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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 – 17.00 fredag kl. 9.00 – 16.00      
 

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. 

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 om 

centret. 
 

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 det ganske vist: Solen har fået magt, fuglene 

bygger bo, det grønne løv ulmer under overfladen. 

Foråret har atter indtaget vores lille land.  

Her i GrønnegadeCentret har vi stadig fuldt blus på. 

Her summer af travlhed og god energi.  

Medlemsopkrævningerne er sendt ud til jer, og I har måske allerede 

modtaget den. Husk at tjekke jeres E-Boks.  

Booking af lokaler for sæsonen 16 – 17 er i fuld gang. Tovholderne skal 

huske at gå ind på hjemmesiden og tjekke, at reservationerne er ok.  

Vores nye infotavler er næsten på plads. Det er super smart. Jeg håber, I 

får meget glæde af det. Spørg i receptionen, hvis I har spørgsmål. 

Tak til jer alle for jeres gode humør og positive energi.  

Bente Most 

 

Otium 
Jeg har besluttet, at jeg går på efterløn til efteråret. Min mand Jan bliver 

folkepensionist, hvor han trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.  

Jeg har haft 8 dejlige og lærerige år i GrønnegadeCentret, hvor jeg har 

lært en masse dejlige mennesker at kende.  

For mig er GrønnegadeCentret noget helt unikt. Den 

energi, glæde og engagement fra jeres side udgør en 

uerstattelig kultur, hvor alle føler sig velkomne og som 

en del af fællesskabet.  

Jeg ved, at centerbestyrelsen vil værne om centrets 

værdi ud i fremtiden, og jeg føler mig tryg ved at 

forlade et center, som i høj grad er velfungerende og sundt. 

Jan og jeg har planer om at rejse meget. Vi er meget betaget af Asien og 

ser nu en mulighed for at kunne rejse over længere perioder. Derudover 

har jeg en drøm om at lære noget, bl.a. skal jeg lære at arbejde med træ 

og vil også gerne læse religion på folkeuniversitetet. Derudover vil jeg 

engagere mig i frivilligt arbejde.  

Min sidste arbejdsdag i GrønnegadeCentret bliver fredag den 16. 

september. 

Bente Most 
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Nyt fra cafeen  
 

Det var en hyggelig påskefrokost i vores café. Tak til 

alle frivillige, som stillede op og gjorde dagen 

fantastisk og tak til Marianne for underholdningen. 

Vores madklub er sidste gang 1. april, det har været 

hyggelige fredage med megen snakken og spisen. Tak til alle frivillige, 

som har stillet op og gjort det muligt. 

Har du lyst til at hjælpe til som frivillig til revyen torsdag den 5. maj og 

fredag den 6. maj, har vi lister ophængt i cafeen og en seddel i 

receptionen. Her kan du henvende dig, hvis det er noget for dig. 

På gensyn i cafeen. 

Vi har fået nye priser.   Anette Høyer 

Produkt Ny pris pr. 1. marts 

Alm. øl 12,00 kr. 

Stærk øl 15,00 kr. 

Vand 12,00 kr. 

1 glas hvid/rødvin 18,00 kr. 

1 lille flaske hvid/rødvin 35,00 kr. 

1 stor flaske hvid/rødvin 90,00 kr. 

1 lille snaps 40,00 kr. 

Tærter,lagkage,æblekager, kager med flødeskum 20,00 kr. 

Anretning kold og lun 30,00 kr. 
 

Forårstur 
 

Onsdag den 20. april kl. 8.45 
 

Turen går ud i det blå. Vi pakker bussen og 

kører fra GrønnegadeCentret allersenest kl. 

9. 00.  

Vi medbringer kaffe/te med dejlige kager fra centrets køkken samt 

kildevand.  

Endemålet for turen er det levende miljø på Hundested Havn.  

Vi er hjemme igen ved centret ca. kl. 13.00, hvor der venter dejlig mad 

med 1 genstand. 

Har du/I tid og lyst til at være med - billetsalget er startet. Pris kr. 160,-. 

 Lilli Hauberg og Britta Brylov 
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CenterRevyen  
Torsdag den 5., fredag den 6. og søndag den 8. maj  

 

Revyholdet er i fuld gang med 

revyforberedelserne. Ideer til vores 

tekster kommer både udefra og 

indefra. Vi mærker tiden, vi undres 

over tiden, vi følger tiden, vi 

vurderer tiden, og ofte er vi 

chokerede over tiden. Derfor 

kalder vi årets revy for 

”Centerbanden følger tiden”. 

Revyen er igen i år en typisk lagkagerevy med en god blanding af 

pudsigheder fra dagligdagen, politiske emner, og hvad der ellers rører 

sig i samfundet – lokalt eller ude i den store verden. Der bliver som 

sædvanlig en god blanding af sange og sketchs.  

Musikken varetages igen i år af pianist Jens-Jørgen Larsen.  
 

Spilletidspunkter og billetpriser:   
 

Torsdag den 5. maj, Kr. Himmelfartsdag, (premiere), kl. 18.00, 
revybuffet, program samt kaffe/kage i pausen kr. 225,-. 

(Spisning starter kl. 18.30, og revyen forventes at starte ca. kl. 20.00). 

Fredag den 6. maj kl. 18.00, revybuffet, program samt kaffe/kage i 

pausen kr. 225,-. 

(Spisning starter kl. 18.30, og revyen forventes at starte ca. kl. 20.00). 

Søndag den 8. maj kl. 12.30, let anretning, lille karaffel rød- eller 

hvidvin, program samt kaffe/kage i pausen kr. 150,-. 

(Spisning starter kl. 13.00, og revyen forventes at starte ca. kl. 13.30). 
 

Drikkevarer kan alle 3 dage købes i cafeen. 
 

Billetsalget starter mandag den 4. april, og som noget nyt kan man nu 

også købe billet via vores hjemmeside www.centerrevyen.dk. Så kan 

man sidde derhjemme og vælge dato, hvor man vil sidde, foretage 

betaling og selv udprinte billetter.  Det er dog stadig muligt at møde op i 

centrets reception og købe billet der – nu også med mulighed for at 

betale med kort. 

Vi gør opmærksom på, at al elektronisk betaling pålægges et gebyr på 

kr. 3,50 pr. billet. 

Vi glæder os til at se jer!                                                          Ulla Ludvig 

http://www.centerrevyen.dk/
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Ullerød 

 
 

Frederiksværksgade 119  Hillerød 
Tlf. 48 20 19 10 

 

Åbningstider: 
Mandag – fredag kl. 7.00 – 19.00 

Lørdag  kl. 07.00 – 18.00 
Søndag kl. 08.00 – 18.00 
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Filmklub  
Filmforevisning ændret til den 2. april kl. 

14.00. 

 

"Mennesker bliver spist" 

 

Herluf og Ingelises mangeårige ægteskab står i 

stampe, og mens de forbereder datteren Gittes 

tredje bryllup, indleder Ingelise en affære med 

en kollega. Samtidig opdager Herluf, at han er 

ved at blive senil, da han begår en utilgivelig 

fejl på bilværkstedet, hvor han arbejder. En 

skønne dag kommer Herluf slet ikke hjem, og 

så bliver Ingelise og familien urolige. 

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 

 

 
 

http://www.scope.dk/
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Formanden er forårsglad 
- fordi vi afholdt vores generalforsamling i Bruger 

foreningen den 26. februar i god ro og orden, vel at 

mærke en generalforsamling med én iflg. Vedtæg-

ten korrekt afvikling og et meget værdigt forløb, 

takket være især 119 deltagende medlemmers 

tagen medansvar for centrets fremtid.  

Vi oplevede et smukt eksempel på demokratisk 

valg af medlemmer til bestyrelsen og ikke blot den sædvanlige ”klappen 

i hænderne”, når kandidater blev præsenteret.  

Jeg har i den forbindelse behov for at udtrykke en stor tak til alle 

medlemmer for den værdige og positive modtagelse af og forståelse for 

nødvendigheden af efterlevelse af et krav om både kontingentstigning og 

prisforhøjelser i caféen. Det kan vi ikke ændre på. Til gengæld må vi 

formode, at det bemærkes de rette steder, at vi igen konstruktivt har løst 

vores og andres problemer. Vi har gjort vort til, at centrets økonomi 

forbliver sund. 

Sidenhen har vi haft fri nogle dage – vi har nemlig fejret påsken. For 

nogle en vigtig begivenhed og for andre en venlig påmindelse om, at 

foråret er på vej. Bogstaveligt talt, for vejret har vist sig fra sin venlige 

side med lune temperaturer og megen sol. Det må meget gerne fortsætte 

5 – 6 måneder frem.  

Lad os sammen gå foråret i møde og glædes over, at dagene længes, at 

bladknopper bliver til smukt grønt løv, når skoven tager sit fine tøj på.  

En herlig tid venter os.   Poul Christiansen 
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Månedens kunstner  
 

Det er med glæde, at jeg i april og maj måned 

udstiller akvareller GrønnegadeCentret. 
 

Et gammelt ord siger, at øvelse gør mester, 

men sådan vil jeg ikke betegne mig som 

akvarelmaler. Jeg er stadig søgende og lærende 

– en proces, der nu har stået på i 10 år med 

mange forskellige lærere og på mange 

forskellige lokaliteter. Jeg går på opdagelse, og 

sådan håber jeg også, at udstillingens gæster vil gøre.  

Det er min tredje separate udstilling i år, idet jeg p.t. også udstiller på 

Uvelse Sognegård og tidligere har udstillet på Kommunikationscentret. 
 

En række lærere og kurser fra Samsø, over Fur til Færøerne samt 

personlig vedholdenhed har bragt mig frem til det stadie, gæsterne i 

GrønnegadeCentret kan opleve i den kommende tid. Kom og se. 

Personlige data: Dorte Munck Jakobsen, født 1941. Har malet akvarel 

siden 2006. Har tidligere udstillet i Kommunikationscentret i Hillerød og 

i GrønnegadeCentret.                                                  
Dorte Munck Jacobsen 

 

 
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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STYRK LIVET  
Krolf - Petanque - Cross Boule 
 

Fredag den 15. april kl. 11.00 – 14.00 
 

Sundhedsudvalget "Styrk Livet" i GrønnegadeCentret 

inviterer igen til nogle fornøjelige timer med spil, som 

man kan hygge sig med udendørs - ja, det ene spil egner 

sig også til indendørs udfoldelse. 

Så alle der har lyst til at spille i en munter stemning og 

mod på at lære eller genopfriske disse spil: Kom og vær med! 

Du kan blive fortrolig med spillene, så du kan inspirere andre til at 

deltage. 

Det er spil og leg - men det giver også motion på den sjove måde, og 

som overlæge Bente Klarlund siger: " Du er aldrig for gammel til at lege 

- men du bliver gammel, hvis du holder op med at lege!"  

Undervejs får vi lidt at drikke, og det kan være, at deltagerne bagefter 

har lyst til at hygge sig med frokost i cafeen. 
 

Bevægelse hele livet - vil du med?  
 

Tirsdag den 19. april kl. 10.00 - 12.00 
 

Om at bruge og vedligeholde kroppen på forskellig måde 

for at bevare evnen til at fungere bedst muligt.  

Det gælder om at træne både kondition, styrke, bevægelighed ja, og 

balance mere end en gang om ugen.  

Risikoen for livsstilssygdomme kan du mindske ved at motionere med 

moderat intensitet i 30 minutter hver dag.  

Med alderen mærker mange, at nogle af dagligdagens opgaver bliver lidt 

vanskeligere at overkomme. 

Kom og hent inspiration til at sammensætte et træningsprogram, som du 

kan tilpasse dig og din hverdag. 

Mange, som træner, oplyser, at de har fået det fysisk bedre, føler sig i 

bedre form, har fået mere energi og er i bedre humør.  Og de vil bestemt 

fortsætte med at vedligeholde kroppen."Hvis du ikke har tid til at 

motionere nu, skal du huske at afsætte tid til sygdom senere", siger 

professor og overlæge ved Rigshospitalet, Bente Klarlund Pedersen. 

Heldigvis kan du selv gøre en indsats for både at fungere bedre og få det 

bedre.           GGC’s sundhedsudvalg, Ældresagen og Hillerød Kommune 
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Det sker  
 
 

April 
 

Fredag 01. Fernisering 

Lørdag        02. Film 

Søndag 03. Silver Big Band 

Fredag 08. De danseglade pensionister/afslutning  

Torsdag 14. Foredrag 

Fredag 15. Styrk Livet 

Tirsdag 19. Styrk Livet 

Onsdag 20. Din lokale bisidder 

Onsdag 20. Forårstur 

Tirsdag 26 Folkedans  

Tirsdag 26. Nye motionister intro  

 

Maj 
 

Torsdag 05. Revy 

Fredag 06. Revy 

Lørdag 08. Revy 

Tirsdag 17. Sommerfolkedans 

Tirsdag 31. Nye motionister intro 

 

Juni 
 

Tirsdag 14. Sommerfolkedans 

Torsdag 23. Sankt Hans aften 
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Sang og musik ”skatte”  
 

Højskolesang 
 

Onsdag i ulige uger kl. 14.00 – 16.00 

(den 13. og 30. april) 
 

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 6. og 20- april) 

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 

 Cole Porter               Annette og Ole Nisbeth,  

Keld og Ruth Michaelsen 
 

Torsdagsjazz med Grønnegade Jazzband 
 

kl. 11.00 - 12.00  

Vi spiller den 28. april.  

Velkommen til en hyggelig og glad jazztime. 

Mogens Smedegaard 

Lokalebestilling – Husk! 
 

Hvis I ønsker at få lokale til rådighed for sæsonen den 1. august 2016 – 

den 31. juli 2017, kan I bestille dette i receptionen.  

Ledige lokaler kan ses på hjemmesidens bookingsystem. 

Administrationen 
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De Danseglade Pensionister 
 

Fredag den 8. april 
 

De Danseglade Pensionister inviterer til sæson-

afslutning. 
 

Dagens program: 

kl. 12.00 velkomst med et lille glas 

kl. 12.20 en lækker anretning 

kl. 14.15 Birkums spiller til dans (Torben og Tom) 

kl. 15.30 kaffe og småkager 

kl. 17.15 tak for i dag 
 

Stort lotteri! 
 

Pris kr. 170,-. Billetter kan købes i receptionen eller hos Henry senest 3 

dage før. 

Henry Christiansen 
 

Mandetræf 
 

Vi søger 1 til 2 mænd til samvær hver onsdag fra kl. 12.00 - 14.00. 

I centret er der mange aktiviteter, og vores månedsblad, som udleveres 

gratis, informerer om dem alle sammen. 

Medlemskab af GrønnegadeCentret koster kr. 350,- om året. 

Om onsdagen sidder vi og taler frit om alt, hygger os og får en bid brød. 
 

Jeg/vi sidder i cafeen, og jeg giver en kop kaffe/øl tirsdag efter påske. 

Henvend dig i receptionen, spørg efter Søren 

eller ring på tlf. 72 32 68 20. 

Søren Ederstrøm 
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Til alle tovholdere for 

aktivitetsgrupperne 
 

Centret og centerredaktionen ønsker oplysninger om 

datoer for ferieafholdelse for de forskellige 

aktiviteter. 

Send venligst en e-mail til os. 

Centerredaktionen 
 

Husorkestret 
 

Husorkestret spiller hver onsdag i april. 

kl. 11.00 – 12.00. 

Der er sæsonafslutning onsdag den 27. april, og vi 

holder sommerpause til den 14. september, 

hvorefter vi spiller om onsdagen frem til 

december. 

Vi har et repertoire bestående af gamle danske folkedansemelodier og nyere 

dansk og nordisk populærmusik. I programmet indgår tillige et par fællessange. 

Alle er velkomne.  

Niels Erik Espersen 

Folkedanserne  
 

Tirsdag den 26. april mødes vi kl. 13.00 - 16.00, 
og  holder afslutning på vinterperioden. 

Vi glæder os til de 3 sommerdansedage den 17. maj, den 14. 

juni og den 9. august. Der vil komme yderlig information 

senere. Tlf. 51 30 47 04 

Bente Christensen                        
 

Stavgang for langtsomt gående 
 

Hver mandag kl. 10.00. 

GrønnegadeCentret har nu fået et hold i gang for langsomt gående. Der 

er foreløbig 2 på holdet, som er godt i gang. Der er masser af plads til 

flere.               Bente Most 
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Nye motionister 
Åbent hus/intro 

Nye motionister, der ønsker at benytte 

motionslokalet er det følgende dage 

 

Tirsdag den 26. april 

Tirsdag den 31. maj  

Begge dage fra kl. 13.30 - 14.30 
 

Motionisternes idegruppe vil disse 2 tirsdage 

vejlede interesserede i brug af motionslokalets 

muligheder. Der foregår udelukkende selvtræning, 

man har dog mulighed for at invitere sin 

fysioterapeut. Nye motionister kan som udgangspunkt først komme på et 

motionshold, når man har deltaget i en introdag. 

Bente Most 

 

Foredrag   
Torsdag den 14. april kl. 10.00 – 12.00 
 

”Embedslægeliv og ulykkesforskning” 
 

Jens Steensberg (født 1936) var i 14 år 

embedslæge i Frederiksborg Amt. Ud over hans 

hovedarbejdsfelter - miljømedicin, hygiejne og 

smitsomme sygdomme - havde han som alle 

embedslæger retsmedicinske opgaver. Sammen 

med politiet holdt han ligsyn over dødfundne 

personer, ved selvmords- og ulykkesdødsfald og 

i drabssager. Konfronteret med ulykkerne blev han engageret i 

forebyggelse af især trafikulykker, og han har gennemført flere 

videnskabelige undersøgelser af forskellige ulykkestyper. Som 

pensionist har han senest fået udgivet en bog med titlen "Ulykkelig 

hændelse", hvori han viser, hvordan folk i ældre tider op til 1800-årene 

kom til skade eller døde som følge af ulykker, og hvordan man søgte at 

undgå dem. 
 

Pris kr. 35,- for foredrag samt kaffe/te m. brød. 

Oplysningsudvalget 
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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 
 

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 05. april kl. 13.00 Spisning 

Tirsdag 12. april kl. 14.00 Senior Shop 

Tirsdag 19. april kl. 13.00 Underholdning 

Tirsdag 26. april kl. 14.00 Banko 
Hvis du har spørgsmål: tlf. 24 67 02 92   Kirsten Olesen 
 

Banko i GrønnegadeCentret  
 

Hver torsdag kl. 14.00 – ca. 16.00 

og søndagene den 10. og den 24. april 

kl. 14.00 – ca. 16.00. 
Husk medlemskort.  

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

Poul Christiansen  Mobil: 21 63 40 06 

Formand   aliceogpoul@privat.dk 
 

Møde i Centerbestyrelsen torsdag den 7. april.  

Spørgsmål, der ønskes behandlet, rettes til formanden. 

 

GrønnegadeCentrets 
 

Hjemmeside   www.gronnegadecentret.dk 

E-mail adresse   centersiden@outlook.dk 
 

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 

Hjemmeside                   www.grønnegadecentretsvenner.dk 
  

Centerredaktionen  
 

Stof til bladet for maj skal være redaktionen i hænde allersenest 

onsdag den 20. april, meget gerne på vores 
e-mail: centerblad@hotmail.com  
 

Ansvarshavende redaktør: Karl Olsen.  

Centerredaktionen:  

Lene Christensen, Bente Mikkelsen, Bodil Østberg, 

Jytte Duus. 
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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 
 

Forsidebillede: Mette Vester 

 

 


