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Udsnit af faste aktiviteter 
Banko 

Bogklubben 

Bordtennis  

Cafeen 

Cykelgruppen 

Découpage 

Festlige arrangementer 

Film 

Foredrag 

Forskellige dansehold 

Højskolesang - Musikcafe 

Håndarbejde – Nørklerne 

It-cafe        

Kortspil 

Mandetræf 

Motionshold 

Nødhjælpsstrikkerne 

Patchwork - Sycenter 

Petanque 

Redaktionen - Receptionen 

Rengøring 

Senior gospelkor 

Skak 

Slægtsforskning 

Snedkerværksted - Cykelværksted 

Spillemandslaug - Jazzband 

Stolegymnastik 

Styrk livet 

Tegning - maling  

Videoklub  

Zumba/Qigong 
 

Yderligere oplyses i receptionen samt på hjemmesiden 

www. gronnegadecentret.dk 

Forsidebilleder: GrønnegadeCentrets bestyrelse  
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GrønnegadeCentret 

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

Centerleder Anette Høyer 7232 6821 anbh@hillerod.dk 

Cafeleder  

Yvonne Skovgaard-Holm 

7232 6822 ysko@hillerod.dk 

Centermedh. June Karlsen 7232 6823 jkarl@hillerod.dk 

Receptionen 7232 6820 Gronnegadecentret@hotmail.com 

Administrationsgruppen 7232 6820 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 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 

Åbningstider  

Mandag – torsdag kl.9.00 -17.00 

Fredag              kl. 9.00 -16.00
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Nyt fra centerlederen  
 

Vi har taget hul på et helt nyt år. Det er ligesom at åbne 

en pakke med 365 stykker af den bedste, fineste og 

mest smagfulde chokolade. Et stykke til hver dag. Hver 

eneste dag er speciel - ligesom chokoladen. Hver dag 

byder på noget godt, når vi kan se, selv de små ting i 

hverdagen. Spiser vi chokoladen hver dag, så bliver 

det helt almindeligt og hverdagsagtigt, hvis ikke vi 

nyder stykket med alle vores sanser og med omtanke 

- hver eneste gang.  

 

Jeg har et nytårsfortsæt, som jeg er startet på og som jeg ved virker på 

mig og den positive tankegang. Jeg vil hver dag, sammen med min søn 

tale om hvilke tre oplevelser som har været de bedste. Det har vi gjort 

før med stort held. På den måde bliver jeg meget opmærksom på, små 

ting der gør mig glad i hverdagen. Selv om jeg ved det virker, så sker 

der ofte noget andet i livet. Noget andet som gør, at jeg kommer ud af 

rytmen og stopper med de gode tiltag. Det kender I sikkert! Der er kun 

en ting at gøre ved det - at komme i gang igen. 
 

Nytårsforsættet for GrønnegadeCentret er, at beholde og samarbejde 

om vores stærke kultur. Et hus fyldt med varme, medmenneskelighed 

og respekt. Så velkommen 2018 og husk at værdsætte de små glæder i 

hverdagen. Tak til alle, der hver især yder en indsats i vores center. Jeg 

ønsker jer alle et godt og lykkebringende nytår. Jeg glæder mig til at 

skåle nytåret ind med jer fredag den 5. januar kl. 10.00. 

Nytårsknus Anette. 

Nytårskur 2018 
 

Fredag den 5. januar 2018 

kl. 10.00 – 12.00 
 

Traditionen tro afholdes der nytårskur for med-

lemmer.  

Vi skåler nytåret ind med et glas champagne.  
 

Frivilligmøde 
Tirsdag den 30.januar kl.10.00 – 12.00.     Anette Høyer  
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Formandens nytårshilsen 
 

Tænk. Endnu et år er gået. Synes du også, at 2017 fløj 

af sted? Når vi tænker nærmere over det, så skete der 

jo alligevel meget i det forgangne år og vi har glædet 

os over herligt samvær, ved mange lejligheder. Her 

tænker jeg både på de årlige festlige arrangementer i 

januar: nytårskur og nytårskoncert. En fornøjelig 

måde at indlede et nyt år på. Nævnes bør også vort 

eget revyteam, som hvert år overgår sig selv med nye pletskud, hvor 

politikerne, lokalt og på landsplan, får en gang røg. Amatører? Nuvel, 

men det oplever man ikke. 

Frivilligfest i august med udbetaling af løn til ”verdens bedste 

frivillige” er også en stor dag i løbet af året. Ligeledes det fælles 

frivilligmøde i november med en lille julegave.  

Anette skulle i 2017 løfte en tung arv efter Bente Most, men vi var 

fortrøstningsfulde og i dag efter mere end et år på posten, har hun atter 

og atter bevist, at vi ikke kunne få en bedre centerleder. Hård? Nej, men 

bestemt med mod til fastholdelse af egne ideer og beslutninger med et 

ærligt socialt sindelag, med tid til hver enkelt. Jo, centret er i trygge 

hænder. 

Hvad vil 2018 bringe? Det skal vi ikke vide, men jeg er sikker på, at vi 

får lige så mange skønne og sjove oplevelser i det nye år. 

Hvorfor? Først og fremmest fordi faste begivenheder vil gentage sig 

med lige så stor succes - vi er simpelthen tilsammen så gode til at give 

hinanden så meget og sætte positive energier i gang. 

En begivenhed igen i år vil jeg dog omtale her:  

Generalforsamling i brugerforeningen fredag den 23. februar.  
Så skal den centerbestyrelse, som I selv har valgt, atter stå på mål for 

de beslutninger, der er truffet i det forgangne år. Det gør bestyrelsen 

gerne, men I har mulighed for at give jeres mening til kende, når 4 

bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter er på valg/skal vælges.  

Med disse ord vil centerbestyrelsen takke ledelse og medarbejdere, 

frivillige og medlemmer for en fantastisk indsats i 2017 og ønske jer 

alle: Et godt og lykkebringende nytår 2018.             

Poul Christiansen  
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Medlemskab 
 

Udmeldelse af GrønnegadeCentret. 

Et medlemskab i GrønnegadeCentret løber for et 

kalender år. Udmeldelse skal foretages senest 

januar i det kommende år. 

Hvis man ikke ønsker at være medlem af centret 

mere, skal man henvende sig i centrets 

reception, hvor receptionisten vil 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. 

Anette Høyer 

Nyt fra cafeen 
 

Med forventning ser vi frem til, hvad et nyt år vil 

byde på i cafeen, ” Det glade hjørne”.  

Tak for et spændende 2017, hvor det blev muligt 

at betjene mange glade kunder i cafeen, takket 

være mange frivillige medarbejdere, der hver 

uge bidrager med en masse energi og løser en 

masse arbejdsopgaver, som kunderne giver os. 
 

Du kan i cafeen købe smørrebrød, små anretninger, kage og diverse 

drikkevarer. Desuden kan du bestille forskelligt til arrangementer en 

uge i forvejen. Kom og tal med os om, hvilke muligheder der er, hvis 

der er særlige ønsker ud over det, vi sælger i cafeen til dagligt. 
 

Velkommen til år 2018 og velkommen i cafe ”Det glade hjørne”. 
 

Veloverstået julefrokost 

Vi ser tilbage med begejstring på ugen med 

cafeens tilbud om julefrokost, som blev en kæmpe 

succes. Der kom over 300 gæster hen over ugen.  

Noget der kun kan lade sig gøre, fordi smilende juleglade frivillige 

løste en stor opgave. Tak til alle gæsterne som hjalp med at få det hele 

til at glide med så mange mennesker. 

Yvonne Skovgaard-Holm  
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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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Udenlandsrejse 2018 
Tirsdag den 9. januar kl. 11.00, afholdes 

informationsmøde. 
Turen går til Rhodos fredag den 25. maj - 

1. juni 
4* hotel Cosmopolitan med all-inclusive kr. 7.998,- 

4 udflugter + festaften. 

Der er dansk rejseleder med på turen og Anette Høyer, Brita Lyng 

Hansen og Kirsten Larsen er med fra GrønnegadeCentret som 

omsorgsledsagere.                                               Arrangementsudvalget 
 

Velkomstmøde til nye medlemmer 
Anden onsdag i hver måned kl. 14.00 – 15.00 

Næste velkomstmøde bliver onsdag den 10. januar kl. 14.00 – 15.00, 

hvor Kirsten Larsen og Poul Christiansen er værtspar, og cafeen byder 

på kaffe/ the med lidt sødt. 

Centrets bestyrelse har besluttet, at nye brugere i fremtiden skal 

modtages - som hidtil - på god måde i receptionen, tilbydes rundvisning 

samt modtage en velkomstmappe med oplysninger om centret. 

I mappen skal der fremover også vedlægges en oplysning om datoen 

for næste (fælles) velkomstmøde. 

Ved mødet vil der være to værter (typisk bestyrelsesmedlemmer), som 

vil orientere yderligere om centret, svare på spørgsmål samt afklare, 

hvordan de nye medlemmer føler sig modtaget, om de har fundet sig en 

vej ind i nogle af centrets mange tilbud. 

                                        Centerbestyrelsen                                                                                         
 

Spiseklub 

Fredag den 2. februar kl. 12.00 

Traditionen tro serverer vi som altid, kogt torsk med 

det hele. 

Der kan købes billetter i receptionen fra den 15. 

januar. Billetpris kr. 50.-  

Ole Hansen og Lone Nielsen  
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Velkommen 
Redaktionen har nu fået ”vores” journalist. Vi glæder os meget til sam-

arbejdet med Per Ove Lindberg. 

Vi kan bruge din fortælling  
Jeg er kommet med i redaktionen på Grønnegade-

Centerets blad som skrivende medarbejder – eller 

”journalist”. Jeg vil forsøge at få dig til at fortælle om, 

hvad du har haft af oplevelser gennem livet. Du kan 

måske berette om noget sjovt, du har haft et arbejde, 

som har været lidt anderledes end de fleste andre, vi 

kender til. Du kan have været på rejse til et rejsemål, 

hvor kun de færreste har været. Du har måske en fritidsinteresse 

”hobby”, som du kan give os andre et indblik i.  
Det vil også være rart, hvis vore mange frivillige vil fortælle om 

fremtidige muligheder for deltagelse i arrangementer, og her er det nok 

de såkaldte ”tovholdere” på aktiviteterne, jeg tænker på. Hvad er din 

oplevelse som frivillig og hvorfor blev du det? Der er nærmest ingen 

grænser for, hvad der kan skrives om, når blot din fortælling kan få 

bladets læsere til, at undres, more sig, blive nysgerrige -eller synes, at 

det har været god læsning. 

Hvis du har lyst til at deltage, kan du gøre det ved at henvende dig til 

mig i centeret, hvor jeg som regel kan træffes på torsdage mellem kl. 

15.00 -og 16.30, eller fortælle i receptionen, at du vil deltage. Du kan 

ringe til mig på 40 28 34 60 eller mail: lindpo@outlook.dk. Jeg ønsker 

at understrege, at jeg har meget stor respekt for, at det er dig som 

bestemmer, hvad der skal viderebringes i bladet. Det handler om 

gensidig tillid. 

Jeg vil så kontakte dig og vi mødes i centeret, hvor vi får en god lang 

samtale, og jeg skriver artiklen. Du får lejlighed til at læse artiklen, 

inden den kommer i bladet, så eventuelle misforståelser kan blive rettet. 

I de kommende blade vil jeg gå ind ”bag kulisserne i centerets 

aktiviteter” og på den måde fortælle andre om, hvad de foretager sig på 

de forskellige hold. Jeg håber, at du har lyst til at deltage, og jeg glæder 

mig til mange gode samtaler. Godt nytår.    

                                                        Per Ove Lindberg   

mailto:lindpo@outlook.dk
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Nytårskoncert 
 

Søndag den 14. januar 2018 kl. 15.00 – 17.00  

 

Fredensborg Byorkesters 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 

Musik-akademiet i Vladimir, solisten er støttet af Dansk 

Oplysningsforbunds musikpulje. Dirigent: Martin Cholewa, fra Den 

kgl. Livgardes Musikkorps som hornist. Under koncerten vil der blive 

serveret: kaffe/the + High-Tea traktement.  

I pausen serveres et glas champagne, hvor vi sammen 

ønsker hinanden godt nytår! Pris: kr. 150,-.  

Billetter købes i receptionen eller via centrets boo-

kingsystem. 

Arrangementsudvalget 
 

 

 

 

 

 

 

 

BLOMSTERTØNDEN 

 

   Kulsviervej 4A 

         3400 Hillerød 

        Tlf. 48 28 30 34 

                                  info@blomstertonden.dk 

  Mandag – fredag kl. 12.00 – 17.30 

                              Lørdag kl. 9.00 – 13.00 

GRATIS LEVERING I HILLERØD 
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Foredrag i GrønnegadeCentret  
 

Torsdag den 18. januar kl. 10.00 – 12.00                                                      
 

Frederik VII – pioner eller arkæologisk trøffelsvin? 

ved Pernille Pantmann, Museums-

inspektør og ph.d. stud.  Museum 

Nordsjælland Dansk arkæologi, er 

grundlagt af veluddannede mænd med 

interesse i og sympati for oldtiden. 

Som sådan var Frederik VII ikke meget 

anderledes, selvom han, ved flere 

lejligheder, er blevet latterlig-gjort 

som skattejæger, der bare kunne gøre 

som han havde lyst til. 

C. J. Thomsen grundlagde Dansk 

arkæologi tilbage i 1816, hvor han blev udnævnt til sekretær for den 

Kongelige Kommission til Oldsagers Opbevaring. Samme Thomsen 

stod for uddannelsen af den unge Frederik, der senere skulle blive kendt 

som Frederik VII eller Frederik Folkekær. Frederik VII iværksatte, først 

som kronprins og siden som konge, adskillige udgravninger, men han 

støttede også forskningen og forstod, at faget krævede dedikation.  
 

Foredraget vil komme ind på arkæologiens barndom som samtidig også 

omfatter Frederiks VII virke – var han en af fagets pionerer, eller var 

han blot ”et arkæologisk trøffelsvin”? Rokkestenen 

ved Hillerød vil være en af flere eksempler fra 

Nordsjælland.  

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

betaling ved indgangen i receptionen.  

For medlemmer af GrønnegadeCentret, evt. nye 

medlemmer er velkomne.   

                                         

GrønnegadeCentrets Oplysningsudvalg.  
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Venskabsbesøg 

Tak til alle jeg mødte under 

mit besøg fredag den 8. 

december 

Jeg kommer fra Kirsebær-

havens aktivitetscenter i Aa-

benraa, der som jeres hen-

vender sig til alle pensionister 

og folk over 60 år. 

Jeg var forbi for at se, om vi kunne lære noget af jer, specielt af den 

måde jeres køkken bliver kørt på, da jeg efter nytår skal til at fungere 

som jeres Yvonne (hun ville nemlig ikke flytte. ) 

Jeg må nok sige, det var noget af en oplevelse, det var helt fantastisk, 

hvordan de frivillige medarbejdere tog ansvar for egne opgaver. 

Smilende tog de imod og delte deres erfaringer med mig, alt imens de 

passede de opgaver, de hver især stod for. 

Anette viste mig rundt i huset, hvor vi mødte brugere og andre frivillige, 

der stod den på smil, og som en bruger sagde ”hvis man får lov” også 

et kram. 

I 2017 nåede vi op på mere end 700 medlemmer og har 100 frivillige, 

der som jer også klarer alle de opgaver. der er i det daglige i 

Kirsebærhaven, men jeg fik set, hvordan et noget større hus end vores, 

med ca. dobbelt så mange medlemmer, stadig kan fungere med 

frivillige medarbejder, samt medlemmer, der selv har tager ansvaret for 

at efterlade huset rent og pænt efter sig. 

Alt i alt et dejligt besøg, der fyldte mit hoved med så mange gode 

indtryk og ideer, at jeg rent glemte at få min taske med hjem, men her 

var June så sød, at vente, så jeg kunne komme tilbage og hente den. 

 

Atter engang tusind tak til jer alle sammen for en sjov og lærerig dag. 

 

Winnie Esbensen  
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Styrk livet  
 

Tirsdag den 23. januar kl. 10.00 – 12.00 
 

Pårørendekonsulent Jette Holbek Holm kommer og 

fortæller om sit arbejde og svarer på spørgsmål. 

Når ens nærtstående får eller har en kronisk syg-

dom, melder der sig mange spørgsmål, tanker og 

følelser.  

 Hvilken betydning har det for vores og mit eget liv nu og i fremtiden?  

 Hvordan får jeg hverdagen til at hænge sammen?  

 Hvad gør jeg ved min magtesløshed og mangel på energi? 

 Hvorfor forandrer mit forhold sig til den sygdomsramte? 

 Hvordan kan jeg opretholde sociale kontakter og netværk i den 

situation? 
 

Ofte vil den primære opmærksomhed være på den sygdomsramte og du 

kan let komme til, at stille dig selv og dine behov til side. At være 

pårørende til en kronisk syg, er både givende og belastende. Det er 

vigtigt, at du bliver ved med at have kræfter til at være den pårørende, 

du ønsker at være. 
 

Sammen med pårørendekonsulenten kan du få mere klarhed over din 

situation og de udfordringer, du står overfor.  
 

Kommunens pårørende-konsulent tilbyder individuelle samtaler og 

pårørendegrupper, samt temamøder med forskelligt indhold. 

Deltagelse i mødet er gratis. 
GrønnegadeCentrets Sundhedsudvalg i samarbejde med Ældresagen, 

Ældrerådet, Styrk din Krop og Hillerød Kommune 
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Filmklub 
GrønnegadeCentret 
 

Lørdag den 27. januar kl. 14.00 
 

Der kommer en dag -  om Godhavn drengene 
 

”Der kommer en dag” er en dansk 

dramafilm fra 2016, instrueret af Jesper W. 

Nielsen. Filmen er baseret på virkelige 

hændelser på drengehjemmet Godhavn i 

1960’erne. Medvirkende bl.a. Lars Mik-

kelsen og Sofie Gråbøl.  

 

Året er 1967. En ny ungdomskultur er på vej. Kapløbet om rummet er 

på sit højeste, og drømmen om frigørelse vinder frem over alt. På 

Nørrebro fjernes de to uadskillelige brødre, Elmer på 10 og Erik på 13, 

fra deres syge mor og anbringes på børnehjemmet Gudbjerg, hvor tiden 

står stille. Forstanderen har sine egne filosofier og reglementer. Her skal 

uvorne drenge blive til lydige samfundsborgere for enhver pris. Fra 

allerførste dag forstår brødrene, at de har mistet deres frihed, og en 

daglig kamp for overlevelse begynder. Drengene forsøger at leve under 

radaren, men Elmers livlige astronautdrømme og klumpfod får ham 

konstant i problemer. Som tiden går og kræfterne truer med at slippe 

op, indser brødrene, de er helt på egen hånd, og et gryende oprør tager 

langsomt form. Bevæbnet med Elmers fantasi 

og Eriks mod, indledes det ulige slag for at 

undslippe Gudbjerg og stå op imod forstanderen 

og hans livsfarlige magttyranni.  

 

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,-. Film, kaffe/te med brød.  

Billetter købes ved indgangen. 

Oplysningsudvalget  

https://da.wikipedia.org/wiki/1967
https://da.wikipedia.org/wiki/B%C3%B8rnehjem
https://da.wikipedia.org/wiki/Filosofi
https://da.wikipedia.org/wiki/Astronaut
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Parkeringspladser, endelig 
 

Så bliver der etableret nye par-

keringspladser på Grønnegade-

Centrets matrikel. 
 

Stor tak til Hillerød Kommune og 

til bestyrelsen for det arbejde, som 

er lagt i denne proces. 

Anette Høyer 

 
 
 

 

 
 
 
 

Parkeringspladser Grønneager  
– vis hensyn. 
Vi har gennem et samarbejde med KAB og deres driftschef fået en 

meget fin aftale om, at vi kan få lov at låne 8 parkeringspladser på 

Grønneager. Den velvilje vil vi gerne kunne honorere ved, at vi kun 

holder på de 8 pladser – nemlig der, hvor skiltet står. 

Anette Høyer 

 
 

 

 

 

  



16 

 

Billard 
 

Vi havde en dejlig juleafslutning den 8. 

december, hvor vinderen af Møllen Pokalen gik 

til Jens Mortensen. Vinderen af nisseturneringen 

blev Børge Larsen. 

 
Bestyrelsen 

 

 

 

Tværfaglig seniorklub 
 

Tirsdag den 02. januar      kl. 14.00 nytårskur            

Tirsdag den 09. januar      kl. 13.00 spisning 

Tirsdag den 23. januar      kl. 14.00 banko 

Tirsdag den 30. oktober    kl. 14.00             kaffe              

Kirsten Olesen 

 

Banko 
Torsdagsbanko kl. 14.00 -16.00 

Søndagsbanko  kl. 14.00 -16.00 

Den 7. og 28. januar. 

Husk medlemskort. 

Der kan købes gæstekort. Pris 50 kr. 

Arrangementudvalge  
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Kortspil 
Alle kortspilholdene (bridge, l`hombre og 

whist) søger nye spillere. 

Yderligere oplysninger om holdene, 

(ugedag/klokkeslæt) fås ved henvendelse 

i receptionen eller på hjemmesiden. 

Inge Sinding 

 

Folkedans 
tirsdag den 9. januar kl.  14.00 – 15.45 starter folkedansen op igen. 

Det koster kr. 30,- pr. gang.  

Man skal være medlem af Grønnegade Centret. 

Herefter mødes vi hver tirsdag kl. 14.00 – 15.45, vi holder ikke vinter-

ferie  

Bente Christensen 

 

Forskellige dansehold 
Oplysninger står på side 24, yderligere information fås i receptionen. 

 

Cykelsmed 
Jeg vil godt ønske alle frivillige og ansatte et rigtigt godt nytår. 
 

Reparation af cykler: 

Jeg er i værkstedet om torsdagen fra kl. 9.45 – 12.00. 

Kom forbi værkstedet og lad os få en snak om din cykel, så kan vi se, 

hvordan jeg kan hjælpe dig. 

Du er også velkommen til at ringe til mig på 61788305. 

Hans Hollensted 
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Generalforsamling 
Centerbestyrelsen for GrønnegadeCentrets Brugerforening 20.11.1995 

indkalder herved til den årlige generalforsamling: 
 

Fredag den 23. februar kl. 10.00 
 

Dagsorden iflg. vedtægterne.  
 

1. Valg af dirigent  
2. Valg af stemmetællere 

3. Beretning fra formand og udvalg 

4. Centerbestyrelsens regnskab 

5. GrønnegadeCentrets budget og forbrugsrapport 

6. Indkomne forslag 

7. Valg til centerbestyrelsen/suppleanter 

8. Valg af revisorer/suppleanter 

9. Eventuelt 
 

Kun medlemmer med gyldigt medlemskort har adgang til general-

forsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 

skal være center-bestyrelsen i hænde senest fredag den 2. februar. 

Poul Christiansen 

 
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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Månedens kunster i februar og marts 

Fernisering 2. februar kl. 13.00 

Der vil være malerier med vidt forskellige udtryk og teknikker, både 

akvarel og akryl. Flere af holddeltagerne har fået undervisning i flere 

år. Andre er mere ”selvlærde.” Vi har en god og hjertelig stemning på 

holdet og hygger samtidig med at vi udveksler erfaringer.  
 

Centret giver bare de bedste rammer for mit hold og alle de andre 

aktiviteter, der er her i huset. 

 

Centret er vært ved en lille forfriskning. 

Jytte Tranberg 
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Glad centermedhjælper 
 

Håber I har haft en dejlig jul og 

er kommet godt ind i det nye år. 

Jeg startede i centret 1. oktober 

og jeg var spændt på, hvordan 

det ville være at arbejde i et 

aktivitetscenter som jeres. 

Det er en fornøjelse, ikke to dage er ens, og med masser af forskellige 

arbejdsopgaver, ligesom man bliver mødt med et smil, når man kom-

mer, i den altid gode stemning i huset. Der er allerede gået 3 måneder. 

Tider flyver. 

June Karlsen 

 

 

 

 

 

Åbent hus/ intro for nye motionister 
For nye motionister, der ønsker at benytte motionslokalet, er der 

introduktion følgende tirsdage kl.13.30 – 14.30. 
 

Den 30. januar, 27. februar, 20. marts, 24. april, 29. maj og 26. juni. 
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Vore smilende ambassadører 
 

 Inger og jeg kom på besøg i GrønnegadeCenteret. Da vi kom ind til 

receptionen, stod der 3 smilende imødekommende damer.  Vi fortalte, 

at vi gerne ville være medlemmer i centeret, vi fik straks en orientering 

om, hvordan vi skulle forholde os. En af damerne viste os rundt i 

lokalerne, hvor vi fik oplyst, hvad de enkelte lokaliteter bruges til. Hvis 

vi ved vor ankomst havde været i tvivl om et eventuelt medlemskab, så 

blev vi nu sikre på, at vi ville melde os ind. 

Der er ingen tvivl om, at receptionen har en meget stor betydning for, 

at nye mulige medlemmer føler, at her er trygt og godt at være. Deres 

eventuelle følelse af, at de ”trænger sig på”, bliver blæst væk af denne 

fine modtagelse – tak for det! 

I en tid, hvor service efterhånden er et ukendt begreb ude i ”samfundet”, 

så er det overraskende at opdage, at en sådan ydelse stadig er til at finde. 

Det har måske også noget at gøre med, at pensionistgenerationen alle 

er vokset op i en tid, hvor høflighed, venlighed, at turde vise interesse 

for andre mennesker, stadig var normal adfærd. 

I starten af december måned fik jeg lov til at være ”en flue på væggen”, 

da personalet i receptionen holdt møde under ledelse af centerleder 

Anette Høyer. Der var 12 receptionister til stede – nogle enkelte havde 

meldt af bud. 

Det blev klart for mig, at der i receptionen er mange andre ting og 

gøremål at tage vare på, udover at modtage folk.  De holder mange 

bolde i luften med indmeldelse, salg af billetter til diverse arran-

gementer, udfærdigelse af bordplaner og mange andre ting. Alene det, 

at de skal holde styr på, at der skal tages en vagt for en anden, som 

måske er syg – eller skal på ferie, kræver fleksibilitet og samarbejde. 

Mit indtryk på dette møde var, at der er et stort sammenhold i gruppen, 

og dette er af stor betydning for, at jeg tør mene, at I til fulde lever op 

til betegnelsen i overskriften. 
 

Per Ove Lindberg.  
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Bestyrelse: 
 

Formand Poul Christiansen Mobil: 21 63 40 06 

    aliceogpoul@privat.dk 

Næste møde i bestyrelsen torsdag den 4. januar 

Spørgsmål, der ønskes behandlet, rettes til formanden.  
 

Vennerne: 
 

Formand Jørgen Raymond  Mobil: 40 42 71 21 

    jr@naerrevision.dk  

Kasserer Anna Sofie Morell annasofie.morell@privat.dk 

GrønnegadeCentrets Venner Reg:5064 Konto:1403923  
 

 

Centerredaktionen: 
 

Hjemmeside: www.gronnegadecentret.dk  
 

Indlæg til hjemmesiden modtages løbende, jo før des bedre.   
 

Indlæg til bladet for februar skal være redaktionen i hænde  

senest tirsdag den 23. januar 

Ovenstående meget gerne på vores e-mail: 

centerredaktion@outlook.dk 
 

Ansvarshavende redaktør: Karl Olsen.  

Ansvarshavende webmaster: Jytte Duus.  

Centerredaktionen:  

Lene Christensen, Jytte Duus, Sanne Hansen, Birthe D. Henriksen, 

Mogens Durup, Anette Hjortshøj og Per Ove Lindberg. 

Korrekturlæsning: Jytte Kronhede og Anna Sofie Morell. 
 

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

Januar 
 

Fredag 05. Nytårskur  se side 04. 

Mandag 08. Qigong     

Tirsdag 09. Udenlandsrejse  se side 08. 

Tirsdag 09. Folkedans  se side 17. 

Onsdag 10. Velkomstmøde  se side 08. 

Søndag  14. Nytårskoncert  se side 10. 

Torsdag 18. Foredrag  se side 11. 

Tirsdag 23. Styrk livet  se side 13. 

Lørdag 27. Filmklub  se side 14.  

Tirsdag 30. Frivilligmøde  se side 04. 
 

Banko (torsdag/søndag)   se side 16. 
 

Februar 
 
Fredag 02. Fernisering  se side 20. 

Fredag 02. Spiseklub  se side 08. 

Fredag 23. Generalforsamling se side 19. 

 

 

 

 

Musikskatte. 

Musikcafe: Onsdage i lige uger kl.14.30 – 16.00. 

Højskolesang: Onsdage i ulige uger kl.14.00 – 16.00. 

Husorkestret: Onsdage   kl.11.00 – 12.00. 10.januar 
 

Forskellige dansehold. 

Danseklub: Mandage  kl.18.30 – 21.00  

De danseglade  

Pensionister: Fredage   kl. 14.00 – 18.00 12.januar 

Seniordans: Onsdage   kl. 16.30 – 18.00 

Folkedans: Tirsdage   kl. 14.00 – 15.45  9.januar 

Zumba:  Torsdage  kl. 17.00 – 18.00           


