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Udsnit af faste aktiviteter 
Banko 

Billard 

Bogklubben 

Bordtennis  

Cafeen 

Cykelgruppen 

Découpage 

Festlige arrangementer 

Film 

Foredrag 

Forskellige dansehold 

Højskolesang 

Håndarbejde – Nørklerne        

Kortspil 

Mandetræf 

Motionshold 

Musikcafe 

Nødhjælpsstrikkerne 

Patchwork - Sycenter 

Petanque 

Redaktionen - Receptionen 

Rengøring 

Senior gospelkor 

Skak 

Slægtsforskning 

Snedkerværksted - Cykelværksted 

Spillemandslaug - Jazzband 

Stolegymnastik 

Styrk livet 

Tegning - maling  

Videoklub  

Zumba 
Tid og sted oplyses i receptionen samt på hjemmesiden 

www. gronnegadecentret.dk 

Forsidebilleder: Aktiviteter, som foregår i huset. 
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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  

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            

Kære alle 

Den 1. oktober og et nyt blad er udkommet. Jeg 

sidder denne dag i Grækenland sammen med 39 

andre medlemmer af GrønnegadeCentret. Det er også på denne dato, at 

vores nye cafemedhjælper June Karlsen starter. Jeg glæder mig til 

samarbejdet med June i vores team og til hun bliver en del af huset. Jeg 

ved, at mange af jer venter spændt på, at hilse på June. I kan læse lidt 

mere om June i bladet og på hjemmesiden.  

Cafeen får dankort og nyt kasseapparat inden for kort tid. Vi har lige 

nogle administrative opgaver, som skal falde på plads, så bliver dankort 

terminalen i centret en realitet. Tak til arbejdsgruppen for jeres indsats 

og tak til Vennerne, som har givet kasse-apparatet i 

gave til centret.  

Bladene udenfor er meget farverige og måske er det 

blevet lidt køligere. Udenfor ved den overdækkede 

terrasse har vi fået et fint lavendelbed og vi har haft 

indvielse af vores nye krolfbane. Indenfor er vores decoupage hold og 

vores ”maler” godt i gang med at få vores bibliotek på 1. sal til, at se 

rigtig fint ud. Værkstedet er godt i gang med forskellige skabe, så vi får 

bedre orden. Hvor er det skønt at se de små forandringer inden og uden 

for huset. De betyder noget i det store billede. Selvom det er blevet 

køligere indenfor, så skinner solen altid i vores center.  

Oktober måned byder på vores årlige seminar, hvor alle i bestyrelsen 

og ansatte vil tale og samarbejde om centrets fremtid. Vi har afsat en 

hel dag, hvor de enkelte arbejdsgrupper herefter arbejder videre i årets 

løb.  

Vores reception mangler en lukkevagt hver mandag fra kl. 15-17.  

Du kan høre mere om det frivillige arbejde ved at henvende dig til  

Anette Høyer 
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Nyt fra cafeen 
 

I et stykke tid er muligheden for at betale med dankort i cafeen blevet 

efterspurgt, og for at imødekomme dette ønske har en arbejdsgruppe set 

på mulighederne for at indføre dette. Vi er nu i proces med indførelsen, 

som kræver noget teknisk forarbejde, før det kan anvendes i praksis. 

Der bliver mulighed for at betale med dankort, det kaldes kontaktløs 

betaling på det beløb, du køber for.  
 

Tak til Brita og Karl for, at deltage i arbejdet med, at se på hvilke mu-

ligheder, der vil passe bedst. Ved indførsel af kortbetaling har vi  ønsket 

os et nyt kasseapparat.  
 

Vi vil gerne sige stor tak til ”Vennerne”, som har bevilget penge til dette 

således, at det nye kasseapparat og dankort terminalen er integreret. 

Velkommen til julefrokost. 
Fra onsdag den 13. til fredag den 15. december og fra mandag den 18. 

til tirsdag den 19. december kl. 12.00 – 15.00 er det store julefrokost 

uge for grupper og enkeltpersoner, som er medlemmer i centret. 
 
 

Prisen for arrangementet er kr.125,- pr. person. 
 

Fra torsdag den 2. november til fredag den 8. 

december kan tovholderne købe billetter til hele 

deres gruppe. Tovholderens opgave på dagen er 

at vise ”sine” gæster på plads.  

Centret vil sætte borde op fra dag til dag, som tilgodeser ønsket om at 

sidde sammen i den gruppe du hører til.  
 

Vi vil fortsat gerne se brugere, som ikke er med i en gruppe og som har 

lyst til at komme til julefrokost. Så enkeltbilletter kan købes i 

receptionen fra samme dato som ovenfor anført. Der er plads til 100 

personer pr. dag. 

Drikkevarer kan købes til cafepriser. 
 

Kom og vær med i fællesskabet med god julestemning, musik og dejlig 

mad. Vi glæder os til at være sammen med dig 

Yvonne Skovgaard-Holm 
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Ny medarbejder i centret 
 

Jeg hedder June  Karlsen  og  starter  som 

cafemedhjælper i jeres skønne center den  

2. oktober. Jeg er 54 år.   

Jeg bor sammen med min mand på et lille 

husmandssted, mellem  Frederikssund og  

Slangerup. 

Vi har to drenge (23 og 24 år), der er fløjet fra reden. 
 

Som person sætter jeg pris på det nære f.eks nyder jeg at bage rugbrød, 

lave æblemost og mad fra bunden for tiden har vi grise gående i 

baghaven, som snart skal i fryseren.  
 

Glæder mig til at dele hverdagen med jer.  

Varme hilsner og kram.     June Karlsen 

 

Cafeen søger frivillige medarbejdere. 
Velkommen til at være en del af arbejdsfællesskabet, som er med til at 

holde driften i gang i cafeen. 
 

Vi søger både til opvask, ekspedition og betjening af kassen. Der  er 

ledige vagter om eftermiddagen mandag, tirsdag og onsdag. 

Du er meget velkommen til en snak om, hvad opgaven indebærer, for 

derefter at beslutte, om det er noget for dig. 

Yvonne Skovgaard-Holm 

Spiseklub 

Fredag den 6. oktober kl. 12.00 

spiser og hygger vi os sammen. 
 

Der serveres: stegt flæsk med persillesovs og 

kartofler. 
 

Fredag den 3. november kl. 12.00 byder vi på  

gule ærter med sul. 
 

Pris pr. billet er kr. 50.- som købes i receptionen 

fra den 11.oktober. 

Ole Hansen og Lone Nielsen 
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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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Styrk livet 

Tirsdag den 3. oktober kl. 11.00 - 12.30 
 

Hjertemassage og hjertestarter ved 

Bent Kauffmann, formand for Dansk Røde 

Kors, Hillerød afdeling kommer og tilbyder 

en gennemgang af hjerte- lungeredning og demonstrerer brugen af 

hjertestarter. 

Der vil blive 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 tovholdere 

samt øvrige brugere vil benytte sig af denne mulighed. 

Vi bestræber os på at gennemføre denne øvelse 1 gang årligt. 

GrønnegadeCentrets Sundhedsudvalg. 
  

Influenzavaccination  
 

Husk, det er snart tid til vaccination. 

Fredag den 6. oktober kl. 09.30 - 12.00. 
  

Tirsdag den 10. oktober kl. 14.00 - 16.30. 
 

Onsdag den 1. november kl. 10.00 - 12.00. 
 

Vaccinationen er gratis for alle pensionister og førtidspensionister. 

Husk sundhedskort/sygesikringskort.                          Sundhedsudvalget 
 

Parkering 
 

Bestyrelsen har længe arbejdet på, at vi får flere 

parkeringspladser til brugerne af GrønnegadeCentret. Det 

er lykkedes at få 8 pladser i tidrummet 8.00 – 16.00 på 

Grønneager. Der er sat skilt op, hvor I må parkere. I denne tid, hvor der 

er sat skurvogne på grus parkeringen overfor, har vi fået de bagerste 

parkeringspladser efter aftale med Kommunen. Der står stadig 

betalingsskilt, som I skal se bort fra. Det er gratis at parkere her, mens 

der er skurvogne på den forreste parkeringsplads. 
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Tværfaglig seniorklub 
 

Tirsdag den 03. oktober      kl. 13.00 Spisning             

Tirsdag den 10. oktober      kl. 13.00 Aflyst            

Tirsdag den 17. oktober      kl. 14.00           kaffe 

Tirsdag den 24. oktober      kl. 14.00 banko 

Tirsdag den 31. oktober      kl. 14.00           kaffe              

Kirsten Olesen 

Sycenter 
 

Nu starter vi fra onsdag den 11. oktober kl. 9.00 – 12.30.  

Socialt samvær, inspiration og glæden ved at skabe 

selv er drivkraften i dette tiltag.  

Vi syr i Fuchsialokalet  

Er du interesseret, så læs eventuelt mere på vores 

hjemmeside. 

Gerda Casper            

Efterårsmodeopvisning 
Lørdag den 7. oktober kl. 14.00 – 16.00 
 

Modebutikken Maxine, Frederikssund, kendt for smart 

design til voksne piger, kvalitet og moderate priser, vil 

stå for leverancen af efterårets nyheder af spændende 

design. 

Det lækre tøj vil traditionen tro fremvises af centerets 

egne frivillige. 

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. I pausen vil der 

blive serveret hvidvin og kransekage. 

Billetter kan købes i receptionen eller ved booking på centrets 

billetsystem på hjemmesiden. 

Pris kr. 75,- alt inklusive.  
Arrangementsudvalget 
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GrønnegadeCentret 

 

 

 

 

Lørdag den 14. oktober kl. 14.00 
 

Spurven 

Den mesterlige og gribende film om Edith 

Piaf. 
 

Fra Paris´ barske og kummerlige gader til det 

strålende rampelys i New Yorks mest gla-

mourøse koncerthaller. Edith Piafs liv var en 

konstant kamp for at synge og overleve, at leve og at elske. 
 

Hun voksede op i dyb fattigdom, omgivet af ludere og alfonser, men 

hendes magiske stemme gjorde hende til stjerne på begge sider af 

Atlanten. Hun blev landskendt for sine lidenskabelige affærer og 

venskaber med tidens største navne - Yves Montand, Jean Cocteau, 

Charles Aznavour, bokseren Marcel Cerdan, Malene Dietrich – og slog 

igennem over hele verden med sine helt uforglemmelige live-

optrædender og smukke fortolkninger af sange som bl.a. "La Vie en 

Rose", "Milord", "Non Je ne Regrette Rien" – Sange, som er klassikere 

den dag i dag. 
 

Dette er den mesterlige og gribende film om Edith Piaf – "Spurven", 

som hun blev kaldt – der i sit dristige forsøg på at tæmme sin tragiske 

skæbne, kom til at flyve så højt, at hun brændte sine vinger. 
 
 

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 for film, kaffe/te med brød kr. 35,00. 
 

Billetter købes ved indgangen.     

                            

Oplysningsudvalget 
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Dinner & Dance  
Fredag den 20. oktober kl. 18.30 – 23.00. 
 

Vi byder på lækker forret, grillstegt pattegris med 

tilbehør, kaffe og kage. 

Efter middagen bliver der opvisning af centrets 

”Danseklub” og dansere fra ”Stenhøj Dans” 

Kl. 21.00 – 23.00 slutter vi denne festlige aften med 

selv at danse til ” Silverbands” fantastiske 20 mands 

orkester med crooneren Claus. Der spilles op med 

den musik fra bl.a. 60’erne, som vi alle kan lide at danse til, så tag 

danseskoene på, eller nyd blot den dejlige musik.  

Kom og vær med til god mad, fest, farver og frem for alt godt selskab. 

Pris kr. 250.- for hele arrangementet. 

Nummererede billetter sælges i receptionen eller på centrets booking-

system fra onsdag den 27. september indtil mandag den 16. oktober. 
 

Arrangementsudvalget 

 

 

BLOMSTERTØNDEN 

KULSVIERVEJ 4A 

3400 Hillerød 

48283034 

info@blomstertonden.dk 

Man-fredag kl. 12.00-17.30 

Lørdag         kl.   9.00-13.00 

 

GRATIS LEVERING I HILLERØD 

mailto:info@blomstertonden.dk
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Sang og musik ”skatte” 
 
Musikcafe 
 

Hver onsdag i lige uger kl.14.30 – 16.00. 

Marianne Nørgaard spiller og Ole Nisbeth synger mere eller mindre 

kendte sange, ældre såvel som nyere, fra højskolesangbogen og vores 

sangmappe, med mere end 100 andre sange og viser. 

Det væsentlige er en hyggelig stemning og glæden ved at synge 

sammen. Kom bare og vær med.  

Ud over medlemskab af GrønnegadeCentret koster det ikke andet end 

kaffe og kage, som du kan nyde imens. 
 

Marianne Nørgaard og Ole Nisbeth 

 

Højskolesang 
 

Hver onsdag i ulige uger kl. 14.00 - 16.00. 
 

Vi er mange, men der er også plads til dig. 

Det koster kun kr. 50,- for hele sæsonen, der-

udover skal du have et medlemskort til Grøn-

negadeCentret. 

Henry Christiansen 

 
Husorkestret 
 

Vi spiller hver onsdag kl. 11.00 - 12.00.  
Kom og vær med til en hyggelig time med god musik. 
 

Niels Erik Espersen 

 
 

Torsdagsjazz med Grønnegade Jazzband 
 

 

Vi spiller kl. 11.00 - 12.00 torsdag den 19. oktober 

og 23. november. 
Velkommen til en hyggelig og glad jazztime. 

 

Ole Christensen 
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Danseholdene  
 

De danseglade pensionister Hillerød 

Vi danser fredag den 13. oktober kl. 14.00 – 17.00 
 

Folkedans 

Der er folkedans hver tirsdag kl 14.00 – 15.45.  

Det koster kr. 30,- pr. gang. 

Tirsdag den 10. oktober er der generalforsamling. 

Man skal være medlem af GrønnegadeCentret.  

                               Bente Christensen 

Seniordans  

Vi danser onsdage kl 16.30, jeg håber selvfølgelig på at se alle de 

dansere, som var med sidste år! 

Skulle der nu være nogle som tænker, det vil jeg også gerne! Så er det 

slet ikke for sent at starte.                                                     

Rita Nielsen 
 

Åbent hus/intro for nye motionister 
 

For nye motionister, der ønsker at benytte motionslokalet, er der åbent 

hus/introduktion følgende dage kl. 13.30 – 14.30: 
 

Tirsdag den 31. oktober 

Tirsdag den 28. november 
 

Motionisternes idegruppe vil disse tirsdage vejlede.  

Der foregår udelukkende selvtræning. Nye motionister 

kan som udgangspunkt først komme på et motionshold, 

når man har deltaget i en introdag. 

Svend Høeg Nielsen 
 

Grøn Patrulje 
Jeg har besluttet at stoppe som koordinator. Da ingen andre fra 

gruppen har lyst til at overtage jobbet, nedlægger vi gruppen i 

november med et frokostmøde i GrønnegadeCentret.  

Leni Blensø 
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Heldagstur til Fyn 
Tirsdag den 24. oktober kl. 8.45. 
 

Vi kører med bus til Ulriksholm Slot ved 

Kerteminde, hvor slotsforvalteren vil tage 

imod os og vise os rundt. 

For god ordens skyld har vi tidligere 

nævnt, at der er trapper på slottet. MEN, 

det drejer sig kun om 5-6 trin op til 

stueetagen, hvor der er mest at se.  

Der er trapper op til 1. sal. De der ikke kan 

klare trapper, kan sidde i havestuen og nyde udsigten. 

Vi har selvfølgelig pause til formiddagskaffe med dejlig kage. 
 

Den medbragte mad indtages i slottets spisestue (i stueetagen), inden 

turen atter går mod Hillerød.  

Vi håber, du/I har lyst til at deltage. 

Pris kr. 395,- Billetsalget i receptionen er startet.  
 

Lilli Hauberg og Britta Brylov 
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Tabte horisonter  

(filmklassiker) Shangri-La og GrønnegadeCentret 
 

v. Erik Hvalsøe 
 

GrønnegadeCentret kan på flere måder minde om 

Frank Capras udødelige mesterværk fra 1937. Flere 

af jer kan måske huske denne film, der handler om 

fire mennesker, der bliver bortført til det mystiske, 

men alligevel dragende lamakloster Shangri-La i en 

gemt dal i Tibet, hvor fred, harmoni og sundhed 

hersker. For Hugh Conway, offer for et fantastisk 

bortførelseskomplot, er kulturen og sjælefreden 

fortryllende og dertil kommer den meget smukke 

kinesiske pige, Lo-Tsen. Da han opdager Shangri–

Las fantastiske hemmelighed, tvinges han til at 

vælge mellem en drømmeverden og virkeligheden. I Shangri–La ældes 

man ikke. Man forbliver evig ung, men da den unge smukke Lo-Tsen 

drager uden for dalen med Hugh Conway, ældes hun næsten omgående, 

bliver ældgammel og får rynker som en kalkun, men hun er jo også 

mere end 100 år gammel. 
 

Shangri–La er et mytisk navn. Stedet findes ikke, men alligevel kan 

man overalt i verden finde hoteller og restauranter (bl.a. i Virum) og 

andre steder i Danmark med det romantiske navn Shangri–La, men det 

lyder jo også mere tillokkende end ”Hugo Børges Grillbar.”  
 

For ca. to år siden blev jeg af en af mine skakvenner anbefalet at komme 

til centret og spille lidt uhøjtidelig hyggeskak med de gamle drenge. Det 

var jeg ikke meget for, idet jeg med mine 79 år følte mig for ung til de 

sikkert meget gamle, der vel tøffede rundt i hjemmestrikkede sutter eller 

sad og trillede tommelfingre. Da min skakven spurgte for anden gang, 

ville jeg ikke være uhøflig og mødte derfor op i centret. Vi spillede lidt 

skak, byttede gamle skak-oplevelser og havde det herligt. At spille 

uhøjtidelig skak har den fordel, at man ikke skal sidde tre til fire timer 

med fuld koncentration, før et parti er afgjort, og at man kan sove om 

natten. Det kan man sjældent, når det drejer sig om turneringsskak.  
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Desuden har jeg opdaget, at en godnat-bajer smager lige godt, hvad 

enten man er mesterspiller eller ej. 

 

Nu til Shangri-La-ånden. 

Da jeg forlod første sal med skak, mødte jeg ved receptionen nogle af 

mine venner og bekendte. Jeg blev opfordret til at være  medlem af  

Videoklubben. Det sagde jeg ja til og har siden været meget glad for at 

være medlem. Hver gang jeg ankommer til centret. er det som at komme 

til en helt anden verden. Alle er hæsblæsende aktive i alle lokaler, og 

alle er venlige og  hjælpsomme. Brokkerier om dit og dat høres ikke. 

Det er som at komme fra kulden og ind i varmen i Shangri–La. Noget, 

der i øvrigt undrer mig er, at IQ-niveauet er betydeligt højere i centret. 

end udenfor i Hillerød. I centret er medlemmerne kreative. I resten af 

byen for det meste rekreative. 

 

Hans Rosenkvist har fortalt mig, at hvis man normalt er glad og tilfreds 

med tilværelsen, kan man risikere at leve et par år eller mere end 

forventet, og da jeg altid kan finde en god årsag til at give mig selv en 

gave, vil jeg nu købe en bog om langtidsplanlægning. 
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Styrk livet  

tirsdag den 24. oktober kl. 17.00 – 19.00                                                                                                                                                                                          

PSYKISKE SYGDOMME                                                                                                                                                                                

”Historisk rids over samfundets syn på og behandling 

af psykisk syge medmennesker”. 

v. Karin Garde. 
 

Den tidligere overlæge ved Sct. Hans Hospital i Roskilde fortæller 

som optakt til foredraget: Min mangeårige ansættelse ved Sct. Hans 

Hospital har - udover den faglige glæde ved arbejdet - gjort mig 

interesseret i psykiatriens historie. 
 

Jeg har de sidste 25 år ledet Museet der viser behandlingens og byg-

ningernes historie, og som også omfatter en unik samling af patienter-

nes kunstneriske arbejder.  

                                                                                                                                                                                                                             

Hospitalet havde 200 års jubilæum i 2016, og der er udgivet en fyldig, 

rigt illustreret bog herom.                                                                                                             

Jeg vil i mit foredrag beskrive udviklingen i synet på psykisk sygdom 

og behandlingen heraf, trukket helt op til nutiden. Det gamle psykia-

triske asyl har et dårligt omdømme på grund af dets passiviserende 

virkning, men dette må ses i den tids lys med de sociale vilkår og au-

toritære forhold, der var dengang.                                                                                                                                                                                                                                                           

Hospitalet udviklede sig bort fra asylbegrebet med de nye medicinske, 

psykologiske og sociale fremskridt, der indfandt sig i 1950-erne og 

frem. Et stadig eksisterende problem er, at sygdomme har et hierarki, 

hvor de svært psykisk syge befinder sig i bunden og behandles deref- 

ter. Nemlig dårligt.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Jeg vil beskrive, hvad der efter min mening kan gøres for at bedre de 

mest syges situation, herunder vægte betydningen af meningsfuld 

beskæftigelse, ikke mindst muligheden for kreativ udfoldelse".                                                                                                                                                                                                      

Der serveres sandwich og drikkelse i forbindelse med foredraget. 

Pris for foredrag og traktement kr. 30,-.                                                                                        

Billetter kan købes i reception eller via bookingsystem på hjemme-

siden fra den 4. til den 20.oktober efter princippet " først til mølle.     

Begrænset antal på 140.                                   GGC’s sundhedsudvalg                                                                                                                                                                                                                                               
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Foredrag 

Torsdag d. 26. oktober 2017 kl. 10.00 – 12.00  

 

                       

 

 

 

Qilakitsoq – Der hvor himlen er lav 

 v. Bendt Pedersen 

Beretningen om de grønlandske mumier fra 1400-tallet. 

Fundet omfatter 6 kvinder og 2 børn, som blev gravlagt i to stengrave i 

ca. 1400. Fundet blev gjort af to rypejægere, og foredraget tager en 

række spørgsmål op om bopladsen, dateringen, mumificeringen, deres 

sygdomme, hvorfor døde de, døde de samtidig, hvor kom de fra, 

hvordan har de levet, hvordan gik de klædt, hvad troede de på, troede 

de på et liv efter døden, hvad fejlede de o.s.v.  Foredraget belyser også 

undersøgelserne af negle, tænder, hår, dragterne og syarbejdet, samt 

deres tatoveringer.  

Foredraget vil blive ledsaget af en hel del billeder. 

Pris: kr. 35,- for foredrag samt kaffe/te med brød, betaling ved 

indgangen i receptionen.  

Kun for medlemmer.                                            

 Oplysningsudvalg 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Qilakitsoq_I-1.jpg
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Styrk livet 
Tirsdag den 31. oktober kl. 11.00 - 12.30 
 

 

"Hvordan leve med en dødelig sygdom og 

alligevel være positiv". 
 

v. Inge-Lise Thorkild-Hansen 
 

Kom og mød Inge-Lise Thorkild Hansen og 

hør hendes personlige beretning. Hun 

fortæller som optakt til foredraget: Jeg er 83 

år gammel, er clairvoyant og kalder mig selv psykisk rådgiver. 

Jeg har undervist på aftenskole, holdt foredrag og haft gruppeun-

dervisning i 32 år og underviser stadigvæk samt holder foredrag, om 

nogen skulle ønske dette. 

I september måned 2017 har jeg fået diagnosen uhelbredelig cancer. 

Jeg har afvist alle former for behandling udover medicinsk cannabis.  
 

Da jeg taler åbent om min livssituation, erkender den og accepterer den, 

er jeg glad for opfordringen til at holde foredrag i GrønnegadeCentret, 

og ser det som en naturlig ting at tale om dette. 

Min åbenhed er en gave til mig selv, som jeg føler jeg skal videregive 

til mine medmennesker. 

Mange mennesker er angste for at tale om døden - desværre - netop 

derfor tager jeg opfordringen -  som også er en udfordring for mig " 
 

Foredraget er gratis. 

Sundhedsudvalg  

IT - Cafe 
 

 

Første gang bliver tirsdag den 7. november kl. 13.00 – 15.00.  

 

Efter en stille "sommer" vil vi gerne i gang igen. Kom 

med jeres problemer.  

Husk koder og NEM-ID.  

Vi er åbne for at hjælpe med alle IT-problemer.  

For at vi kan være nok instruktører, skal I melde jer i receptionen senest 

dagen før og senest kl. 15.00. På gensyn ved tasterne. 

Tom Døllner 
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Mortens Aften 
Lørdag den 11. november kl. 18.00 
 

Den traditionsrige "Mortens Aften" er 

tilbage igen. Centrets Venner blænder 

endnu engang op for en spændende aften.  

Efter mulighed for velkomstdrink er arran-

gørerne klar med en lækker menu bestående af fiskeforret fulgt op af 

andebryst, æblekage og kaffe.  

For ikke at få kaffen galt i halsen har Vennerne sørget for, at Marianne 

Nørgaard trakterer harmonikaen med Ole Nisbeth som forsanger til en 

gang munter fællessang. Derudover dukker medlemmer fra Visens 

Venner i Hillerød op og underholder mellem retterne.  

Pris: kr. 230,- eksl. drikkevarer. Billetter kan købes i receptionen eller 

på centrets bookingsystem fra tirsdag den 17. oktober.  

Vennerne håber på, at mange møder op og forener det nyttige i form af 

at støtte centret med det behagelige, hvor man kan nyde en dejlig aften.                                                                                   

John Plenov 

 
 

 
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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Bestyrelse: 
 

Formand Poul Christiansen Mobil: 21 63 40 06 

    aliceogpoul@privat.dk 

Næste møde i bestyrelsen torsdag den 12. oktober. 

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 november skal være redaktionen i hænde  

senest tirsdag den 24. oktober.  

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 og Anette Hjortshøj. 

Korrekturlæsning: Kirsten Therkildsen og Anna Sofie Morell. 
 

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

 

 
 

Oktober 

Tirsdag  03. Styrk livet  se side 08. 

Fredag  06. Spiseklub  se side 06.  

Fredag  06.  Influenzavaccination se side 08. 

Lørdag  07.  Modeopvisning  se side 09. 

Tirsdag  10. Influenzavaccination se side 08. 

Lørdag  14. Film   se side 10. 

Fredag  20. Dinner & Dance  se side 12. 

Tirsdag  24. Styrk livet  se side 18. 

Tirsdag  24. Heldagstur til Fyn se side 15. 

Torsdag 26. Foredrag  se side 19. 

Tirsdag  31. Åbent hus/ Motion se side 14. 

Tirsdag  31. Styrk livet  se side 20. 
 

November 

Onsdag  01. Influenzavaccination se side 08. 
Fredag   03. Spiseklub  se side 06. 

Lørdag  11. Mortens Aften  se side 21. 

Tirsdag  28. Åbent hus/ Motion se side 14. 

 

 

Banko 
 

Torsdagsbanko kl. 14.00 – 16.00      
 

Søndagsbanko kl. 14.00 – 16.00.  
Den 1., 15. og 29. oktober 

Husk medlemskort. 

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

Arrangementsudvalget 


