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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.
Billetsalg

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

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 i receptionen eller på hjemmesidens
bookingsystem. Vær opmærksom på første og sidste 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
Kom maj du søde milde, vi trænger til dig, der gør skoven grøn. Du
søde milde, sikke et flot og praktisk centerblad vi har fået med midtersider, hvor alle arrangementer vises for både samme måned og den
efterfølgende måned. De frivillige har haft travlt på hjemmesiden og de
er gået i luften med en ny og spændende hjemmeside. Der arbejdes
stadig flittigt på den, for den er langt fra færdig. Som I kan se, er der en
beskrivelse af aktiviteterne. Vores journalist vil komme på besøg i
aktiviteterne, så vi og nye medlemmer kan læse om hver enkelt
aktivitet.
Vi har haft besøg af flere unge mennesker fra Grundvigs Højskole, som
kom og optog noget reportagelyd til deres radioskoleprojekt. I maj, i
uge 20 kommer der 8 praktikanter fra psykomotorisk terapeut
uddannelsen(PMU). Inden tema- og praktikforløbet med fokus på
ældre, har de studerende afviklet temaforløb og praktikforløb, med
fokus på børne- og ungeområdet. Praktikforløbet med ældre, er altså
deres tredje praktikuge, hvor de kommer og taler og observerer, hvad
der sker i aktiviteterne i centret. Før PMU praktikanter har vi revy- uge.
Jeg glæder mig over det samarbejde, som er både indbyrdes i revy, med
center og i cafeen. Der ligger mange timers arbejde før, imens og efter,
inden sådan en revy kan vises. I 2019 vil revyen blive vist i påskeugen.
Det vil I høre meget mere om.
Har I set det flotte nye skab, som hænger ude
foran indgangen. Tak til værkstedet for et flot
stykke arbejde. Frivilligheden lever i GrønnegadeCentret. Derfor kan vi også i de næste
måneder blandt andet komme på forårstur til
Kastellet, til Rhodos sidst i maj, se revy og spise
lækker mad, holde Sankt Hans den 23. juni og få
udført hovedrengøring i uge 28. Kun fordi frivillige siger ja til opgaverne og tager ejerskab på
vores center.
Kom maj du søde milde, her er du jo - og gør livet grønnere.
Anette Høyer
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Nyt fra cafeen
Der er kommet prisskilt op på søjlen i
caféen, hvor du kan se udvalgte priser.
Velkommen til Alice, som er startet i
cafeen som frivillig medarbejder. Alice er
i opvasken hver anden torsdag
eftermiddag.
Tak til alle frivillige medarbejdere, som
har givet tilsagn om at hjælpe ved revyen,
som løber af staben lige om lidt. Uden
alle de hænder, vil det ikke være muligt at
gennemføre et så stort arrangement. Ser
frem til det gode arbejdsfællesskab, som
det giver at lave noget sammen.
Mange kunder siger til os, at de er glade
for, at det nu er muligt at betale med
dankort. Vi kan også konstatere, at det
fremmer ekspeditionen, når der betales med dankort.
Nogle kunder har efterlyst muligheden for at betale med andre korttyper. Indtil videre har vi valgt, at det kun er dankort, vi tager imod.
Yvonne Skovgaard-Holm

Hovedrengøring
Tirsdag, onsdag og torsdag i uge 28.
Kom og vær med til vores hovedrengøring.
”Uden mad og drikke duer helten ikke”, derfor
byder vi også på kaffe og frokost.
Vi mødes kl. 09.30 og starter med lidt kaffe.
Har du lyst og tid? Så kan du tilmelde dig, på
listen, i receptionen.
June Karlsen
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Revy i GrønnegadeCentret
den 10., 11. og 13. maj
Revyholdet er i fuld gang med revy-forberedelserne, og vi glæder os til
nogle fantastiske revydage.
Igen i år er Christina Kühnel instruktør. Der er et par nye tekstforfattere,
aktørerne er de samme som tidligere år. Musikken står Finn KamperJørgensen for.
Forbered jer på en skarp revy
med nye og anderledes vinkler
på vores verden. Der bliver i
sange og sketches taget humoristisk fat på emner, som er
tætte på os selv: Ældre - børn børnebørn - ægteskab - IT - det
offentlige - politikerne - sex - og
flere andre ting. Derudover skal
der være noget til ganen, og det
sørger cafeen for.
Spilletidspunkter og billetpriser:
Torsdag den 10. maj - Kr. Himmelfartsdag (premiere) kl. 18.00,
revybuffet + kaffe/kage i pausen: kr. 225,-.
(Spisning starter kl. 18.30, og revyen forventes at starte ca. kl. 20.00).
Fredag den 11. maj kl. 18.00,
revybuffet + kaffe/kage i pausen: kr. 225,-.
(Spisning starter kl. 18.30, og revyen forventes at starte ca. kl. 20.00).
Søndag den 13. maj kl. 12.30, let anretning, lille karaffel vin +
kaffe/kage i pausen: kr.150,-.
(Spisning starter kl. 13.00 og revyen forventes at starte ca. kl. 13.30).
Drikkevarer kan alle 3 dage købes i cafeen.
Billetsalget er startet og slutter den 3. maj (købes i receptionen).
Vi glæder os til at se jer.
Revyforeningen
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Forårstur til Kastellet
Torsdag den 24. maj kl. 9.00
Har du købt billetten til årets bedste tur
gennem det skønne
Nordsjælland?
Du får en guidet tur på
Kastellet.
Undervejs gør vi ophold og nyder kaffe/te og
hjemmebagte kager. Turen slutter med en dejlig frokost
i centret.
Billetter kr. 220,- kan købes i receptionen.
Vi glæder os til en hyggelig dag. Ses vi?
Lilli Hauberg og Britta Brylov

Engelsk hold for let øvede
Onsdage kl. 10.00 – 12.00, 12 gange pr. semester.
Er det noget for dig? Det er et
hyggeligt hold, hvor vi giver os
god tid og arbejder med lette
frilæsningsbøger, med emner
som crime og mystery samt lette
skriftlige opgaver. Vi lægger
vægt
på
samtaler
samt
oversættelse. Vi bruger en cd for
bedre udtale.
Henvendelse til Madeleine
tlf. 5045 1521.
Madeleine Vironelli
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Sønderjyllandsrejsen
Mandag den 6. august til fredag den 10. august.
Der er et par dobbeltværelser ledige til
vores rejse. Er du interesseret? Så ring
til
Ejner på tlf. 2047 2106 eller
Grete på tlf. 2346 7009
Grete Bjerager

Tovholderfest
Alle aktiviteter har jo tovholdere. Det er snart lønningsdag, så husk
tovholderfesten lørdag den 9. juni.
Anette Høyer

BLOMSTERTØNDEN
Kulsviervej 4A
3400 Hillerød
Tlf. 48 28 30 34
Mandag - fredag kl. 12.00 - 17.30
Lørdag kl. 9.00 - 13.00

GRATIS LEVERING I HILLERØD
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Krolf
Tirsdag kl.13.00 – 15.00

Vi er kommet godt i gang med det nye krolf-hold.
Vi har stadig ledige pladser.
Hvis du har lyst til at være med i fællesskabet og få noget frisk luft,
så kontakt Ole på telefon 2064 4195.
Ole Hansen

Stor tak
Découpageholdet siger mange tak til de mange, som har lagt materialer til klippe/klister og dermed givet os flere muligheder, når der
skal sættes motiv op.
Hanne Munkholm

Hjælp i GrønnegadeCentret
Kom og vær en del af fællesskabet og
frivilligheden.
Lige nu mangler vi frivillige til:
- billedarkiv
- lyd og teknik
- bladet
Du kan henvende dig til:
Anette Høyer
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Billard

Vi har klaret os godt i
amtsturneringen, i år.
Her ses formand Niels
Madsen få C rækkens
pokal.
A-rækken, blev nr. 4
B-rækken blev nr. 1
C-rækken blev nr.1
Et flot år.
Bestyrelsen

Så blev vi færdige med den
store STARK-turnering,
hvor vinderne blev:
A-rækken:
Benny Olsen
B-rækken:
Børge Larsen
C-rækken:
Henry Christiansen.

Bestyrelsen
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Sommerfolkedans
Tirsdag den 15. maj
kl. 14.00 - 15.45
Tirsdag den 12. juni
kl. 14.00 - 15.45
Tirsdag den 14. august kl. 13.00 - 15.45
Pris kr. 30,- pr. gang.
Bente Christensen

Tværfaglig seniorklub
Tirsdag
Onsdag
Tirsdag
Onsdag
Tirsdag

den
den
den
den
den

01. maj
09. maj
15. maj
22. maj
29. maj

kl. 13.00
kl. 12.00
kl. 14.00
kl. 10.00
kl. 14.00
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Spisning
Grønnegade-revy
Banko
Løvspringstur
”Senior shop”
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Arrangementer i maj
Dag
Onsdag
Torsdag
Søndag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Søndag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Tirsdag
Torsdag

Dato
02.
03.
06.
09.
09.
10.
11.
13.
15.
17.
17.
24.
24.
29.
31.

Aktivitet
Tid
Musikcafe
14.30 - 16.00
Banko
14.00 - 16.00
Banko
14.00 - 16.00
Revy (tværfaglig) 12.00 - 14.00
Velkomstmøde 14.00 - 15.00
Revy
18.00
Revy
18.00
Revy
12.00
Folkedans
14.00 - 15.45
Jazzband
11.00 - 12.00
Banko
14.00 - 16.00
Forårstur
09.00
Banko
14.00 - 16.00
Intro/motion
13.30 - 14.30
Banko
14.00 - 16.00

Side

10
05
05
05
10

06

NB: Gæstekort til søndagsbanko koster kr. 50.
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Arrangementer i juni
Dag
Fredag
Tirsdag
Torsdag
Tirsdag
Onsdag
Lørdag
Tirsdag

Dato
01.
05.
07.
12.
13.
23.
26.

Aktivitet
Tid
Fernisering
13.00
Grundlovsbrunch 10.30
Banko
14.00 - 16.00
Folkedans
14.00 - 15.45
Velkomstmøde 14.00 - 15.00
Sct. Hans Aften 18.00
Intro/motion
13.30 - 14.30

Side
15
15
10
16

Ferie i centret
Centret holder ferielukket fra fredag den 29. juni til tirsdag den 31. juli
(begge dage inkl.).

Såfremt tovholderne fremover ønsker deres aktiviteter noteret i
kalenderen, sendes oplysningerne til redaktionen:
centerredaktion@outlook.dk (se deadline i bladet)
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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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Grundlovsbrunch
Efter 2 års pause inviterer
GrønnegadeCentrets Venner nu igen til
grundlovsbrunch med lækker menu og
munter underholdning
tirsdag den 5. juni kl.10.30
Vi serverer røræg med bacon og cocktailpølser, røget laks, lækkert
pålæg, ost og frisk frugt samt mælk, kaffe og te. Cafeen sælger juice,
vand, øl og vin.
Alt dette, og måske også en lille grundlovstale, får I for kun kr. 120,-.
Billetter købes i receptionen eller på GrønnegadeCentrets hjemmeside
fra tirsdag den 8. maj til fredag den 1. juni.
Grønnegadecentrets Venner - Anna Sofie Morell

Månedens kunstner i juni?
Vi har jævnligt fornøjelse af, at vores brugere udstiller et par billeder
af egen produktion.
Måske har du en lille kunstner i maven og synes, det kunne være sjovt
at udstille sammen med andre.
Vi mangler nu udsmykning for juni måned. Derfor: Henvend jer til
mig, hvis I er interesserede på tlf. 2065 1936. Evt. fernisering vil være
fredag den 1. juni kl. 13.00
hvor GrønnegadeCentret er vært ved en lille forfriskning. Inviter gerne
gæster.
Vibeke Hansen
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Sct. Hans aften
lørdag den 23. juni kl. 18.00.
Kom og vær med til en hyggelig aften.
Programmet for aftenen er som vanligt:
Spisning, kåring af årets heks, fællessang
efter højskolesangbogen og hygge.
Vi tænder et lille bål i vores grill. Båltalen
bliver holdt af Anette Høyer. Jytte Nymark
har kreeret heksen.
Du medbringer kødet, så klarer vi grillen.
Salatbaren koster kr. 40,- og betales ved tilmelding.
Drikkevarer, kaffe og kage købes til cafepriser.
Tilmelding i receptionen starter torsdag den 31. maj kl. 10.00
Deltagelse kræver medlemskab.
Anette Høyer

Cykelværksted
Jeg er på værkstedet (Iris) hver
torsdag formiddag kl. 10.00 - 12.00.
I er velkomne til at komme forbi, så vi
kan få en cykelsnak. I må meget gerne
kontakte mig på telefon 6178 8305 eller
mail: hanshollensted@gmail.com
Hans Hollensted
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Yoga
Jeg er ved at oprette et yogahold. Det
starter
fredag den 31. august kl. 10.30-11.30
og strækker sig over 12 gange. Der kan
være 30 på holdet.
Tilmelding er efter først-til-mølle
princippet. Hvis du er interesseret, kan du skrive dig på en liste i
receptionen.
I næste blad fortæller instruktør Kristina Vedøe om, hvilken slags
yoga hun vil undervise i.
Lone Nielsen

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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Ferieafholdelse
GrønnegadeCentret er lukket i hele juli måned.
Datoer for hvornår de forskellige aktiviteter
afholder ferie, slutter og starter.
Petanque/Cross Boule
Slægtsforskning
Bordtennis
Zumba
Seniordans
Folkedans
Torsdagsjazz
Husorkestret
Højskolesang
Torsdagsbanko
Søndagsbanko
Gospelkor
Musikcafe
Syklub
De danseglade pensionister
Decoupage
IT-cafe
Motion (tirsdag kl.9.00-9.30)

26. juni - 1. august
2. maj - 5. september
25. juni - 6. august
3. maj - 13. september
ferie - 12. september
ferie - 14. august
14. juni - 30. august
2. maj - 26. september
ferie - 29. august
7. juni - 9. august
6. maj - 19. august
ferie - 27. august
2. maj - 5. september
ferie - 15. august
ferie - 14. september
7. maj - 3. september
ferie - 7. august
15. maj - 14. august

Til tovholdere for aktiviteter
Ønsker I at komme med på ferieplanen, så skriv til os.
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Husorkester
Vi holder sommerferie hele maj, juni, juli og august, men vi
genoptager vore sædvanligvis hyggelige onsdage
fra den 26. september kl 10.00 - 12.00.
Vi spiller melodier fra
spillemandsrepertoiret, som det har
været brugt til bryllupper, høstfester
og andre festlige anledninger. I
gamle dage - og det vil sige
dengang, da Danmark overvejende
var et landbosamfund - var
spillemændene værdsatte. Der var
ikke anden underholdning. For skulle der danses, måtte der
spillemænd til, og helst dem man plejede at hyre.
Her er en lille beretning fra en gammel spillemand:
”Ofte måtte vi spille hele natten og formiddagen med, men vi blev
organiseret i musikforeningen, og der var der ikke musik efter klokken
fire om morgenen, så det overholdt vi ved et bal. Men klokken fire, da
vi havde spillet afslutningsnummeret og ønsket godnat, kom karlene
farende og lovede os øretæver på vejen hjem gennem skoven, hvis vi
ikke fortsatte, men vi lod os ikke rokke af deres trusler. Der blev ikke
spillet mere, men vi ventede i ballokalet til det blev lyst. Vi havde
ikke lyst til at få klø.”
Heldigvis går det mere fredeligt til i GrønnegadeCentret, så vi tør godt
genoptage underholdningen om onsdagen. Vi ses.
Gert Hanssen
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Barndommens Gade
Af Mona S. Petersen
Artikel fra juli 2006
Lokalhistorisk Forening

Af ismejerier var der Steffensen og Eva Svendsen i
Frederiksværksgade. I Grønnegade var der også ismejeri. Her boede fru
Hansen, som blev kaldt Hjørnemor, fordi huset lå på hjørnet af
Løngangsgade. Hun var gift med Carl Hansen og mor til Carl P.
Hansen, som havde møbelforretning.
I 1948 kom der nye ejere, Sigrid og Holger Jensen, men navnet
Hjørnemor hang ved. Det var også tobaksbutik. Sigrid passede
ismejeriet og Holger tobakken.
I Grønnegade 17 havde Carlsen ismejeri, og beboelsen var
bag butikken. I huset boede der også en frk. Knudsen til
leje.
Jeg har fået fortalt, at dengang Eva og Eli Benneweis boede
på Hillerødsholm, kom han ridende gennem Skolestien (nu
Stutmestervej) via Skolegade til Grønnegade for at handle
ind. Carlsen blev efterfulgt af en der hed Sørensen og til
sidst fru Emmy Jensen.
Jeg var meget sammen med Alice fra Skolegade 3, som blev kaldt
Børnefabrikken. De var 11 børn, og Alice var nummer 6 i rækken.
Jeg var den eneste af kammeraterne, der måtte komme ind i den inderste stue, hvor deres far Harald sad, fordi jeg kunne være stille. Han sad
altid der og så fjernsyn. Jeg spillede også whist med ham og
svigersønnen Svend.
Det var Alice, der senere skaffede mig ind på Hillerød Dampvaskeri i
Frederiksværksgade 10, så vi fulgtes også ad på arbejde. Først skulle vi
dog hjælpe med at få hendes brødre Jan og Palle op om morgenen.
Mærkedage
Mærkedage plejede vi at markere. Når mine forældre havde
bryllupsdag, fik min mor en buket blomster af både min far og os. Det
fik hun også på Mors Dag, og far fik cigarer på Fars Dag af os børn.
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Til fødselsdag var der morgenbord med flag, og far sang fødselsdagssangen »I dag er det ... fødselsdag«. Om aftenen kom den nærmeste
familie til spisning eller kaffe. Vi havde slik med i skolen, enten
blandede slikposer eller nogle gange flødeboller.
fortsætter i næste nummer

En hilsen fra redaktionen
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Politisk forståelse
Lille Peter spørger sin far: ”Hvad er politik?”
”Jo, ser du - det er som hjemme. Jeg tjener pengene, så lad os kalde
mig kapitalen. Din mor bruger pengene, så lad os kalde hende
regeringen. Vi tager os alle sammen af dig og dine behov, så lad os
kalde dig for folket, mens vi kalder stuepigen for arbejderklasse,
fordi hun får løn, og din lillebror kan vi kalde fremtiden.
Peter må tænke lidt over, hvad det indebærer. Han falder i søvn uden
at have forstået det helt, men så vækkes han af lillebror, der græder.
Peter går ind til ham for at se, hvad der er galt, og opdager at lillebror
ligger med en ble fuld af lort.
Peter går hen til fars og mors værelse, hvor mor sover trygt - så hen til
stuepigens værelse.
Der kommer en del lyde fra rummet, så han kigger gennem
nøglehullet. Farmand er i fuld gang med stuepigen, og Peter går
tilbage i seng.
”Nu tror jeg nok, jeg forstår politik!”, siger han til sin far næste
morgen.
”Jaså - lad mig høre, Peter”, siger far.
”Jo, mens kapitalen ”ordner” arbejderklassen sover regeringen, og
folket bliver fuldstændig ignoreret - og så er fremtiden fuld af lort.”
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Bestyrelse:
Formand Poul Christiansen

Mobil: 21 63 40 06
aliceogpoul@privat.dk
Næste møde i bestyrelsen torsdag den 3. maj.
Spørgsmål, der ønskes behandlet, rettes til formanden.
Vennerne:
Formand Jørgen Raymond
Kasserer Anna Sofie Morell
GrønnegadeCentrets Venner

Mobil: 40 42 71 21
jr@naerrevision.dk
annasofie.morell@privat.dk
Reg:5064 Konto:1403923

Centerredaktionen:
Hjemmeside: www.gronnegadecentret.dk
Indlæg til hjemmesiden modtages løbende, jo før des bedre.
Indlæg til bladet for juni skal være redaktionen i hænde
senest tirsdag den 22. maj.
Ovenstående meget gerne på vores e-mail:
centerredaktion@outlook.dk
Ansvarshavende redaktør: Karl Olsen.
Ansvarshavende webmaster: Jytte Duus.
Centerredaktionen:
Lene Christensen, Jytte Duus, Birthe D. Henriksen, Britta Brylov,
Mogens Durup, Anette Hjortshøj, Hans Hollensted.
Korrekturlæsning: Jytte Kronhede og Anna Sofie Morell.
Journalist: Per Ove Lindberg tlf. 40 28 34 60.
Fotoarkiv: Jens Jørgen Larsen tlf. 30 48 77 52 og
Erik Hvalsøe 40 20 01 39.
Bladet udkommer i ca. 700 eksemplarer den 1. i hver måned.
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Udsnit af faste aktiviteter
Banko
Billard
Bogklubben
Bordtennis
Bridge
Cafeen
Cykelgruppen
Cykelværksted
Découpage
Festlige arrangementer
Film
Foredrag
Danseklubben
Danseglade Pensionister
Folkedans
Husorkester
Højskolesang
Håndarbejde
It cafe
Jazzband
Kreativ klub
L’hombre
Mandetræf
Motionshold
Musikcafe
Nødhjælpsstrikkerne

Nørklerne
Patchwork
Petanque
Qigong
Receptionen
Redaktionen
Rengøring
Seniordans
Senior gospelkor
Skak
Slægtsforskning
Snedkerværksted
Stolegymnastik
Styrk livet
Syklub/cafe
Tegning - maling
Tværfaglig seniorklub
Videoklub
Whist
Zumba

Yderligere oplysninger (dage og klokkeslæt) oplyses i receptionen, på
infoskærmen samt på hjemmesiden www.gronnegadecentret.dk
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