte ansigter. Det danner grobund for 

nye venskaber. Jeg har aldrig været på Mallorca før, men jeg har hørt 

meget om denne smukke og festglade ø.  

Der er allerede flere, der har meldt sig til hovedrengøring i uge 28. Jeg 

kan her afsløre, at både formand og næstformand har meldt sig. Sidste år 

gjorde de grundigt rent i opvaskerummet. Centret byder på morgenkaffe 

og frokost. Det er absolut ikke kedeligt i de 3 dage, vi har afsat. 

Med ønsket om en dejlig juni. 

Bente Most. 
 

HUSK! at centret lukker kl. 16.00 mandag – torsdag og kl. 15.00 fredag 

hele juni og august. Centret holder helt lukket i juli. 

Vores gulve bliver ordnet i uge 27. 
 

Obs! Udlejning til private fester 
Det er ikke længere muligt at leje GrønnegadeCentret til private fester. 

Bente Most 
 

Nyt fra cafeen  

 

Tak til alle for denne sæson, tak til alle frivillige for 

jeres store arbejdsindsats og tak til alle vores kunder i 

cafeen. 

Jeg ønsker jer alle en fantastisk sommer. På gensyn i 

cafeen. 

Anette 
 

Nyt – start af spiseklub i oktober 
Vi er et hold, som vil starte en spiseklub. Der vil være spisning den 

første fredag i oktober og november og den første fredag i januar, 

februar, marts og april og vi vil slutte med en grillmiddag i maj 2016. 
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Kom og spis en portion varm mad sammen med 30 andre og samtidig at 

synge sange og blive underholdt med musik. 

Starttidspunktet er kl. 12.00 

Der vil kunne købes billetter med nummererede pladser i receptionen fra 

september. I vil høre nærmere om menu, pris og dato for salg af billetter 

i august bladet. Billetterne vil blive solgt efter først til mølle princippet.  

Vi glæder os til nogle hyggelige fredage. 

Lone Nielsen, Gudrun Morsing, Ole Hansen og Anette Høyer  
 

Nyt om julefrokoster i december 2015 
 

Uge 51, fra mandag den 14. december til fredag 

den 18. december, bliver store julefrokost uge 

for aktiviteter og enkeltpersoner, som er 

medlemmer i GrønnegadeCentret. 

Centrets festlige julearrangement varer fra  

kl. 12.00 – 15.00 og er med: Julebuffet, 

mandelgave, fællessang og underholdning. 

Vi glæder os til en festlig uge med jer alle. 

Tilmelding og billetsalg starter onsdag den 30. september 2015.  
Der er plads til 80 personer pr. dag i ugens hverdage og billetter bliver 

solgt efter først til mølle princippet i receptionen.  

Der vil være langborde, med nummererede pladser.  

Prisen er kr. 100,- pr. person. 
 

Nyheder i cafeen 
 

I uge 49 og 50 kan der bestilles:  

Gløgg og æbleskiver. 

I begrænset mængde og efter aftale med cafeleder 

Anette kan der efter oktober 2015 bestilles: 

Laksemad, rejemad, smørrebrød, hønsesalat på 

gulerodsbrød og ostemad. 

 

Større aktiviteter, over 40 personer, kan aftales 

med cafeleder Anette. 
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Centerbrunch Grundlovsdag 
Sidste chance for billetter. 
 

Fredag den 5. juni kl. 10.30 

er vi igen på banen med en hyggelig og 

lækker brunch, suppleret med under-

holdning og muntre musikalske indslag! 

Brunchen består af røræg med bacon og 

cocktailpølser, røget laks, fad med lækkert 

pålæg, amerikanske pandekager, ost, frisk 

frugt, rundstykker, rug- og franskbrød, 

smør, kringle samt naturligvis mælk, kaffe og te. Juice, vand, øl og vin 

kan tilkøbes i cafeen. 

Pris for denne lækre brunchoplevelse er kr. 100,- pr. person. 

Billetsalg fra onsdag den 6. maj til og med onsdag den 3. juni. 

GrønnegadeCentretsVenner 
 

Sejlture på Slotssøen 
 

Fredag den 7. august og fredag den 4. september. 
 

Sejlturen starter ved 

landgangsbroen på torvet 

kl. 17.30. 

Oplev en sensommeraften 

på Slotssøen med højt 

humør og visesang,  

 

efterfulgt af en lækker middag på restaurant Rib House.  

Marianne Nørgård eller Jens-Jørgen Larsen trakterer harmonikaen under 

sejlturen. Der bliver rig mulighed for at synge med på vore dejlige viser. 

Vi går i land på ”bryggen” og tager en svingom, hvis stemningen er til 

det.  

Efter sejlturen går vi samlet til restauranten, hvor vi hygger os sammen 

et par timer.  

Samlet pris for hele arrangementet er kr. 230.- pr. person.  

Billetsalget starter onsdag den 17. juni kl. i receptionen.  

Arrangementsudvalget 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TJRRQLlbETu0tM&tbnid=NrcbEzE6m7yGIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.slots-bowl.dk/&ei=xFI8U56jGIaGywOw74LYDQ&bvm=bv.63934634,d.bGQ&psig=AFQjCNEtXUJZVocCWdAZH4L5OkaQfIwrlA&ust=1396548600281799


 

 

 

 

 
 

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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Sankt Hans Aften 

 
  

Tirsdag den 23. juni. 
 

Så er det snart Sankt Hans. Traditionen tro er der igen i 

år Sankt Hans-hygge i GrønnegadeCentret. 

Grillen er klar kl. 18.00. Medbring selv dit kød.  
 

Salatbar til kr. 30,- betales ved tilmelding. 
Drikkevarer samt kaffe og kage købes til cafépriser. 

Tilmelding starter onsdag den 3. juni i receptionen. 
Programmet for aftenen er som vanligt: 

Spisning, kåring af årets heks og fællessang 

efter højskolesangbogen.  

Årets Heks 2014 blev Elsebeth Bang Ras-

mussen, som giver stafetten videre.  

Vi tænder et lille bål i vores grill, og båltalen 

bliver holdt af Bente Most.  

 

Årets heks 2015? 

 

 

Sensommer udflugt 
 

Heldagstur til Birkegårdens Haver 
 

Tirsdag den 25. august. 
 

Vil I med til Birkegården og se de 

smukke haver. 
 

Vi starter kl. 9.00 og forventer at være hjemme igen kl. 18.00.  
 

På turen vil vi have Anette med til at sørge for forplejning. 

Bendt Pedersen vil som sædvanligt være guide på turen. 
 

Hele turen koster 320,-  kr. inkl. bus, indgang, frokost og kaffe. 
 

Billetsalget starter onsdag den 5. august.   

Bente Most og Jytte Kronhede 
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Sommerfolkedans 
  

Tirsdag den 16. juni kl. 14.00 – 16.00 og 

tirsdag den 11. august kl. 13.00 – 16.00. 

 

Danseleder er Ole Martinsen og Keld 

Tachav spiller på violin.  

Folkedansen starter igen efter ferien tirsdag den 1. september. 

Evt. spørgsmål til tlf. 51 30 47 04.                               Bente Chrisrensen  
 

Jazzmusik om torsdagen 
 

Torsdag den 18. juni. 
 

Grønnegade Jazzband spiller i salen en torsdag i hver 

måned fra kl. 11.00 - 12.00. 

Tag kaffen eller din frokost med ind og få en times 

glad jazzmusik ganske gratis. 

Mogens Smedegaard 
 

Hovedrengøring 
Kom og vær med 
 

Så er det igen tid til at holde centrets fælles 

hovedrengøring. Vi håber på samme store 

fremmøde som sidste år, som var 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 2 – 3 timers rengøring pr. dag, efterfulgt af en lille 

frokost på centres regning. 
 

Tilmelding i receptionen.                        Lone Andersen og Bente Most 
 

Kære tovholdere 
 

Alle grupper i centret skal huske at gøre hovedrent i deres skabe og 

omkring dem inden sommerferien. Ryd ud i jeres ting også i kælderen. 

De af grupperne, der har, glasskabene ved receptionen, skal vaske 

skabene godt af og pudse ruderne.                                            Bente Most 
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Grillaften 
 

Mandag den 24. 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,-. 

 

Billetter kan købes i receptionen fra onsdag den 5. august.  

Jytte og Poul Nymark 

Tak til centerbanden 
 

Tusind tak til vore amatørskuespillere som atter i år leverede en dejlig og 

morsom revy. Mange timer er brugt på at lave tekster og på prøver, men 

som altid lykkedes det. Det gik også fint med den nye scene, selvom I 

havde længere at gå. Tak fordi I ofrer jer med at lave en revy, når man 

tænker på, man er over 60 og begynder at have lidt svært ved at huske, 

så er det flot, at Jytte bare kan sidde og følge med uden at sige ret meget. 

God musik, flotte kostumer og fine tekster. Også tak til dem der arbejder 

bag scenen, I gør jo også et stort arbejde og det nye lys var også ok. 

Anette og frivillige skal også have en tak, de sørgede for en fin 

revymiddag. Tak for en dejlig aften og på gensyn.  

Tak fra en meget tilfreds tilskuer.                                       Vibeke Lindahl 
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Aktivitetsgruppernes 

ferieafholdelse 

 

GrønnegadeCentret er ferielukket hele juli måned. 

Nedenunder ferie fra og til datoer begge dage incl.  

Bogklubben 6. maj – 7. september.  

Banko / søndage 11. maj – 15. august. 

Banko / torsdage 5. juni – 12. august. 

Centerredaktionen 1. juli – 31. juli.  

Dans: Line- lancier 1. maj – 20. september. 

Folkedans 29. april - 31. august. 

Husorkestret 30. april – 15. september. 

IT-cafeen 2. juni – 1. september. 

Jazz orkestret 1. juli – 31. juli. 

Nødhjælpsstrikkerne 29. juni – 2. august. 

Old Star gospel 19. maj – 23. august. 

Patchwork 13. maj – 31. august. 

Sang-musikcafe Mironika 28. maj – 1. september. 

Slægtsforskning 7. maj – 1. september. 

Smykkeholdet 30. april – 11. september  

Stavgang 30. april – 15. september. 
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Det sker 
 

Juni 
 

Fredag  5. Centerbrunch 

Mandag 15. Grøn Patrulje 

Tirsdag 16. Sommerfolkedans 

Torsdag 18. Jazzmusik  

Tirsdag 23. Sankt Hans Aften 

 

 

Juli  Ferie 

 

August 
 

Fredag 7. Fernisering 

Fredag 7. Sejlture på Slotssøen 

Tirsdag 11. Sommerfolkedans 

Søndag 16. Banko 

Mandag 24 Grillaften 

Tirsdag 25. Sensommerudflugt 

Fredag 28. Kræmmermarked 

Søndag 30. Banko 
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Bestyrelsen informerer…… om gaver 
 

I forbindelse med GrønnegadeCentrets 20-års fødselsdag i marts 

skænkede GrønnegadeCentrets Venneforening og Torsdagsbanko os 

hver kr. 20.000,- ….. flot, flot!! 
 

Det er vi naturligvis meget taknemmelige for, og vi har ikke undladt at 

takke herfor, men det skulle jo gerne udmønte sig i noget konkret og 

håndgribeligt. Derfor har flere i nogen tid været beskæftiget med at 

undersøge, hvad disse rare penge skal bruges til. 
 

I denne proces har det været vigtigt i respekt for de ædle givere at vælge 

noget, som er synligt, vil være klare forbedringer i hverdagen og til 

glæde og gavn for alle medlemmer. 
 

Et forbedret informationssystem har længe været på ønskesedlen for 

mange, og når vi nu er mere end 1600 medlemmer, så er vi også i den 

heldige situation, at der blandt os er både dygtige it- og hjemmesidefolk, 

nogle er stærke på lyd-, lys- og formidlingsområdet og flere med teknisk 

snilde ud over det sædvanlige. 
 

Disse eksperter har foreslået, at vi køber et informationssystem 

bestående af vores nuværende info-skærm og en ny såkaldt touch- eller 

berøringsskærm. Det er tanken, at den info-skærm, vi har i dag, med ny 

teknik skal informere om dagens aktiviteter, og i hvilke lokaler disse 

aktiviteter foregår. Endelig skal den da også oplyse om tidspunkt for 

næste busafgange fra de nyetablerede busstoppesteder ved det gamle 

rådhus. Smart, ikke? 
 

Med hensyn til den nye touch-skærm, som 

formodentligt vil blive sat op i café-området, vil 

faktisk kun vores fantasi sætte begrænsninger for 

den information, som kan trækkes frem.  
 

Her kan hver enkelt med et tryk på skærmen få 

præsenteret en bred vifte af oplysninger. Blandt andet naturligvis de 

samme oplysninger, som den bestående info-skærm viser, men 

eksempelvis også al den information, vi i dag kan finde på vores 

hjemmeside. Desuden lokaleoversigt med angivelse af dagens, ugens, 

denne og følgende måneders aktiviteter. Selvfølgelig også information 

om booking til givne aktiviteter og et billetsystem med oplysning om  
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priser og ledige pladser, ligesom annoncering om kommende aktiviteter 

skal kunne trækkes frem. 
 

Til alt dette vil Venneforeningens flotte gave være et kærkomment og 

væsentligt tilskud. 
 

I forbindelse med det videre arbejde med etablering af disse skærme og 

brugen af dem, er medlemmerne velkomne til at komme med gode ideer 

til Grete Bjerager, formand for teknikudvalget og Lars Østergaard, 

formand for informationsudvalget. 
 

Hvad angår gaven fra Bankoklubben er der allerede indkøbt nye 

smukke lamper til caféen. Med disse lamper kan vi gøre brug af den nye 

LED-teknik, hvorved der spares megen energi. Kom ikke og sig, at 

GrønnegadeCentret ikke tænker grønt.   
 

Herudover kan vi i øjeblikket glæde os over vores 

egen Frank Stoltenbergs smukke glaskunst, som er 

udstillet i caféområdet. Det er tanken, at nogle 

eksemplarer af disse kunstværker også skal købes 

som en del af gaven og være til daglig glæde som 

”vores egen kunst”. I skrivende øjeblik er Frank 

også blevet bedt om at skabe nogle lysestager i 

samme smukke stil som ovennævnte figurer med henblik på køb. 

Bestyrelsen 

Forårsturen til Roskilde Domkirke 
 

Fredag den 24. april havde vi en dejlig tur til 

Roskilde Domkirke. Vi startede med kaffepause, 

ved Vikingemuseet. Bendt Pedersen var guide og 

kunne fortælle en hel del om kirken og flere af de 

konger og dronninger, der er begravet der. Bendt 

var i sin tid med til at restaurere flere ting i 

Domkirken, og han fortalte om sjove oplevelser 

der. 

Hjemme ventede Anette, Tove og Edith med dejlig 

frokost, og Ole serverede en genstand for os. Poul 

snuppede opvasken. Tak til alle for hjælpen. 

Bente Most 
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Gnister fra Afrika     
Læserindlæg ved 

Ellen Dalgaard Jensen 

Fortsættelse fra majbladet 

 

Det var ikke blot i Sikonge, der blev vaccineret.  

Året efter min ankomst startede vi et vaccinationsprogram ude i de små 

landsbyer i regionen. Det var med nogen ængstelse, vi gik i gang, for 

hvordan ville vi blive modtaget, og hvordan kunne vi få besked ud til de 

fjernereliggende landsbyer. 

Det gik dog over al forventning, da der var stor tilslutning. De første fire 

dage fik over 1000 børn poliovaccine, før 1950 blev børn i tusindtal ramt 

af lammelser på grund af polio.  

Vi har haft store mæslingeepidemier, og en del familier mistede flere 

børn.  

Heldigvis fik vi tilsendt mæslingevaccine og kunne dele ud af det 

sammen med forskellige andre slags vacciner. 
 

Ca. 40 km fra Sikonge lå der en flygtningelejr, 

hvor politiske flygtninge fra Uganda, Kenya, 

Burundi, Congo, Malawi og Sydafrika havde 

gemt sig. Det viste sig at være topledere, 

hærførere, oberster og kaptajner, som aldrig 

fortalte om sig selv, men altid spurgte efter 

aviser.  

Her var jeg jævnligt ude for at vaccinere, hundredvis af børn fik 

poliovaccine, en dråbe hver på tungen. 
 

I Sikonge havde jeg som naboer 

en præstefamilie, og nu skulle 

den ældste datter giftes. I flere 

dage før brylluppet sad der 

mange kvinder ude i den fælles 

gård for at sigte mel og 

forberede maden til festen. 
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Efter vielsen skulle bruden vise alle gæsterne, hvordan køkkenet var 

indrettet, for eksempel hvor mel og sukker var opbevaret. På et tidspunkt 

tog bruden den ældste i familien ved hånden, og sammen gik de ud i 

marken. Her skulle bruden fjerne en torn fra den gamles fod for at vise 

gæsterne, at hun viste respekt og var hjælpsom. 

 

”Bryllupskagen”, som alle fik et lille stykke af, 

var en ged, som blev stegt og parteret. Brud og 

brudgom skulle made hinanden. 
 

 

 

Senere skulle det afgøres, hvilken af de to familier – 

brudens eller brudgommens, der var stærkest. Alle fra 

hver familie stillede sig over for hinanden med en lille 

krukke olie i hånden, og så gjaldt det om at røre  

modparten med olien. De der løb deres vej havde tabt. 

 

 

 

Til sidst var der trommedans. 

 

 

 

 

I lang tid efter legede børnene bryllup med sig selv, med hinanden og 

med dukkerne og strøede blomster overalt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsættelse i august nr. 
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Dansens Dag 
 

Den 29. april afvikledes danseaktiviteterne i 

GrønnegadeCentret i samarbejde med 

Dansens Dag til glæde for over 100 aktive 

dansere og publikum, der fik prøvet kendte 

eller nye danse. 

Det hele startede kl. 14.00, hvor folke-

danserne bød alle op til dans – der blev 

snurret rundt, holdt i fatning og grinet. 

Mange af folkedanserne havde i dagens anledning fået det fine 

folkedansertøj på – så det blev et rigtigt festligt indslag. 

Så kom turen til Lancier, hvor der hurtigt blev etableret 4 kvadriller med 

både øvede og nye lancierdansere.  

De 5 ture blev gennemført på bedste beskub, men sjovt var det! 

Den nyeste dans på programmet var Zumba, der rigtig satte fut i både 

musikken og ikke mindst de mange smart påklædte dansere.  Zumba er 

fuld af fart og rytme, og hvis ikke man dansede med, måtte man følge 

rytmen ved at danse rundt på stolen. 

Standarddansen bød først på øvelser i valsetakter, hvor rigtig mange nye 

svingede sig til musikken. Deltagerne skulle også prøve den latin- 

amerikanske dans Cha–Cha–Cha. Det viste sig, at rigtig mange af de nye 

par hurtigt fik fat på grundtrinene og bare svingede derudaf. 

Standarddansene sluttede med en hurtig Jive. 

Linedanserne sluttede dansekavalkaden af med en flot opvisning i de 

mange rytmiske trin, som denne dans kan byde på. Flere nye prøvede at 

deltage i dansen, men de skulle virkelig koncentrere sig. 

58 deltagere spiste med, inden der blev budt op 

til dans af Birkumdanserne ”De glade 

pensionister”.  Nu blev der danset igennem, og 

dansegulvet var fyldt indtil kl. 21.00, hvor vi 

havde besluttet at afslutte Dansens Dag. Vi vil 

her gerne bringe en stor tak til vore 

instruktører for deres medvirken til, at dagen 

blev en oplevelse, som vi har besluttet at gennemføre igen i 2016. 

Til dem, der i løbet af dagen fik lyst til deltage på et af danseholdene, 

starter vi igen i september.  

John Ibsø 
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Smykkeholdet  
 

er gået på ferie og holdet starter op igen torsdag den 12. september.  

Alle på holdet fortsætter efter sommerferien, og der kan umuligt proppes 

flere medlemmer ind i lokalet, dvs. at holdet er lukket for tilgang. 

Gitte Hansen 

Grøn patrulje 
 

Næste mødedato er den 15. juni kl.10.00.             

                          Leni Blensø 

  
 

Datoer for foredrag og 

film i efteråret 
 

Foredrag: Torsdagene den 24. september, den 22. 

oktober og den 3. december. 

Film: Lørdagene den 10. oktober og den 14. november.   

Sæt X i kalenderen. 

Emner for foredrag og filmtitler følger senere. 

Hans Rosenkvist 

IT cafeen 
 

It-cafeen vil være åben igen efter sommerferien hver tirsdag mellem kl. 

13.00 og 15.00, men for at få et ”roligt” forløb henstilles til at man 

møder op senest kl. 14.00. 

Alle er velkomne med it-problemer herunder tablet- og smartphone-

problemer.                              Digitalgruppen 

 

Hillerød Kræmmermarked 
 

Sæt X i kalenderen fredag den 28. august kl. 11.00. 
 

GrønnegadeCentrets Venner indkalder igen i år alle 

pensionister til den traditionsrige 

”Kræmmer- komsammen" i partyteltet. 

Pris kr. 100,- pr. person. 

Maden leveres igen i år af Per Højland, Hasta la Vista. 

Frede Leiholm 
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Instruktion i det nye spil "Cross Boule" 
 

Det blev rigtig vellykket at deltage i afprøvningen af 

spillet CROSS BOULE, som er en slags variation af 

boule og petanque. Vi var vel omkring 25 veloplagte 

spillere, som lyttede til senioridrætskonsulent i DAI, 

Poul Sølvsteins instruktive indlæg. Vi blev delt i hold 

og prøvede spillet. Latter og højlydte kommentarer lød 

hurtigt ud over centret. Først fornøjede vi os indendørs, siden udendørs.  

CROSS BOULE åbner mulighed for selv at aftale regler. Bare man er 2, 

kan man få glæde af spillet.  

Formålet er yderligere at åbne for muligheden for at benytte 

GrønnegadeCentrets smukke udendørs omgivelser også i ferieperioder. 

En ivrig deltager stillede det afgørende spørgsmål: Hvilken ugedag kan 

vi så spille i GrønnegadeCentret? Derfor: Hvem har mod på at være 

tovholder? Vil GrønnegadeCentret investere i nogle sæt CROSS 

BOULE? Vi sluttede med en velsmagende frokost i cafeen.  

Styrk Livet og foreningen Styrk din Krop stod for arrangementet. 

Kirsten L. Dalgaard  

 

 
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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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 
Petanquebanen er nu blevet gjort ren. 

Kom og spil hver tirsdag mellem kl. 10.00 - 12.00. 

Grethe og Karl Erik Madsen. 

 
Tværfaglig Seniorklub, Hillerød 

 

Tirsdag 02. juni kl. 13.00 Spisning 

Tirsdag 09. juni kl. 14.00 Kaffe 

Tirsdag 16. juni kl. 14.00 Banko 

Tirsdag 23. juni kl. 14.00 kaffe 

    

Hvis du har spørgsmål: tlf. 24 67 02 92 

Kirsten Olesen 

 

Banko i GrønnegadeCentret 
Sommerferie indtil august. 

Husk medlemskort, gæster skal købe gæstekort. 

Arrangementsudvalget 
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GrønnegadeCentret/Centerbestyrelsen 
 

Poul Christiansen  Mobil: 21 63 40 06 

Formand   aliceogpoul@privat.dk 
 

Møde i Centerbestyrelsen torsdag den 4. juni. Spørgsmål, der ønskes 

behandlet, rettes til formanden. 

 

GrønnegadeCentrets 
 

Hjemmeside   www.gronnegadecentret.dk 

E-mail adresse   centerblad@hotmail.com 
 

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 august skal være redaktionen i 

hænde allersenest onsdag den 17. juni 2015, 

meget gerne på vores e-mail: 

centerblad@hotmail.com  
 

Ansvarshavende redaktør: Karl Olsen.  

E-mail: karl.furesoeteater@gmail.com 

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 Therkelsen, Sanne Hansen. 

Bladet udkommer i ca. 650 eksemplarer den 1. i hver måned. 
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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 
 


