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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: ukendt kunstner 
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Åbningstider 

Mandag – torsdag kl. 9.00 - 17.00 

Fredag       kl. 9.00 - 16.00

  

Billetsalg 

Mandag og tirsdag kl.  10.00 -15.00 

Onsdag         kl. 10.00 -16.00 

Torsdag og fredag  kl. 10.00 -14.00 

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 72 32 68 20 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. 

 

 

 
 

 

 
 

Centret holder julelukket fra den 21. december til 2. januar  
 

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. 
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Nyt fra centerlederen 
 

Nu kan vi hele tiden se, at der sker nye tiltag i køkkenet, når vi ser ind 

gennem plastikken. 

Det bliver spændende at se det færdige resultat. Til januar har vi et nyt 

køkken en ny caféleder. Ansættelsesudvalget, repræsentanter fra 

bestyrelsen og caféudvalg og jeg har valgt den mest kvalificerede 

caféleder. Hun hedder Yvonne Holm, er 54 år, uddannet økonoma og har 

mange års erfaring med frivillige medarbejdere. Jeg glæder mig til at 

byde Yvonne velkommen i GrønnegadeCentret. 

Jeg er taknemmelig og glæder mig 

over at have været med endnu et år i 

vores unikke center. Tak til alle jer, 

der hver især byder ind med det, I 

kan. Tak for jeres store indsats. 

Tilsammen er vi gode. 

Jeg vil ønske jer alle en glædelig jul 

og et fantastisk nyt år. Jeg skal selv 

holde juleaften for min mor, mine 

søskende og alle vores børn. Julen for mig har altid stået i hjerternes 

tegn. For mig er december og julen en dejlig tid. 

Anette Høyer 

 

Nyt fra cafeen  
 

I cafeen vil det 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 den 14. 

december til den 20. december sælges kun 

ostemad, kaffe og kringle. Det vil sige ingen 

salg af mad. Pølsevognen i uge 49, har vi 

valgt at aflyse, grundet for lidt salg. 

Anette Høyer 
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Sundspirationsdag 
 

Lørdag den 3. december kl. 12.00 – 16.00 

på Hillerød Bibliotek, Christiansgade 1. 
 

Du inviteres til åbent hus på 

biblioteket, hvor der i løbet af 

dagen er boder, foredrag og 

aktiviteter – med sundhed og 

velvære i centrum. 

Hør den dobbelte verdensmester i 

overlevelse Søs Egelind, og en 

række andre personlige og livs-

bekræftende foredrag. 
 

Du kan bl.a. teste din styrke og dit helbred, smage en sund grød og blive 

introduceret til body SDS. 

Vær med hele dagen eller kig forbi, når du skal have en pause fra 

juleræset. Alle er velkomne. 
 

12.00 Boderne åbner. 

12.15 Sundheds- og Socialudvalgsformand Christina Thorholm byder 

velkommen. 

12.30 Fællestræning med IntoShape. 

12.45 Foredrag af AA-medlem: Min vej til ædruelighed. 

13.30 Foredrag af Søs Egelind: Kræft, Trit og retning. 

14.50 Foredrag af Gitte Praastrup fra foreningen, ”Vi har mistet et barn”: 

Elsker dig for evigt – mit englebarn. 

15.15 Foredrag af Ung til Ung-medlem om at have det godt som ung. 

15.30 Foredrag af Sukkersheriffen: En spiseguide til den sundeste 

selvfedme. 
 

Arrangører: 

Hjerteforeningen, AA, Colitis-Crohn Foreningen, Forældreforeningen 

Vi har mistet et barn, Alzheimerforeningen, Hillerød Motionsvenner, 

Styrk din Krop, Ung til Ung, Sukkersheriffen, IntoShape, Hillerød 

Fysioterapi og Træningscenter, Frivilligcenter Hillerød, 

GrønnegadeCentret samt Hillerød Kommune. 
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Julegospel koncert  
 

Fredag den 9. december kl. 16.00 
  

er der julekoncert i GrønnegadeCentret med vort eget pensionist-

gospelkor ”Old Stars”. 

Det bliver en eftermiddag med masser af julemusik og julestemning og 

med mulighed for selv at synge med på mange af vore kendte gospel-

sange. 

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

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

Billetsalget er startet. 

Arrangementsudvalget 

 
 

 
 

 
 

 
 

Gammeldags juletræsfest   
 

Onsdag den 28. december kl. 14.00 - 16.00   
 

Det er dejligt at kunne give en kær tradition 

videre til børnebørn og oldebørn, som vi 

husker den, fra vi selv var børn.  

Et stort flot pyntet juletræ til loftet, julesang, 

sanglege med julemanden, godteposer, 

sodavand, kaffe/te og æbleskiver.  
 

Pris børn kr. 35,- voksne kr. 60,-. 

Biletsalget er startet. 

 Arrangementsudvalget 
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Annonce 

Velvære for krop og sjæl 
 

Varmtvandsundervisning for dig med fysiske udfordringer 

 
Træning i varmt vand er godt for de fleste gigtramte, rygpatienter og 

bevægelseshæmmede. Det varme vand gør, at man kan udføre øvelser og 

træne muskler, man ellers ikke er i stand til. 

 

Undervisningen foregår på små hold, hvor der tages særligt hensyn til 

den enkeltes specifikke behov.  

Undervisningen ledes af fysioterapeuter. 

 

GigtSkolens hold i Hillerød - Kimovi Aqua, Lokesvej 7. 

 

GigtSkolen  

www.gigtskolen.dk kontor@gigtskolen.dk 49 76 31 00 mandag, tirsdag, 

torsdag kl. 10.00  -  12.00. 
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Billard 
 

 

Billardklubben meddeler: 

Så er det snart jul. 

Her spiller vi hvert år en stor og 

hyggelig nisseturnering, hvor de 

fleste af medlemmerne deltager. 

Birgitte Jensenius 

 

 
Skak i vinteren 2016 
 

Vi er en gruppe der spiller SKAK hver fredag kl. 13.00 

Vi er nu 6 - 8 personer. 
 

Det startede med et opslag i 2013. Der kom sommetider en jeg kunne 

spille med, ofte kom jeg alene og tænkte det bliver aldrig vellykket, men 

i foråret 2014 blev gruppen mere stabil.  

I tror sikkert, at skak altid er et spil med 2 spillere, det er det ikke hos os. 

Ofte er det en der spiller mod resten. Han er bare skrap, men vi har det 

utroligt hyggeligt, der er tid til historier og kommentarer. 

Vi har også nu en dame på holdet, det er vi meget glade for. Der kan 

stadigvæk blive plads til flere, ellers må vi jo bare have et større lokale.  
 

Det er dog også vigtigt 

at kunne lide at sidde og 

tænke, så vi bruger ikke 

skakur. Et parti varierer 

meget i tid, men det 

bliver som regel til 2-4 

spil. 

Det er bare at møde op. 

Vi starter med lidt snak 

og spiller så ca. 3 timer.   

Den eneste betaling er medlemskabet af GrønnegadeCentret. 

Ole Christensen 
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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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Formanden er glad og i julehumør, fordi… 
 

Vort juletræ er pyntet og står og stråler i Anemone, klar 

til mange julearrangementer i den dejlige julemåned, 

ikke mindst flere dages hektisk aktivitet omkring 

afvikling af de mange gruppers fælles julefrokost, som i 

år bliver lidt anderledes, på grund af den store 

køkkenombygning, men det bliver helt sikkert festligt 

alligevel. Jeg er sikker på, at ingen går herfra uden at 

være grebet af den helt særlige julestemning og den varme, som vi alle 

elsker at føle helt ind i hjertet.  
 

Apropos køkkenombygning, så må vi erkende, at mange har haft særlig 

”glæde af” den. Godt nok er det rart at høre, at håndværkerne er i gang, 

men jeg har haft oprigtigt ondt af de mange, som har haft vanskeligt ved 

at passe deres gøremål på grund af den massive larm, som til tider var så 

voldsom, at ikke en gang de ørepropper, der blev anskaffet som 

høreværn, var til megen gavn. 
 

Vi håber så mindeligt, at det nye køkken står færdigt til tiden, hold ud! 

Det bliver et flot og funktionelt køkken, som både de, der skal arbejde i 

det og vi, der skal ”handle dér”, bliver glade for. 

Jeres bestyrelse ønsker med disse ord alle i vort dejlige 

GrønnegadeCenter en glædelig og fredfyldt jul og et godt nytår, fyldt 

med mange glæder og skønne oplevelser, ledsaget af en stor tak til alle, 

som igen i år har ydet en stor indsats og har bidraget til, at centret stadig 

er ungt, initiativrigt og sprudlende – hjemsted for gode energier. 

Poul Christiansen 

Spørgeskemaundersøgelse i 

GrønnegadeCentret 
 

I forbindelse med de udviklingstanker, som bestyrelse og personale gør 

sig omkring centret, har vi lavet et spørgeskema, som vi beder alle 

centrets brugere om at udfylde og aflevere. 

Skulle du ikke have fået et, kan du udfylde skemaet på næste side, tage 

det ud af bladet og aflevere det i receptionen senest mandag den 16. 

januar 2017. 
Bestyrelsen og personale 
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Tak for at du vil hjælpe os med din besvarelse! 

 



 

 

 
 

Glædelig jul 

og godt nytår 
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Kæmpe støttefest 
 

Lørdag den 25. februar kl. 17.30 - 23.00  
 

Temaet for denne festlige aften er  

Maskerade/Fastelavn. 
 
 

Vi byder på en lækker 3 retters middag, underholdning 

med uropførelse af ”Maskepi”.  
 

Forestillingen, der er skrevet og spilles af centrets 

festlige aktører, leder tanken hen på både Ludvig 

Holberg og Carl Nielsen. 

Vi slutter aftenen af fra ca. kl. 21.00 med et 

par timers dans til ”Silverband´s” fantas-

tiske 20 mands orkester med crooner Claus 

Bishop, der vil synge og spille den musik 

fra bl.a. 60’erne, som vi alle kan lide at 

danse til. 
 

Kom og støt GrønnegadeCentret denne 

aften, hvor der både er noget for ører, øjne og gane. 

Fantasien sætter ingen grænser og udklædning er altid festlig, men 

naturligvis ikke påkrævet. Man kan for en sikkerheds skyld tage 

spenderbukserne på, for overskuddet går ubeskåret til at dække cafeens 

manglende indtjening pga. den store ombygning af køkkenet i 

november/december måned. 

Pris: Kr. 280,-. 

Nummererede billetter sælges i receptionen eller på centrets booking-

system fra onsdag den 25. januar 2017. 
 

Kom og støt! Tag vennerne og gerne hele byen med, for denne aften 

behøver man ikke at være medlem af GrønnegadeCentret for at deltage i 

festlighederne. 

Vennerne og bestyrelsen 
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Sang og musik ”skatte” 
 

Højskolesang 
 

 

Onsdag den 7. december kl. 14.00 – 16.00 holder vi julefest. 
 

Vi inviterer alle sangglade pensionister til at deltage. Du, som er 60+, er 

hjertelig velkommen til at synge med fra den danske sangskat i højskole-

sangbogen. 

Kaffepause med socialt samvær. 

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

 Henry Christiansen 
 

Mironika 
 

Onsdag i lige uger kl. 14.30 – 16.00 

(den 14. december) 
 

Vi spiller og synger 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 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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Nytårskoncert 
 

Søndag den 15. januar 2017 kl. 15.00 – 17.00  
 

Fredensborg Byorkester´s 25 mands 

harmoniorkester spiller et underholdende 

program med et bredt repertoire fra 

musicals og populær musik til lettere 

klassisk. 

Solist: Sopran Tatiana Kisselova Gudnæs, 

uddannet sanger og pianist på 

Musikakademiet i Vladimir og er støttet af 

Dansk Oplysningsforbunds Musikpulje. 

Dirigent: Martin Cholewa fra Den kgl. Livgardes Musikkorps.  

Konferencier: Erik Lundsgaard. Under koncerten vil der blive serveret: 

kaffe/te og high-tea traktement. I pausen serveres et glas champagne 

hvor vi sammen ønsker hinanden godt nytår. Pris: kr. 150,-. Billetter 

kan købes i receptionen fra onsdag den 14. december, hvor dankort kan 

benyttes, eller via centrets bookingsystem. 

Arrangementsudvalget 
 

Tværfaglig Seniorklub, Hillerød 
 

Tirsdag den 6. december kl. 13.00 er der julefrokost, og 

som sædvanlig bliver julefrokosten leveret fra cafeen.  

Tirsdag 13. december kl. 14.00 er der juleafslutning. 

           Kirsten Olesen 

 

Forårsrejse til Sønderjylland 
 

Den 14. maj – 19. maj 2017 
 

Informationsmøde og salg af rejsen 

fredag den 20. januar i lokale Anemone, hvor 

vi vil bede Jørgen fra Adrian Bus, som var vores chauffør til Skagen i 

august i år, om at deltage. 

Numre til rejsen udleveres fra kl. 14.30 efter først til mølle princippet, og 

sælges fra kl. 15.00. 

Arrangementsudvalget 
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Læserbrev 
 

Parkering ved centret 
 

Lige en lille bøn til mine kære venner i vores dejlige center.  

Her i sommer fik jeg en lejlighed lige over for centret, og hvad sker der 

dagligt: Man parkerer på de sølle 2 pladser, der er afsat til beboerne, så 

jeg stakkels gamle mand, mange gange må slæbe store tunge sager helt, 

ovre fra den anden side af gaden. 

Jeg synes, det er en ret hensynsløs opførsel at udvise, ja selv folk der er i 

bestyrelsen gør det. Der er jo kun 2 pladser, der er reserveret til os 

beboere, dem kunne de da godt lade os beholde i fred og ro.  

Men nej, det drejer sig kun om deres magelighed og dovenskab. Der er 

jo masser af plads bag ved centret, så skam jer. Det er en uforskammet 

opførsel at lægge for dagen, at I ved det. 

I håbet om forståelse sluttes med venlig hilsen 

Niels V. Hansen, Grønnegade nr. 13. 
 

Nødhjælpsstrikkerne 
 

Du kan blive skrevet op på en venteliste, og indtil der bliver plads, er du 

velkommen til at strikke til os, på holdet Nørklerne, som mødes mandag 

og torsdag kl. 9.00 – 11.30. Tag kontakt til os for yderlige information. 

Nødhjælpsstrikkerne 
 

Nytårskur  2017 
 

Fredag den 6. januar 2017 

kl. 10.00 – 12.00 
 

Traditionen tro afholdes der nytårskur for 

medlemmer. Vi skåler nytåret ind med et glas 

champagne.  

Anette Høyer 

Banko  
 

Hver torsdag kl. 14.00 – ca. 16.00. 
 

Søndagsbanko kl. 14.00 – 16.00 den 4. december.  

 

Husk medlemskort. 

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

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirsdT5hp_JAhWD2ywKHeXxDMAQjRwIBw&url=http://www.mille-soeren.dk/09_Jul/03_clipart_new_year/side03.htm&psig=AFQjCNGaDEI8GYM6c4M5LJ4fKGgXV1CHRA&ust=1448110690507904
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GrønnegadeCentret 
 

 

Bestyrelse 
 

Poul Christiansen  Mobil: 21 63 40 06 

Formand   aliceogpoul@privat.dk 
 

Møde i bestyrelsen torsdag den 5. januar. 

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 januar skal være redaktionen i hænde  
allersenest tirsdag den 13. december 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, Jytte Duus,  

Sanne Hansen, Mogens Durup og Anette Hjortshøj. 

Korrekturlæsning: Kirsten Therkildsen og Jytte Kronhede. 
 

Bladet udkommer i ca. 700 eksemplarer den 1. i hver måned. 
 

21. ÅRGANG                           NUMMER 6 

mailto:aliceogpoul@privat.dk
http://www.gronnegadecentret.dk/
mailto:annasofie.morell@privat.dk
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Det sker 
 

December 

 

Fredag  02. Fernisering  se side18. 

Onsdag 07. Julefest, højskolesang se side 14. 

Torsdag 08. Din lokale bisidder  

Fredag  09. Julegospel  se side 06. 

Onsdag  28. Juletræsfest  se side 06. 

 

Centret er lukket 
fra onsdag den 21. december 

til søndag den 1. januar, begge dage incl. 
 

 

 

Januar 

 

Fredag 06 Nytårskur  se side 18. 

Søndag 15. Nytårskoncert se side 16. 

Mandag 16. Spørgeskema afleveres se side 11. 

Fredag 20. Informationsmøde rejse se side 16. 

 

 

Februar 25. Støttefest  se side 13. 

 

 

 

 
 


