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Udsnit af faste aktiviteter 
 

Banko 

Billard 

Bogklubben 

Bordtennis 

Cykelgruppen 

Danseklubben 

Découpage 

Festlige arrangementer 

Film 

Foredrag 

Forskellige dansehold 

Grøn patrulje 

Højskolesang 

Håndarbejde – Nørklerne 

IT – café 

Kortspil 

Mandetræf 

Motionshold 

Nødhjælpsstrikkerne 

Patchwork 

Petanque 

Sang og musikcafé 

Senior dans 

Senior gospelkor 

Skak 

Slægtsforskning 

Smykkefremstilling 

Snedkerværksted 

Spillemandslaug og Jazzband 

Stolegymnastik 

Styrk livet 

Tegning og maling  

Videoklub  

Zumba 
Tid og sted oplyses i receptionen samt på hjemmesiden 

www. gronnegadecentret.dk 
 

Forsidebillede: josefk.dk 
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GrønnegadeCentret 

Center for aktive seniorer 
Grønnegade 15, 3400 Hillerød. Telefon: 72 32 68 20 
             

Centerleder Anette Høyer    72 32 68 21  anbh@hillerod.dk 

Cafeleder 

Centermedhjælper Lone A.  72 32 68 23  lmand@hillerod.dk 

Reception                             72 32 68 20  gronnegadecenter@hotmail.com  

Administrationsgruppen                           admgronnegade@outlook.dk 
 

GrønnegadeCentret er mødested for alle psykisk og fysisk 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. 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billetter til arrangementer købes mod kontant betaling eller med dankort i 

receptionen eller på hjemmesidens bookingsystem.  

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. 
 

Cafeen 
Besøg ”Det glade hjørne” og nyd det skønne sted. 

Billetsalg 

Mandag og tirsdag     kl. 10.00 -15.00 

Onsdag             kl.10.00 -16.00 

Torsdag og fredag      kl.10.00 -14.00 

Torsdag og fredag   kl. 10.00 - 14.00 

 

Torsdag og fredag  

Åbningstider 

Mandag – torsdag kl.9.00 - 17.00 

Fredag        kl.9.00 - 16.00          

  

mailto:anbh@hillerod.dk
mailto:lmand@hillerod.dk
mailto:gronnegadecenter@hotmail.com
mailto:admgronnegade@outlook.dk
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Nyt fra centerlederen 
 

Jeg har været 1 uge på Kreta med Tom og 

min yngste søn Victor i efterårsferien. 

Det er første gang, at jeg har været på 

denne smukke græske ø og det bliver 

heller ikke sidste gang. Vi landede i 

Chania og kørte ca. 100 km langs kysten 

igennem et fantastisk bjerglandskab. Jeg 

må da sige, at hjemturen var smukkest i 

dagslys. At køre i et ukendt terræn i 

mørke gjorde, at jeg var rigtig glad, da vi 

nåede vores hotel i Fodele. Et hotel 

bygget på bjergsiden og et værelse med en unik udsigt til stranden, som 

lå i en bugt med bjerge hele vejen rundt. 

Vi blev vartet op med god mad og 

service ud over alle grænser. Vi har 

badet, nydt solen, slappet af og jeg er nu 

tanket op med ny energi.  

 

I november har ansættelsesudvalget og 

jeg samtaler med kvalificerede ansøgere 

til stillingen som cafeleder. Så jeg 

glæder mig til at kunne byde en ny 

cafeleder velkommen i det nye køkken 

til januar 2017. 

 

Vi har haft vores første uge med pølsevognen 

og det har været en stor succes. Tak fordi I 

bakker op og støtter cafeen og dermed vores 

center. Tak til alle jer frivillige, fordi I smiler 

og gør jeres bedste, selvom der er store 

forandringer lige nu og i fremtiden. 

 Anette Høyer 
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Formanden har det fint 

med pølser ved en pølsevogn 
 

Tænk, at vi skulle opleve det! 

Nå, ja, det beviser jo bare, at vi i GrønnegadeCentret kan 

klare enhver situation. 

Vi skal have et nyt køkken og det er vi ærligt talt meget 

glade for. Det betyder imidlertid, at vi i en periode må ”hekse”. Eller 

rettere sagt: Anette har måttet tænke kreativt. Det har hun gjort, så nu står 

der en pølsevogn.  

Lad os tage godt imod den. Vi skal støtte op om den. Flittige 

medarbejdere og frivillige gør nu alt for, at dette alternative køkken kan 

stille vores værste sult i en overskuelig periode, indtil vi kan få ”det 

daglige brød” som ”i gamle dage”. Indtil da skal vi måske stå i kø en gang 

imellem, men tag det med godt humør 

Lad mig i den forbindelse indskyde, at Anette allerede nu så rigeligt har 

bevist, at vi valgte rigtigt, da hun blev udpeget som ny centerleder. Hun 

har i den grad taget over, selv om hun ikke skal løfte nogen arv. Anette 

skal være og vil blive sig selv præcis, som vi kender hende.  

Selv om Bente gjorde sit yderste for at overdrage en virksomhed i god 

gænge og det gjorde hun virkelig, har Anette fra første færd fået masser at 

se til, men vi er mange, der synes, at hun er kommet rigtigt godt fra start.  

Fortsæt de gode takter, Anette! – Godt begyndt er halvt fuldendt!  

Vi ønsker dig god vind. 

Poul Christiansen 
 

Influenzavaccination i GrønnegadeCentret 
 

Husk, det er snart tid til vaccination. 

Onsdag den 2. november  kl. 10.00 - 12.00 

Vaccinationen er gratis for alle pensionister og 

førtidspensionister. 

Husk sundhedskort/sygesikringskort. 

Sundhedsudvalget 
Vigtigt 
For at købe billetter til arrangementsudvalgets arrangementer, skal man 

ikke være medlem af GrønnegadeCentret. 

Arragementsudvalget 
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Nyt fra cafeen 
 

Tidsplan for vores nye køkken er blevet 

rykket frem. 

I perioden torsdag den 3. november  - 

torsdag den 15. december vil det nye 

køkken blive bygget.  

Det bliver et spændende efterår, som 

betyder forandringer i vores udvalg i 

cafeen. Det vil stadig være muligt at købe 

kaffe og kager, udvalgt smørrebrød, sandwich og diverse drikkevarer. 

Det vil vi sælge i den bagerste del af cafeen, som vil blive lukket af til 

salg. Cafeen lukker alle ugens dage kl. 16.00 fra mandag den 31. 

oktober. Cafeen har fra onsdag den 14. december til tirsdag den 20. 

december, ostemad, kaffe og kringle salg. Det vil sige ingen salg af 

smørrebrød. 

 

Pølsevognen er åben i uge 46 og 49  

Mellem kl.11.00 - 14.00. Der sælges frankfurtere 

med kartoffelsalat, 2 pølser med 2 brød og 

frikadelle sandwich. Der vil kunne købes 

billetter til pølsevognen ved kassen bagerst i 

cafeområdet. Alle menuer koster kr. 30,- og billetten 

afleveres i pølsevognen ved køb. Tilbehør til pølser vil stå 

indenfor på rulleborde. 

 

 

 

 

 

 
 

Kom og vær med i fællesskabet til stor julefrokostuge med lækker mad, 

musik og festligt humør. Vi vil stadig holde vores store fælles 

julefrokoster fra onsdag den 14. december til tirsdag den 20. 

december kl. 12.00 - 15.00 for grupper og enkeltpersoner, som er 

medlemmer i GrønnegadeCentret.  

Grundet vores nye køkkenprojekt er menuen i år: Sildebord, forloren 

skildpadde og ris a la mande. 
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Tilmelding og billetsalg starter onsdag den 2. 

november. 

Pris kr. 125,- pr. person, nummererede billetter bliver 

solgt i receptionen efter først til mølle princippet. 

  

For grupper vil det i år blive tovholderen, der køber 

billetter til hele gruppen. Tovholderens opgave på dagen er, at vise 

”sine” gæster på plads. Centret vil sætte borde op fra dag til dag, som 

tilgodeser ønsket om at sidde sammen. Vi vil fortsat gerne se brugere, 

som ikke er med i en gruppe og som har lyst til at komme til julefrokost. 

Så enkeltbilletter kan stadig købes i receptionen.  Der er plads til 100 

personer pr. dag. Drikkevarer kan købes til 

cafepriser. 

 

Fællesskab og god stemning er vigtig for 

os alle og skaber gode arbejdsforhold for 

alle jer frivillige, som vil sørge for vores 

frokost og kaffe + kage under andre vilkår, 

imens køkkenet bliver renoveret. Derfor er 

det ikke muligt at bestille ekstra 

forplejning herunder enkeltstående 

julefrokoster i perioden 31. oktober til 20. 

december. 

På gensyn i cafeen. 

Anette Høyer 

Folkedans 
 

Hver tirsdag i november kl. 14.00 – 16.00 

I er velkommen til at komme og være med i vores 

dejlige varme sammenhold. Ole leder os gennem de 

dejlige gamle danse og Bent spiller til. Vi griner 

meget, mens vi prøver at lære dansene. 

Spørgsmål tlf. 51 30 47 04 

Bente Christensen 
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Foredrag  
 

torsdag den 10. november kl. 10.00.  
 

”Hingsterhus og modstandskampen” ved Mogens Hansen. 

Den 80 år gamle Hillerøddreng vil 

fortælle om besættelsestiden og 

modstandskampen omkring Hillerød, 

som han selv har oplevet den.  

Hans svigerfar Elith ”Tom” Truelsen,   

var leder af Modstandsbevægelsen i den 

vestlige del af Frederiksborg Amt, den 

såkaldte Kulsvierbataljon, der ved 

befrielsen talte over 1.000 mand.    
 

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

Billetter købes ved indgangen.  

Oplysningsudvalget 
 

Tværfaglig Seniorklub, Hillerød 
 

Tirsdag 01. november kl. 13.00 Spisning 

Tirsdag 08. november kl. 14.00 Kaffe 

Tirsdag 15. november kl. 13.00     Gule ærter 

Tirsdag 22. november kl. 14.00 Banko 

Tirsdag 29. november kl. 13.00 Senior Shop 
  

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

 

Åbent Hus/introduktion til 

motionsrummet 
 

Tirsdag den 29. november kl. 13.30 – 14.30 er der introduktion til 

motionsrummet. 

 

Svend Høegh Nielsen 
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Løvfaldstur 
 

Tirsdag den 18. oktober pakkede vi 

bussen med kaffe/te og centrets gode 

kager. Målet var denne gang en tur til 

Rudolf Tegners Museum i Dronning- 

mølle, men vejret var ikke med os denne 

gang. Da alle var steget ud af bussen og 

skulle nyde den kaffe/kage, vi havde 

med, begyndte det at regne rigtig meget. 

Men hvor er det dejligt med alle de skønne og positive mennesker, vi har 

med - alle tog det med et smil. Vi kontaktede Gilleleje 

Kirke for at høre, om det var muligt at komme ind der! Det var der ingen 

problemer med. Vi fik se den meget historiske kirke, som husede en del 

jøder under krigen, inden de blev 

sejlet til Sverige. Vi gik en tur på 

den meget fine og velholdte 

kirkegård. Derfra kørte vi en tur op 

langs kysten. Michael, vores 

buschauffør, er rigtig god til at 

køre os rundt i det danske 

landskab, så vi fik en tur ud til 

Tisvildeleje strand, hvor man kunne gå sig en tur. Videre igennem 

Frederiksværk og så ellers igennem en farvesymfoni af grønne, gule og 

brune efterårsfarver. 

Da vi kom hjem, ventede der en 

dejlig frokost, som cafeen havde 

sørget for. Tak for hyggelige 

timer til alle der var med, tak til 

Michael der hver gang styrer os 

sikkert igennem turen, og til 

Lone fra cafeen, samt alle der er 

med til, at vi kunne komme hjem 

og sætte os til en god frokost. 

Håber at se rigtig mange i 2017, 

når vi igen skal på tur. 

Britta Brylov og Lilli Hauberg 
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Ny aktivitet! Seniordans 
Onsdage kl. 16.30 – 18.00  
 

Vi vil gerne være flere. 

Dans er godt for helbredet. Seniordans er godt for 

humøret og er en enestående god indgang til social 

aktivitet for enlige, hvilket ikke betyder, at du ikke 

må tage en ægtefælle, partner eller en god 

ven/veninde med. 

Du behøver ikke at være danser, men du skal kende 

forskel på højre og venstre. 

Det, vi danser, er ikke linedance, ej heller folkedans eller les Lanciers.  

Vi danser meget kredsdanse og pardanse, vi er ikke herre og dame,  

men røde og blå. 

Vor musik er gamle evergreens, danske revymelodier og f.eks. kan vi 

danse til Radetzsky march, Britta polka og Alley cat. 

Evt. spørgsmål på tlf. 29 40 17 54.  

Du skal være medlem af GrønnegadeCentret. 

Rita Nielsen  

 

Danseklubben efterlyser!  
 

Er du interesseret i at danse lancier, 

mangler vi dansere til mindst 

en kvadrille, det vil sige 8 personer. Man 

behøver ikke komme med 

en partner, selv om det klart er at foretrække. 

Vi håber meget, at der er nogle der melder sig, da vi ellers kan blive nødt 

til at aflyse holdet. 

Vi danser 1. mandag i hver måned fra kl. 18.30. 

Man skal være medlem af GrønnegadeCentret og danseklubben for at 

deltage 

Det koster 50,- kr. i indmeldelse og 30,- kr. pr. aften. 

Er du interesseret så mød op, første gang er prøveaften. 

Yderligere oplysninger på tlf. 51 16 50 01 eller 20 47 21 06. 

Arne Iversen 
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Flytning af vores minibibliotek  
 

Grundet brandhensyn er vores lille 

bibliotek flyttet til det forreste repos på 

første sal med opgang ved elevatoren. 

Da efteråret har sat ind med blæst og 

mørke, så er det måske lige nu, du har 

lyst og tid til at læse en god bog. Vi har 

et varieret udvalg af gode bøger. Så prøv 

at besøge vores bibliotek og hvis der en 

bog du vil læse, så tag den med hjem. 

Om du har lyst til at aflevere den igen eller beholde den, er op til dig 

selv. 

Vi modtager også gerne bøger til vores minibibliotek, dog kun 

skønlitteratur grundet pladsmangel. 

Forespørgsler kan rettes til Tove eller Inge (Nødhjælpsstrikkerne) 

Vi befinder os i Nellike 1. sal hver mandag fra kl. 12.00 – 15.00. 

Inge Petersen 

 

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. 



13 

 

Sang og musik ”skatte” 
 

Højskolesang 
 

Onsdag i ulige uger kl. 14.00 – 16.00 

(den 9. og den 23. november)  
 

Vi inviterer alle sangglade pensionister til at deltage. 

Du, som er 60+, er hjertelig velkommen til at synge 

med fra den danske sangskat i højskolesangbogen. 

Kaffepause med socialt samvær. 

Pris kr. 50,- for hele sæsonen. Husk medlemskort. 

Obs! Sæt X i kalenderen den 7. december, hvor vi holder julefest. 

 Henry Christiansen 

Mironika 
 

Onsdag i lige uger kl. 14.30 – 16.00 

(den 2., den 16. og den 30. november) 
 

Også her i efteråret vil vi spille og 

synge sammen med ”gæsterne” i 

cafeen. Vi synger og spiller årstidens 

kendte og nye sange, de gode gamle 

revyviser og viser af bl.a. Halfdan 

Rasmussen og PH. 

Vi har erfaret, at alle gerne vil synge med, så derfor har vi lavet en 

sangbog med de sange, der ikke står i højskolesangbogen. 

              Annette og Ole Nisbeth,  

Keld og Ruth Michaelsen 
 

Torsdagsjazz med Grønnegade 

Jazzband 
 

Vi har ingen åbne øvedage i november og december.  

Mogens Smedegaard 
 

Husorkestret  
 

Vi spiller hver onsdag kl. 11.00 - 12.00. 

Kom og vær med til en hyggelig time med god musik. 

Niels Erik Espersen 
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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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Filmklubben 
 

Lørdag den 19. november kl. 14.00. 
 

”Nøddebo Præstegård” 
 

Ny filmatisering, fra 1974, af den klassiske 

danske julefortælling, om studenten Nicolaj og 

hans to ældre brødre, der holder ferie hos den 

rare præstefamilie i Nøddebo. 

Præstens døtre Emmy og Andrea Magrethe 

interesserer i høj grad Nikolaj, men det bliver 

hans to brødre, pigerne forlover sig med. 
 

Medvirkende: 
 

3 studenter:  

Nikolaj: Lars Høy,  

Frederik – næstældste bror Jens Brenaa,  

Christoffer - hans ældste bror Michael Lindvad 
 

Pastor Blicher: Poul Bundgaard 

Fru Blicher: Birgitte Federspiel  

Døtrene: 

Emmy: Merete Voldstedlund, Andrea Margrethe: Lisbet Dahl 
 

Efter filmen er der mulighed for at hygge sig i cafeen, tale med hinanden 

om filmen og om, hvad den sætter i gang af tanker. 
 

Pris kr. 35,- for film kaffe/te med brød. 
 

Billetter købes ved indgangen. 

Oplysningsudvalget  

Forårsrejse maj 2017 

 

Vores næste rejse bliver en 6-dages bustur til 

Sønderjylland med Adrian Turist og Jørgen som 

chauffør. Yderligere oplysninger om turen kan I 

læse i centerbladet senere. 

På arrangementsudvalgets vegne 

Grethe Bjerager og Ejner Nielsen 

http://www.danskefilm.dk/skuespiller/602.html
http://www.danskefilm.dk/skuespiller/712.html
http://www.danskefilm.dk/skuespiller/838.html
http://www.danskefilm.dk/skuespiller/704.html
http://www.danskefilm.dk/skuespiller/640.html
http://www.scope.dk/
http://www.scope.dk/
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Temaaften 
 

Onsdag den 23. november, kl. 18.00 – 20.30.  
Sted: FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød  
 

”Hjernen og den tredje alder” v/hjerneforsker Peter Lund Madsen. 
 

Har du demenssygdom eller kender du en, der har?  
 

Hillerød Kommune, Ældrerådet og 

Ældre Sagen inviterer til en 

informativ aften med læge og 

hjerneforsker Peter Lund Madsen. 

Arrangementet henvender sig både til 

personer med en demenssygdom, 

pårørende og andre interesserede. 
 

Program  
1. Velkomst  

2. Foredrag af Peter Lund Madsen: Hjernen og den tredje alder - 

med fokus på demens  

3. Hvordan passer vi på vores hjerner?  

4. Bliver vi klogere eller dummere, når vi bliver ældre?  

5. Hvorfor går hjernens udvikling aldrig i stå?  

6. Kommunens demenskonsulent og demenskoordinatorer vil 

informere om byens tilbud til personer med demens og deres 

pårørende  
 

Dørene åbner kl. 17.30. Der er plads til 180 personer.  

Der serveres sandwich, øl og vand.  

Pris: kr. 20,-. som betales ved indgangen. Der modtages kun kontanter.  

Tilmelding ikke nødvendig  

Ved spørgsmål kan kommunens demenskonsulent Susie Dybing 

kontaktes på tlf.: 72 32 34 19  
 

OBS! Hillerød Kommune har et tilbud om afløsning i eget hjem til 

borgere med en demenssygdom og andre svækkede ældre, der ikke kan 

være alene. Tilbuddet skal visiteres, og der skal aftales dato og tidspunkt 

i god tid.  

Kontakt Visitationen på tlf. 72 32 34 44 for nærmere information. 
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Julemarked  
 

lørdag den 26. 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. Mangler du 

inspiration til julepynt og gaveideer, så læg 

vejen forbi Grønnegade denne lørdag 

eftermiddag, og besøg de mange boder, der bugner med alskens 

spændende ting, som kan købes af centrets flittige og aktive brugere. 

Tombolaen snurrer også med mange fine gevinster, og cafeen byder på 

kaffe/te og kringle samt diverse drikkevarer, alt til meget rimelige priser. 

GrønnegadeCentrets egne medlemmer kan bestille en stand i receptionen 

kr. 50,-. 

Arrangementsudvalget. 

Gammeldags juletræsfest   
 

Onsdag den 28. december kl. 14.00 til 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, soda-

vand, kaffe/te og æbleskiver.  
 

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

Billetter sælges i receptionen fra onsdag den 23. november kl. 10.00.  

                                                                              Arrangementsudvalget 

Støttefest i 2017 
 

Lørdag den 25. februar kl. 18.00  

afholder GrønnegadeCentret stor ”Støttefest”. Sæt X i kalenderen. 

Vores nye køkken giver underskud på grund af 

ombygningen, hvorfor denne fest er under 

planlægning. 

Støt op om en aften i festens tegn, hvor alle sejl 

bliver sat til. 

Detaljeret program og pris vil komme i bladets decembernummer.. 

GGC’s Venner og bestyrelsen 
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Styrk livet 
 

tirsdag den 29. november kl. 17.00 - 19.30 

ved foredragsholder Lotus Turell. 
 

"Om at vokse op i en familie med kærlighed, 

dannelse og frisind – men også med massivt 

alkoholmisbrug og omsorgssvigt." 
 

Lotus Turell er vokset op i en familie med kærlighed, 

dannelse, frisind og værdier. Men også med massivt 

alkoholmisbrug og omsorgssvigt, der ikke blev grebet 

ind overfor. Først da hun var 23 år, rakte hun selv ud efter hjælp.  

Gruppen ”Styrk Livet” har inviteret Lotus Turell til at holde foredrag om 

sin opvækst og viden om, hvordan det er at vokse op i en familie med 

alkoholproblemer. Hun vil også give sine bud på, hvad vi som 

mennesker kan gøre for at hjælpe andre. Alkoholmisbrug er et område 

omgivet af megen flovhed, skamfølelse og lidelse. Det er fortsat et af de 

meget svære tabuemner. Første skridt mod at ændre på denne situation er 

at begynde at snakke mere åbent om det.  

Lotus inddrager andre historier end hendes egen i foredraget og fortæller 

om faktaprogrammerne ”Lotus og den fulde sandhed”. 
 

Pris for foredrag og traktement kr. 20, -. 
 

På grund af begrænset deltagerantal (140) er forhåndstilmelding 

nødvendig. 
 

Tilmelding og betaling sker ved henvendelse i receptionen fra 

onsdag den 2. november - mandag den 21. november.  
 

”Styrk Livet” består af medlemmer fra GrønnegadeCentrets 

Sundhedsudvalg, Ældresagen, Styrk din Krop og Hillerød Kommune.  

Gruppen arrangerer foredrag og aktiviteter til glæde for krop og sjæl. 
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Styrk livet 
 

Tirsdag den 29. november kl. 10.00 – 12.00. 
 

"Styrk din viden om KOL" v/KOL-sygeplejerske Hanna Birkmose. 
 

Hanna Birkmose vil komme ind på følgende 

spørgsmål i sin orientering: 
 

Hvad er KOL – Kronisk Obstruktiv Lungelidelse? 

Hvordan kan man opdage, at man har KOL – hvad er 

symptomerne? 

Hvordan udvikles og behandles KOL? 

Hvad kan man selv gøre, hvis man har KOL? 

Hvilke tilbud findes i Hillerød Kommune? 

Hvad kan du gøre for at hjælpe et menneske, der har KOL? 
 

KOL er en lungesygdom, som rammer ca. 320.000 danskere - men kun 

halvdelen ved, de har den. De fleste er 50 - 60 år, når de får stillet 

diagnosen. Jo tidligere KOL bliver opdaget, jo flere gode leveår har du 

mulighed for forude. 
 

Deltagelse i arrangementet er gratis. 

Sundhedsudvalet i samarbejde med 

Hillerød Kommune/Ældresagen                                                                                                                   
 

Julegospel/koncert 
 

Fredag den 9. december kl. 16.00 
  

er der julekoncert i Grønnegade-

Centret af vort eget pensionist-

gospelkor ”Old Stars”. 

Det bliver en eftermiddag med 

masser af julemusik og jule-

stemning og med mulighed for selv at synge med på mange af vore 

kendte gospelsange. 

Koret ledes af korleder Nina Luna, pianist er Anders Mortensen.  

Pris kr. 75,- incl. julekage, kaffe/te samt underholdning.  

Billetter kan købes i receptionen fra onsdag den 16. november. 

Arrangementsudvalget 
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Engelsk undervisning 
 

Onsdagsholdet er netop blevet færdig 

med at læse og oversætte bogen  

”The PHANTOM of the OPERA”. 
 

Den 5. oktober så vi filmatiseringen af 

bogen, det var en dejlig oplevelse, vi fik. 

Vi vil samtidig sige tak til Anette 

Nisbeth, for at hun hjalp os med at 

tilslutte DVD filmen. 

Onsdagsholdet i engelsk 
 

Månedens kunstner i december og januar 
 

I de sidste 25 år har jeg med stor glæde malet og er 

blevet undervist af nu afdøde Gerda Swane. 

Mine motiver har jeg valgt under mine mange ture i 

naturen i Danmark. 

Når jeg besøgte familien i Schweiz, blev jeg 

inspireret af solens spil i bjerge og søer. 

I flere perioder har jeg malet abstrakte billeder, men 

min største interesse er naturalismen. 

Jeg har haft den glæde at udstille forskellige steder bl.a. på 

Klaverfabrikken, på Samsø og hos Nordea. 

Igennem mange år har jeg haft den glæde, at være med i malergruppen i 

Frivilligcentret, hvor vi støtter og inspirerer hinanden. 

Fernisering fredag den 2. december kl. 13.00. Centret er vært ved en 

lille forfriskning. 

Jytte Pedersen 
 

Banko  
 

Hver torsdag kl. 14.00 – ca. 16.00 
 

Søndagsbanko kl. 14.00 – 16.00 den 6. og den 20. 

november. 
 

Husk medlemskort. 

Der kan købes gæstekort. Pris kr. 50,-. 



22 

 

Nødhjælpsstrikkerne søger garn 
 

Vi er kommet godt i gang med den 

nye sæson i Nellike. Hver mandag 

mødes 14 glade strikkedamer og 

skaber de smukkeste trøjer, huer, 

halstørklæder, tæpper og meget andet 

til rumænske børnehjemsbørn. 

Sidste sæson fik vi skabt 580 stk. 

strikkede varer, der er afsendt til 

fordeling på børnehjem i Rumænien. 

Dette kræver en del garn. Heldigvis 

bliver vi begavet med meget garn fra jer medlemmer. 

Nu er vi ved at løbe tør for garn, så det vil glæde os meget, hvis du eller 

nogen du kender har noget garn liggende, som vi kunne bruge til dette 

formål. 

Alle slags garn kan bruges – uld – akryl – bomuld, 

også påbegyndte strikkearbejder. 

Vi skal nok få noget godt ud af det. 

Garnet kan afleveres i vores garnspand i Fuchia 

eller kom om mandagen mellem kl. 12.00 og 

15.00, hvor vi strikker i Nellike på 1.sal.  

Så kan du også se vores produktion. 

På forhånd tak for hjælpen. 

Nødhjælpsstrikkerne 

Efterlysning  
 

Strikkeklubben ”Nørklerne”,  søger flere deltagere. 
 

Vi mødes mandag og torsdag kl. 9.00 – 11.30, hvor vi 

henholdevis strikker, hækler og syr til vores 

udstillingsskab samt til vores julemarked her i centret. 

Vi strikker babytøj og nisser samt laver diverse 

julepynt. 

Du er også velkommen til at komme og strikke ting til 

dig selv og hygge dig sammen med os og drikke en kop 

kaffe. Håber vi ses. 

Ingelise Christensen 
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GrønnegadeCentret 
 

 

Bestyrelse 
 

Poul Christiansen  Mobil: 21 63 40 06 

Formand   aliceogpoul@privat.dk 
 

Møde i bestyrelsen torsdag den 3. november. 

Spørgsmål, der ønskes behandlet, rettes til formanden 
 

Hjemmeside 
 

Hjemmeside   www.gronnegadecentret.dk 

E-mail adresse   centersiden@outlook.dk 
 

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  
  

Redaktionen  
 

Stof til bladet for december skal være redaktionen i hænde  
allersenest onsdag den 23. november meget gerne på vores 
e-mail: centerblad@hotmail.com 

Stof til hjemmesiden jo før jo bedre: centersiden@outlook.dk 
 

Ansvarshavende redaktør: Karl Olsen.  

Ansvarshavende webmaster: Jytte Duus. 

Centerredaktionen:  

Lene Christensen, Bente Mikkelsen, Bodil Østberg, Jytte Duus,  

Sanne Hansen, Mogens Durup samt Anette Hjortshøj. 

Korrekturlæsning: Kirsten Therkildsen og Sanne Hansen. 

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

 

November 
 

Tirsdag 01. Styrk livet   

Onsdag 02. Influenzavaccination se side 05. 

Torsdag 10. Foredrag  se side 09. 

Lørdag 19. Filmklub  se side 15. 

Onsdag 23. Temaaften  se side 16. 

Lørdag 26. Julemarked  se side 17.  

Tirsdag  29. Motion/introduktion se side 09. 

Tirsdag 29. Styrk livet  se side 18. 

Tirsdag 29. Styrk livet  se side 19. 

 

 

 

 

December 

 

Fredag  02. Fernisering  se side 21. 

Torsdag 08 Din lokale bisidder  

Fredag  09. Julegospel  se side 19. 

Onsdag 14. Julefrokost  se side 06. 

Torsdag 15. Julefrokost  se side 06. 

Fredag 16. Julefrokost  se side 06. 

Mandag 19. Julefrokost  se side 06. 

Tirsdag 20. Julefrokost  se side 06. 

Onsdag  28. Juletræsfest  se side 17. 

 

 
 

 


