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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 

    Den adm. grp. i receptionen  admgronnegade@outlook.dk 
 

GrønnegadeCentret er mødested for alle borgere i Hillerød Kommune over 

60 år og førtidspensionister, og du kan komme og gå, som du har lyst. For 

at deltage i centrets aktiviteter kræves der medlemsskab. 
 

Medlemskontingent pr. år 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 – 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. 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. 

Velkommen til november måned. Velkommen mørke, kulde, regn og 

blæst. Velkommen stearinlys, hygge og godt humør i Grønnegade-

Centret.  

Jeg holder af at bo i det høje nord, hvor vi påvirkes af de skiftende 

årstider. Jeg plejer at sige, at det er på grund af november, at vi 

værdsætter forårets komme så meget. Det er på denne årstid, at alle I 

medlemmer benytter centret allermest. Efteråret og vinteren byder jo på 

et væld af aktiviteter og arrangementer her i huset. Tak til 

arrangementsudvalg, tovholdere og Venneforening, fordi de i den grad 

bidrager til livsglæde for over 1600 medlemmer.  

Vi har nu fået lavet et smukt bed i vores 

have. Tak til Ejner og Poul for det flotte 

resultat, og tak til Lene og Jytte for smuk 

beplantning.  

Der er sat rododendron, azaleaer og blåbær. 

Vi glæder os meget til at se det i fuldt flor 

næste sommer.  

Bedene er betalt af jer medlemmer, gave fra 

indsamling ved vores 20 års jubilæum.  

Vores nye infotavle er lige på trapperne. 

Den er doneret af Venneforeningen og 

bestyrelsen i form af gaver. Glæd jer til at 

lære den at kende og se hvilke muligheder, der er i den. Bl.a. vil man 

kunne se nogle af de billeder, der bliver taget.  

Den nye teknologi, som præger vores samfund, er der mange meninger 

om. For mit vedkommende byder jeg den velkommen, fordi den i mange 

tilfælde forbedrer vores kommunikationsmuligheder. Men lad den aldrig 

erstatte de smil og kram, som vi uddeler til hinanden. Lad den aldrig 

erstatte det nærvær, vi giver hinanden i hverdagen. Vores dejlige 

frivillige i receptionen og cafeen vil sikre, at I stadig mødes af levende 

mennesker, når I træder ind ad døren. Spørg dem om alt. De ved alt. 

Med ønsket om en dejlig november. 

Bente Most 
 

Centrets frivilligkorps og tovholdere for aktiviteter indkaldes til møde 

fredag den 20. november kl. 11.00 – 13.00. 
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Intet nyt fra cafeen 
Annette har holdt ferie. 

 

Formanden indskyder lige……… 
at det igen sikkert er kommet bag på flere, at det allerede er november. 

Hvor blev 2015 af? 

Nå, året er jo ikke slut endnu. Vi skal ikke glemme, at året byder på 

meget endnu, og november minder os om, at nu er det vinterlige sysler, 

der optager os, og der er ærligt talt meget, vi kan glæde os over.  

Vi har lige fået 1 time forærende. Først satte vi havemøblerne ind, og så 

skruede vi tiden tilbage. En hel time. Tænk på de skønne lange 

vinteraftener i en lun stue med hygge og de første forberedelser til jul.  

Kasserne med julepynten rykkes frem fra gemmerne. Det velkendte 

indhold tages op klar til at indtage de sædvanlige hæderspladser på borde 

og i vinduerne, og inden måneden er slut, så bliver byen atter pyntet med 

flotte guirlander i begge gågader, det smukke juletræ med alle lysene og 

møllen på Torvet og butikkerne med alt, hvad hjertet begærer bare for at 

friste os og ærligt talt: Det er kun for at minde os om, at i næste måned 

starter juleræset…… som vi trods alt elsker. 

Nå, den tid den glæde…. november er en dejlig måned. Hvorfor? 

Jeg har fødselsdag i november!  
Poul Christiansen 

Mortens aften 
 

Lørdag den 7. november kl. 18.00                  Sidste udekald! 
 

Kom og oplev denne festlige aften. 
 

Godt humør, havneknejpen "Kulmulen", andesteg, 

sjove sange, gamle kendinge, hyggeligt socialt 

samvær og festlig pianist er de ingredienser centrets 

venner har fundet frem, når de inviterer til det årlige 

arrangement. 

Den lækre menu består af fiskeforret, andebryst med sovs, hvide og 

brune kartofler samt rødkål. Middagen sluttes af med kaffe og æblekage. 
 

Prisen er kr. 225,-.  
Billetsalget i receptionen er startet. 

Venneforeningen 
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Filmklubben 
 

Lørdag den 14. november kl. 14.00 viser vi 
 

Stegte, grønne tomater 
 

en utrolig charmerende og hjertevarm fortælling om 

den midaldrende Evelyn, der møder den ældre Ninny 

på svigermoderens plejehjem 

Pris for film, kaffe/te med brød kr. 30,-. 

Billetter kan købes i receptionen  

GGC’s Oplysningsudvalg 

 

 

Inspirationsmøde om frivilligt følgeskab 
 

torsdag den 5. november Kl. 13.00 - 15.00 
 

Frivilligcenter Hillerød inviterer til inspirations-

møde, i Kedelhuset, Fredensvej 12B. 

Hvordan kan vi i Hillerød hjælpe mennesker, der 

har brug for en at følges med? 

I Hillerød har mange foreninger tilbud og 

aktiviteter, men det kan for mange mennesker være svært at komme 

afsted og være med, hvis der ikke er nogen at følges med. 

Har du eller din forening lyst til at ledsage mennesker, der har brug for 

støtte til at komme hjemmefra eller deltage i jeres aktiviteter - og 

samtidig glæde et andet menneske med selskab? 

Så mød op og få inspiration fra Ældre Sagens ”Gå-med-venner” og 

FrivilligcenterRoskildes ”Følgevenner” til, hvordan vi sammen kan 

arbejde for at skabe en frivillig ledsagerordning i Hillerød. 

Husk tilmelding til: epost@frivilligcenter-hillerod.dk,  

tlf. 48 24 19 07, senest onsdag den 4. november. 

Inspirationsmødet er en del af projektet ’Kom med!’ – et projekt hvor 

frivillige, foreninger, Hillerød Kommune og Frivilligcenter Hillerød 

samarbejder om at skabe flere og (endnu) bedre fællesskaber for ældre i 

Hillerød for at forebygge og mindske ensomhed. 

Frivilligcenter Hillerød 
 

 

mailto:epost@frivilligcenter-hillerod.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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Foredrag 
 

torsdag den 19. november kl. 10.00 – 12.00  
 

Søgaardstyrkens kamp 
 

I 75-året for 9. april 1940 får Grøn-

negadeCentret besøg af tidligere 

kommandant for Søgaardlejren, 

pensioneret oberst Knud V. 

Lyngtorp, som vil fortælle om de 

danske soldaters kamp i 

Sønderjylland.   

I de første måneder af 1940 stod det klart, at også Danmarks 

sikkerhedspolitiske situation var usikker. Nazityskland førte sig mere og 

mere aggressivt frem i Europa. 

I Danmark havde Hærens sikringsstyrke været indkaldt, men ved 

udgangen af januar blev de genindkaldte 

soldater hjemsendt.  

Planer for en imødegåelse af et angreb fra 

Nazityskland forelå i skitseform, men der 

måtte ikke træffes egentlige forberedelser 

af nogen synlig art. Man skulle jo helst ikke 

provokere sine naboer, som man havde en 

”ikke angrebspagt” med. 

En fynsk bataljon sammensat af mandskabet 

fra 4. og 5. bataljon blev, som sikringsstyrke, ultimo januar 1940 sendt 

til Søgaardlejren, der ligger mellem Aabenraa og grænsen til Tyskland. 

På Søgaard var et kompagni af Fodfolkspionerkommandoen ind-

kvarteret.  

Disse styrker udgjorde ”Søgaardstyrken”, 

der den 9. april 1940 var de første enheder, 

der kæmpede mod de fremtrængende tyske 

styrker.  

Det var en ganske ulige kamp, der kostede 

7 faldne og 15 sårede. 

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

brød. 

GrønnegadeCentrets Oplysningsudvalg 
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Tur til ”Det Blå Marked” i Haslev  
 

Søndag den 29. november. 
 

Turen sidste år blev en succes, vi prøver at arrangere 

endnu en tur.  

Vi vil køre fra centret kl. 9.00 og forventer at være tilbage kl. 16.00. 

Turen koster kr. 125,-, der dækker transport frem og tilbage.  

Andre udgifter man måtte have, bliver for egen regning. 

Billetsalg fra onsdag den 4. november. 

Jytte Kronhede og Bente Most 

Hillerød Musikskole 
 

vil med glæde invitere nogle af GrønnegadeCentres medlemmer til 

forestillingen onsdag den 25. november kl. 15.00 i Støberihallen. 

Musikskolen forærer os 30 billetter. De fordeles efter ”først til mølle- 

princippet”. 

Musikskolen opfører en “miniudgave” af Torbjørn 

Egners kendte stykke “Folk og røvere i 

Kardemomme by”. Stykket bliver spillet og sunget 

af Musikskolens elever. Oplæser og sanger er den 

kendte skuespiller Joachim Knop, og på scenen ser 

vi selvfølgelig også de tre røvere, som i vores 

udgave bliver spillet at nogle af musikskolens 

bestyrelsesmedlemmer. 

Tilmelding i receptionen senest fredag den 6. november.        
Bente Most 

Julegospel og Gløgg 
 

Fredag den 27. november kl. 16.00  
 

er der julekoncert med vort eget pensionistgospelkor ”Old Stars”.  

Koret ledes af korleder Nina Luna, pianist Anders Mortensen. Det bliver 

en eftermiddag med masser af julemusik og 

julestemning og med mulighed for selv at synge med 

på mange af vore kendte gospelsange. Gløgg og 

æbleskiver, eller kaffe/te samt underholdning kr. 

70,-. 

Billetter kan købes i receptionen fra onsdag den 4. november. 
Kirsten Larsen 
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Månedens kunstner december og januar 
 

udstiller Poul Andersen sine fotografier. 
 

Min hobby blev til mit job og igen til min hobby. 

Min interesse for fotografering blev skabt af min far, der 

havde et bokskamera, som vel nok mest blev kaldt for en 

Kodak. Han fremkaldte selv filmen og lavede papir-

kopier, hvor solen var lyskilden. Senere fik jeg et mere 

avanceret kamera og et forstørrelsesapparat, der blev opsat i et meget 

primitivt mørkekammer.  
 

Efter skolegang fortsatte jeg i en sparekasse, hvor min sideløbende 

interesse for foto og grafisk design blev udviklet. Da jeg senere blev 

ansat i et datafirma, blev jeg leder af deres grafiske afdeling. 

Efter pensionering meldte jeg mig til et HF kursus i billedkunst. Det blev 

starten på mine forsøg på at male billeder. De blev bl.a. brugt til en 

udstilling på Hundested bibliotek og til gaver. 

Heldigvis kom så det digitale kamera og dermed de nye muligheder for 

at bruge en computer til at redigere optagelserne. Jeg indså, at med et 

billedbehandlingsprogram kunne jeg uden mørkekammer og kemikalier 

fremstille, forbedre og skabe billeder, hvor det kun var fantasien, som 

satte grænserne.  

Da jeg for ca. 1 år siden blev tilknyttet GrønnegadeCentrets café som 

frivillig, tilbød jeg at bruge min viden og erfaring inden for foto til at 

tage billeder af de mange aktiviteter. 

Min udstilling er en kombination af fotos og malerier. 

Fernisering fredag den 27. november kl. 13.00, hvor centret er vært 

ved en lille forfriskning. 
Poul Ezra Andersen 

 

Folkeafstemning om de danske forbehold  
 

Der kan brevstemmes i GrønnegadeCentret  
 

fredag den 13. november fra kl. 9.30 - 12.00. 
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En sær gammel kone er flyttet ind hos mig!  
Læserindlæg ved Lilli Hauberg. 
 

Jeg ved ikke hvem hun er, eller hvor hun 

kommer fra. Jeg har ikke inviteret hende. 

Pludselig en dag var hun der bare. Hun er en snu 

størrelse. Det meste af tiden holder hun sig af 

vejen. Men hvis jeg går forbi et spejl, kan jeg få 

et glimt af hende. Hvis jeg stiller mig foran 

spejlet, så står hun der og dækker næsten hele 

mig, så jeg ikke kan se mit eget skønne 

spejlbillede. 

Jeg har forsøgt at råbe til hende, at hun skal 

forsvinde, men hun råber bare tilbage. 

Jeg synes, det er ret ondt! 

Hvis hun nu har tænkt sig at blive hængende her hos mig, så synes jeg i 

det mindste, at hun kunne betale en slags husleje eller noget, men nej. 

Finder af og til lidt småpenge i en lomme eller under hynderne i sofaen, 

men det forslår jo ikke noget. Sagen er nemlig den, at jeg tror – selvom 

jeg helst ikke vil drage nogen forhastede konklusioner – at hun stjæler 

fra mig. Hver gang jeg har været forbi hæveautomaten og hente nogle 

penge, så forsvinder de bare! 

Jeg kan jo ikke under nogen omstændigheder selv have sløset så mange 

penge væk. Min eneste forklaring må være, at konen stjæler. Hun ligner 

en, der har hårdt brug for nogle foryngelseskure, så det er sikkert det, 

pengene går til. 

Men det er ikke kun pengene, der forsvinder. Mad har 

en mærkelig tendens til på uforklarlig vis at forsvinde, 

specielt sådan noget som chokolade, vin og andet 

lækkert. Jeg kan slet ikke have den slags hjemme 

mere, hun virker til at være konstant lækkersulten. 

Men hun burde passe lidt på, kiloene kommer stærkt. 

Jeg tror, at hun forstår problemet. Det er i hvert fald 

helt sikkert, at hun har pillet ved min badevægt, så den viser for meget, 

når jeg stiger op på den, og på den måde får hun mig til at tro, at jeg har 

spist det hele og har taget på. 

Stakkels kone, af et gammelt menneske at være er hun temmelig barnlig. 

Hun ændrer på mit tøj, så det ikke længere passer mig. 
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Bagefter roder hun i mine papirer og andre ting, så jeg ikke kan finde 

noget længere. Dette er særligt svært at klare, da jeg jo altid har været 

ordensmenneske med styr på tingene. 

Hun kan også finde på at rode ved mit TV, så jeg har 

svært ved at finde de programmer, jeg har optaget. Hun 

finder på de mærkeligste ting for at drille mig. 

Bogstaverne i min post og aviser visker hun ud, så jeg 

knapt kan se, hvad der står. Fjernsynet og radioens lyd har hun pillet 

ved, så jeg kun kan høre en mumlen. 

Trappetrinene har hun hævet, og støvsugeren er blevet tungere. Hun 

sætter superlim på pakker, dåser og flasker, så jeg ikke kan åbne dem. 

Synes I måske, at hendes måde at takke for min gæstfrihed er 

retfærdig??? Om natten snorker hun så højt, at jeg vågner ….. meget 

forstyrrende! Hun følger efter mig, hvor jeg end går. Når jeg er i en 

tøjbutik for at prøve noget nyt, så prøver hun nøjagtig det samme stykke 

tøj og stiller sig foran mig i prøverummet, så jeg ikke kan se mit 

spejlbillede. Det eneste jeg kan se er, hvor dårligt tøjet sidder på hende. 

Jeg troede ikke, at hun kunne finde på mere for at irritere mig … men 

hvad tror I, der skete, da jeg skulle have taget et nyt pasfoto? Netop som 

blitzen glimtede stillede konen sig ind foran mig. 

Så nu er jeg nødt til at have hende i mit pas de næste 10 år!!! 

 
 

 
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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Det sker 
 

November 
 

Torsdag   5. Jazzbrunch 

Lørdag   7. Mortens aften 

Fredag 13. De danseglade pensionister 

Lørdag  14. Film 

Mandag 16. Informationsmøde/Ferierejse 

Torsdag 19.  Foredrag 

Lørdag 21. Julemarked 

Tirsdag 24.  Åbent Hus/intro motion 

Tirsdag 24. Styrk livet  

Fredag 27. Julegospel 

Fredag 27. Fernisering 

Søndag 29. Det blå marked 

 

December 
 

Uge 51 14. - 18. Julefrokost 

Mandag 28.  Juletræ 

 

 
GrønnegadeCentret 
 

holder julelukket fra mandag den 21. december 2015 til  

søndag den 3. januar 2016. 
 

 



13 

 

Sang og musik ”skatte” 

 

Højskolesang  
 

Hver 2 onsdag i ulige uger  

Fra kl. 14.00 – kl. 16.00. 
 

Vi inviterer alle sangglade pensionister til at deltage. 

Kaffepause til socialt samvær, hvor man kan hygge sig sammen.  

Pris kr. 50.- for hele sæsonen. 

Juleafslutning fredag den 11. december. 

Hjertelig velkommen.                                                  Henry Christiansen
  

Mironika 
 

Hver 2. onsdag i lige uger kl. 14.30 - kl. 16.00 

den 11. og den 25. november og den 9. december. 
 

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 

Vi glæder os til at se jer. 

Annette og Ole Nisbeth, Keld og Ruth Michaelsen 
 

Torsdagsjazz med Grønnegade Jazzband 
 

Sidste gang i år er torsdag den 5. november kl. 

10.00 – 12.00, hvor der er jazzbrunch og hvor 

du kan få varmen med vores jazzorkester, som 

spiller, mens cafeen sørger for brunch. 

Pris kr. 100,-. 

Der kan købes billetter i receptionen. 

På gensyn. 

Mogens Smedegaard og Anette Høyer 
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STYRK LIVET  
Tirsdag den. 24. november kl. 10.00 – 12.00 

STYRK DIN VIDEN OM INFEKTIONER 

Dr.pharm. Svend Norn, Dansk Farmacihistorisk Samling, Pharmakon, 

Hillerød fortæller om medinsk triumf og nederlag samt nye muligheder i 

bekæmpelse af bakterier. 

Dramatisk er kirurgiens udvikling fra primitivt håndværk til forfinet 

medicinsk teknik. Sejrsrusen, der fulgte i kølvandet på indførelsen af 

bedøvelsen, førte til stigende antal operationer. Mange af disse 

operationer lykkedes, men patienterne døde ofte af en efterfølgende 

infektion. 

Triumfen blev opdagelsen af bakterier og deres bekæmpelse med 

antibiotika – opdagelser som revolutionerede sundheden i vort samfund. 

Nu var det slut med de tragiske dødsfald, som kostede mange livet, selv 

børn og unge.  

Men den ukritiske anvendelse af antibiotika førte til et alvorligt 

nederlag. I dag står vi over for udbredelsen af sejlivede resistente 

bakterier, som er vanskelige at bekæmpe med vore antibiotika. 

Hospitalsinfektioner med resistente bakterier er et problem, specielt ved 

knæ- og hofteoperationer. 

Antibiotikaproblemet i landbrug og fødemidler diskuteres livligt i dag 

ligesom turismens indførelse af multiresistente bakterier. Helt nye typer 

af medicin er påkrævet og her viser forskningen nye veje. De vil blive 

omtalt. 

Deltagelse i foredraget er gratis. Caféen er naturligvis åben i forbindelse 

med arrangementet. GrønnegadeCentrets Sundhedsudvalg, Ældresagen 
 

Julemarked i GrønnegadeCentret  
 

lørdag den 21. november kl. 14.00 – 16.00 
 

”Tro det om du vil” - julen nærmer sig. Traditionen tro indbyder vi igen 

alle store og små til et festligt julemarked, så læg vejen forbi Grønne-

gadeCentret lørdag eftermiddag, og besøg de mange boder, der bugner af 

alskens spændende ting, som kan købes af centrets flittige og aktive 

brugere. Tombolaen snurrer også med mange fine gevinster. 

Cafeen byder på glögg og æbleskiver, kaffe/te og kringle og drikkevarer.  

GrønnegadeCentrets medlemmer kan bestille en stand ved henvendelse i 

receptionen.                                                             Arrangementsudvalget 
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Ferierejse 2016 til udlandet  
 

Informationsmøde mandag den 16. november  

kl. 15.00 – 16.30. 
 

I forbindelse med næste års ferierejse til 

udlandet indbyder vi interesserede 

medlemmer til at komme.  

Vi har fået et tilbud fra Bravo Tours om 

en tur til Costa de Almeria i Spanien. Der 

vil være 38 pladser.  

Man vil få et nr. ved indgangen fra kl. 

14.30, og som sædvanlig vil det foregå 

efter først til mølle princippet. Vi ved endnu ikke, hvor mange 

enkeltværelser vi får. Hvis der er flere, der ønsker enkeltværelser, vil der 

blive trukket lod. Prisen bliver ca. kr. 6.000,- + tillæg for enkeltværelse 

m.m. 

Kirsten Larsen og Bente Most 

Ny infotavle i cafeen   

 

I løbet af 2015 vil der blive indkøbt en informations-

tavle til cafeen. Det vil her blive muligt at søge 

oplysninger om stort og småt. Nærmere om det, når vi 

er klar. 

Bente Most 
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Grøn Patrulje 
 

Grøn Patrulje har på 3. år samlet 

henkastet gadeaffald 1 gang om 

måneden fra marts – oktober, 

rundt omkring i byen især ved 

Hillerød station.  

Vi har desværre mistet et af vores 

trofaste, arbejdsomme og friske medlemmer, nemlig Knud Olsen, som 

døde i sommer, så nu er vi 11 i gruppen.  

Måske går du også rundt og ærgrer dig over at se gadeaffald og samler 

op på egen hånd, så kunne det være noget for dig at mødes med os og få 

glæden af at se et område blive helt renset. Du skal være meget 

velkommen i vores gruppe, og du kan kontakte mig på tlf. 30 33 50 93. 

Vi arbejder 1½ time pr. gang og vi har godt 

udstyr med trafiksikre veste, handsker og gode 

snappere, så vi ikke skal bøje os ned. Vi har et 

godt sammenhold og hygger os med hinanden, 

glæder os over folks anerkendende og 

opmuntrende hilsner, når de går forbi.  

Vi har i sommer haft fokus på skraldespande. 

Vi ønsker nye, større og hærværkssikrede 

spande opsat rundt omkring. 

Vi skal snart have et møde med kommunen om 

skraldespande og opsamling af affald.  

Vi afslutter sæsonen med en hyggelig fælles 

frokost i GrønnegadeCentret  

fredag den 6. november.  

Du skal være meget velkommen til at være med 

i vores gruppe i 2016, vi starter med en fælles frokost i marts i 

GrønnegadeCentret i 2016, det vil du høre mere om.  

Leni Blensø 

Decoupageholdet 
 

Obs.! blade til udklip og glansbilleder modtages gerne igen hos decoupa- 

geholdet,  på forhånd tak. 

Hanne Munkholm 
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Gnister fra Afrika     
Læserindlæg ved 

Ellen Dalgaard Jensen 

Fortsættelse fra oktoberbladet 

Efter en tid købte vi dyr til børnene, de blev deres 

særlige venner, da børn af spedalske forældre ikke på 

forhånd havde mange venner. Børnene elskede de to 

geder, den lille kalv, de fem høns, de fem kaniner og de 

to æsler, som snart blev til tre. 

Børnehavebørnene fik lidt hjælp af de større spedalske børn, som boede 

ved spedalskhedshospitalet til at passe dyrene og finde foder til dem. 

Med dyrene fulgte mange glæder, men også sorger som den dag de små 

løb mig i møde for at fortælle, at de fem kaninunger 

var døde, myrerne havde spist dem. Det samme skete 

for hønsene. Vi mistede 5 høns – kvalt af myrer. Der 

var kun nogle fjer tilbage. Nu måtte vi bearbejde 

sorgen og blev enige om ikke at give op men 

begynde forfra. Vi solgte fjerene, købte en ny høne 

og var så hurtigt i gang igen.  
 

En dag fik vi besøg af generalsekretæren for det Tanzanianske National-

råd, kulturrådet i Dar Es Salam, der arbejdede sammen med undervis-

ningsministeriet.  Han havde hørt om de unikke resultater i børnehaven, 

som var den første af slagsen i Tanzania, og nu dukkede han op. Han 

blev længe, da han næsten ikke kunne løsrive sig fra de fattige, charme-

rende og meget dygtige børn af spedalske forældre. 

Da jeg kontaktede ham senere for at sige, at vi gerne ville skrive en bog 

om resultaterne i børnehaven, svarede han. ”Det er lige hvad vi har brug 

for, vi har intet af den slags”. Så gik vi i gang med at skrive, og det blev 

til fire bøger, som kunne bruges i skolen fra børnehaveklassen til 7. 

klasse samt til voksenundervisning. 

Med den første bog ville vi gerne vise, at det allerbedste 

kan fremelskes i børn, som folk på forhånd ikke rigtig 

regner med. Vi ville gerne åbne folks øjne for menne- 

skelige værdier og kræfter, som man måske aldrig havde 

tænkt på eksisterede. Vi ønskede at højne interessen for 

de små og oversete i et samfund og vise, at de skal res-

pekteres på lige fod med andre.                                                      
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Bogprojektet har udviklet sig siden da. 

I 2015 fortælles der fra Kenya, at bøgerne 

foruden Kenya og Tanzania, er nået til 

Rwanda, Burundi og Uganda og alle steder 

ønskes der større oplag. I flygtningelejrene i 

Kenya med over 2 millioner flygtninge er der 

stor interesse for bøgerne, da de er skrevet på 

2 sprog, kiswahili og engelsk. 

Der er flygtninge fra Somalia, Eritrea, Syd Sudan, Etiopien og Congo. 

For at få opholdstilladelse i Kenya kræves der, at flygtningene taler kis-

wahili, og her har vore bøger interesse. Samtidig med at give vejledning 

og indsigt i, med små midler, at kunne højne leve- og sundheds-

tilstanden, skrives bøgerne på de to nævnte sprog. 

Bøgerne bruges allerede i Kibera, det store slumkvarter i Nairobi. 
 

Tilbage til Sikonge, Tanzania. 

Mange af de større spedalske børn, som tidligere er nævnt, har boet ved 

hospitalet i flere år samtidig med at de fik behandling og gik i skole. 

På et tidspunkt blev nogle af børnene ret deprimerede, da vi ikke havde 

adresserne på deres forældre, så de kunne komme hjem på ferie.  

Disse børn kom med i projektet.  

“Børn underviser voksne, der ikke kan 

læse og skrive”. Børnene blev som for-

vandlede. Projektet var meget menings-

fyldt. Den første voksne kunne læse lidt 

efter 3 ugers undervisning af et 12-års 

barn, og det gjorde alle meget interes-

serede.  

En dag kom en dreng på 5 år med sin lillesøster ved hånden for at søge 

arbejde til den lille. Hun var to år og gik igang med at luge stenkanten, 

lønnen var en vaskeklud. Det er vigtigt for selvtilliden hos både små og 

store, at de foretager sig noget meningsfyldt! 
 

Noget af min fritid gik med at spille skak.  

Et spil tog et år at spille med en ven i Dar Es 

Salaam, da hvert træk tog 14 dage ligesom 

rejsen tværs gennem Tanzania. 

 

Fortsættes i næste nummer.    
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Folkedans   
 

Tirsdage kl. 14.00 – 16.00  

den 3., 17. og 24. november. 
 

Den 10. november skal vi på besøg i plejecentret Skovhuset, hvor vi 

giver en lille opvisning   

Kom og vær med til et par festlige timer. 

Ole sørger for, at vi kommer gennem dansene. Det er en sjov måde at få 

brugt vores krop og lattermuskler på og Bent spiller til. 

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

De glade folkedansere 

De danseglade pensionister 
 

fredag den 13. november kl. 14.00  -  17.00. 
 

De Danseglade Pensionister inviterer til dans. 

Det er afslutningen på første del af sæsonen, 

derfor byder vi på en lille en til halsen. 

Pris kr. 110,- inkl. smørrebrød og kaffe. 

Husk at bestille plads i receptionen eller hos 

Henry på 29 63 04 30. 
Velkommen til 3 timers hygge og dans,  

tag ven/veninde med.     

Vi danser igen fredag den 15. januar 2016 kl. 14.00  -  17.00.  
                                         Henry Christiansen  

Åbent Hus/intro til motion  
 

Tirsdag kl. 13.30 – 14.30 den 24. november. 
 

For nye motionister, der ønsker at benytte 

motionslokalet.  

På disse dage vil motionisternes idegruppe vejlede 

interesserede i brug af motionslokalets muligheder. 

Der foregår udelukkende selvtræning. Man har dog 

mulighed for at invitere sin fysioterapeut med. 

Bente Most 
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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. 

 

 

Gammeldags juletræsfest 
Mandag den 28. december kl. 14.00- 16.00 
 

”4 generationer til juletræ”. Det er dejligt at kunne give en 

kær tradition videre til børnebørn og oldebørn, som vi 

husker den, fra vi selv var børn med juletræ til loftet, 

julemand, julesang, godteposer, sodavand/kaffe/te  

og æbleskiver.  

Pris: børn kr. 35,-. voksne kr. 60,-. 

Billetter sælges i receptionen fra onsdag den 25. november. 

Arrangementsudvalget 

Billard  

Der er åbent mandag til fredag kl. 10.00 - 16.00. 
 

Velkommen i ”GrønnegadeCentrets Billardklub” tlf. 20 85 97 45. 
Niels Madsen 

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

Nu vinteren står for døren, vil vi gå indenfor og spille 

Cross Boule. 

Grethe og Karl Erik Madsen. 

Tværfaglig Seniorklub, Hillerød 
 

 

Tirsdag 03. november kl. 13.00 Spisning 

Tirsdag 10. november kl. 14.00 Kaffe 

Tirsdag 17. november kl. 14.00 Gule Ærter 

Tirsdag 24. november 

 

kl. 14.00 

 

Seniorshop 

 

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 15. og den 29. november 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 5. november.  

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@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 december skal være 

redaktionen i hænde allersenest onsdag den 

18. november 2015, meget gerne på vores 
e-mail: centerblad@hotmail.com  
 

Ansvarshavende redaktør: Karl Olsen.  

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 Therkildsen, Sanne Hansen. 

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

Banko 

Billard 

Bogklubben 

Bordtennis 

Cykelgruppen 

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 
 


