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Center for aktive seniorer 
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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,- som opkræves pr. giro af Hillerød 

Kommune. Beløbet går ubeskåret til GrønnegadeCentrets drift. 

Medlemskort udstedes og kan afhentes i receptionen. Kortet er nødvendigt 

til forskellige arrangementer. 
 

Åbningstider: 

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 17.00     Husk! 
Fredag    kl. 9.00 – 16.00     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 

Så kom maj endelig tilbage til vores 

lille land. Maj, hvor alt er spirende nyt. 

Sommeren ligger for vore fødder, lange 

lyse aftener, hvor luften er fyldt med 

fuglesang og lystig summen omkring 

den smukke blomstereng. Ja, man 

bliver næsten helt poetisk. Jeg holder 

umådelig meget af maj. Tak til vores redaktør, Karl, for den morsomme 

aprilsnar, han fik indflettet i april måneds blad, hvor det fremgik, at 

Hillerød Kommune havde til hensigt at købe ejendommene overfor 

centret og indrette dem med lokaler og parkeringspladser. Han er en 

værre spasmager, ham Karl. Næste år må han dog finde på noget andet 

end parkering og pladsmangel, for aprilsnarren fik lavet lidt ravage rundt 

omkring. 

Vi har fået en henvendelse fra et nyt medlem – Willi - som 

gerne vil lave et korps af frivillige, der vil tilbyde at komme 

hjem til medlemmer af Grønnegade-Centret og hjælpe med 

f.eks. at sætte billeder op samt andet handymanarbejde. 

Sikke et flot tilbud. Grete Bjerager fra bestyrelsen og jeg vil 

udarbejde en slags kontrakt. Vi skal bl.a. undersøge noget 

omkring forsikringer m.v. Hvis nogen gerne vil være med i 

det nye handymankorps, så kan I kontakte mig. 

GrønnegadeCentret var på den traditionelle forårstur den 24. april. Turen 

gik til Roskilde Domkirke. Bendt Pedersen var vores guide. Som 

sædvanlig havde vi en bus fuld af glade medlemmer. Vores udflugter er 

meget populære, og denne blev udsolgt samme dag, som billetsalget 

startede. 

Centrets traditionelle heldagsudflugt bliver onsdag den 26. august. Der 

vil komme nærmere orientering i juni bladet vedrørende tid, sted, pris og 

start på billetsalg. Torsdag den 30. april havde vi besøg af vores 

venskabscenter i Åbenrå. Bestyrelse og medarbejdere derfra kom for at 

se vores dejlige center og udveksle erfaringer og tiltag. Det er meget 

inspirerende for os at få besøg. Med ønsket om en smuk og solfyldt maj 

til alle. 

Bente Most 
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Nyt fra cafeen 
Forår, sol og bøgen der springer ud, så kan det ikke 

blive bedre. 

Cafeen er sprunget ud med et nyt tiltag. I marts og april 

har der været anretning til kr. 20,- på tirsdage og kaffe 

og kage til kr. 15,- på fredage, og nu vil vi sælge 

frugtskåle alle ugens hverdage til kr. 5,- i hele maj 

måned. 

Skal du på skovtur, så kom og spørg om vi kan hjælpe 

med en madkurv. 

Anette 

Nyt – start af spiseklub i oktober 
Vi er et hold, som vil starte en spiseklub, 

hvor du kan komme kl. 12.00 og spise en 

portion varm mad med 30 andre og samtidig 

synge sange og blive underholdt med musik. 

Der vil være spiseklub hver den 1. fredag i 

oktober, november, januar, februar, marts 

og april, og vi vil slutte med en grillmiddag den 6. maj 2016. 

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 augustbladet. De 30 billetter til hver gang, vil blive solgt efter først-til- 

mølle princippet.  

Vi glæder os til nogle hyggelige fredage. 

Lone Nielsen, Gudrun Morsing, Ole Hansen og Anette Høyer  

Sejltur på Slotssøen 
Igen i år skal vi opleve en sensommeraften 

på Slotssøen med højt humør og visesang 

efterfulgt af en lækker middag på restaurant 

”Rib House”. 

Der bliver 2 arrangementer: 
 

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

Sæt X i kalenderen. 

Arrangementsudvalget 
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Centerbrunch Grundlovsdag 
 

Fredag den 5. juni kl. 10.30 

er vi igen på banen med en hyggelig og 

lækker brunch, suppleret med 

underholdning 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 

 

GrønnegadeCentretsVenner - en aktiv 

støtteforening 

- når du støtter GGC’s Venner, så støtter 

du et godt formål. 

 
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 

Rasmussen, som giver stafetten videre. Vi tænder et lille bål 

i vores grill, og båltalen bliver holdt af Bente Most.  

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
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Formanden vil lige indskyde…. 
 

at vi nu har lagt april bag os. Denne skønne måned, som med mange 

dejlige solskinstimer giver os mindelser om, hvordan en rigtig forårsdag 

kan være. Igen i år har der været dage med sol fra morgen til aften med 

temperaturer, der næsten mindede om herlige sommerdage. Naturligvis 

oplevede vi også dage og nætter med næsten vinterkulde og ja, det har 

sneet nogle steder i landet. Med andre ord en april præcis, som vi husker 

den med al slags vejr. Sådan er april, og sådan skal den være. 
 

April blev nu alligevel ikke helt almindelig, selv om alt i centret er, som 

det plejer. Aktivitet, kram og smil på alle fronter.  
 

Én begivenhed overskyggede alt andet i løbet af måneden: 

Majestæten – vores kære dronning Margrethe – 

fejrede sin 75-års fødselsdag. Og hvilken fødselsdag. 

Hele Danmark var med. Århus gav hende et par 

uforglemmelige dage med lige dele højtidelighed og 

fest. Hovedstaden fulgte efter med arrangementer af 

lignende karakter på selve dagen. TV-kanalerne 

kappedes om, hvem der kunne vise det bedste portræt 

af majestæten og hendes familie. Det hele kulminerede efter nogle 

fornøjelige timer med venner og familie i et sandt festfyrværkeri fra 

Fredensborg Slot sidst på aftenen. 
 

Jo, i sandhed nogle dage, som vores dronning tydeligt gav udtryk for, var 

helt ubeskriveligt dejlige. Hun udtrykte igen og igen stor taknemme-

lighed for den store opbakning, hun nyder i befolkningen. 

Det under vi gerne vores dronning. Vi elsker hende jo for alt det, hun 

står for, ikke? 
 

Dagen efter selve fødselsdagen følte dronningen trang til at takke 

Vorherre for alt det, der var blevet hende til del. Så hun ringede Gud op 

og sagde følgende: 

”Kære Vorherre. Jeg er så glad og taknemmelig for det, som strømmede 

mig i møde på min fødselsdag. Glade og feststemte mennesker omkring 

mig. Næsten hele min familie var med. 

Af hele mit hjerte takker jeg dig, fordi……….” 

Gud afbrød majestæten og sagde: ”Vi har da vist ikke gået i skole 

sammen, så vi er ikke dus, vel? 

Poul Christiansen 



 

 

 

 

 
 

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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Månedens kunstner i maj og juni 
 

På denne udstilling har jeg valgt at 

vise et retrospektivt udvalg af mine 

billeder strækkende sig fra 1980 og 

frem. 
 

Jeg er uddannet fra Kunsthåndværker-

skolen som reklametegner i 1959 og 

begyndte først at arbejde med male-

rier i halvfjerdserne, hvor jeg især 

brugte pastelfarver og var “live” på 

stedet f.eks. i St. Karlsminde, hvor jeg boede, på Kreta, Færøerne eller 

baggårde i København. 
 

Efter en lang pause blev jeg betaget af afrikanske 

motiver, farver og mønstre og lod fantasi og 

kreativitet styre. Siden kom en serie “underlige” 

portrætter til, og jeg afprøvede hele tiden forskellige 

teknikker. Betagelse af naturens kraft kom i spil i 

nogle voldsomme lavabilleder i røde farver, iblandet 

savsmuld og dybsort sokkelmaling. Motiverne er ikke 

helt planlagt, men ansigter og mønstrene fylder 

meget.  

En serie på fire kirker, to kendte og to ukendte, har 

glædet mig meget at arbejde med, og også små 

ikoner, hvor sandspartel bearbejdes, og guld- og 

sølvfolie og farver kombineres med “fund” af sym-

bolske objekter.  
 

Jeg arbejder meget frit uden at tage mig af, hvad der 

er in, og hvad “folk” helst vil have hængende over 

sofaen. Jeg har oplevet, at nogle af mine arbejder kan virke voldsomt på 

nogen, mens andre bare må eje et værk, koste hvad det vil.   

Jeg håber, denne udstilling både vil vække genkendelse, undren og nys-

gerrighed. Jeg har udstillet mange gange og også været med på flere 

censurerede udstillinger bl.a. i Hillerød, Holbæk og Hvidovre. 

Der er fernisering fredag den 8. maj kl. 13.00. Centret er vært ved en 

lille forfriskning. 

Jane Blichfeldt 
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Udstilling af glas   
 

i cafeen i hele maj måned. 

Jeg er meget glad for at kunne flytte min 

udstilling fra Majkats forårsudstilling til vores 

dejlige café - suppleret med enkelte andre ting. 

Jeg har sammen med min kone, Hanne, arbejdet 

med koldformet glas i snart 20 år, og har efter-

hånden udviklet mine ting fra klassiske fade og 

skåle til mere rustikke ”skulpturer”. 

Farverne er stort set de samme, grønt og blåt - 

Nordsjællands farver - og tingene tit monteret på 

fund fra skov og strand. 

Jeg håber, I synes, mine ting vil klæde cafeen i maj måned. 

Frank Stoltenberg 

Revyen den 14., 15. og 17. maj 
- godt gang i billetsalget 

 

Der er stor interesse for revyen, 

og der vil være omtale i både 

Frederiksborg Amts Avis og Hil-

lerød Posten. Senest har TV 

Nordsjælland vist interesse for at 

lave et indslag om revyen.  

Søndag den 17. maj er der 

udsolgt. 

I skrivende stund er der 8 billetter til premieren torsdag den 14. maj og 2 

billetter til fredag den 15. maj. 

Vi glæder os meget til at optræde for jer med revyen. 

Ulla Ludvig 

Papirleg/papirfoldning/origami 
 

I maj over 3 mandage den 4., 11. og 18. maj fra kl. 9.00 

- 11.30. Alt papir kan bruges, men resultatet bliver ikke 

lige godt. Vi kan vælge lette eller svære emner. 

Har du lyst til at være med, så medbring gerne: papir, 

lineal, blyant og saks. Papirskærer haves. 

Emner kan være en fugl, et dyr, kranse (7 ens) eller frit. 
Hanne Munkholm 
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Gnister fra Afrika 
Læserindlæg ved 

Ellen Dalgaard Jensen 

fortsættelse fra aprilbladet 

 

Slangen og jeg kiggede hinanden stift i øjnene et 

øjeblik, hvorefter jeg lyste på den fra hoved til hale 

med min lommelygte. Slangens øjne lignede små 

sorte nipsenålshoveder. Pludseligt krøb den ind 

under buskadset, og jeg gik roligt videre.     

Næste dag spurgte jeg min kok, hvad det mon var 

for en slange. Han blev meget forskrækket og forklarede, at det havde 

været en farlig spytslange (cobra), som rejser sig, sigter efter øjnene, 

spytter, blænder byttet og hugger gifttænderne i det, hvis den bliver 

provokeret. 
 

Det skete tit, at jeg blev kaldt ned på fødeklinikken om natten, ja det 

kunne ske op til 4-5 gange samme nat, så kom der 3-4 mænd og bankede 

på døren. Nu skulle ”søster” komme ned, da der var problemer.  

2 år i træk havde vi en løve gående 

omkring tæt ved husene, og meget tit 

kunne jeg høre hyænerne lige udenfor. For 

det meste gik jeg  hjem alene. 

 

En nat kom en far til fødeklinikken med 

tvillinger - en under hver arm. Hans kone 

havde født 20 km fra klinikken på en mørk skovvej. Manden havde 

klaret det hele selv og gjort babyerne pænt i stand, 

nu blev de afleveret, og han kørte tilbage efter 

moderen og bragte hende på cyklens bagagebærer 

til klinikken. Det hele gik godt, det gjorde det også 

den nat, en ung førstegangsfødende fik tvillinger. 

To sygehjælpere var til stede, men ingen læge. Vi 

havde petroleumslampen tændt, og så hjalp vi 

hinanden med at få børnene vendt, da de begge lå 

forkert. Det var meget hårdt arbejde, men det 

lykkedes. 
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Jeg glemmer aldrig ansigtsudtrykket på kvinden, der havde fået et vel- 

skabt barn efter 17 aborter og nu lå med det i armene.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi fik en del for tidligt fødte børn, da moderen havde fået malaria og 

derfor gik i fødsel. Vi havde ingen kuvøse, men 

lagde 2-3 varmedunke i de små senge, og 

mødrene var gode til at passe børnene. I 

begyndelsen fik de få dråber væske, hver 2. time, 

og mange overlevede. 

 

En kvinde løb væk fra klinikken og ud i 

marken kort før fødslen og kom tilbage med 

barnet i armen. 

En anden fødte på vejen i en vandpyt, og 

barnet blev kaldt ”samaki”, som betyder fisk. 

 

To gange om 

ugen havde vi 

klinik for vordende mødre, hvor der 

kunne komme op til 100 kvinder til 

undersøgelse og undervisning, og efter 

fødslen kunne mødrene komme ligeledes 

to gange om ugen til mor/barn klinik. Da 

havde vi ofte lige ved 100 børn til 

undersøgelse og eventuelt vaccination 

 

Fortsættelse i næste nr. 
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Det sker 
 

 

Maj 

Søndag  3. Cykelløb 

Mandag  4. Papirleg 

Fredag  8.  Cross Boule 

Fredag  8. Fernisering 

Søndag 10. Banko 

Mandag 11. Papirleg 
Torsdag 14.  Revy 

Fredag 15. Revy 

Søndag 17. Revy 

Mandag 18. Papirleg 

Torsdag 21. Jazzmusik 

Tirsdag 19. Sommerfolkedans 

Torsdag 21. Grøn patrulje 

Onsdag 27.  Mironika 

 
Juni 
Fredag  5. Centerbrunch 

Torsdag 18. Jazzmusik  

Mandag 15. Grøn Patrulje 

Tirsdag 23. Sankt Hans Aften 

 

 
Juli  Ferie 
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Sommerfolkedans 
 

tirsdag den 19. maj, den 16. juni og den 11. 

august kl. 14.00 – 16.00  
 

Ole Martinsen leder os gen-

nem de dejlige danse, og 

Keld Tachav spiller til. 

Folkedansen starter igen efter ferien den 1. septem-

ber.  

Evt. spørgsmål til tlf. 51 30 47 04. 

Bente Christensen 

 
 

Udmeldelse af GrønnegadeCentret 

 

Et medlemskab i GrønnegadeCentret løber for et kalenderår. 

Udmeldelse skal foretages senest januar i det kommende år. 

Hvis man ikke ønsker at være medlem af centret mere, skal man 

henvende sig i centrets reception.  

Her vil receptionisten sørge for det praktiske. 

Man kan kun udmeldes gældende fra næste kalenderår.  Det vil sige, at 

man ikke får sine penge retur, hvis man udmelder sig i indeværende 

kalenderår.                                                                                Bestyrelsen 
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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 
 

 

 
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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Old Stars Gospelkor  
 

Vores gospelkor har meget travlt i 

øjeblikket, vi har fået ny dirigent Nina Luna, 

og det går strygende Vi har lige haft en 

vellykket koncert i Uvelse Kirke. 

Den 20. april medvirkede koret i fejringen af 

Kastrup Lufthavns 90-års fødselsdag.  

Endelig før sæsonafslutning har vi den 11. 

maj vores store koncert i Præstevang Kirke.  

 

 

Sidst men ikke mindst skal vi optræde 

på Plænen i Tivoli den 17. maj.  
 

Hvis du skulle have lyst til at synge 

med os til efteråret, så gå ind og læs 

nærmere på vores hjemmeside: 

”oldstars.nu” Vi har plads til flere 

glade sangere. 

Kirsten Larsen 
 

Taget på GrønnegadeCentret 
 

blæste næsten af til søndagsjazzen, hvor ”Silver Big 

Band”s 18 mands store orkester underholdt 70 

veloplagte gæster til en forrygende koncert, hvor 

klangen af de gamle mestre som Glenn Miller, Duke 

Ellington m.fl. fik folk op af stolene til en svingom 

og vakte gode og glade minder om ungdommens 

dage. 

Det var en stor succes, og orkestret svarede da også 

beredvilligt ja, da de blev spurgt, 

om de ville komme igen til næste 

forår.  

Det bliver den 3. april 2016, og vil du deltage i en 

fantastisk musikoplevelse, så sæt allerede nu kryds i 

kalenderen. 

Arrangementsudvalget 
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Grøn patrulje 
 

Vi var 19 mennesker, der samlede gadeaffald ind omkring Hillerød 

Station på Danmarks Naturfredningsforenings Indsamlingsdag den 19. 

april. 

Vi var 9 fra Grøn patrulje og 10 andre, der hjalp os rigtig flot. 

Vi var rigtig flittige og fik samlet omkring 400 kg (35 ½ sække og en del 

jernaffald (bl.a. en bilnummerplade), 180 dåser og 80 flasker.  

Vi var i alle aldre, for familier med børn ned til 4 år og teenagere deltog 

også  i vores indsamling den dag. 

Vi samlede ind på begge sider af stationen, busterminalen, Carlsbergvej, 

omkring Teglgårdssøen og i Præstevang. 

Mødedatoer for maj og juni: Den 21. maj og 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 
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Besøgsven 
 

Efter at have undervist i 

førstehjælp i GrønnegadeCentret 

sidste fredag, fik jeg en snak med 

Hans Rosenkvist om de mange 

aktive, der kommer i centret – og 

vores mangel på besøgsvenner i Røde Kors.  

Hans foreslog, at jeg skrev en lille hilsen til Centerbladet om dette, i håb 

om, at der er et par læsere, der måske kunne have lyst til at overveje 

ideen om at blive besøgsven for en anden ældre eller handicappet 

medborger. 

Har du tid? Som læser af Centerbladet og bruger af Grønnegade-

Centret har du sikkert glade stunder i hverdagen. 

I Røde Kors har vi desværre kendskab til en del andre borgere i vor 

kommune, der ikke er helt så heldige. 

De savner en besøgsven, der har lyst til at være sammen med dem 1-2 

timer om ugen. Det kan i de fleste tilfælde være et samvær hjemme hos 

denne ældre, ensomme eller handicappede, hvor man evt. over en 

kop kaffe kan få en snak om de seneste historier fra Hillerød og omegn, 

det kan være om gamle dage, eller ting man måske kan finde ud af, har 

været med til at give oplevelser i et langt liv. Enkelte kan klare at gå en 

lille tur ud i haven eller rundt om bebyggelsen. 

Alt dette kan man finde ud af sammen med sin besøgsmodtager. 
 

Har du derfor tid og lyst til lidt gensidig oplevelse, samt skabe et friskt 

pust hos en der savner lidt kontakt, er du meget velkommen til at 

kontakte Røde Kors besøgsleder, som er: 

Karin Persson, mobil: 23 71 27 72, mail: karin@rodekors.dk 
 

Held og lykke med din aktivitet i GrønnegadeCentret og måske som 

besøgsven. 

Bent Kauffmann, Røde Kors Hillerød,  
    

 

mailto:karin@rodekors.dk


20 

 

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. 

Nødhjælpsstrikkerne 29. juni – 2. august. 

Jazz orkestret 1. juli – 31. juli. 

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 – 2. september  

Stavgang 30. april – 15. september. 
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Ros til GrønnegadeCentret  
Læserindlæg. 
 

Jeg har ofte haft fornøjelsen af at 

deltage i centrets jule- og påske-

frokoster. Straks man træder ind i 

festsalen, bliver man mødt af den 

vidunderlige borddækning, hvor den 

tilstundende højtids farver er dominerende for både duge og de sirligt 

foldede servietter. Jeg fornemmer, at der har været et godt samarbejde 

mellem hånd og hjerte. Den altid frisktillavede, velsmagende og rigelige 

mængde af mad serveres fra tagselvbord. Maden har dog en mindre fejl 

– den frister til overspisning. Under spisningen underholder Marianne 

Nørgaard med dæmpet klavermusik. Marianne virker aldrig anmassende. 

Hun forstår at finde de naturlige ophold mellem retterne, hvor hun så 

opfordrer os til at afsynge de omdelte sange. Når Marianne fatter 

harmonikaen, er prikken virkelig sat over i`et. 

Ved bordene bliver såvel borddækningen, maden som musikken omtalt i 

rosende vendinger. 

Efter et par hyggelige timer kan man veltilpas forlade centret med 

livremmen lagt et hul ud. 

Disse arrangementer kan GrønnegadeCentret bestemt være stolt af. 

Mogens Nielsen 
 

Jazzmusik om torsdagen 
 

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. 

Vi spiller: Torsdagene den 21. maj og den 18. juni. 

Mogens Smedegaard 
 

 

 

Gode venner kan lave alting sammen 

– men kun de bedste venner er i stand 

til at lave ingenting sammen 

             Peter Plys 
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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 

Sang- og musikcafé med Mironika 
   
 

 
 

 

 

Tværfaglig Seniorklub, Hillerød  
 

Tirsdag 05. maj kl. 13.00 Spisning 

Tirsdag 12. maj  Intet møde 

Onsdag 13. maj kl. 12.00 Revy 

Tirsdag 19. maj kl. 09.30 Løvspringstur 

Tirsdag 26. maj kl. 14.00 Banko 

Hvis du har spørgsmål: tlf. 24 67 02 92 

Kirsten Olesen 

Banko i GrønnegadeCentret 
 

Vi glæder os til at se jer til hyggeligt samvær søndag den 10. maj.  

Husk medlemskort, gæster skal købe gæstekort. 

Arrangementsudvalget 

Spilledage  

27. maj Herefter ferie 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.officialpsds.com/3D-Billard-High-res-PSD54325.html&ei=bw0QVc_OLsT5ywO-oYLwCg&bvm=bv.88528373,d.bGQ&psig=AFQjCNHQR3V2UzK186y1sOyayXwixmlbXQ&ust=1427201762608429
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GrønnegadeCentret/Centerbestyrelsen 
 

Poul Christiansen  Mobil: 21 63 40 06 

Formand   aliceogpoul@privat.dk 
 

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

behandlet, rettes til formanden. 

 

GrønnegadeCentrets 
 

Hjemmeside   www.gronnegadecentret.dk 

E-mail adresse   centersiden@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 juni skal være redaktionen i 

hænde allersenest torsdag den 21. maj 2015, 

meget gerne på vores e-mail: 

centerblad@hotmail.com  
 

Ansvarshavende redaktør: Karl Olsen.  

E-mail: karl.furesoeteater@gmail.com 

Sekretærer: Lene Christensen, Bente Mikkelsen, Bodil Østberg og Jytte 

Duus. 

Tryk: Karl Olsen, Bodil Østberg og Lene Christensen. 

Hjemmeside: Jytte Duus og Mogens Durup. 

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 

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 
 


