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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 

Cafeleder 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     72 32 68 20 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. 
 

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: Obs! Påskelukket: Se side 11  
Mandag – torsdag kl. 9.00 – 17.00       

Fredag    kl. 9.00 – 16.00                   

 

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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Parkeringsproblemerne er løst! 
Sikke en fødselsdagsgave at modtage! 

På centrets fødselsdag den 14. marts har vi modtaget en meddelelse om, 

at kommunens tekniske udvalg har fundet en løsning på centrets 

parkeringsproblemer. 

Da man vedkender, at parkeringsproblemerne er komplet håbløse, har 

man vedtaget at grave en parkeringskælder ud under centret  med plads 

til ca. 80 biler. 

Dette vil naturligvis løse de uoverskuelige problemer, som bestyrelsen 

og ledelsen har fået ved indragelsen af de mange pladser i Grønnegade 

18 og 20. 

Alt er naturligvis ikke uden problemer, idet det bliver nødvendigt at 

inddrage krolfbanen, da enten nedkørslen eller udkørslen skal foregår 

ved dette areal. 

For at mindske ulemperne ved anlæggelse af parkeringskælderen er det 

besluttet, at arbejdet skal hasteudføres henover sommerferien. 

Personligt vil jeg naturligvis hilse meddelelsen velkommen, da jeg  i 

vinterperioden ikke behøver at skulle fjerne is og sne, når jeg skal hjem . 

Armene er næsten ikke til at få ned! 
Bente Most 
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Centerrevyen 2014 
 

”Centerbanden kigger sig omkring” 
hedder vores revy i år. Og vi kigger rigtigt 

meget! 

Vi kigger indenfor i de små hjem, kigger 

til Christiansborg, kigger lokalt, kigger ud 

over landets grænser, kigger i fortiden, 

kigger i avisen, kigger i de højere luftlag 

osv.  
 

Spilletidspunkter og billetpriser: 
 

Torsdag den 29. maj, Kr. Himmelfartsdag,  kl. 18,  med revybuffet, 

program samt kaffe/kage i pausen. Pris: kr. 210,-                                              

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

 

Fredag 30.maj, kl.18.00, med revybuffet, program samt kaffe/kage i 

pausen. Pris: kr. 210,- 

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

Søndag 1.juni, kl. 12.30, med let anretning, lille karaffel rød- eller 

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

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

 

Drikkevarer kan købes i caféen. 
 

Billetsalget starter efter påske, onsdag den 23. april i receptionen. 
 

Vi glæder os til at se jer! 

Ulla Ludvig, revyformand & instruktør 
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2 stk. smørrebrød for 

kr. 30.00 kan bestilles 

på nedenstående mail 

eller telefon senest 

den 22. april. 

"STYRK LIVET" med dans! 
 

Tirsdag den 29. april kl. 10.00 – 12.00. 
 

Dansens Dag sætter spotlys på dansens universelle evne til at krydse alle 

politiske, kulturelle og etniske grænser og forene folk i fred og venskab 

gennem et fælles sprog: DANS! 

Dans stimulerer livsglæden og øger vores kropsfølelse - modvirker 

dårlig holdning, styrker vores muskulatur og kondition samt forbedrer 

vores balance - alt sammen noget der kan forebygge.  

Dansen har i alle tider og kulturer været ligeværdig med musik og 

historiefortælling - men har der ikke været en tendens til, at vi i en 

periode har været mere "bænkevarmere" snarere end "udøvende"?  

Lad os igen få dansen ind i dagligdagen i stedet for at lade det være 

noget fremmed og pinligt.  

Kom og få festlige introduktioner om Dansens Dag og prøv forskellige 

sjove danse, som også kan inspirere i seniortilværelsen.   

GrønnegadeCentrets Sundhedsudvalg 

i samarbejde med Hillerød kommune  

Dansens Dag 
 

Tirsdag den 29. april  

 

I hele verden afholdes der denne dag Dansens Dag. 

Er du til dans med eller uden partner, så kom og prøv de 

forskellige danse og mød vore instruktører i 

GrønnegadeCentret. Det er sjovt, og det er gratis. 

Ingen tilmelding, du kan også kigge på og nyde dansens 

mange glæder. 

Program for dagen: 

Kl. 14.00 - 15.30 folkedans 

Kl. 15.30 - 16.30 lancier 

Kl. 16.30 - 17.30 linedance 

Kl. 17.30 - 18.15 spisepause  

Kl. 18.15 - 19.15 moderne dans 

Kl. 19.15 - 21.00 fri dans 

Alle er velkommen, så kom og få nogle sjove 

timer sammen med os. 

Yderligere oplysninger: Danseklubben john.ibsoe@live.dk eller tlf. 

30267061 

John Ibsøe 

mailto:john.ibsoe@live.dk
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Folkedans 
 

Tirsdag den 29. april kl.13.00 – 

16.00 
 

afholder folkedanserne deres 

sidste dansedag i denne sæson.  
 

Det er også ”Dansens Dag”, så 

der er dans for alle gæster, som 

har lyst til at deltage. I anledning af Dansens Dag møder vi i dragter. 

Vi danser fra kl. 14.00 til 15.30, og derefter danses lancier fra kl.15.30 – 

kl. 16.30. 

Bente Christensen 

 

Sommerfolkedans  

 

Hen over sommeren danser folkedanserne 

følgende dage 
 

tirsdag den 20. maj  kl. 14.00 – 16.00 

tirsdag den 17. juni   kl. 14.00 – 16.00   

tirsdag den 12. august   kl. 13.00 – 16.00 

Har du spørgsmål: tlf. 51304704   

Bente Christensen   

  

 

De Danseglade Pensionister 

 

Fredag den 11. april kl. 14.00-17.00  
 

Pris kr. 110,-  

incl. 2 lækre stk. smørrebrød og kaffe. 
 

Pladsbestilling i receptionen eller til Henry  

mobil 29 63 04 30 senest 3 dage før. 
 

Tag en ven/veninde med til en dans i dejlige 

omgivelser. 

Bestyrelsen 
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GrønnegadeCentret bliver 20 år i 2015 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

"Filmen om GrønnegadeCentrets første 10 år" vises i centret. 
 

Fredag den 11. april kl. 10.00 – 12.00 
 

Forberedelserne til festlighederne i anledning af jubilæet indledes med 

forevisning af filmen  "GrønnegadeCentret .... vort andet hjem" suppleret 

med optagelser fra det festlige 10 års jubilæum den 17. marts 2005. 

Filmens producent er John Plenov. 

Efter filmen vil der være mulighed for at aftale nærmere initiativer i 

anledning af fødselsdagsåret 2015. 

Kom og se eller gense filmen og kom og deltag i de første overvejelser 

om festligholdelsen af det aktive seniorcenter, GrønnegadeCentret.  

Deltagelse er gratis. 

Cafeen er som altid åben. 

FDMF-gruppen  
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Ullerød Cykelløb 
 

Søndag den 4. maj kl. 9.45 
 

HJÆLP OS TIL SUCCES!!!! 
 

Så skal cyklerne frem, få motion, nyd 

naturen og vær med til at støtte 

GrønnegadeCentrets Venner.  
 

Ullerød Cykelløb - en gammel kending – cykles igen i 

år. Der er 3 ruter, en på 115 km, en på 50 km og en på 

20 km. Beløb, der kommer ind på 20 km ruten, går 

ubeskåret til GrønneCentrets Venner. 

Pris kr. 50,- 
 

 

Praktiske informationer: 
 

Tilmelding kan ske på følgende måder: 

1. På cykelklubbens hjemmeside www.cchillerod.dk. Bemærk at 

der ved online betaling tillægges et gebyr på kr. 13,- 

2. Ullerød Superbrugs, lørdag den 3. maj mellem kl. 11.00 og 13.00 

3. Ullerød Superbrugs fra kl. 8.00 imod et ekstra gebyr på kr. 25,- 

Startnumre udleveres i Ullerød Superbrugs lørdag den 3. maj fra kl. 

11.00 til kl. 14.00 eller søndag den 4. maj fra kl. 9.00.  

Startnumre skal bæres synlig pga. tidstagning. 

Ruterne er tydeligt afmærket, og rutekort kan fås ved tilmeldingen. 

Halvvejs på ruten samt i målområdet er der depot med drikkelse og 

frugt. Registrering og tidstagning slutter kl. 14.00.  
 

Løbsledelsen anbefaler brug af cykelhjelm, og færdselsreglerne skal 

overholdes. 
 

De mange præmier udloddes på deltagernes startnumre. 
 

Spørgsmål vedrørende løbet kan ske ved henvendelse til undertegnede 

på mobil 20 81 80 65 eller mail leiholm@mail.tele.dk, eller der kan 

søges nærmere oplysninger www.cchillerod.dk 

Frede Leiholm 

 

http://www.cchillerod.dk/
mailto:leiholm@mail.tele.dk
http://www.cchillerod.dk/
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Nyt fra Grøn Patrulje 
 

Søndag den 27. april  
 

Naturfredningsforeningen har 

denne dag affalds-indsamlingsdag 

i hele Danmark. Vi i Grøn Patrulje 

har selvfølgelig tilmeldt os, og vi 

vil samle affald op på begge sider 

af Hillerød Station, Banestien, 

Carlsbergvej og Præstevangsstien. 

Du forpligter dig ikke til  andet 

end opsamling den ene dag, hvor hele Danmark samler op. I maj vil vi 

samle op i Skansebakkerne, og der vil vi få hjælp af nogle af 

kommunens kontanthjælpsmodtagere, som er i nyttejob. Du kan også 

være med denne dag ved at tilmelde dig hos Grøn Patruljes formand 

Leni Blensø. på blensoe@mail.dk eller på tlf. 30 33 50 93. 

Leni Blensø 
 

Forårstur 
  

Så er foråret på vej, tror vi, og vi skal på 

den årlige korte udflugt.  
 

Tirsdag den 29. april  

kl. 12.00 til ca. kl. 16.00 
 

Vi starter med frokost kl.12.00 til 13.00, 

hvorefter vi har tænkt at køre en tur 

omkring området ved Tegners museum og den skønne park. Hvis der er 

nogen, der har lyst til at gå på museum, bliver det for egen regning. 

Eftermiddagskaffen har vi med. 

 

Pris kr. 115,- incl. frokost og 

kaffe. Billetsalg fra onsdag den 2. 

april.  
Jytte Kronhede og Bente Most 
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Månedens kunstner i april 
 

Torsdagsmaleklubben 
 

Det er et hyggeligt hold. Der bliver snakket meget, 

drukket kaffe og malet med akryl og akvarel. Vi maler på 

store plader, på pap, lærred og papir. Man kan få ideer og undervisning 

af Sussi eller af hinanden. 

Der er altid plads til en til.   

                  Sussi Dorete Fabricius 

 

 
 
 
 
 
 
 
Månedens kunstner 
 

Sjov udstilling i maj og juni 
 

Har du en skjult kunstner i maven, så ”spring ud” og vær med. 

Igen i år kan medlemmer komme med 2–4 værker, som kan indgå i en 

blandet udstilling. Ophængning sker torsdag den 1. maj kl. 13.00.  
 

Fernisering fredag den 2. maj kl. 13.00.  
Centret byder på et glas vin og underholdning denne dag.  

Er du interesseret, så henvend dig til:   Bente Most 

 

 

 

Påskelukket 
HUSK ! 
 

Centret er lukket fra mandag den 14. april – 21. april  

Begge dage inklusive. 
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Nyt fra Centerlederen 
 

Så nåede vi frem til april, lunefulde og skælmske 

april, hvor narren må drille – i hvert fald den 1. 

Denne måned må vi nyde i fulde drag, for det er 

lige nu, vi har det hele til gode. Vi kan begynde at hive 

sommertøj og sandaler frem i lyset. Hjemme hos mig skal vi i gang med 

at skifte køkken ud. Uha, det bliver vildt. Vi har ikke håndværkergen.  

Jeg glæder mig meget til at få det gjort. Her i centret er alt vel. Vi har 

dog endnu ikke fået løst vores parkeringsproblemer, men vi arbejder på 

sagen sammen med Hillerød Kommune. Mange af centrets aktiviteter er 

ved at afslutte vintersæsonen. Tak for en dejlig vinter fyldt med glæde 

og virkelyst.  

I uge 27 skal trægulvene ordnes. Lone og jeg indbyder jer til stor 

rengøring og oprydning tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10.00 – 13.00 i 

uge 29. Vi giver kaffe og frokost. Tilmeld jer i receptionen.  

Rigtig god påske.    Bente Most   

 
Frivillig hjælp i cafeen 
Jeg søger en ny frivillig i cafeen onsdag eftermiddag til ekspedition og 

diverse fra kl. 12.00 til kl. 15.00. Skulle du have lyst til at hjælpe til uden 

at være her fast, kan vi lige nu tilbyde, at du kan hjælpe til med 

servicering til revyen fredag den 30. maj fra om eftermiddagen til revyen 

slutter. 

Vi holder påskefrokost tirsdag den 8. april kl. 12.00 i cafeen, kom og få 

en hyggelig eftermiddag og spis dig mæt, syng og hør Marianne spille 

klaver. De frivillige vil sørge for, at I får en dejlig oplevelse med 

opdækning af borde, servicering og et bugnende buffetbord.  
 

Vi vil fremover sælge grove boller, smør selv, til kr. 10,-. Har du brug 

for pålæg eller ost hertil, er du velkommen til at spørge.  
 

Vi har valgt at opsige samarbejdet med Sigerslevøster forsamlingshus, 

hvor vi fik den varme mad fra. Vi tilbyder stadig lune retter og små 

anretninger i cafeen. Du er altid velkommen med ønsker, hvis du synes 

du mangler noget. Vi vil gøre meget for at tilgodese dine ønsker, med de 

ressourcer vi har.                         Anette 
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Digitalgruppen orienterer 
Tirsdag den 13. maj kl. 9.oo-12.oo 

Rejsekort: 

Vi har lavet en aftale med MOVIA, hvor de vil fortælle om rejsekort. 

Såfremt deltagerne ønsker hjælp til at bestille et rejsekort ved mødet, 

skal man medbringe: 

2 typer ID,  

et med foto (kørekort/pas) og et med adresse (sygesikringskort) 

Nem-Id koder og nøglekort 

Visa/dankort 

e:mailadresse 

Digitalgruppen 

 
 

 

 
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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Foredrag, Jazz, Sang og musikcafé m.m. 

Foråret 2014 
 

Foredrag foregår torsdag kl. 10.00 – 12.00. 

Jazz foregår torsdag kl. 11.00 – 12.00, gratis 

Sang og musik, hver 2. onsdag i lige uger kl. 14.30 – 16.00. 

 

 
 

 

Foredrag den 24. april   
 

Bag ”skægget og de blå briller”! 
 

 

 

Pensioneret, tidligere operative chef i Politiets 

Efterretningstjeneste, Hans Jørgen Bonnich-

sen, vil i sit foredrag bringe dig ind bag PET's 

hermetisk lukkede mure og fortælle om 

Politiets Efterretningstjenestes vigtige arbejde.  

Et anekdotisk foredrag med eksempler fra Bonnichsens eget virke i det 

spændende, risikofyldte og afgørende arbejde, som PET udfører mod 

terrorister, spioner og ekstremister.   

Kampe der er afgørende for vor sikkerhed. 

Pris: Kaffe/ the med brød kr. 35,-. 

Arrangør FDMF-gruppen 

Arrangement Dato Hvem/ Hvad 

Musikcafe 02. april MIRONIKA 

Jazz 10. april Grønnegade Jazzband 

Foredrag 24. april Hans Jørgen Bonnichsen 

Musikcafe 30. april MIRONIKA 
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Påskefrokost 
 

Tirsdag den 8. april kl. 12.00  
 

Vi gentager succesen fra sidste år. 

Kom og få en hyggelig eftermiddag og 

spis dig mæt, syng og hør Marianne spille 

klaver. 

Salg af øl/vand/vin og snaps til cafepriser. 

Pris kr. 100,-. 

Billetsalg er startet onsdag den 19. marts i receptionen. 

Anette 

 

Center – Brunch 
 

Grundlovsdag, torsdag den 5. juni kl. 10.30 
 

Efter succesen i november er vi igen på banen med en hyggelig omgang 

brunch til akkompagnement af humørsprederne Ove Olsen og Johan 

Petersen, der underholder med muntre musikalske indslag. 

 

Brunchen består af røræg med bacon og 

cocktailpølser, spegepølse, rullepølse, 

to slags 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,-. 
 

 

 

Billetsalg fra onsdag den 7. maj til 28. maj. 
 

Husk nu, når du støtter GGC’s Venner, så støtter du et godt formål. 

GrønnegadeCentrets Venner 

 



 



Udsnit af faste aktiviteter 
 

Håndarbejde - Nørklerne 

Nødhjælpsstrikkerne 

Patchwork 

Découpage 

Tegning og maling 

Smykkefremstilling 

Bogklubben 

Bordtennis 

Billard 

Petanque 

Motionshold 

Stolegymnastik 

Zumba 

Forskellige dansehold 

Grøn Patrulje 

Cykelgruppen 

Snedker- og cykelværksted 

Højskolesang 

Sang og musikcafe 

Senior Gospelkor 

Spillemandslaug og Jazzkapel 

Slægtsforskning 

Mandetræf 

Kortspil 

Festlige arrangementer 

Foredrag 

Banko 

Underholdning 

Videoklub 

 

 
Tid og sted oplyses i receptionen samt på hjemmesiden 

www.gronnegadecentret.dk 
 



 

 

 

 

 
 

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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Nyt fra bestyrelsen 
 

Efter en meget vellykket afvikling 

af generalforsamlingen den 28. 

februar  2014, kyndigt og professio-

nelt ledet af John Ibsø, som igen i år 

blev valgt som dirigent. 

Brugerforeningen i Grønnegade-

Centret har nu fået en ny bestyrelse, 

som tilfældigvis ser ud som den 

gamle. 

Ved generalforsamlingen deltog mere end 100 medlemmer, hvilket 

bestyrelsen synes er flot. Det vidner om stor interesse for centret og en 

opbakning til alt det, der udføres dagligt, ikke mindst af de mange 

frivillige, uden hvis store indsats der ikke var noget Grønnegadecenter.  

Man kunne godt tro, at det var en kedelig generalforsamling med 

genvalg på alle poster, men det er faktisk et billede af en engageret og 

aktiv bestyrelse, hvoraf 4 medlemmer, nemlig Bendt Pedersen, Else 

Hansen, Kirsten Larsen og Poul Christiansen, som alle 4 ligesom den 

øvrige bestyrelse brænder for centret, var villige til genvalg. 

En lille ændring blev det dog til under den efterfølgende konstituering, 

idet et længe planlagt formandsskifte resulterede i, at Hans Rosenkvist 

fremover er foreningens næstformand og Poul Christiansen overtager 

Hans’ stol som formand. Til alles glæde – tør jeg godt sige – har Else 

Hansen desuden indvilget i at fortsætte som bestyrelsens kasserer. Et job 

hun har passet til ug i mange år. 

Bestyrelsen glæder sig til at fortsætte det spændende arbejde i et godt og 

inspirerende samarbejde med Bente, vores centerleder. Sammen med 

hende har vi i den forløbne periode klaret mange opgaver til gavn for 

centret og mange sager venter på en kærlig hånd. Dem 

skal vi nok tage os af. 

 

 

Poul Christiansen, formand 
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Bente fylder år 
 

Tirsdag den 22. april kl. 10.00 
 

Vores centerleder skal fejres med en reception her i 

GrønnegadeCentret, hvor cafeen helt sikkert vil lave 

lagkager. 
 

Vil du være med til at fejre Bente, så tilmeld dig i 

receptionen. Gerne snarest da det er første dag efter 

påskeferien, vi skal fejre Bente. 
 

 

 
Kære Bente. 
  

Et stort og rungende HURRA skal lyde til ære for dig, 

Bente i anledning af den runde dag. Vi nævner ikke 

noget tal. Du er evigung, ligesom vort dejlige center, 

som stadig er ungt og i fuldt vigør, takket være dig og 

din utøjlelige trang til og indsats for at vi alle har det 

godt - og det har vi søreme. 

Tusind tak for det Bente og hjertelig tillykke.   

Vi kommer og krammer dig.                         Bestyrelsen 

 
Forårsmodeopvisning 
 
 

Lørdag den 5. april kl. 14.00 
 
 

Det er som sædvanlig ”Butik AnnMari”, Skævinge, der er leverandør af 

det moderigtige tøj, som der vil være mulighed for at bese og evt. købe 

efter opvisningen. 

Forårets og sommerens nye modeller fremvises af centrets egne brugere. 

Dametøjet spænder fra str. 38 – 46 samt børnetøjet str. 5-14 år. 
 

Marianne Nørgaard underholder på flyglet. 
 

I pausen serveres en lækker sandwich og en lille flaske vin. 

Pris kr. 60,-. Billetsalget startede onsdag den 12. marts.  

Arrangementsudvalget 



21 

 

 

Plan for de næste 3 måneder 
 

 

 

April 

05. Modeopvisning 

08. Påskefrokost 

11. Film 

11.  De danseglade pensionister  

13. Banko 

22. Bentes fødselsdag 

27. Banko 

27. Grøn Patrulje 

29. Styrk livet 

29. Forårstur 

29. Dansens dag 

 

Maj 

02. Fernisering 

04. Ullerød Cykelløb 

11. Banko 

13. Rejsekort 

20. Sommerdans 

29. Revy 

30. Revy 

 

Juni 

01.  Revy 

05. Center Brunch 

17.  Sommerdans 
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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. 29 63 04 30  
Henry Christiansen  

Petanque 
Nu er foråret på vej 

Ret spørgsmål vedrørende spillet på: tlf. 48 25 03 72 

Ib Andersen  

Tværfaglig Seniorklub, Hillerød 
 

Tirsdag 01. april Kl. 13.00 Spisning 

Tirsdag  08. april Kl. 14.00 Kaffe  

Tirsdag  15. april Lukket  

Tirsdag 

Tirsdag 
 

22. april 

29. april 

Kl. 14.00 

Kl. 14.00 

Kaffe 

Banko 
 

   

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

Banko i GrønnegadeCentret 
 

Vi glæder os til at se jer til hyggeligt samvær 
søndagene den 13. og 27. april kl. 14.00 - 16.00. 
Husk medlemskort!   Gæster skal købe gæstekort! 

Arrangementsudvalget 
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GrønnegadeCentret/Centerbestyrelsen 
 

Poul Christiansen  Mobil: 21 62 40 06 

Formand   aliceogpoul@privat.dk 

    
 

Møde i Centerbestyrelsen torsdag den 3. april 2014. Spørgsmål, der 

ønskes behandlet, rettes til formanden. 
 

GrønnegadeCentrets Venner 
 

Frede Leiholm  Mobil:  20 81 80 65 

Formand   leiholm@mail.tele.dk 

                                  www.grønnegadecentretsvenner.dk 

 
GrønnegadeCentrets hjemmeside og 

mailadresse 
www.gronnegadecentret.dk 

 centersiden@hotmail.com 
 

Centerredaktionen 
 

Ansvarshavende redaktør:  

Karl Olsen. E-mail: 

karl.furesoeteater@gmail.com 

Sekretærer: Lene Christensen, 

Bente Mikkelsen, Bodil Østberg,  

Jytte Duus og Martha Wickens. 

Tryk: Karl Olsen, Bodil Østberg og Lene Christensen. 

Bladet udkommer i ca. 600 eksemplarer den 1. i hver måned. 

Stof til bladet for maj 2014 skal være redaktionen i hænde allersenest 
onsdag den 23. april 2014, meget gerne på vores 

e-mail: centerblad@hotmail.com  
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