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GrønnegadeCentret 

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

Hjemmeside: www.gronnegadecentret.dk 
 

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

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

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

    Adm.medarb.Jytte Kronhede  jyje@hillerod.dk 

    Reception 72 32 68 20 gronnegadecenter@hotmail.com 

    Administrationsgruppen   admgronnegade@outlook.dk 
 

 

GrønnegadeCentret er mødested for alle selvhjulpne borgere over 60 år og 

for førtidspensionister i Hillerød Kommune. Du kan komme og gå, som du 

har lyst. For at deltage i centrets aktiviteter kræves der medlemsskab. 
 

Medlemskontingent pr. år kr. 350,-, der opkræves pr. giro af Hillerød 

Kommune. Beløbet går ubeskåret til GrønnegadeCentrets drift. 

Medlemskort udstedes og kan afhentes i receptionen. Kortet er nødvendigt 

til forskellige arrangementer. 
 

Åbningstider    
Mandag – torsdag kl. 9.00 – 17.00 Fredag kl. 9.00 – 16.00      
 

Receptionen er åben for billetsalg: 

Mandag og tirsdag kl. 10.00 – 15.00 Onsdag kl. 10.00 – 16.00 

Torsdag og fredag kl. 10.00 – 14.00 
 

Billetter til arrangementer købes mod kontant betaling. 

Vær opmærksom på første salgsdato. Billetter kan ikke forudbestilles. 
                  

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. 
 

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 ind i februar måned, hvor 

lyset så småt vender tilbage til os. Vi 

glæder os over hvert et lille forårstegn. 

Som I vil kunne læse andet sted i bladet, 

har vi beklageligvis været nødt til at sætte 

medlemskontingentet op med kr. 100,-, så 

man fremover må betale kr. 350,- årligt i medlemskontingent. Det er en 

stor post for os at skulle finde kr. 210.000,- ekstra om året, og 

bestyrelsen og jeg vurderede, at kontingentforhøjelse ville være den 

mindst hårde måde at finde pengene på. Alternativt skulle vi ud i 

væsentlige prisstigninger på cafésalg. 

Driftsbudgettet bruges bl.a. til lønninger til os 

ansatte, rengøringsartikler, gode lokaler og 

toiletforhold – kort sagt til alt, hvad I ser og 

møder, når I træder ind ad døren. Denne sag har 

optaget os meget i den seneste tid, og vi håber, I 

tager godt imod det. Medlemskontingentet vil 

først blive opkrævet i slutningen af februar. Det betyder, at hvis nogen 

ønsker at melde sig ud af centret, kan det ske frem til der. Normalt skal 

man melde sig ud senest i januar, men det er altså udsat i 2016. Således 

vil betalingen først ske i slutningen af marts måned. 

Regnskabet for 2015 er nu afsluttet, og vi kom ud af året med et meget 

lille underskud på kr. 7.000,-. Det er jeg meget tilfreds med. På general-

forsamlingen den 26. februar vil jeg kort vise jer centrets slutstatus. 

Vi er godt på vej med vores nye infoskærme. Vi glæder os til at få dem i 

gang.  

Der strømmer stadig nye medlemmer til 

centret. Rigtig hjertelig velkommen til jer. 

Tak til alle fordi I er med til at give dette 

dejlige center sjæl og varme. 

Med ønsket om en dejlig februar til jer. 

Bente Most 

 

I dette nr. er vedlagt en folder indeholdende GrønnegadeCentrets 

hovedprincipper og husorden. 
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Nyt fra cafeen  
 

Spiseklub i 2016: 

Kom og vær med den 1. fredag i måneden kl. 12.00 til 

fælles spisning og hygge.  

Til fredag den 5. februar er der 1 billet tilbage og få til 

marts og april. De sælges i receptionen.                                               

Lone Nielsen, Gudrun Morsing, Ole Hansen og Anette Høyer 
 

Vi går en lysere tid i møde og i år er skudår. Så vi får en hel dag mere i 

2016, så husk at nyde den og brug den fornuftigt. 

Anette Høyer 
 

Påskefrokost 
 

Traditionen tro vil vi holde påskefrokost  
 

tirsdag den 15. marts kl. 12.00 – 14.00 

i ”Det glade hjørne”. 
 

Kom og få en hyggelig eftermiddag med fællesskab, 

musik og dejlig mad. 

Der vil være salg af øl/vand/vin og snaps til cafépriser.   

Pris: Kr.125,-. 

Billetsalg i receptionen fra onsdag den 17. februar, nummererede 

pladser. 

Arrangementsudvalget 
 

Søndagsjazz og Jamsession  
 

Søndag den 13. marts kl. 15.00 – 17.00  
 

kommer Jan´z Swingtet og underholder med glad 

musik der swinger. 

Alle der har lyst og evner er meget velkomne til at 

spille med. 

Kaffe/te og øvrige drikkevarer kan købes i cafeen til meget moderate  

priser. 

Kan man ikke modstå den inciterende musik, er der naturligvis også 

mulighed for en swingom. 

Billetter købes ved indgangen kr. 50,-. 

Arrangementsudvalget 
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2016 er kommet godt i gang 
 

Selvom januar fra første dag vejrmæssigt 

gav os en kold skulder, lod vi os ikke slå 

ud. Vi mødte da bare op og fejrede det 

nye års komme med en Nytårskur, hvor 

alle medlemmer på festlig vis med 

bobler hilste på hinanden, ønskede 

hinanden og det nye år velkommen og 

glædede os over, at vort dejlige center sprudler af aktivitet og har det 

godt.  
 

Kulden fortsatte, men vi gik da bare til Nytårskoncert – hvilken herlig 

søndag med dejlig musikalsk underholdning, smægtende toner, dans og 

smuk sang af to lovende talenter. Det var så festligt. 
 

Således kom vi godt igennem januar med vore sædvanlige aktiviteter, 

som mange glædede sig over atter kom i gang efter en lang juleferie. Det 

kunne tydeligt ses, at vi mødte altså bare op – kulde eller ej.  

Kom bare an, januar! 
 

Nu er det februar, årets korteste måned, selv om vi får en dag ekstra i år. 

Også i februar er der fuldt program, men især fredag den 26., sker der 

noget, der vedrører os alle: 

Det er en rigtig mærkedag, fordi vi dér 

afholder den årlige generalforsamling, hvor 

alle medlemmer kan gøre deres indflydelse 

gældende. Der skal vælges en ny bestyrelse, 

idet 4 af bestyrelsens 7 medlemmer og de 2   

suppleanter er på valg. 

Notér dagen og brug jeres stemmeret. 
 

Generalforsamlingen er allerede i henhold til vedtægten annonceret i 

januarbladet, på hjemmesiden og ved opslag i centret og vil blive 

afviklet med sædvanlig dagsorden. Vel mødt! 

Et par dage efter er det pludselig marts og så vil vi ærligt talt godt have 

lidt forår. Tro mig - det får vi. Glæd jer! 
 

Poul Christiansen 
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En meget vanskelig beslutning 
 

Varsling om kontingentforhøjelse på baggrund af krav om moms. 
 

I efteråret 2015 opdagede Hillerød Kommune, at GrønnegadeCentret er 

pligtig til at betale moms af salg i centrets cafe. 

Hillerød Kommune har efterfølgende pålagt GrønnegadeCentret fra 2016 

selv at udrede moms, svarende til kr. 210.000,- pr. år. 

Med udgangspunkt i den beklagelige situation, som GrønnegadeCentret 

derfor uforskyldt er bragt i, vedrørende afregning for moms for centrets 

salgsaktiviteter - begrænset til salg i caféen - har centerbestyrelsen og 

centerlederen efter grundige overvejelser besluttet at indstille til byrådets 

godkendelse på byrådsmøde i februar 2016, at der skabes grundlag for 

dækning for et fremtidigt underskud på driftsbudgettet på kr. 210.000,-.  

Dette tilvejebringes på følgende måde: 

Årskontingent for medlemskab af GrønnegadeCentret sættes op fra de 

nuværende kr. 250,- til kr. 350,- hvilket vil indbringe kr. 160.000,-. 

Cafépriser sættes op på udvalgte varer, med ca. 10 %, hvilket vil 

indbringe kr. 50.000,-. 

Det er vigtigt at understrege, at kontingentbetaling ikke er momsbelagt, 

hvorimod en stigning i cafépriser, som jo er momsbelagt, yderligere vil 

stille krav om uforholdsmæssigt store prisreguleringer. 

Centerbestyrelsen og centerlederen indstiller derfor, at byrådet beslutter 

at hæve medlemskontingentet i GrønnegadeCentret til kr. 350,- årligt, 

gældende fra 2016.                                 Poul Christiansen og Bente Most 
 

Udmeldelse af GrønnegadeCentret 
På grund af den varslede kontingentforhøjelse ændres fristen for 

udmeldelse i 2016.  

Hvis man vil udmelde sig af GrønnegadeCentret, kan det i år ske 

frem til slutningen af februar. 

I givet fald skal man henvende sig i receptionen.                    Bente Most 
 

De Danseglade Pensionister 
Fredag den 12. februar kl. 14.00 – 17.00 
 

Vi serverer en lækker fastelavnsbolle til kaffen. 

Pris 110,- incl. 2 stk. lækker smørrebrød. 

Bestilling hos Henry eller i receptionen senest 3 dage før.  

Henry Christiansen 



8 

 

Sommertur med GrønnegadeCentret 
 

Mandag den 8. august kl. 7.30 til  

lørdag den 13. august sidst på 

eftermiddagen. 
 

Turen går i år til Nordjylland, og vi 

skal bo på Hotel Søparken i Åbybro. 
 

- Dag 2 tur til Råbjerg Mile, 

Skagen og Grenen. 

- Dag 3 gennem Vejlerne til Hanstholm. 

- Dag 4 tur til Læsø med bl.a. Saltsyderiet. 

- Dag 5 heldagstur til Jespershus Blomsterpark på Mors. 

- Dag 6 hjemtur med besøg i bl.a. Horsens Statsfængsel, inden vi 

er tilbage i Hillerød. 
 

Prisen for alt dette er kr. 4.995,-, tillæg 

for enkeltværelse kr. 750,-. 

Der vil være information og tilmelding 

til rejsen efter først til mølle princippet, 

mandag den 8. februar kl. 14.30 i 

GrønnegadeCentret. 

På arrangementsudvalgets vegne 

Grete Bjerager og Ejner Nielsen 
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Filmklubben 
 

Lørdag den 13. februar 

kl. 14.00 -16.30   
   

STILLE HJERTE 

En film af Bille August 
 

Pressen skrev om denne danske film fra 2014: "Mesterligt familiedrama" 

- "Rent ud sagt et mesterstykke" - " En af årets bedste film" - "Et noget 

nær lydefrit værk". 

Om handlingen: Søstrene Sanne (Danica Curcic) og Heidi (Paprika 

Steen) tilbringer en sidste weekend sammen med moren (Ghita Nørby), 

der lider af en uhelbredelig sygdom. De to søstre er som nat og dag, og 

den weekend, der skulle danne rammen om et sidste stille farvel til 

moren, bliver en turbulent og følelsesmæssig prøvelse for dem alle. 

"Stille hjerte" er en smertelig og inderlig film om en families fælles 

krise, men fortalt med hjerte, livsglæde og endda humor. 

Øvrige medvirkende bl.a.: Morten Grunwald, Pilou Asbæk, Jens Albinus 

og Vigga Bro. 

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

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

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

GrønnegadeCentrets Oplysningsudvalg 
 

Indkaldelse til Generalforsamling  
”GrønnegadeCentrets Venner”  
 

Fredag den 11. marts kl. 10.00  
 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Forslag fra medlemmerne, der ønskes 

behandlet på generalforsamlingen, skal 

indsendes til bestyrelsen 2 uger før 

generalforsamlingen. Bestyrelsen vil lægge 

eventuelle forslag til gennemsyn i centret en 

uge før generalforsamlingens afholdelse.   

Vi glæder os til at se jer og håber på stort 

fremmøde. For at deltage kræves 

medlemskab af støtteforeningen. 

                                                   Frede Leiholm  
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Det sker 
 

Februar 
 

Mandag 08. Informationsmøde / sommertur 

Fredag  12. De danseglade Pensionister 

Lørdag 13. Filmklub 

Torsdag  18. Foredrag 

Tirsdag 23. Styrk livet 

Fredag 26. GrønnegadeCentrets generalforsamling 

 

Marts 

 

Lørdag 05. Forårsmodeopvisning 

Fredag 11. Generalforsamling Vennerne 

Lørdag 12. Filmklub 

Søndag  13. Søndagsjazz 

Mandag 14. Generalforsamling, Old Stars 

Tirsdag 15. Påskefrokost 

 

 

 

 
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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Sang og musik ”skatte”  
 

Højskolesang 

Onsdag i ulige uger kl. 14.00 – 16.00. 

(3. og 17. februar)  

Vi inviterer alle sangglade pensionister til at  

deltage. 

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

Pris kr. 50,- for hele sæsonen. 

 Henry Christiansen 
 

Mironika 

Onsdag i lige uger kl. 14.30 – 16.00 

(10. og 24. februar) 

Mens I nyder en kop kaffe, en øl eller 

hvad cafeen i øvrigt byder på, vil vi 

synge og spille for jer, og der vil 

blive rig mulighed for at synge med. 

Vi synger mest fra den danske 

sangskat: 

 Årstidens dejlige sange 

 Populære revy- og filmviser 

 PH-viser 

 Cole Porter               Annette og Ole Nisbeth,  

Keld og Ruth Michaelsen 

 

Torsdagsjazz med Grønnegade Jazzband 

kl. 11.00 - 12.00 
 

Desværre blev vores annoncerede åbne 

øvedag den 21. januar aflyst, da lokalerne 

ikke var ledige alligevel, og er derfor 

flyttet til torsdag den 4. februar.  

På gensyn til hyggelige og muntre jazzfor-

middage. 

 

Mogens Smedegaard 

https://webshop.hojskolerne.dk/Webshop/1819__H%c3%b8jskolesangbog med guldtryk.aspx
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Foredrag  
 

Torsdag den 18. februar kl. 10.00 – 12.00 
 

”Emil Nolde – udfordrende og 

grænseoverskridende”  
 

Tidligere chefkriminalinspektør, forfatter og 

kommentator Hans Jørgen Bonnichsen, der i sin fritid 

har erhvervet sig en bachelorgrad i litteraturviden-

skab med kunsthistorie, vil i sit foredrag give en personlig og aktuel 

tolkning af, hvordan de ydre og indre konflikter i Nord- og Sydslesvig 

og senere nazismen havde indflydelse på den i dag verdensberømte 

ekspressionist Emil Noldes liv og værker.  

Bonnichsen, der selv er et barn af grænselandet, vil med afsæt i 1864 

placere Nolde i brændpunktet for de nationale brydninger, hvor et ellers 

eksisterende fredeligt samvær blev til et spørgsmål om ”dem og os”. 

Foredraget illustreres med billeder fra Noldes liv og værk. 

Pris: kr. 35,- for foredrag samt kaffe med brød. 

Oplysningsudvalget 
 

 

Reservebedste eller 
reservebedsteforældre 
 

Jeg søger en reservebedste til mine to sønner på 5 

og 9 år. Det er to søde og omsorgsfulde drenge, 

men de har det lidt svært pga. skilsmisse, og 

vores netværk er ikke så stort. 
Jeg vil derfor gerne finde en sød dame eller et ægtepar, som kunne tænke 

sig at forkæle mine drenge lidt og være der for dem. Tænker at det skulle 

være en/et par, som har lyst til at komme forbi til kaffe eller aftensmad 

indimellem og hygge sig med os, og som vi kunne besøge i ny og næ. 

Vi bor i Ålholmparken (Ullerød/Hillerød Vest). Henvendelse på  

tlf. 22 92 39 69, helst efter klokken 17. 

Dorethe Pedersen 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://culturoid.com/2013/06/this-weeks-7-exhibitions-23/&psig=AFQjCNH855DMwB7R0WpYMiSHIDxn4CRZug&ust=1453796171424940


 

 

 

 

 
 

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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STYRK LIVET 
 

tirsdag den 23. februar kl. 10.00 – 12.00 
 

"KNAS MED KNOGLERNE?" 
 

Foredrag om osteoporose – også kaldet 

knogleskørhed. 
 

Joan Paludan, farmaceut og formand for 

Osteoporoseforeningen afd. Nordsjælland, 

kommer og fortæller om sygdommen, om 

forebyggelse og om behandlingsmuligheder. 
 

Mange har svækkede knogler uden at vide det. Over ½ mill. danskere 

menes at have osteoporose – også kaldet knogleskørhed, men langt fra 

alle ved det, før de får det første brud. Det kan for nogle betyde kroniske 

smerter og mulig invaliditet, f.eks. ved hoftebrud. En tidlig indsats kan 

forebygge brud. 
 

Er du kvinde over 50 år eller mand over 60 år, og kan du svare ja til et af 

de tre følgende spørgsmål, så bør du tale med din læge.:  Har du forældre 

der har haft knogleskørhed? - Har du haft knoglebrud, fx brækket 

håndled ved dagligdags aktiviteter eller fald fra stående stilling? - Har du 

spinkel kropsbygning? 
 

Vitamin D, kalk, kost, og ikke mindst motion er de væsentligste 

elementer for opbygningen af sunde og stærke knogler.  

Nogle mennesker har større risiko for at få knogleskørhed end andre. 

Halvdelen af alle, der har sygdommen, har arvet den fra deres forældre 

eller bedsteforældre. 

Faktorer som rygning, begrænset fysisk aktivitet, et stort alkoholforbrug, 

lavt BMI, tidlig overgangsalder eller tidligere behandling med 

binyrebarkhormon som f.eks. Prednison øger risikoen for afkalkning af 

knoglerne. 

Alt det vil Joan Paludan komme ind på i sit foredrag. 
Deltagelse er gratis. 
 

Caféen er som altid åben.  

GrønnegadeCentrets Sundhedsudvalg 

 i samarbejde med  

Hillerød Kommune og Ældresagen 
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Forårsmodeopvisning  
 

Lørdag den 5. marts kl. 14.00 
 

”Boutique Lene”, Helsinge, kendt for kva-

litet, smart design og moderate priser, vil i 

dette forår stå for leverancen af forårets og 

sommerens modeller, hvoraf meget vil være 

mærkevaredesign. 
 

Det lækre tøj vil traditionen tro fremvises af 

centrets egne frivillige. 

Efter modeopvisningen vil der være 

mulighed for at prøve og senere købe tøjet. 
 

Som sædvanlig vil der være lotteri med fine 

præmier. 

Marianne Nørgaard underholder på flyglet. 

I pausen serveres en lækker sandwich samt 

en lille flaske vin. 

Nummererede billetter kan købes i receptionen fra onsdag den 10. 

februar. 
Pris kr. 75,- alt incl.  

Arrangementsudvalget 

 

 

 
 

 
Gospelkoret Old Stars 
 

Bestyrelsen indkalder herved til den årlige generalforsamling: 

Mandag den 14. marts 2016 ca. kl. 14.20 (efter korøvelsen). 

Dagsorden iflg. vedtægterne. 

Kun medlemmer, med gyldigt betalt kontingent, samt korleder og 

pianist, har adgang til generalforsamlingen. 

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være 

formanden i hænde senest mandag den 29. februar 2016. 

                                                                                            Knud Casper 
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Folkedanserne  
 

mødes hver tirsdag kl 14.00  - 16.00.  

  

Ole Martinsen leder os gennem de 

dejlige gamle danse og Bent Casper-

sen leverer musikken. 

Vi holder en pause, hvor der kan 

købes kaffe og kage i cafeen.  

Alle er velkomne til at møde op og se 

hvad vi laver og prøv eventuelt nogle 

danse. Spørgsmål til tlf. 51 30 47 04. 

Bente Christensen 

 

 

Hvad sker der hos Nødhjælpsstrikkerne 
 

Mandage i Nellike fra kl. 12.00 - 15.00. 
 
 

Vi er et hold på 12 strikkedamer, der mødes hver  

Vi strikker de flotteste strikkearbejder, der bliver sendt til rumænske 

børnehjemsbørn via Kirkens Korshær.  

En dansk sygeplejerske modtager 

strikvarerne og sørger for fordelingen. 

Lige før jul afleverede vi:  
35 stk. uldtæpper, 50 trøjer og 

sweatere, 24 halstørklæder, 47 huer, 

62 par vanter og sokker, 18 andre 

strikting. 

Meget af det strikkede er udført med 

garn, vi har fået fra jer brugere og andre, der har hørt om vores virke. Vi 

modtager også strikkede varer fra damer, der sidder hjemme og strikker. 

Derfor modtager vi stadig al slags garn fra jer eller strik, som vi kan 

optrævle. Garnet kan afleveres hos os om mandagen eller i en garnspand 

i Fuchsia alle dage. 

Selvfølgelig er du altid velkommen til at komme og besøge os og se 

vores arbejder. Måske har du også lyst til at deltage i det hyggelige 

arbejde. Vi strikker og hygger os vældig meget. 

Inge Petersen 
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Ønsker du at deltage i en af centrets mange aktiviteter, 

så henvend dig i receptionen for yderligere information! 

Du kan få et ”print” med aktiviteter eller motionshold. 

 

 

 

Diverse aktiviteter 
 

Billard  
 

Har du lyst til at spille billard M/K, er du 

hjertelig velkommen.  
Der er åbent mandag til fredag kl. 10.00 -

16.00. 
Ring og aftal et møde eller bare mød op.  

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

 

Petanque 
 

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

Nu hvor vinteren står for døren, vil vi gå indenfor og spille Cross Boule. 

Grethe og Karl Erik Madsen. 
 

Tværfaglig Seniorklub, Hillerød 
 

Tirsdag 02. februar kl. 13.00 Spisning 

Tirsdag 09. februar kl. 14.00 Kaffe 

Tirsdag        16. februar          kl. 14.00 Banko 

Tirsdag        23. februar          kl. 14.00 Generalforsamling 

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 7. og den 21. februar 

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 4. februar. 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 marts skal være 

redaktionen i hænde allersenest fredag den 

19. februar 2016, 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 
 

Forsidebillede: Bjarne Christensen 

 

 


