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

Hjemmeside: www.gronnegadecentret.dk 

 

 

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

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

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

    Adm.medarb.Jytte Kronhede  jyje@hillerod.dk 

    Reception 72 32 68 20 gronnegadecenter@hotmail.com 

    Den adm. grp. i receptionen  admgronnegade@outlook.dk 
 

GrønnegadeCentret er mødested for alle selvhjulpne borgere over 60 år og 

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

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

Medlemskontingent pr. år kr. 250,-, der opkræves pr. giro af Hillerød 

Kommune. Beløbet går ubeskåret til GrønnegadeCentrets drift. 

Medlemskort udstedes og kan afhentes i receptionen. Kortet er nødvendigt 

til forskellige arrangementer. 
 

Åbningstider:   Julelukning: 
Mandag – torsdag kl. 9.00 – 17.00     fra mandag den 21.december   

Fredag    kl. 9.00 – 16.00     åbner mandag den 4. januar    
             

Informationer 
Den bedste information får du ved at besøge centret. Se opslagstavlen, læs 

vores centerblad, se hjemmesiden eller tal med de medlemmer, der bruger 

centret. I receptionen over for indgangen gives oplysninger om huset. 

Nye medlemmer vil blive budt velkommen og vist rundt samt få udleveret 

en pjece om centret. 

Billetter til arrangementer købes i receptionen mod kontant betaling. 

Billetsalg mandag til fredag kl. 9.00 – 15.00. Vær opmærksom på første 

salgsdato. Billetter kan ikke forudbestilles. 
 

Cafeen 
Smørrebrød, lette anretninger, vin, øl, vand samt kaffe, te og kage kan 

købes i centrets åbningstid. 
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Nyt fra centerlederen  
Kære alle. 

Så kom december med julelys, julefrokoster og 

julehygge. Det er årets sidste måned, og det giver 

mig anledning til at se tilbage på året, der gik. 

Sammenholdet i centret fylder mit hjerte med 

glæde og varme. Smittende latter, knus og kram, stort engagement og 

ildhu er en rød tråd, der løber gennem hele året. Solen skinner altid i 

GrønnegadeCentret. En kæmpestor tak skal lyde fra mig til alle, der 

bidrager til at værne om centrets værdier. Tak til tovholderne, fordi I via 

jeres aktiviteter og engagement er med til at bryde ensomhed og skabe 

netværk og glæde for mange mennesker. Tak til alle frivillige, fordi I gør 

dette center muligt. Fra hver jeres post sikrer I, at centret kan tilbyde 

flotte, rengjorte lokaler, dejlig mad, varm atmosfære, receptionsarbejde, 

sceneopsætning, flytning af borde og stole, blad, hjemmeside, IT hjælp, 

lyd og lys, motion og meget, meget mere. Tak til vennerne og 

arrangementsudvalget for flotte fester. Tak for jeres store indsats for at 

gøre GrønnegadeCentret til et ”gå i byen- sted”. Tak til bestyrelsen fordi 

I i væsentlig grad sikrer rammerne omkring hele centret. Tak til 

personalet fordi I på fantastisk vis er her, der og alle vegne og løser store 

og små opgaver til gavn for alle.  

2015 var jubilæumsår. 20 år blev vi. Det resulterede i en flot fødsels-

dagsfest. Der blev også holdt åbent hus for interesserede hillerødborgere, 

hvor rigtig mange kom og så, hvad GrønnegadeCentret kan tilbyde. 

Vores medlemstal er støt stigende. Vi har fået nyt booking- system. Nyt 

billetsystem og infotavle er på trapperne. Filmklubben er blevet en 

succes, en ny mandeklub har set dagens lys, et stavgangshold for 

langsomtgående er ved at starte. Det er umuligt for mig at remse det hele 

op. Hold da op, hvor er I bare gode. Tak for endnu et godt, varmt og 

stærkt år. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til jer alle. 

Bente Most 

Obs! Udsolgt ferierejse juni 2016 
Vi har holdt rejsemøde for interesserede medlemmer mandag den 16. 

november. Det blev hurtigt tydeligt, at vi overskred de 40 pladser, vi har 

til rådighed. Bravo Tours fik derfor til opgave at skaffe os flere pladser. 

Umiddelbart ser det ud til, at vi bliver 43 personer, der sammen skal 

indtage den spanske kyst. Rejsen må derfor erklæres for udsolgt.  

Kirsten Larsen og Bente Most 
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Nyt fra cafeen 
Så kom december igen, en dejlig tid, hjerternes fest. Tak 

til alle jer, som har bakket op om vores store julefrokost i 

uge 51.  

Stor tak til alle frivillige som løfter opgaven og sørger for 

et veldækket bord og serverer dejlig julefrokost. Vi glæder os til nogle 

hyggelige timer med musik, mad og drikke. 
 

I uge 51 vil det være muligt at købe kaffe, gløgg og æbleskiver. Er 

selskabet på mere end 10 personer, ønsker jeg at vide besked 1 uge før.  

Der er ingen salg af smørrebrød, kager m.m. 
 

Mangler du en gaveide, så kan du benytte dig af vores gavekort til 

cafeen. Du bestemmer selv beløbet. 
 

Spiseklub i 2016: 
Kom og vær med den 1. fredag i måneden kl. 12.00, med fælles spisning 

og hygge. 

Billetter sælges i receptionen til februar, marts og april, se menu og pris i 

bladet fra august og hjemmesiden. 
 

Tak til jer alle for endnu et dejligt år og den kæmpeindsats, I frivillige og 

tovholdere gør for GrønnegadeCentret.  
 

Glædelig jul og et godt nytår. 

Anette 

 

Gammeldags juletræsfest 
 

Mandag den 28. december kl. 14.00- 16.00 
 

”4 generationer til juletræ”. Det er dejligt at kunne 

give en kær tradition videre til børnebørn og 

oldebørn, som vi husker den, fra vi selv var børn med 

juletræ til loftet, julemand, julesang, godteposer, 

sodavand/kaffe/te og æbleskiver.  
 

Pris: børn kr. 35,- voksne kr. 60,-. 

Billetsalget er startet. 

Arrangementsudvalget 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVqZ7N157JAhWB1iwKHaMrB5QQjRwIBw&url=http://www.jul.kirkerne.dk/Juletraeer-Clipart-tegninger-Juletrae-med-og-uden-pynt-copy-1.5328.0.html&psig=AFQjCNGdhbnDDh6R466MRUTWip6Ahw5iog&ust=1448097989452135
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Japanbesøg 

Jeg vil takke dybt for den varme 

velkomst af vor delegation 

KANSAI KEISAI DOYUKAI . 

Det er kendt, at det danske sociale 

velfærdsystem har ført til at 

danskerne har fået ryet som de 

lykkeligste mennesker i verden, 

hvilket er understøttet af mange 

forskellige universiteter og 

institutioner over hele kloden. 

Det er en af de vigtigste opgaver, at ældre mennesker kan få brugt deres 

livsenergi i den japanske kultur. 

Japan er kendt for sin hurtigt aldrende befolkning, og når man ser på 

både plads og omkostninger, vil det være meget svært at opbygge et 

samlingssted som GrønnegadeCentret. 

 Det vi har lært af at være på besøg hos jer, er at se jeres sammenhold, og 

at man skal huske på, at man selv kan deltage som frivillige og 

selvhjulpne. 

Det er den reference, som vi har taget med tilbage til Japan. 

Sidst men ikke mindst, vær søde at tage vare på jer selv, fordi vi ved der 

kommer en lang og hård vinter, efter et meget kort efterår i Danmark. 

Vi vil ønske jer et godt helbred og gode fremtidsperspektiver for jeres 

center.                                                                              Tomohisa SAKAI 

Senior Chairperson, Kansai Association of Corporate Executives 
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Nyt billetsystem 
 

GrønnegadeCentret indfører langsomt nyt 

billetsystem på nettet. 

Men fortvivl ikke, du kan fortsat købe 

billetter i receptionen. 
 

Kom og få instruktion i det nye billetsystem. 

Fredag den 11. december kl. 10.00. 
 

Efter instruktionen kan du på centrets 

hjemmeside, www.gronnegadecentret.dk, 

købe billet til det første arrangement med det nye system, 

nytårskoncerten den 17. januar 2016. 
 

Receptionen vil fortsat som altid, være behjælpelig med salg af billetter, 

IT Cafeen (se side 7.) vil også kunne give dig hjælp og undervisning. 

Redaktionen Jytte Duus 

 

Nytårskoncert 
Søndag den 17. januar 2016 kl. 

15.00 – 17.00.  
 

Gensyn med Fredensborg Byorkester 

25 mands harmoniorkester. 

De spiller et underholdende program, 

med et bredt repertoire fra musicals 

og populær musik, til lettere klassisk.  

Under ledelse af dirigent Robert Bang. 

Konferencier: Erik Lundsgaard. 

Solister: Emilie Groth Christensen og Magnus Corvenius Jacobsen. 

2 tangodansere: Lone Gothenborg og Hans Jørgen Malling. 
 

Under koncerten serveres kaffe/te + High Tea-traktement. 

I pausen serveres et glas champagne. 

Pris kr. 135,-.  

Billetter kan købes fra fredag den 11.december kl. 12.00  

både på nettet (nyt billetsystem se øverst) og i receptionen. 
 

NB! Første arrangement, hvor der kan købes billetter på nettet!  

Arrangementsudvalget 
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Nytårskur  2016 
 

Torsdag den 7. januar 2016 

kl. 10.00 – 12.00 
 

Traditionen tro vil der afholdes Nytårskur 

for medlemmer. Vi skåler nytåret ind med et 

glas champagne.  

Bente Most 
 

Nyt fra IT-cafeen  
Da antallet af besøgende til IT-cafeen er 

stærkt faldende, anmoder vi om, at de, der 

har behov for hjælp til pc, telefon eller 

tablets, samt det nye billetsystem, anmelder 

deres ankomst til receptionen senest 

mandag, således at vi kan tilrettelægge, 

hvor mange hjælpere vi skal være til stede i 

IT-cafeen tirsdage fra kl. 13.00 -15.00. 

Karl Olsen 

 
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. 

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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Hvilket år blev GrønnegadeCentret  åbnet? 

1:  1995 X: 1996 2: 1998  

Hvornår har GrønnegadeCentret fødselsdag? 

1: 17. februar X: 17. marts 2: 17. august  

Hvor mange formænd har centret haft i bestyrelsen gennem årene? 

1: 8 X: 10 2: 11  

Hvilken årgang er GrønnegadeCentrets blad? 

1: 20 X: 19 2: 21  

Hvilke aktiviteter er der ikke i centret? 

1: motion X: højskolesang 2: nisseløb  

Hvad kan cafeen byde på? 

1: nisseøl X: whiskysjus 2: kaffe/kage  

Hvor mange centerledere har GrønnegadeCentret haft? 

1: 10 X: 5 2: 3  

Hvor mange forskellige aktiviteter foregår i centret? 

1: 20 X: 32 2: 50  

Hvad hed borgmesteren i Hillerød Kommune, da centret blev indviet? 

1: Jens S. Jensen X:Valborg Sandberg 2: Else Nørskov  

Er GrønnegadeCentret fyldt med sang/musik? 

1: meget ofte X: sjældent 2: aldrig  

Hvem holder vores center rent? 

1: rengøringsselskab X: nisser 2: frivillige  

Hvor mange frivillige medarbejdere er der i centret? 

1: 50  X: 170  2: 250  

Den årlige juletræsfest i centret afholdes? 

1: 28.december  X: 24.december 2: 14.december  

Lav denne ”JuleTips”  

Og vær med i lodtrækningen om en dejlig julegave. 

Svar senest mandag den 14.december kl.10.00 i ”julekassen” ved 

receptionen. Vinderen vil blive bekendtgjort i centret og kontaktet. 
 

Navn: 

Telefonnr: 
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Sølv til GrønnegadeCentrets Videoklub 
 

GrønnegadeCentrets Videoklub opnåede ved Sjællandsstævnet for 

Videoklubber den 15. november en sølvmedalje for deres video 

”Levering lige til tiden”.  Videoen er en sketch, der omhandler 

misforståelsen mellem mennesker både i det sagte og det usagte. 

”Levering lige til tiden” er skrevet af John Plenov i forbindelse med 

årets GrønnegadeCentrets revy, men tilpasset og optaget en sommerdag i 

Slotshaven. 

”Levering ligetil tiden” blev sørgeligt aktuel i forbindelse med 

terrorhandlingen i Frankrig dagen før, idet den omhandler en dames 

møde med en muslimsk udseende 

mand, der arbejder for IS. Damen 

tror, at manden er Hjemis-mand, 

men han er leveringsdygtig i 

bomber m. m.. 

De to medvirkende i sketchen er 

Ann Sofie Morell og Leif 

Bakkestrøm, som begge fik ros af 

dommerne for deres spil og mimik. 

Holdet der stod for såvel optagelse 

som redigering af videoen, bestod 

af John Plenov, Freddy Troelsen, 

August Stahl, Erik Hvalsøe, Keld 

Habroe, Thyge Bøgelund, Poul Erik 

Andersen og Jørgen Bohn. 

Videoen og en anden video af Kaj 

Fjellerad, om optagelsen af 

”Levering til tiden” vil ved en 

senere lejlighed blive vist i centret. 

         Diplomet og medaljen 

 

 
 

John Plenov modtager medalje og diplom 
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Centerbridge 
 

Spiller du bridge? 
 

Vi er 16 spillere, der i en hyggelig og afslappet 

atmosfære spiller bridge fast hver tirsdag i lokale 

”Fuchsia” fra kl. 13.30 - 17.00. Vi spiller hele 

året på nær i juli, hvor ”GrønnegadeCentret” er lukket. Vi spiller både 

par- og holdturneringer samt rubber-bridge, og vi modtager også fra tid 

til anden lidt undervisning i specifikke emner. Vi spiller efter 

”Centersystemet”.  

Vi ønsker gerne flere substitutter, der kan træde til, når de faste har 

forfald. Er du frisk, og har du et par år eller mere ”på bagen” som 

bridgespiller, er du meget velkommen. Kontakt blot undertegnede 

formand på mail poul.kleiminger@gmail.com, så vil du høre nærmere. 

Poul Kleiminger 

Vores decoupagehold 
 

Decoupage er en meget gammel teknik, som er fundet 

frem, og vi er mange, som med glæde har set Dronning 

Margrethes udstillinger og bøger. 

Vi har haft decoupagehold på GrønnegadeCentret  siden 

2005. 

Lige et par ord om, hvad det er: 

Det er at klippe ud, klistre på et egnet materiale; vi har 

gennem årene bearbejdet mange forskellige materialer, f.eks. æsker, 

bøger, kort, bakker, urtepotter, tændstikæsker, træsko, brilleetuier, og 

billeder af årstider, stemninger. 

Vi har et år haft udstillinger af billeder gennem hele ”vandregangen”, det 

krævede meget arbejde. 

Til husets fødselsdag blev der sat decoupage på store kakler, og p.t. er 

det julemotiver og æsker som er ”oppe”. 

Vi tager også gerne ud på ekskursioner for at se, hvad andre kan, og 

lader os inspirere, når vi har været på private steder eller udstillinger. 

Selve processen er langsommelig, der skal lakkes med mange lag, også 

for at tingene kan holde i brug. 

Også i år var der en måned, hvor der blev foldet papir ”ORIGAMI”. 

Vi folder tinsoldathatte, krus, tulipaner, elefanter, svaner, katte, mus og 

naturligvis traner, som er et must. 

Hanne Munkholm 

mailto:poul.kleiminger@gmail.com
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Det sker 
 

December 
 

Fredag 11. Instruktion i billetsystem 

Uge 51 14. - 18. Julefrokost  

Mandag 28.  Juletræsfest 

 
 
GrønnegadeCentret 
 

holder julelukket fra mandag den 21. december 2015 til  

søndag den 3. januar 2016. 

 
 
 
 
 
 
 

Godt Nytår 
Januar 
 

Torsdag 07. Nytårskur 

Lørdag 16. Filmklubben 

Søndag 17. Nytårskoncert  

Torsdag 21. Foredrag  
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Sang og musik ”skatte”  
 

Højskolesang  

Hver 2. onsdag i ulige uger 

kl. 14.00 – 16.00. 

Vi inviterer alle sangglade pensionister til at deltage. 

Kaffepause til socialt samvær, hvor man kan hygge sig 

sammen. 

Vi synger onsdag den 2. december. 

Pris kr. 50,- for hele sæsonen. 
 

Klubben inviterer til juleafslutning  

fredag den 11. december kl. 14.00 - 16.00. 

Der vil være julepyntet på alle borde og vi synger en masse dejlige 

julesange. I er velkommen til at tage ven/veninde med.  

Pris kr. 30,- for glögg og æbleskiver, men det kræver tilmelding i 

receptionen. 

Hjertelig velkommen.                                                       

Henry Christiansen 
 

Mironika 

Hver 2. onsdag i lige uger kl. 14.30 – 16.00. 

Onsdag den 9. december. 
Mens I nyder en kop kaffe, en øl eller hvad 

cafeen i øvrigt byder på, vil vi synge og spille 

for jer, og der vil blive rig mulighed for at 

synge med. 

Vi synger mest fra den danske sangskat: 

 Årstidens dejlige sange 

 Populære revy- og filmviser 

 PH-viser 

 Cole Porter 

Vi glæder os til at se jer. 

Annette og Ole Nisbeth, Keld og Ruth Michaelsen 

 

Torsdagsjazz med Grønnegade Jazzband 
 

Vi spiller igen i det nye år. 

Kom og få en times glad jazzmusik. 

Mogens Smedegaard 
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Gnister fra Afrika     
Læserindlæg ved 

Ellen Dalgaard Jensen 

Fortsættelse fra novemberbladet 

 

Et år blev jeg involveret i flygtningearbejdet. 

Lejren, som tidligere er omtalt, blev pludselig 

invaderet af tusinde af flygtninge fra Burundi, og alt 

brød sammen. 

Vi var to europæiske sygeplejersker, som arbejdede ud fra en barak, 

mens to Moder Teresa søstre delte mad ud ved siden af.  Der stod lange 

køer af flygtninge udenfor barakken, de kunne stå i brændende sol i op 

til 8 timer ventende på, at det blev deres tur til at få en vitaminpille og et 

smil. 

Af og til kunne de få en mundfuld vand fra en 

konservesdåse, der gik fra den ene til den anden. 
 

Inde i barakken lå børnene over hele gulvet. Fik de 

en kop vand kunne de sidde op, ved to kopper vand 

kunne de trille appelsiner. 
 

To brødre på 2 og 3 år gjorde et særligt indtryk. De kunne ved 

ankomsten ikke tale, le eller lege. 

Efter nogle dage kunne den ene dreng sige nogle få ord 

og senere sætninger, den anden bror sad en dag og legede 

med en lille bil og nogle bananskaller. Pludselig kiggede 

han op på mig og brød ud i en klar, lysende latter. Denne 

klingende latter kan jeg stadig høre, og den har mange 

gange givet mig nyt mod. 
 

Nogle gange tog jeg min harmonika med ud i lejren og 

begyndte at spille deres melodier. Folk stimlede sammen og sang med, 

de er meget musikalske. 
 

Hele december måned var fyldt med sang og musik i Sikonge. Foruden 

de 5 kor, hvor den yngste dirigent var 8 år, var der julemusik fra 

Tanzania og Etiopiens radioer. 

Som julen nærmede sig steg spændingen angående juleposten, ville den 

nå at komme før jul. Et år kom der ca.30 private breve til mig i marts.  

De bedste personlige julegaver var en æske tændstikker, et stykke sæbe 

eller et lys. 
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Fra begyndelsen af december havde jeg ofte 

besøg af ca. 30 børn i min stue, vi forberedte et 

julespil, og efter kort tid kunne man høre 

hyrdernes fløjter og englesang fra alle kroge i 

Sikonge.   

       

En lille stald blev sat ind i to kirker, og her kunne 

man juleaften se Marie, Josef og barnet. Barnet 

havde vi lånt fra fødeklinikken.  

4 - 5 børn kom med små gaver til Marias barn, 

f.eks. en mango, en banan, et pengestykke, en 

blyant, mens det sidste barn gav sit hjerte.  

Til opførelsen af julespillet i den ene kirke havde vi en levende ged. 
 

 

Juleaften var der procession fra den 

ene kirke til den anden. I spidsen 

Marie, Josef og barn, og derefter 

fulgte, hyrderne, englene, dyr og 

mennesker. 

 

Nu er Marie, Josef og barn på vej til Ægypten som flygtninge. 
 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til i denne sidste artikel med ”Gnister 

fra Afrika” at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår! 

Kærlig hilsen Ellen Dalgaard Jensen 

Tak 
Redaktionen siger mange tak til Ellen for hendes spændende og ople-

velsesrige indlæg. Det har været en fornøjelse at læse om din tid i 

Afrika.  

Bladet har været meget glade for de indlæg, historier, ordsprog og rim, 

vi har modtaget gennem året, det giver bladet ”liv”.  

Kære medlemmer, der må være mange af jer her i centret, som har nogle 

oplevelser/ historier, I gerne vil dele med os andre. 

Kom nu og berig os og vores flotte farverige blad med noget dejligt. 

Vi kan bruge mange flere, der er både brug for ros, ris, fortællinger, 

sjove indslag m.m. Kom nu vi venter… 

Redaktionen 
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Efterårsmodeopvisning 
 

Hvad lavede I lørdag eftermiddag den 24. oktober? 

Centret afholdt sin efterårsmodeopvisning i 

samarbejde med Kirkens Korshær, et samarbejde 

frivillige mellem frivillige. Vi var desværre kun ca. 60 

og kunne sagtens have været 100. 

Hvis I har fordomme mod at købe smukt, velholdt og 

moderne genbrug, meget helt nyt, skulle I prøve at 

komme til vor forårsmodeopvisning, hvor vore egne frivillige poserer 

næsten professionelt, med moderigtigt tøj, som selvfølgeligt er nyrenset 

og vasket, fremstår som nyt.  

Der er masser af de dyre mærkevarer til spotpriser at vælge imellem. Til 

herrerne var der flotte jakkesæt, lækre skjorter og jakker, men kun 3 

herrer havde fundet frem til os! 

Priserne er meget moderate, mærkevarekjoler fra ca. kr. 100,- og 

jakkesæt til herrerne, næsten som nye kr. 125,-. 

Marianne underholdt på flyglet, og i pausen blev 

gæsterne trakteret med en lækker bolle og en lille 

flaske vin.  

Det var en underholdende eftermiddag, hvor der var 

fine præmier til det populære lotteri.  

En stor tak til vore frivillige, der brugte en lørdag 

eftermiddag på at hjælpe og støtte et godt formål. 

For resten købte jeg selv en meget lækker skindfrakke 

for kr. 450.-, nyprisen ville have været ca. kr. 3000,-. 

Kirsten Larsen 

Folkedans 
 

Vi har sidste danse dag i år tirsdag den 8. december kl. 13.00 - 16.00, 

hvor vi holder juleafslutning.   

Vi starter med spisning og danser lidt bagefter. 

Vi starter igen i det nye år tirsdag den 5. januar kl. 14.00 – 16.00.  

Alle er velkommen til at komme og prøve, om det kunne være den form 

for motion, de kunne tænke sig.    

God jul til alle, vi glæder os til at se jer alle sammen igen i 2016 

Julehilsner fra de glade folkedansere. 

Bente Christensen 



 

 

 

 

 
 

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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”Min bolig”  
Læserindlæg af Kirsten Larsen 

Min bolig - ikke den jeg bor i - men min indre bolig. 

Min bolig er fra februar 1935, så det er ikke en ny bolig mere, - og den 

har været pænere, end den er i dag. 

Boligen 

Består af en uudnyttet tagetage, velfungerende midteretage og en 

underetage med 2 udgange. 

Fundamentet 

Virker yderst solidt og er helt til at stole på. Bredt og 

solidt støbt i jorden. 

Der er ikke brugt materialer efter kortvarig impulsiv 

indskydelse, og det virker som om, materialerne er valgt 

efter nøje overvejelser. 

Mit murværk 

Er velplejet og uden alvorlige sætningsskader. 

Dog er der tegn på krakelering i overfladen foran, her kunne der godt 

trænge til en omfugning. 

Bagsiden af underetagen fremstår ujævn og noget hængende – noget 

som ofte ses på ældre boliger. 

Alle overflader får daglig beskyttelse.  
Murværket 

Udsættes af og til for stærk sol, men fremstår altid frisk og 

velholdt.  

Boligens alder ligger pænt i niveau taget i betragtning. 

Der har dog tidligere været udfordringer med for meget 

isolering, og gennem årene er der kæmpet og eksperimen-

teret, for at sikre den rette isolering. 

Mine vinduer 

Er ikke hvad de har været, derfor behøves fastmonterede forsatsvinduer 

for at kunne kigge ud. 

Mit tag 

Har skiftet farve og udseende mange gange.  

Et meget velholdt tag.  

Der er ingen problemer med tagkonstruktionen, og den 

ser i øvrigt heller ikke ud til at være slidt.  

Den grå farve står godt til murværket og klæder boligen 

godt. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyho-A9Z7JAhXLBiwKHcytDXAQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/535576580660646776/&psig=AFQjCNF6L8j6xBdJ6nfuGhd3g33PLvDNsw&ust=1448105839118564
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpo6re9Z7JAhVMVSwKHeHAB8QQjRwIBw&url=http://www.fyens.dk/faaborg-midtfyn/Dameben-og-hoeststemning/artikel/1531227&bvm=bv.108194040,d.bGg&psig=AFQjCNFezBuDnYY--REsAmvPtfe-WHL_2w&ust=1448106048690269
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_wbac957JAhVJDiwKHVCZAWcQjRwIBw&url=http://www.story-builder.dk/luksus-sommerhus-i-danmark/&bvm=bv.108194040,d.bGg&psig=AFQjCNFUexq3rPfARDlQRWeCAzDmSo5wRg&ust=1448106426911478
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Mit indeklima  

Er sundt. Boligen har aldrig været udsat for forurening af pejs.  

Jeg gør en masse for at forbedre evt. skader og sikre et sundt 

indeklima.  

Ventilationssystemet udnyttes maksimalt flere gange 

ugentligt, hvor det bliver rigtig godt blæst igennem. 

Dette er med til at trække op i tilstandsrapporten og kan 

ligeledes være med til at forlænge boligens levetid. 

Terrasser og balkoner 

Der er ikke de store tilbygninger. Der har 2 gange været anlagt terrasser, 

der dog blev nedlagt efter 9 måneder - den øvrige balkon er ret 

prangende.  

Det vurderes at balkonen er godt understøttet, omend den er begyndt at 

hænge lidt, og der er brug for mere understøttelse. 

Der er umiddelbart ikke behov for udvidelse. 

Hvis det skønnes nødvendigt, vil det kræve håndværkerbistand, og det 

vil kunne udføres i forskellige materialer og prisklasser.  

Jeg er tilfreds med balkonens størrelse og har ikke ønske om udvidelse. 

Mit loftsrum 

Der er ikke konstateret rotter på loftet.  

Loftrummet udnyttes kun delvis. Der er 

mange kasser på loftet, men der er aldrig 

problemer med at finde de rigtige kasser. 

Mit træværk 

Træværket er tilsyneladende af god 

kvalitet og virker stabilt. 

Rør og faldstammer 

Der er endnu ikke meldt om dryppende haner, hvorfor der ikke er brug 

for presenninger og vandsugende måtter.  

Faldstammen fungerer efter sigende upåklageligt med fri passage – dette 

måske pga. boligens sunde energitilførsel. 

Systemet skylles dagligt igennem med flere liter vand. 

Underetagen 

Har tidligere været i brug, men benyttes ikke længere. 

Samlet vurdering 

De løbende istandsættelser af min bolig får den til at fremstå yderst 

velholdt og den har stor herlighedsværdi. 

Boligen er hyggelig og særdeles rummelig- og der er mange gode år 

tilbage i min bolig. 
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GrønnegadeCentrets Filmklub 
 

Lørdag 16. januar kl. 14.00 - 16.30.  
 

”De urørlige”  
En fransk film fra 2011, blev på kort tid den mest 

sete franske film på verdensplan nogensinde.  

Om en mangemillionær som efter en ulykke er lam 

fra halsen og ned.  

Stillingen som personlig assistent får, mod 

forventning, en ung arbejdsløs, småkriminel mand.  

Trods store sociale og kulturelle forskelle udvikler 

de et varmt venskab, hvor de begge får udfordret 

deres syn på verden. 
 

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

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

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

Billetter købes ved indgangen.  
 

Foredrag i GrønnegadeCentret 
 

Torsdag den 21. januar 2016 kl. 10.00 – 12.00 
 

”Livet omkring døden – glimt fra bondestenalderen” 
 

Museumsinspektør Pernille Pantmann fra Nordsjællands Museum vil 

fortælle om bondestenalderen, som var en periode i oldtiden, hvor der 

skete meget store forandringer.  

Den mest betydningsfulde var det ændrede livsgrundlag fra 

nomadetilværelse, hvor hovedernæringen var baseret på jagt, fiskeri og 

indsamling, til at være bofast landbrug med husdyrhold og begyndende 

korndyrkning. 

Dette skifte har betydet ganske meget for folk, og for at håndtere denne 

store omvæltning i deres tilværelse har de følt nødvendigheden af 

ritualer omkring alle aspekter af livet - også døden. 

Opførelsen af de store stengrave som dysser og jættestuer, og de 

efterfølgende ofre ved dem, fortæller os om dette store behov for 

forfædredyrkelse og frugtbarhedskult. 

Foredraget vil tage udgangspunkt i Rokkestenen ved Hillerød, der inden-

for de senere år har fået sin fremtrædende plads i landskabet tilbage. 

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

Billetter købes ved indgangen. 

GrønnegadeCentrets Oplysningsudvalg 
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Ønsker du at deltage i en af centrets mange aktiviteter, 

så henvend dig i receptionen for yderligere information! 

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

 

 

Diverse aktiviteter 
 

Billard  
 

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

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

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

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

 

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

Nu vinteren står for døren, vil vi gå indenfor og 

spille Cross Boule. 

Grethe og Karl Erik Madsen. 

 
Tværfaglig Seniorklub, Hillerød 
 

Tirsdag 01. december kl. 13.00 Julefrokost 

Tirsdag 08. december kl. 14.00 Juleafslutning 
 

Hvis du har spørgsmål: tlf. 24 67 02 92                              

Kirsten Olesen 
 
 

 
Banko i GrønnegadeCentret 
 

Hver torsdag kl. 14.00 – ca. 16.00 

og søndag den 6. december kl. 14.00 – ca. 16.00. 

Husk medlemskort. Gæster skal købe gæstekort. Pris kr. 20,-. 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://skraeppebladet.dk/wp-content/uploads/2015/05/Banko_farve.jpg&imgrefurl=http://skraeppebladet.dk/blad/2015-04/afdelingerne/afd-1-klub-hans-broge/&h=295&w=580&tbnid=DYNdMYCDFD7FDM:&docid=uCicF0mKrbbBAM&hl=da&ei=SA1PVoaYFoq7swG337po&tbm=isch&ved=0ahUKEwiG3LXj-57JAhWK3SwKHbevDg0QMwhsKC8wLw
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.bc-krumbach.de/index-Dateien/billard_tisch.gif&imgrefurl=http://www.bc-krumbach.de/&h=365&w=490&tbnid=_6Id8tXpDXo7wM:&docid=eJtfeSjVlkOYdM&hl=da&ei=EQ5PVo6sMomRsgGjmpP4CA&tbm=isch&ved=0ahUKEwjO-L3D_J7JAhWJiCwKHSPNBI84ZBAzCCIoHzAf
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GrønnegadeCentret/Centerbestyrelsen 
 

Poul Christiansen  Mobil: 21 63 40 06 

Formand   aliceogpoul@privat.dk 
 

Møde i Centerbestyrelsen torsdag den 3. december. Spørgsmål, der 

ønskes behandlet, rettes til formanden. 

 

GrønnegadeCentrets 
 

Hjemmeside   www.gronnegadecentret.dk 

E-mail adresse   centersiden@outlook.dk 
 

GrønnegadeCentrets Venner 
 

Frede Leiholm  Mobil:  20 81 80 65 

Formand   leiholm@mail.tele.dk 

Anna Sofie Morell  annasofie.morell@privat.dk 

Kasserer 

GrønnegadeCentrets Venner Reg: 5064 Konto: 1403923 

Hjemmeside                   www.grønnegadecentretsvenner.dk 
  

Centerredaktionen  
 

Stof til bladet for januar skal være 

redaktionen i hænde allersenest onsdag 

den 9. december 2015, meget gerne på 

vores 
e-mail: centerblad@hotmail.com  
 

Ansvarshavende redaktør: Karl Olsen.  

Centerredaktionen:  

Lene Christensen, Bente Mikkelsen, Bodil Østberg, Jytte Duus. 

Tryk: Karl Olsen, Bodil Østberg og Lene Christensen. 

Hjemmeside: Jytte Duus, webmaster, Mogens Durup, Anette Hjortshøj. 

Korrekturlæsning: Kirsten Therkildsen, Sanne Hansen. 

Bladet udkommer i ca. 600 eksemplarer den 1. i hver måned. 
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Centerredaktionen ønsker 

alle en rigtig glædelig jul 

samt et godt nytår 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.giffengaffenguffen.dk/grafik/clipart/jul/jul017.gif&imgrefurl=http://www.dindebat.dk/topic/413236-kom-nu-her-alle-i-dejlige-mennesker/&h=317&w=293&tbnid=ePNljcE7XZGA1M:&docid=hVxBlLuhIdxftM&hl=da&ei=DRBPVuHBCYqdsAHwvLKoBA&tbm=isch&ved=0ahUKEwih_LK1_p7JAhWKDiwKHXCeDEU4ZBAzCA8oDDAM

