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

Hjemmeside: www.gronnegadecentret.dk 

 

 

Centerleder Bente Most 72 32 68 21 bmos@hillerod.dk 

Cafèleder Anette Høyer 72 32 68 22 anbh@hillerod.dk 

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

Adm.medarb. Jytte Kronhede  jyje@hillerod.dk 

Reception 72 32 68 20 gronnegadecenter@hotmail.com 

Lokalebestilling  lokalebestilling@hotmail.com 
 

GrønnegadeCentret er mødested for alle borgere over 60 år og førtids-

pensionister, og du kan komme og gå, som du har lyst. For at deltage i 

centrets aktiviteter kræves der medlemsskab. 
 

Medlemskontingent 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, og i receptionen over for indgangen gives oplysninger om huset. 

Nye medlemmer vil blive budt velkommen og vist rundt samt få udleveret 

en pjece om centret. 

Billetter til arrangementer købes i receptionen mod kontant betaling. 

Billetsalg mandag til fredag kl. 9.00 – 15.00. Vær opmærksom på første 

salgsdato. Billetter kan ikke forudbestilles. 
 

Cafeen 
Smørrebrød, lette anretninger, vin, øl, vand samt kaffe, te og kage kan 

købes i centrets åbningstid. 
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Nyt fra centerlederen 
 

Kære alle. 

Nu er GrønnegadeCentret atter på vej op i 

omdrejninger. Efter en dejlig sommer, hvor 

vejrguderne viste sig fra alle sider, tager vi hul på en ny sæson. Dan 

Turèll udtrykte så smukt ”Jeg holder af hverdagen”. Det passer lige på 

mig. Det skal med ret siges, at jeg også holder af ferie.  

Selvom de fleste aktiviteter først starter i september, har centret haft 

gang i gode arrangementer, sejlads på Slotssøen, sommergrillaften og 

udflugt til Birkegårdens Haver. Venneforeningen har været værter ved 

den årlige pensionistfrokost på Kræmmermarkedet.  

Livet går sin vante gang i GrønnegadeCentret. Vi har jævnligt besøg af 

SOPU- og SOSU- studerende, f.eks. en gruppe, der for tiden er optaget 

af kulturformer. Her ville de gerne tale om ældrekultur. Et lille hold 

frivillige stillede sig til rådighed. Den 1. oktober får vi besøg af en 

delegation erhvervsfolk fra Japan.  

Som I kan læse andet sted i bladet, er vi nu i fuldt sving med at lægge 

alle lokalebookninger på vores hjemmeside. En lille gruppe 

administrative frivillige vil i september være meget optaget af dette. Det 

bliver tidskrævende, men vi er ved godt mod, især fordi vi kan se, hvor 

velfungerende systemet er. Jeg har været så letsindig at love bestyrelsen, 

at vi er klar den 1. oktober. Det nye system betyder, at alle kan logge sig 

ind og se, om der er ledige lokaler. Der vil dog ikke være mulighed for 

selv at booke. Det foregår som vanligt ved henvendelse i receptionen.  

Jeg ønsker jer en dejlig september måned.                             

Bente Most 
 

 

Sankt Hans og Årets Heks 2015 – 2016 
 

GrønnegadeCentret fejrede vanen tro Sankt Hans.  

Vi havde nogle hyggelige timer sammen, hvor vi spiste 

medbragt kød. Højskolesangbogen blev flittigt brugt. 

Jytte Nymark havde lavet bålheksen, som blev fyret 

afsted til Bloksbjerg og Bente holdt båltale. 

Årets Heks 2015 – 2016 blev Solveig Olsen, som til 

daglig er frivillig i centrets cafè.                                                                            

Bente Most 



4 

 

Nyt fra cafeen  
 

Vi er allerede godt igang og glæder os til et 

efterår med masser af mad, kaffe og kage. 

Vi glæder os til at komme i gang med vores 

spiseklub og vores julefest i hele uge 51.  

På gensyn i cafeen. 

Anette 

Start af spiseklub i oktober 
 

Vi er et hold, som vil starte en spiseklub, hvor du 

kan komme kl. 12.00 og spise en portion varm 

mad med 30 andre og indimellem synger sange 

og blive underholdt med musik. Du kan købe 

drikkevarer, kaffe og kage til cafepriser.  

Der vil være spiseklub hver den første fredag i 

oktober og november og hver den første fredag i 

2016 i januar, februar, marts og april, og vi 

slutter med en grillmiddag i maj. Der vil kunne 

købes billetter med nummererede pladser i receptionen fra onsdag den 

9. september. 

Hver billet koster kr. 50,- og køber du 3 billetter på samme tid, koster de 

kr. 120,-. Billetterne vil blive solgt efter først til mølleprincippet. 

Se menuplanen i Centerbladet fra august. 

Vi glæder os til nogle hyggelige fredage. 

Lone Nielsen, Gudrun Morsing, Ole Hansen og Anette Høyer  

 

Julefrokoster i december 2015 
 

Uge 51 fra den 14. december til den 18. december kl. 12.00 – 15.00 

bliver store-julefrokost-uge for grupper og enkeltpersoner, som er 

medlemmer i GrønnegadeCentret. 

Tilmelding og billetsalg starter onsdag den 30. september.  

Nummererede billetter, som koster kr. 100,- pr. person, bliver solgt i 

receptionen efter først til mølle princippet. Der er plads til 80 personer 

pr. dag. Drikkevarer kan købes til cafepriser. 

Se program i Centerbladet fra august. 

Anette 
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Nyt Bookingsystem i GrønnegadeCentret 

Fra torsdag den 1. oktober kan alle gå ind og 

se, hvornår der er ledige lokaler. Hvis I går ind 

på www.gronnegadecentret.dk/booking, vil I se 

alle bookinger for 2015 til sommeren 2016. I 

vil kunne se, hvilke aktiviteter og 

arrangementer der foregår den dag, I vil booke. 

Det kan f.eks. have betydning for jer, hvis I 

gerne vil have ro omkring jer. Der er jo som bekendt flere aktiviteter og 

arrangementer, der spiller musik og synger. Der vil dagligt være en 

frivillig administrativ gruppe tilstede i dagtimerne, som kan guide jer. 

Henvendelse til denne gruppe kan ske dagligt kl. 10.00 – 14.00. Tirsdag 

og onsdag tillige til kl. 16.30. 

I skal fortsat henvende jer i receptionen, hvis I vil bestille et lokale. Her 

skal I udfylde den sædvanlige seddel i skranken.  

Der arbejdes på at indsætte et link på centrets hjemmeside, så man kan 

gå ind direkte fra hjemmesiden.  

Tak til Lars Østergaard og Knud Preben Hansen for det kæmpe arbejde, 

I har haft med at etablere og undervise os i dette fantastiske booking 

system. 

Bente Most 

 
En omhyggelig forberedelse af seniortilværelsen giver tryghed. 
 

Vi rådgiver om alle juridiske problemstillinger i forbindelse med, at man bliver 
ældre. 
 

Det kan blandt andet være salg af fast ejendom og oprettelse af testamente. 
Det kan også være rådgivning om at give sine børn skattefri gaver som 
supplement til testamente. 
 

Vi er uafhængige og varetager kun klientens interesse. Navnlig i den tredje 
alder, er der ikke råd til at udskyde overvejelser om testamente. 
 

Ring til advokat Lotte Borg Jørgensen for en aftale på tlf. 48 24 79 20. 

http://www.gronnegadecentret.dk/booking
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Frivilligfest  
Formanden er glad,  

selv om nogen vil mene, at sommeren 

er ved at gå på hæld. Mange kalder 

september for sensommermåned eller 

høstmåned, men er det ikke bare 

ganske smukke ord, nærmest poetiske, 

for noget, som beskriver en dejlig tid på året? 

Lad os sammen glæde os over denne herlige måned, hvor vi atter er godt 

i gang med vore sysler og pligter, for det er jo det, som optager os alle i 

GrønnegadeCentret – det at være aktiv, at være en del af et givende 

fællesskab, at være sammen, at være noget for andre – at gøre en forskel. 

Tænk på, hvilken viden, kreativitet og idérigdom, der er samlet på dette 

sted og som hele tiden kommer til udtryk i form af sprudlende aktivitet 

på alle fronter. 

Og så kan vi også feste. Spørg lige dem, der 

var med til frivilligfesten den 22. august. 

Hold da op – et arrangement helt ud over det 

sædvanlige både med borgmesterbesøg og 

endda en hemmelig gæst, der både havde 

været i Mississippi, på Hawaii og i Las 

Vegas. Den fest går simpelthen over i 

historien. Jeg er sikker på, at mange endnu ikke har fået armene ned. 

Det blev måske dyrt, Bente, men vi er ligeglade.  

Vi har fortjent det, hver og én.                                       Poul Christiansen  
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Frivillig Fredag 
Fredag den 25. september vil der traditionen 

tro holdes Frivillig Fredag i hele landet. I 

Hillerød Kommune vil festlighederne foregå 

fredag eftermiddag i Støberihallen. Hold øje 

med nærmere info i Hillerødposten. 
 

 
Frivillig Fredag Praktik 
 

GrønnegadeCentret har igen i år tilbudt sig som praktikmulighed en 

enkelt dag for politikere, embedsfolk og erhvervsliv. I skrivende stund 

ved vi endnu ikke, om nogle byder ind på at komme i praktik hos os. 

GrønnegadeCentrets Danseklub har ligeledes tilbudt sig som praktiksted.  

Frivillig Fredag i praktik er en god mulighed for at vise politikere, 

embedsfolk og erhvervsliv en bid af aktiviteter og hverdag i centret, så vi 

håber, at der bliver budt ind. 
 

Kom Med Projekt 
 

Hillerød Kommune har i samarbejde med Frivilligcentret et projekt i 

fuld gang, der har til opgave at bryde ensomhed for ældre. 

GrønnegadeCentret er selvfølgelig med på vognen. 

Der vil være kaffe og lagkage onsdag den 16. september kl. 14.30 – 

16.00. Denne dag er det muligt for folk, der ikke er medlemmer af 

centret, at deltage.  

Mironika byder på dejlig underholdning, hvor der bl.a. vil være 

mulighed for at synge med. Kender du nogen, der sidder alene 

derhjemme, så tag dem under armen til denne hyggelige begivenhed.  

Tilmelding i Receptionen nødvendig inden.  

Pris kr. 25,- betales ved indgangen.     
 

Tovholdermøde 
  

for motionister i Motionslokalet Erantis. 

Tovholdere indkaldes til møde tirsdag den 22. september  

kl. 10.00. – 12.00 i lokale Anemone. Tovholderne er som udgangspunkt 

forpligtet til at deltage i mødet. Afbud meddeles i receptionen. 

Bente Most 
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STYRK LIVET  
 

Tirsdag den 8. september kl. 10.00 – 12.00 
 

Førstehjælp, hjertemassage og hjertestarter 
 

 

Bent Kauffmann, formand for Dansk Røde Kors, 

Hillerød Afdeling, tilbyder en introduktion til 

førstehjælp herunder en gennemgang af hjerte-

massage (hjerte-lunge-redning) og demonstrerer 

brugen af hjertestarter. 

Deltagerne vil have mulighed for at øve sig helt 

konkret, så man føler sig bedst muligt rustet, hvis ulykken sker. 

Det er vores håb, at rigtig mange af centrets frivillige og øvrige brugere 

vil benytte sig af denne mulighed. 

Vi bestræber os på fortsat at gennemføre denne øvelse 2 gange årligt - i 

foråret og efteråret. 
 

Krolf - Petanque - Cross Boule 
 

Fredag den 11. september kl. 11.00 -14.00 
 

Kom og lær fornøjelige og hyggelige spil i og omkring centret. 

Sundhedsudvalget 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. 

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

deltagerne har lyst til at hygge sig med frokost i 

caféen. 

 
GC’s sundhedsudvalg  
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STYRK LIVET  
Tirsdag den 29. september kl. 10.00 – 12.00  
 

 

STYRK TRIVSLEN I 

HVERDAGEN 

Hvad er nu det? 

Kom og hør forebyggelseskonsulent Birgitte Lynge og ergoterapeut 

Thea Kristensen fra Træningssektionen fortælle om, hvad TRIV er. 

Kort fortalt handler det om, hvad der har indflydelse på trivsel i din 

hverdag. 

      
 Tilgængelighed            Relationer/Roller 
 

 

                  
 Interesser                                   Vaner      

                                                               

Arrangør Sundhedsudvalget, Ældresagen og Hillerød Kommune 
 

Åbent Hus/intro  
 

Tirsdage kl. 13.30 – 14.30 
 

Den 29. september, 27. oktober, 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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Foredrag 

Torsdag den 24. september kl. 

10.00-12.00 
 

”En usikker fremtid” – fattigdom 

i Danmark omkring 1920. 
 

Jeg går i mosen, sagde Amandas 

mand til hende, da hun ikke ville gå i seng med ham, fordi hun var bange 

for at blive gravid igen. Hun havde lige født deres fjerde barn. 

Men hendes mand gik ikke i mosen, han stak af med en anden kvinde, 

og Amanda blev smidt ud af sin bolig. Hvad skulle hun gøre? Hvor 

kunne hun gå hen med sine 4 børn? 

Forfatteren Kate Royster fortæller om Amanda og 

levevilkårene for fattige i Danmark omkring 1920. Hver 

person i hendes bog ”En usikker fremtid” har sin egen 

historie, der samtidig beskriver datidens samfund. 

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

GrønnegadeCentrets Oplysningsudvalg 

Danseklubbens generalforsamling 
Mandag den 12. oktober kl. 18.30 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af 2 stemmetællere 

3. Beretning 

4. Regnskab og kontingent 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 

7. Valg af revisorsuppleant 

8. Eventuelt                                                                     Bestyrelsen 

Influenzavaccination 
Husk, at det snart er tid til influenzavaccination.  

Torsdag den  1. oktober  kl. 09.30 - 12.00 

Fredag den    2. oktober  kl. 14.00 - 16.30 

Onsdag den 28. oktober  kl. 10.00 - 12.00 
 

Vaccinationen er gratis for alle pensionister og førtidspensionister. 

Husk sundhedskort/sygesikringskort.                           Centerbestyrelsen 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPT4n8DiuccCFcVdLAod8PkIxA&url=http://www.youtube.com/watch?v%3D5n0y-EIcEds&ei=6-LWVbTXJsW7sQHw86OgDA&psig=AFQjCNFPKbS8-pZdIcSgtRHuflWW1uCMsQ&ust=1440232541605262
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ-99e_huccCFUrdLAodJ7IJzw&url=http://www.aabech.dk/Vild-med-dans/dans.htm&ei=Q-LWVd-PCsq6swGn5Kb4DA&psig=AFQjCNGgmIhMQTMj0hYaLBdcmbD4LfUm_w&ust=1440232372114391
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Det sker 
 

September 
Onsdag 2. Sang- og musik café 

Fredag 4. Sejlads på Slotssøen 

Tirsdag 8. Styrk Livet 

Torsdag 10.  Jazz 

Fredag 11. Styrk Livet ”Hyggespil” 

Fredag 11. De danseglade pensionister 

Onsdag 16. ”Kom med et projekt” Sang- og musik café 

Fredag  18. ”Hvad er det værd” 

Torsdag 24. Foredrag 

Fredag 25. Frivilligdag 

Tirsdag 29.  Styrk Livet 

Tirsdag 29. Åbent Hus/ intro 

Onsdag 30. Sang- og musik café 
 

Oktober 
Torsdag 1. Vaccination 

Fredag 2. Vaccination 

Fredag 2. Fernisering 

Torsdag  8. Jazz 

Fredag 9. De danseglade pensionister 

Lørdag 10. Film 

Mandag 12. Danseklubbens generalforsamling 

Onsdag 14. Sang- og musik café 

Torsdag 22. Foredrag 

Lørdag 24. Modeopvisning 

Tirsdag 27.  Åbent Hus/ intro 

Onsdag 28. Vaccination 

Onsdag 28. Sang- og musik café 
 

November 
Torsdag 5. Jazz 

Onsdag 11. Sang- og musik café 

Lørdag  14. Film 

Lørdag 21. Julemarked 

Tirsdag 24.  Åbent Hus/ intro 

Onsdag 25. Sang- og musik café 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.symbols-n-emoticons.com/p/new-facebook-emoticons.html&ei=I5SCVdTRBMaYsgH0goLoCA&bvm=bv.96041959,d.bGg&psig=AFQjCNGWzUVoPq8_q4IkxMmTi5tUvJcu9Q&ust=1434707351462271
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Højskolesang  
Så er sæsonen for højskolesang startet igen. Vi 

inviterer alle sangglade pensionister m.m. til at 

deltage i højskolesang, hver anden onsdag i ulige 

uger fra kl. 14.30 - 16.00. 

Midtvejs er der en kaffepause til socialt samvær, 

hvor man kan hygge sig sammen. 

Pris kr. 50.- for hele sæsonen. 

Hjertelig velkommen  

          Henry Christiansen  

De danseglade pensionister 
fredag den 11. september kl. 14.00 - 17.00 

Pris kr. 110,- incl. 2 lækre stk. smørrebrød og kaffe. 

Husk at bestille 3 dage før i receptionen eller hos 

Henry. 

Vi danser også den 9. oktober. 

Hjertelig velkommen til 3 hyggelige timer med dans og 

melodier for ”De unge på 40”.   

  

    Henry Christiansen 

 

Folkedans  

tirsdag den 1. september kl 14.00- 16.00. 

Det koster kr. 30,- pr. gang, dog er det gratis for nye 

dansere den første gang. 

Det er Ole Martinsen, der leder os gennem de dejli-

ge danse og Bent Caspersen der spiller til. Er der nogen, der har lyst til at 

komme og danse sammen med os, så kommer I bare.  

Bente Christensen 

 

Torsdagsjazz med Grønnegade Jazzband 

 

Succes'en fortsætter i efteråret, hvor Grønnegade Jazzband spiller i salen en 

torsdag i hver måned fra kl. 11.00 – kl. 12.00. 

Kom og få en times glad jazzmusik ganske gratis! 

Vi spiller på torsdagene den 10. september, den 8. oktober, den 5. november 

og den 17. december. 

Mogens Smedegaard 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIOdkbvnuccCFUUOLAodHcoO5w&url=http://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/sange-stemning-livsglaede-og-kokosmakroner&ei=H-jWVcORBcWcsAGdlLu4Dg&psig=AFQjCNFp7P7VyLlVAB1pA4O4IetIFgX7_Q&ust=1440233823595375
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL3kg8bruccCFYOWLAodhUEK5Q&url=https://juliefredborgakademiet.wordpress.com/page/22/&ei=Z-zWVf2UKYOtsgGFg6moDg&psig=AFQjCNEymVffJqSq7kyjaW6gapy2Syp3Tw&ust=1440234955640330
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Gnister fra Afrika     
Læserindlæg ved 

Ellen Dalgaard Jensen 

Fortsættelse fra augustbladet 
 

Efter ca. et halvt års tørke, som afsluttende gav 

perioder med megen blæst og sandstøv, overalt inde og ude, og som ofte 

fyldte øjne, næse og mund, begyndte regntiden så småt i september med 

fugt i luften og meget små regndråber.  

Snart bredte en fortryllende duft sig fra 

nyudsprungne træer og blomster. Blomsterne 

kom ofte før bladene på træerne, før regnen 

rigtig var begyndt. Alle åndede lettet op, og 

naturen blev levende. Dette skete i september – 

oktober. 

Når den første regn kom, begyndte lidt af 

en folkevandring ud til markerne. Nogle af 

de første, som skulle i marken, var de 

gamle spedalske patienter, de havde et halvt 

år glædet sig til at arbejde i marken, og nu 

var regnen der. På trods af handicaps var 

humøret højt, og man så dem med stokke og krykker bevæge sig frem 

bærende på store kurve, hakker og skovle over skulderen, på ryggen eller 

på hovedet.  Mange havde på grund af sygdommen 

spedalskhed ingen fingre, men klarede sig fint med at 

putte kernerne i munden, spytte dem ud og kunne på 

denne måde så en hel mark til. Flere patienter uden 

ben kravlede rundt i marken på 

stumperne, andre brugte stumperne 

til at gå på. 

Spedalskhed er næsten udryddet, da den nu kan 

behandles, men følgerne kan man næsten ikke tage fejl 

af, hvis en patient ikke har fået medicin i tide. Mange af 

mine venner var blevet spedalske, før medicinen kom 

frem i halvtredserne, og var stærkt invalideret. 

Spedalskhed er en sygdom i hud og nerver medførende følelsesløshed, 

og bakterien kan brede sig til hele kroppen og give deforme hænder og 

fødder samt blindhed.   
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Det er med stor respekt, jeg omtaler spedalske 

patienter, mange kan udføre det utroligste på 

trods af deres handicap, f.eks. syede en patient 

uden fingre en stor dug ved brug af det, der var 

tilbage af hænderne til at skubbe nålen i stoffet 

og trække den ud med munden. 

Nogle patienter er gode til at lave trommer, selvom det er et vanskeligt 

arbejde for følelsesløse hænder. Jeg glemmer aldrig patienternes gode 

humør og ukuelighed. 

En af mine gode venner var Poulo, han havde ikke set familien i 30 år og 

begav sig ud for at lede efter dem, han kom fra Sydtanzania og  gik mod 

nord gennem landsbyer og skove. Efter 6 døgn 

uden vand eller mad vidste han, at han var faret 

vild. Nu befandt han sig i en stor skov, og han 

lagde sig til at dø på skovbunden. De vilde dyr 

gik lige forbi uden at røre ham. Da kom der en 

bil med arabiske skovhuggere, og de tog ham med til nærmeste 

politistation. Politiet bragte ham til spedalskhedshospitalet en aften kl. 

21.30, hvor jeg tog imod ham.  Han var så forkommen, at han i flere 

dage ikke kunne sige noget. Men så begyndte han at fortælle sin historie. 

Jeg har sjældent mødt et så taknemmeligt menneske, han sagde: ”Jeg 

skulle være død nu men lever, jeg er i Guds plan.” Altid gik han rundt 

med et fredfyldt ansigt, livet var godt. 

25 år efter – i 2010 besøgte jeg spedalskhedshospi-

talet og nåede lige at se Poulo, som nu lå i sengen 

døende med et fredfyldt ansigt.           

De næste, der skulle i marken når regntiden 

begyndte, var familier med små og store børn. De gik sammen i større 

grupper. Alle fra landsbyen skulle nu i arbejde for at bidrage til livets 

opretholdelse, og nu håbede man blot på en god høst, som mest var majs, 

ris og jordnødder. 

Jeg blev så inspireret af al den aktivitet, at jeg 

selv såede en mark til med majs og jordnødder.  

Når det begyndte at blive lyst kl. 6.30 om mor-

genen, så man kunne se slangerne, gik jeg ud i 

min lille mark for at luge, før jeg cyklede på 

arbejde ved spedalskhedshospitalet, hvor jeg tilbragte 11 år.                                                   

Fortsættelse i oktobernr. 
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Mironika  

er klar til vores 3. sæson i GrønnegadeCentret. 

Vi er meget glade for de medlemmer, der så 

trofast har fulgt os de to første sæsoner og 

hilser også meget gerne nye velkommen. 

Vi hygger os med at spille og synge bl.a. årstidens kendte og nye sange 

fra Højskolesangbogen, viser og også nogle lidt mindre kendte danske 

sange.  

Vi har også forsøgt at tematisere vores sangvalg lidt. Første sæson tog vi 

H.C. Andersen sange op som tema, og sidste sæson, hvor Halfdan 

Rasmussen ville være blevet 100 år, har vi hver gang haft kendte og 

mindre kendte sange med skrevet af ham.  

Denne sæson tages sange op med melodier af Carl Nielsen i anledning af 

hans 150 års fødselsdag.  

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

egen sangbog med de sange, der ikke står i Højskolesangbogen. 

Vi glæder os til at mødes onsdag den 2. september,   

og herefter hver anden onsdag i lige uger, kl. 14.30 - 16.00. 

Det er jo ikke en aktivitet, man behøver at melde sig til. Alle medlemmer 

kan bare komme og være med, købe en kop kaffe eller hvad cafeen ellers 

har at byde på.               

Ruth og Keld – Annette og Ole 
 

”Hvad er det værd” 
 

Fredag den 18. september kl. 13.00 - 16.00  
kommer auktionsfirmaet Lauritz.com, 

atter på besøg, for at vurdere et eller 

flere klenodier fra dit hjem.  

Vi har sikkert alle et eller andet i vores 

hjem, som vi ikke kender værdien af. 

Man tager ”tingen” under armen og kommer ned i centret og får en 

vurdering ganske gratis. Vurderingsmænd fra Lauritz.com vil være 

behjælpelige med vurdering og hjælpe med at sætte ”tingene” på 

auktion, hvis det ønskes. 

Man trækker et nummer ved ankomsten. Det bliver en spændende dag. 

Vurderingen er kun for medlemmer af GrønnegadeCentret. 

Arrangementsudvalget 
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Efterårsmodeopvisning  

 

Lørdag den 24. oktober kl. 14.00. 
 

I foråret allierede vi os som et forsøg med 

genbrugsbutikken ”Kirkens Korshær”, Hillerød. Det blev 

en stor succes, som vi glæder os til at gentage, og nu bliver 

det efterårs– og vinter-modeller, som centrets egne brugere 

vil fremvise. Alt tøjet er af høj kvalitet, nyrenset og 

mærket med størrelse. Der findes mange mærkevarer 

blandt de udsøgte modeller. Efter opvisningen er der 

mulighed for at bese, prøve og købe tøjet til en meget 

fordelagtig pris. 

Som sædvanlig vil der være lotteri med fine præmier, 

Marianne Nørgaard underholder på flygelet og i 

pausen serveres 1 lækker sandwich samt en lille flaske 

vin. 

Pris kr. 70,- alt inklusive. Nummererede billetter kan 

købes i receptionen fra onsdag den 7. oktober.  

Arrangementsudvalget 
 

Månedens kunstner oktober og november 
 

Mandagsholdet v/Bendt Pedersen, akvarel og tegning.  

Fernisering fredag den 2. oktober kl. 14.00. 
 

Ny infotavle i cafeen  
I løbet af 2015 vil der blive indkøbt en 

informationstavle til cafeen. Det vil her blive 

muligt at søge oplysninger om stort og småt. 

Nærmere om det, når vi er klar. 

Bente Most 

Udmeldelse af GrønnegadeCentret 
 

Et medlemskab i GrønnegadeCentret løber for et kalenderår. 

Udmeldelse skal foretages senest januar i det kommende år. 

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

man henvende sig i receptionen. Her vil receptionisten sørge for det 

praktiske. Man kan kun udmeldes gældende fra næste kalenderår.  Det 

vil sige, at man ikke får sine penge retur, hvis man udmelder sig i 

indeværende kalenderår.                                                                                 
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Sundt Seniorliv 
 

er et sundhedsfremmende kursus, der udbydes af 

Træningssektionen, Hillerød Kommune. 

Formålet er, at give borgere over 65 år indsigt i, hvad 

deres aktiviteter i hverdagen har af indflydelse på 

sundhed og livskvalitet, samt give inspiration til nye 

aktiviteter og relationer. 

Sundt Seniorliv er inspireret af lignende tiltag i England og i USA.  

Der arbejdes ud fra 7 temaer, som alle har betydning for sundhed. 

Sundhed og aldring - Fysisk aktivitet - Mental aktivitet - Aktiviteter i 

hjemmet - Aktiviteter uden for hjemmet - Måltidet - Sociale relationer. 

Målgruppen er den lidt sårbare ældre, som enten oplever begyndende 

funktionstab, har mistet ægtefælle, eller mangler netværk og aktiviteter. 

Vores erfaring fra tidligere afholdte kurser er, at størstedelen af 

deltagerne får udvidet deres netværk i form af nye venskaber via 

deltagerne på holdet, eller de opstarter nye aktiviteter. Deltagerne skal 

være selvhjulpne.  

Kurset foregår tirsdage fra kl. 10.00 -12.00, varighed 16 uger med 

opstart i januar og august.  

Tilmelding eller yderligere information på tlf. 72 32 32 42:  

Birgitte Lynge 

Forebyggelseskonsulent 

 

Aktivitetsgrupperne starter efter ferien 

 

Bogklubben 8. september.   

Linedance og lancier 21. september. 

Folkedans 1. september. 

Husorkestret 16. september. 

IT-cafeen 8. september. 

Patchwork 1. september. 

Sang-musikcafe Mironika 2. september. 

Slægtsforskning 2. september. 

Smykkeholdet 10. september.  

Stavgang 16. september. 



 

 

 

 

 
 

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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Er du også danseglad?  
Har du et par danseglade ben, som trænger til at blive rørt, fordi du kan 

lide danseglæden - med eller uden en fast dansepartner? 

 – så må du simpelt hen være med i vores Danseklub  
 

Vi starter 4 dansehold:  

• Linedance  
Mandag den 21. september   

Begyndere kl. 17.30 til 18.30 

Øvede kl. 18.30 til 20.00 
 

• Standard dans  
Mandag den 21. september 

Begyndere kl. 19.30 til 20.00 

Øvede kl. 20.00 til 21.30 
 

• Lancier  
Mandag den 5. oktober 
Alle – kl. 18.30 til 20.00 
 

• Argentinsk Tango  
Mandag den 5. oktober  

Begyndere kl. 20.00 til 21.30 

Det koster kr. 30,- pr. gang på alle fire hold + kr. 50,- i indmeldelse. 
 

Mød op – og få en snak med os eller kontakt 

Dansebestyrelsen! 
 

Formand   Næstformand 
John Ibsø   Ejner Nielsen 
Tlf. 48 26 70 61  Tlf. 48 26 91 45  
john.ibsoe@live.dk  ejner.lene@gmail.com 

mailto:John.ibsoe@live.dk
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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 
 

Petanquebanen er nu blevet gjort ren. 

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

Grethe og Karl Erik Madsen. 

 

Tværfaglig Seniorklub, Hillerød 

 

Tirsdag 01. september kl. 13.00 Spisning 

Tirsdag 08. september kl. … Løvfaldstur 

Tirsdag 15. september  kl. 14.00 Banko 

Tirsdag 

Tirsdag  

22. september 

29. september 

kl. 14.00 

kl. 14.00 

 

Kaffe 

Underholdning 

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 13. og den 27. september. 

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 1. oktober. Spørgsmål, der ønskes 

behandlet, rettes til formanden. 

 

GrønnegadeCentrets 
 

Hjemmeside   www.gronnegadecentret.dk 

E-mail adresse   centerblad@hotmail.com 
 

GrønnegadeCentrets Venner 
 

Frede Leiholm  Mobil:  20 81 80 65 

Formand   leiholm@mail.tele.dk 

Anna Sofie Morell  annasofie.morell@privat.dk 

Kasserer 

GrønnegadeCentrets Venner Reg: 5064 Konto: 1403923 

Hjemmeside                   www.grønnegadecentretsvenner.dk 
  

Centerredaktionen 
 

Stof til bladet for oktober skal være redaktionen i 

hænde allersenest torsdag den 24. september 2015, 

meget gerne på vores e-mail: 

centerblad@hotmail.com  
 

Ansvarshavende redaktør: Karl Olsen.  

E-mail: karl.furesoeteater@gmail.com 

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 
 


