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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 

    Administrationsgruppen   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. 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. 
 

Åbningstider    
 

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 16.00 fredag kl. 9.00 – 15.00      
 

Receptionen er åben for billetsalg: 

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 i receptionen mod kontant betaling.  

Vær opmærksom på første salgsdato. Billetter kan ikke forudbestilles. 
                  

Informationer 
Den bedste information får du ved at besøge centret samt hjemmesiden 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 
Smørrebrød, lette anretninger, vin, øl, vand samt kaffe, te og kage kan 

købes i centrets åbningstid. 
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Ferielukket: 1. juli – 31. juli 

Begge dage incl. 

http://www.gronnegadecentret.dk/
mailto:bmos@hillerod.dk
mailto:anbh@hillerod.dk
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Nyt fra centerlederen 
 

Kære alle. 

Når dette blad udkommer den 1. juni, er jeg på vej til Costa de Almeria 

sammen med 40 forventningsfulde deltagere fra GrønnegadeCentret. Vi 

skal bo på et skønt hotel hvor alle har havudsigt. Vi rejser vanen tro med 

Bravo Tours, som har stykket et flot program sammen til os. Vi glæder 

os alle meget og satser 

på dejligt vejr. 
 

Nu er vi nået frem til 

sæsonens sidste måned. 

Mange aktiviteter har 

holdt afslutning, så der 

er ved at være god plads 

i centret. Det giver de 

frivillige tid til at sætte 

tempoet lidt ned og 

hygge sig mere med 

hinanden. 

Vi har haft henvendelser fra nogle medlemmer som ønsker at starte nye 

aktiviteter op. Det drejer sig om etablering af dansehold for seniordans 

samt et bridgehold for begyndere. Grete Bjerager fra bestyrelsen og jeg 

holder møde om ovennævnte i juni, med hensyn til plads m.v., så det 

forhåbentligt kan blive en realitet, mere om dette efter sommerferien. 

Derudover har vores slægtsforskere meldt udsolgt på deres hold og der 

er venteliste. Vi undersøger, om det er muligt at starte et hold mere op.  

I centrets EDB lokale står der 8 gamle computere, som er fra tiden med 

seniorhøjskole. Nogle er ved at ”stå af”, og der vil ikke blive indkøbt 

nye. Mange af jer har nu IPAD og bærbare Pc’er. I der benytter lokalet 

til IT, opfordres til at medbringe jeres egne ting.  

Vedrørende ansættelse af ny centerleder kan jeg fortælle, at processen er 

i fuld gang, og der vil sandsynligvis være truffet en beslutning om, hvem 

det bliver i slutningen af august. Jeg har sagt op med virkning pr. 1. 

november. Jeg har dog sidste dag den 16. september, fordi jeg starter 

med at afholde min 6 ugers ferie. 

Jeg ønsker jer alle en dejlig og solfyldt sommer.                     Bente Most 
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Nyt fra cafeen 
 

Nu bliver her stille i vores center. Mange 

hold er gået på sommerferie. Du er altid 

velkommen i vores center og cafè, så kom 

en tur forbi i juni og se, hvad vi byder på. 

Velkommen til ny frivillig, Bodil Olesen i 

cafè/rengøring om fredagen. 

Spørg os i cafeen, hvis der er noget du ikke kan se eller noget du 

mangler, så vil vi hjælpe i den udstrækning, vi kan. 

Vi pakker gerne ind, hvis du ønsker, at have kager med hjem. 

Kræver medlemskab. 

På gensyn i cafeen.                                                               Anette Høyer 

Vær opmærksom på åbningstider 
 

Hvis jeres aktivitet ikke er afsluttet når centret lukker, kan I lave en 

særlig aftale med lukkerne, om at lukke jer selv ud. 
 

Opvask efter kaffe/kage + mad skal være afleveret til køkkenet 45 min. 

før lukketid. 
 

Grillaften 
 

Torsdag den 25. august kl. 18.00 
 

Vi satser på en dejlig lun sommeraften og tænder grillen i haven.  

Medbring selv det kød eller fisk du ønsker grillet, så leverer vi et dejligt 

salatbord og god stemning.  

Marianne Nørgaard vil underholde med sin harmonika. 

Drikkevarer købes i cafeen til meget moderate priser. 

Pris kun kr. 30,-. 

Kræver medlemskab. 

Billetter kan købes i receptionen fra onsdag den 22. juni.  

 

Jytte og Poul Nymark 
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Sct. Hans aften  
 

Torsdag den 23. juni. 
 

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 

Bente Most. 

Grillen er klar kl. 18.00. Medbring selv dit kød. 

Salatbar kr. 40,- betales ved tilmelding. 

Drikkevarer samt kaffe og kage købes til cafèpriser. 

Tilmelding i receptionen senest mandag den 20. juni. 

Kræver medlemskab. 

Bente Most  

 
Vigtig information om billetsalg m.v. 
 

På grund af forskellige problemer med det nye booking- og 

informationssystem, købes billetter indtil videre på den "gammeldaws 

facon", dvs. i receptionen mod kontant betaling, ligesom informationer 

om arrangementer indtil videre kun kan ses på hjemmesiden, på 

opslagstavlerne og i Centerbladet. 

Annette Nisbeth  
 

Temamøde i ”Café for pårørende 

og andre interesserede” 
 

Torsdag den 16. juni kl. 16.30 – 19.00 

Frederiksborg Centret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød. 

 

Tema: Sammenhænge mellem mestring og trivsel ved kronisk sygdom i 

familien.  

(ved specialsygeplejerske Gerd Johnsen, forfatter til bogen, ”Grøn 

omsorg” ). 
 

Tilmelding: senest mandag den 13. juni inden kl. 12.00, tlf. 72 32 80 

33, ischr@hillerod.dk  

 

mailto:ischr@hillerod.dk
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Sejlture på Slotssøen 
 

Fredag den 5. august og fredag den 19. august 
 

Sejlturen starter ved landgangsbroen på 

torvet kl. 17.30.  
 

Oplev en sensommeraften på Slotssøen 

med højt humør og visesang, efterfulgt af 

en lækker middag på restaurant Rib House.  

Marianne Nørgård eller Jens-Jørgen Larsen 

trakterer harmonikaen under sejlturen. Der 

bliver rig mulighed for at synge med på vore dejlige viser, og der kan 

købes drikkevarer ombord.  

Vi går i land på ”bryggen” og tager en svingom, hvis stemningen er til 

det.  

Efter sejlturen går vi samlet til restauranten, hvor vi hygger os sammen 

et par timer.  

Samlet pris for hele arrangementet er kr. 250,- pr. person.  

Billetsalget starter onsdag den 15. juni i receptionen.  

Kræver medlemskab. 

Arrangementsudvalget 
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Kontingentbetaling 
 

GrønnegadeCentrets Venner har for nylig udsendt 

brev om betaling af kontingent, og vi er meget glade 

for jeres støtte.  
 

Nu vil vi gerne have hjælp til at opdatere vores 

medlemsliste med både rigtig postadresse og mail-

adresse. Jeg har allerede fået nogle. Det er også vigtigt at give besked, 

hvis I flytter eller skifter mail-adresse. 

Min mail adresse er annasofie.morell@privat.dk          

                                                                                      Anna Sofie Morell 
 

Nyt fra IT cafeen 
 

IT cafeen holder lukket fra onsdag den 1. juni indtil tirsdag den 2.august. 

Da der på det sidste ikke har været mange besøgende, vil vi fremover 

kun "holde åbent" tirsdage mellem kl. 13.00 og kl. 15.00 såfremt I senest 

dagen før kl.12.00 har meddelt, at I kommer. 

Karl Olsen 
 

Messen ”Sundt Seniorliv”  
 

GrønnegadeCentret havde en stand på messen 

”Sundt Seniorliv” i Frederiksborghallen i 

weekenden den 20. – den 22. maj. Tak til Ole og 

Annette Nisbeth, Jytte Kronhede, Jytte og Poul 

Nymark, Birgit Stoffer, Elsebeth Zøllner og Britta 

Brylov for jeres indsats med at synliggøre 

GrønnegadeCentret. 

                Bente Most 
 

Højskolesang 
 

Henry Christiansen havde arrangeret en formidabel afslutning for 

sæsonafslutning på højskolesang. Selveste Kim Sjøgren kom og gav 

deltagerne en forrygende oplevelse.                                          Bente Most 
 

Mød dit Ældreråd  
Fredag den 5. august 12.00 – 14.00 i 

GrønnegadeCentret lokale Nellike 

Lørdag den 1. oktober 10.00 – 14.00 på torvet.  

https://www.bing.com/images/search?q=penge&view=detailv2&&id=E2F318FA80A48035D23D30C5429B3143F64F859E&selectedIndex=0&ccid=reTvvrse&simid=608036880380595715&thid=OIP.Made4efbebb1e0c5b3bfe38d3b2b79b1aH0
mailto:annasofie.morell@privat.dk
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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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Centerrevyen 
 

Så kom Centerbanden igen på scenen. 

Det er dejligt, at det første der sker, når 

man kommer inden for dørene, er at 

Gerda og John står festklædte og byder 

velkommen. Så kan man nyde et glas 

vin, indtil dørene bliver åbnet.  

Hvad mon menuen er? Anette og 

hendes frivillige havde tryllet lækkerier 

frem, en rejecocktail (ny opskrift) så fin 

og udsøgt lækker, så buffet. En skam at 

man ikke kunne spise sig igennem det hele.  
 

Det var en fin revy med mange gode indslag, 

en fiks måde der blev skiftet "borde" og 

"stole", fine kostumer, og alle var oppe på 

mærkerne. Pause med lækker jordbærlag-

kage, kaffe og the, og så anden akt. 

De kan det bare de "gamle", der stod på 

scenen (tillykke Lilly med din debut) og blev 

overrasket over at centerbanden var blevet til Nissebanden. En særdeles 

dejlig aften, tak til alle de frivillige. Også en stor tak til alle bag scenen, 

opsætning  af  scenen, nye  møbler, lys, lyd, give  mikrofoner på, sminke  

og påklædning. Centerbanden er stor, det er et godt team.                               

    Vibeke Lindahl 

 
Billardklubben  
 

har den 29. april afholdt en vellykket 

afslutning og skomagerturnering. 

Vi var 19 deltagere, det var flot. 

Vi ser her Kaj Hansen, der vandt Holte 

Vinlagers pokal. 

Bestyrelsen 
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Ferieafholdelse! 
 

GrønnegadeCentret er lukket i hele juli måned. 

Datoer for hvornår de forskellige aktiviteter afholder ferie, begge datoer 

incl.:  

 

Husorkestret  28. april – 13. september 

 

Højskolesang 28. april – 30. august 

 

Torsdagsbanko 10. juni – 10. august            

 

Smykkeholdet 22. april – 7. september 

 

Motion tir/tor kl. 8-9 24. juni – 1. august 

 

Danseklubben 19. marts – 18. september 

 

Mironika  21. april – 6. september 

 

Søndagsbanko 23. maj – 13. august 

 

Patchwork  2. maj – 4. september 

 

IT Cafeen  1. juni – 2. august 

 

Scleroseforeningens gymnastikhold holder ferie og fri/helligdage som 

GrønnegadeCentret. 
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Det sker  
 

Juni 
 

Torsdag 09. Madlavningskursus/Hillerød Kommune 

Tirsdag 14. Sommerfolkedans  

Onsdag 15. Gåtur/Hillerød Kommune 

Torsdag 16. Jazz 

Torsdag 16. Café for pårørende/Hillerød Kommune 

Torsdag 23. Sankt Hans aften 

Onsdag 29. Gåtur/Hillerød Kommune 

Juli  

 

Ferielukning: 1. juli – 31. juli  
 
 
 

 
August 
 

Fredag 05. Mød dit Ældreråd 

Fredag 05. Sejltur på Slotssøen 

Fredag  19. Sejltur på Slotssøen  

Torsdag 25. Grillaften 

Tirsdag 30. Efterårstur  



13 

 

Efterårstur 
 

Vi er nu i gang med at planlægge efterårsturen. Vi 

mangler stadig, at de sidste aftaler/priser falder på 

plads, men kan allerede nu oplyse, at turen afvikles 

som en heldagstur tirsdag den 30. august. Vi har 

allerede allieret os med bus-chaufføren, og Annette 

fra køkkenet har lovet at deltage.  

Som nævnt mangler vi de sidste aftaler, men vi 

regner med, at turen går til Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk. Som 

altid er det centrets køkken, der står for det kulinariske. Prisen kan 

desværre ikke oplyses på nuværende tidspunkt, men vi forventer en pris 

på ca. kr. 360,- incl. indgang til Nyvang, kaffe/kage, frokost og vand. 

Hvis du har tid og lyst, så sæt X i kalenderen. Vi vender tilbage med de 

sidste oplysninger i Centerbladets augustnummer. Vi glæder os til at se 

dig. 

Lilli Hauberg og Britta Brylov 

 

 

Månedens kunstnere i juni  
 

I juni måned udstiller GrønnegadeCentrets medlemmer 

billeder af egen produktion. 

Bente Most 

 
 
Torsdagsjazz med Grønnegade 
Jazzband 
 

Vi spiller torsdag den 16. juni kl. 11.00 - 12.00  

Velkommen til en hyggelig og glad jazztime. 

Mogens Smedegaard 
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Gospelkoret ”Old Stars” 
 

Så har ”Old Stars” igen været på 

farten og har afholdt koncert i Nysted 

kirke (Lolland) den 21. maj. 

Det var en stor succes, hvor 

organisten udtalte, at siden juleaften 

havde der ikke været så mange i 

kirken. Korleder var Laura Kjærgaard 

og pianist Anders Mortensen. 

Vi var 47 korsangere, der kørte i bus til Nysted og havde booket et helt 

hotel, The Cottage, samt flere hytter på den nærliggende campingplads. 
 

Vi er i bestyrelsen blevet enige om, at vi så vidt muligt hvert forår vil 

prøve at afholde en korweekend med en kirkekoncert et sted i Danmark. 

Det styrker vort sammenhold og sangglæde på en hel unik måde og er en 

formidabel afslutning på en sæson, som har givet os så mange glade og 

fine stunder sammen, inden vi igen skal mødes i slutningen af august. 

Kirsten Larsen 

Workshop i Power Point 
 

Start onsdag den 5. oktober og slut onsdag den 7. december. 

Onsdage kl. 10.00 - 12.00 i Clematis.  

Spring ud i det – gør dine opsætninger og præsentationer mere spæn-

dende fx: 

 Indbydelser 

 Billetter 

 Deltagerlister 

 Sangtekster 

 Dagsordener m.m. til møder 

 Opslag 

 Foredrag 

 Billeder fra ferien eller aktiviteter 

For GrønnegadeCentrets medlemmer tilbydes gratis workshop i brugen 

af Power Point-programmet. Det forventes, at du er almindelig PC-

bruger og kan medbringe din egen bærbare PC. 

Tilmeld dig allerede nu: john.ibsoe@live.dk 

John Ibsø og Jørgen Bohn 

mailto:john.ibsoe@live.dk
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Besøg fra Japan  
 

22 medarbejdere på et social- og sundhedskooperativ i Fukushima (nord 

for Tokyo) besøgte onsdag den 18. maj GrønnegadeCentret. 

De driver ældre- og sundhedscentre, klinikker, genoptræningscentre, de 

har hjemmeplejeservice, dementscentre m.m. 

Det er organisationens hensigt med jævne mellemrum at sende noget af 

deres personale til Danmark med det formål at give dem et indtryk af det 

danske sundheds- og omsorgssystem og dets sammenhæng, for 

derigennem at give inspiration til deres fortsatte arbejde derhjemme. 

Det er 7. gang organisationen sender personale til Danmark. 

Deltagerne var læger, sygeplejersker, terapeuter, plejepersonale, pleje- 

og dagcenterledere samt repræsentanter for administrationen. 

Det er væsentligt for dem, at besøge et hus der er fuld af aktivitet, energi 

og livsglæde, og vi er stolte af, at Euro-Japan Communication 4 - 5 

gange om året benytter os som forbillede og inspiration for deres 

fortsatte udvikling. 

Kirsten Larsen 

 

 
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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Madlavningskursus for modne 

mænd 
 

Lad os samles om glæden og hyggen ved at lave ”God 

mad der dur” og at spise den efterfølgende sammen 

med andre i samme båd.  

Kurset ledes af Lea Bjerre, cand. mag. Meld dig til en 

hyggelig dag for modne mænd for hvem madlavning måske er et nyt 

område eller bare noget, der skal overstås. Kurset ledes af Lea Bjerre, 

cand. mag. i klinisk diætetik, og studerende fra Metropol. 

Dato: Torsdag den 9. juni 2016, kl. 11.00 – 13.30 

Sted: GrønnegadeCentret, Grønnegade 15, 3400 Hillerød 
 

Tilmelding til pårørendekonsulenten: 

senest mandag den 6. juni, tlf. 72 32 80 33, ischr@hillerod.dk   

 

 

 

Gåture og samtaler i juni måned 

                  

Naturen har ofte en positiv indflydelse på menneskets 

krop og sind. Derfor kan gåture i naturen være et 

”åndehul”. Tag med på en afslappet og uformel gåtur, 

nyd foråret og den spæde sommer og få mulighed for 

både at tale med andre pårørende og med 

pårørendekonsulenten. Der serveres kaffe og lidt mundgodt undervejs. 

Gåture i juni måned:  
 

Onsdag den 15. juni kl. 14.30 – 16.00 

Gåtur i Skævinge med start fra Skævinge kirke. 
 

Onsdag den 29. juni kl. 14.30 – 16.00 

Gåtur i Lille Dyrehave med start, hvor Rendelæggerbakken begynder fra 

Holmegårdsvej. 
 

Tilmelding: Senest samme dag før kl. 12, tlf. 72 32 80 33, 

ischr@hillerod.dk  

mailto:ischr@hillerod.dk
mailto:ischr@hillerod.dk
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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. 

Afhængig af vejret spiller vi enten ude eller inde, 

petanque – crossboule. 

Grethe og Karl Erik Madsen 
 

Tværfaglig Seniorklub, Hillerød 
 

Tirsdag 07. juni kl. 13.00 Spisning 

Tirsdag 14. juni kl. 14.00 Kaffe 

Tirsdag 21. juni kl. 14.00 Banko 

Tirsdag 28. juni kl. 10.45 Rønnevang 

God sommer fra bestyrelsen. 

Hvis du har spørgsmål: tlf. 24 67 02 92         Kirsten Olesen 
 

Banko i GrønnegadeCentret  
 

Hver torsdag kl. 14.00 – ca. 16.00 – sidste gang inden 

ferien er den 9. juni. 

Søndagsbanko holder ferie.  

Husk medlemskort.  

Gæster skal købe gæstekort. Pris kr. 20,- 
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GrønnegadeCentret 
 

Hjemmeside   www.gronnegadecentret.dk 

E-mail adresse   centersiden@outlook.dk 
 

Centerbestyrelsen 
 

Poul Christiansen  Mobil: 21 63 40 06 

Formand   aliceogpoul@privat.dk 

 

GrønnegadeCentrets Venner 
 

Frede Leiholm  Mobil:  20 81 80 65 

Formand   leiholm.f.@gmail.com 

Anna Sofie Morell  annasofie.morell@privat.dk 

Kasserer 

GrønnegadeCentrets Venner Reg: 5064 Konto: 1403923  
  

Centerredaktionen  
 

Stof til bladet for august skal være redaktionen i hænde  
allersenest onsdag den 22.juni, meget gerne på vores 
e-mail: centerblad@hotmail.com  
 

Ansvarshavende redaktør: Karl Olsen.  

Centerredaktionen:  

Lene Christensen, Bente Mikkelsen, Bodil Østberg, 

Jytte Duus, Sanne Hansen. 

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. 
 

 

 

21. ÅRGANG                           NUMMER 1 

http://www.gronnegadecentret.dk/
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Udsnit af faste aktiviteter 
Banko 

Billard 

Bogklubben 

Bordtennis 

Cykelgruppen 

Danseklubben 

Découpage 

Festlige arrangementer 

Film 

Foredrag 

Forskellige dansehold 

Højskolesang 

Håndarbejde - Nørklerne 

IT-Cafe 

Kortspil 

Mandetræf 

Motionshold 

Nødhjælpsstrikkerne 

Patchwork 

Petanque 

Sang og musikcafe 

Senior Gospelkor 

Skak 

Slægtsforskning 

Smykkefremstilling 

Snedkerværksted 

Spillemandslaug og Jazzband 

Stolegymnastik 

Tegning og maling 

Underholdning 

Videoklub 

Zumba 
 

Tid og sted oplyses i receptionen samt på hjemmesiden 

www.gronnegadecentret.dk 
 

Forsidebillede: Peder Mørk Mønsted 

 

 


