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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 – 17.00 fredag kl. 9.00 – 16.00      
 

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 mod kontant betaling eller med dankort. 

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 om 

centret. 
 

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. 

Tænk sig, så blev det atter marts. Nu kan 

man for alvor mærke, at foråret og lyset er 

på vej. Jeg rejser en lille tur til Berlin 

sammen med Jan i starten af marts. Jeg har 

kun været der på gennemkørsel, så jeg 

glæder mig meget til at opleve denne historiske by. 

Regnskabet for 2015 er nu afsluttet, og vi kom ud af året med et lille 

underskud på kr. 9.000,-. Så jeg kan endnu engang sige, at 

GrønnegadeCentret klarede ærterne. Det er takket være det fantastiske 

sammenhold, vi har her i centret. I medlemmer støtter i høj grad op om 

vores café, som jo bidrager til hovedparten af vores indtægtsgrundlag. 

Derudover er medlemskontingentet også en sikker indtægtskilde. 

Tak fordi I har taget så godt imod nyheden om stigningen af 

kontingentet til kr. 350,-. Det betyder ro omkring vores økonomi i 2016.  

Som I kan læse andet sted i bladet, vil det være Britta og Lilly, der vil stå 

for centrets udflugter. De har lavet en dejlig tur for jer i april. Tak for 

det. Jeg ønsker jer alle en rigtig dejlig og solfyldt marts måned og god 

påske.                                                                                        Bente Most 
 

Tovholdermøde  
Tirsdag den 8. marts kl. 10.00 – 12.00 
 

Som udgangspunkt er der mødepligt. 

Dagsorden: 

1. Nyt fra centret:  

Husorden. Hovedprincipper.  

Medlemsregistrering i aktiviteterne.  

Skift af tovholder. 

Booking af lokaler.  

Prisstigninger. 

Tovholderfest.  

2. Nyt fra bestyrelsen. 

3. Nyt om infotavle, billetsystem m.v. 

4. Orientering fra tovholderområderne. 

5. Evt.                                                                                        Bente Most  
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Nyt fra cafeen 
 

Spiseklub: 

Kom og vær med den 1. fredag i måneden kl. 12.00 

med fælles spisning og hygge. Der er få billetter til 

marts og april, de sælges i receptionen.             

Lone Nielsen, Gudrun Morsing, Ole Hansen og 

Anette Høyer  

 

Vi får nye priser i cafeen fra den 1. marts. 

Produkt Ny pris pr. 1. marts 

Alm. øl 12,00 kr. 

Stærk øl 15,00 kr. 

Vand 12,00 kr. 

1 glas hvid/rødvin 18,00 kr. 

1 lille flaske hvid/rødvin 35,00 kr. 

1 stor flaske hvid/rødvin 90,00 kr. 

1 lille snaps 40,00 kr. 

Tærter,lagkage,æblekager, kager med flødeskum 20,00 kr. 

Anretning kold og lun 30,00 kr. 

Velkommen til Anne, som er startet fredag formiddag med bl.a. at 

støvsuge alle vores stole.                                                       Anette Høyer 
 

Påskefrokost 
 

tirsdag den 15. marts kl. 12.00 – 14.00 

Traditionen tro vil vi holde påskefrokost  

i ”Det glade hjørne”. 

Kom og få en hyggelig eftermiddag med fællesskab, 

musik og mad. 

Der vil være salg af øl/vand/vin og snaps til cafépriser.   

Pris: Kr.125,-. Billetsalg i receptionen.                          Grete Bjerager 
 

Opkrævning af medlemskontingent 
 

Jytte Kronhede Jensen og jeg har nu indberettet alle medlemmer til 

KMD, så I vil modtage opkrævning af medlemskontingent 2016 i 

slutningen af marts. Husk at tjekke jeres e-boks, hvis I har sådan en.  

Bente Most 
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CenterRevyen  
Torsdag den 5., fredag den 6. og søndag den 8. maj  
 

Revyholdet er i fuld gang med revyforberedelserne. 

Ideer til vores tekster kommer både udefra og indefra. 

Vi mærker tiden, vi undres over tiden, vi følger tiden, 

vi vurderer tiden, og ofte er vi chokerede over tiden. 

Derfor kalder vi årets revy for ”Centerbanden følger 

tiden”. 

Revyen er igen i år en typisk lagkagerevy med en god 

blanding af pudsigheder fra dagligdagen, politiske 

emner, og hvad der ellers rører sig i samfundet – lokalt 

eller ude i den store verden. Der bliver som sædvanlig 

en god blanding af sange og sketchs.  

Musikken varetages igen i år af pianist Jens-Jørgen Larsen.  
 

Spilletidspunkter og billetpriser: 
 

Torsdag den 5. maj, Kr. Himmelfartsdag, (premiere), kl. 18.00, 
revybuffet, program samt kaffe/kage i pausen kr. 225,-. 

(Spisning starter kl. 18.30, og revyen forventes at starte ca. kl. 20.00). 

Fredag den 6. maj kl. 18.00, revybuffet, program samt kaffe/kage i 

pausen kr. 225,-. 

(Spisning starter kl. 18.30, og revyen forventes at starte ca. kl. 20.00). 

Søndag den 8. maj kl. 12.30, let anretning, lille karaffel rød- eller 

hvidvin, program samt 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 starter mandag den 4. april, og som noget nyt kan man nu 

også købe billet via vores hjemmeside www.centerrevyen.dk. Så kan 

man sidde derhjemme og vælge dato, hvor man vil sidde, foretage 

betaling og selv udprinte billetter.  Det er dog stadig muligt at møde op i 

centrets reception og købe billet der – nu også med mulighed for at 

betale med kort. 

Vi gør opmærksom på, at al elektronisk betaling pålægges et gebyr på 

kr. 3,50 pr. billet. 

Vi glæder os til at se jer! 

Ulla Ludvig 

http://www.centerrevyen.dk/
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Stavgang  
for langsomt gående 
 

Onsdag den 2. marts kl. 10.00 til ca. 11.15 
 

Nogle medlemmer af GrønnegadeCentret har 

fremsat ønske om at gå stavgang i et ganske 

roligt tempo. Det ønske vil vi gerne støtte, 

derfor bliver der tilbud om introduktion til 

stavgang 
 

Vi mødes ved receptionen påklædt til dagens vejr. Træningen kommer til 

at foregå i det grønne område ved GrønnegadeCentret. 

Det er muligt at leje stave i GrønnegadeCentret for kr. 20,- 

pr. gang. De, som ønsker at leje stave, bedes møde kl. 9.45, 

så vi kan være klar til undervisningen kl. 10.00. 

Der er brug for en tovholder til det kommende 

stavgangshold. 

Vi ser frem til, at en melder sig til denne opgave. 

 Grethe Bjerager og Kirsten L. Dalgaard 

 

Nye motionister 
Åbent hus/intro 
 

Nye motionister, der ønsker at benytte motionslokalet er 

det følgende dage 

 

Tirsdag den 29. marts  

Tirsdag den 26. april 

Tirsdag den 31. maj  

Alle dage fra kl. 13.30 - 14.30 
 

 

Motionisternes idegruppe vil disse 3 tirsdage vejlede interesserede i brug 

af motionslokalets muligheder. Der foregår udelukkende selvtræning, 

man har dog mulighed for at invitere sin fysioterapeut. Nye motionister 

kan som udgangspunkt først komme på et motionshold, når man har 

deltaget i en introdag.    

Bente Most  

 

 

  



 

 

 

 

 
 

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 

 



8 

 

De Danseglade Pensionister 
Fredag den 11. marts kl. 14.00 - 17.00  inviteres der til 

Stort karneval og dans med Birkums. 
 

Alle er velkommen til at komme i den udklædning, de synes bedst om. 

Udklædning er frivillig. 

Præmie til den bedst udklædte 

dame/herre. 

Pris Kr. 110,-. Incl. 2 lækre stk. 

smørrebrød og kaffe. 
 

Husk tilmelding i receptionen eller 

hos Henry 29 63 04 30 senest 3 dage 

før. 

Tag en ven/veninde med til 3 dejlige 

dansetimer og hyggeligt samvær. 
 

Husk! Stor sæsonafslutning med middag, fredag den 8. april. 

Sæt X i kalenderen, 

Henry Christiansen 

 

Søndagsjazz og Jamsession  
Søndag den 13. marts kl. 15.00 – 17.00  
 

kommer Jan´z Swingtet og underholder 

med glad musik der swinger. 

Alle der har lyst og evner er meget 

velkomne til at spille med. 

Kaffe/te og øvrige drikkevarer kan købes 

i cafeen til meget moderate priser. 

Kan man ikke modstå den inciterende 

musik, er der naturligvis også mulighed 

for en svingom. 

Billetter købes ved indgangen kr. 50,-. 

Arrangementsudvalget 

 

https://www.bing.com/images/search?q=karnevalsfester&view=detailv2&&id=83FE29D1C8A3157CE4AF7B8DA27A59ECB43E31AF&selectedIndex=14&ccid=9aanChEy&simid=607999170485158746&thid=OIP.Mf5a6a70a1132563003ace5faa9cb2f16o0
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Forårsmodeopvisning  
 

Lørdag den 5. marts kl. 14.00 

”Boutique Lene”, Helsinge, kendt for kvalitet, smart 

design og moderate priser, vil i dette forår stå for 

leverancen af forårets og sommerens modeller, hvoraf 

meget vil være mærkevaredesign. 

Efter modeopvisningen vil der være mulighed for at prøve og senere 

købe tøjet. 

Som sædvanlig vil der være lotteri med fine præmier. 

I pausen serveres en lækker sandwich samt en lille flaske vin. 

Nummererede billetter kan købes i receptionen.  

Pris kr. 75,- alt inkl.                                               Arrangementsudvalget 

 

 
Gospelkoret Old Stars 
 

 

Bestyrelsen indkalder herved til den årlige generalforsamling: 

Mandag den 14. marts 2016 ca. kl. 14.20 (efter korøvelsen). 

Dagsorden iflg. vedtægterne. 

Kun medlemmer med gyldigt betalt kontingent samt korleder og pianist 

har adgang til generalforsamlingen. 

                                                                                            Knud Casper 
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Centrets 21 års 

fødselsdag 
 

Fredag den 18. marts kl. 10.00 
 

Vi byder på kaffe og lagkage så 

kom og fejr vores allesammens 

center. 
 

Hyldest til GrønnegadeCentret 
 

Mel: Se, hvilken morgenstund! 

V. Benny Andersen 
 

1. Oh, hvilken herlig dag! 

Centret har hejst sit flag, 

nu skal vi hygge i flok, 

vi er jo mange nok. 

Fester er ikke det værste,  

man har  

syng nu med –   

hold stemmen klar. 

 

2. Hverdagens morgenstund - 

centret har guld i mund, 

dagen begynder med knus, 

vi drikker kaff´ af krus, 

fællesskabs-ånden er altid i top: 

"kom nu med ! - gi´ aldrig op"! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Her er vort andet liv, 

langt mer´ end tidsfordriv 

lønnen er masser af kram, 

de kalder smilet frem. 

Ældre en byrde? - vi si’r: 

”hva´be´ha´r”! 

aktivt seniorliv vi har! 

 

4. Centret er samlingssted, 

alle kan være med, 

her skabes glæde og fest, 

kom nu og vær vor gæst, 

centret er ikke det værste,  

man har, 

vor café er bar´ så klar! 

 

5. Jah - sikken centerfest 

VELKOMM´N til hver en gæst 

alle er kommet på plads, 

så løfter vi vort glas, 

centret er bare det bedste,  

vi har: 

Centrets ånd vi vil bevar´! 
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Foredrag 
 

Torsdag den 17. marts kl. 10.00 - 12.00 
 

"Danmarks smukkeste sømil"  
 

Finn Sylvest fortæller historien om 

færgen "Frederiksborg" og om 

færgefarten på Slotssøen igennem 

tiderne.  

Færgen har sejlet på søen siden 1952 og 

ejes af Hillerød borgere. 
 

Vi skal høre om sejlturen på “Danmarks smukkeste sømil”, og hvad der 

kan opleves undervejs, samt anekdoter knyttet til Finn Sylvests mange år 

som skipper på Slotssøen.. 
 

Den historiske beretning starter med Birgitte Gøye og Herluf Trolle, der 

overtager gården Hillerødsholm – river den ned og bygger det første slot. 

Fortællingen fortsætter med Frederik den II, der overtaler Trolle til at 

bytte gårde og kongens byggeri på den første ø, Christian den IV fødes 

på slottet i 1577 og da faderen dør, bliver han boende, men han finder, at 

slottet er alt for lille. 

Bygger så det berømte ”Sparepenge”, hvor Barokhaven ligger i dag. 

Tørlægger søen og bygger efterfølgende det pragtslot vi nyder hver dag. 
 

På sejlturen fortælles mange små detaljer 

om slottet:  

Om Herluf Trolles tårn – om Neptun-

springvandet – om Mønttårnet og 

Møntporten m.m. 

Der fortælles om muligheden for at forlade 

færgen i Barokhaven og senere returnere 

igen.  

Foredraget dækker også omtale af den gamle Barokhave og den nye, de 

4 monogrammer og forskellen i de 3 kaskadetrin. 
 

Til sidst fortælles om muligheden for at blive parthaver i 

Pavillonforeningen (Det lille skipperhus) med samme rettigheder, som 

de der er parthavere i færgen.  
 

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

Oplysningsudvalget 
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Det sker  
 

Marts 
 

Onsdag 02. Stavgang 

Lørdag 05. Forårsmodeopvisning 

Fredag 11. Generalforsamling Vennerne 

Fredag 11. De danseglade pensionister/karneval 

Lørdag 12. Filmklub 

Søndag  13. Søndagsjazz 

Mandag 14. Generalforsamling, Old Stars 

Tirsdag 15. Påskefrokost 

Torsdag 17. Foredrag 

Fredag 18. Centrets fødselsdag 

Tirsdag 29. Nye motionist intro 

Onsdag 30.  Din lokale bisidder 

 

April 
 

Fredag 01. Fernisering 

Søndag 03. Silver Big Band 

Fredag 08. De danseglade pensionister/afslutning  

Onsdag 20. Din lokale bisidder 

Onsdag 20. Forårstur  

Tirsdag 26. Nye motionist intro  

 

Maj 
 

Torsdag 05. Revy 

Fredag 06. Revy 

Lørdag 08. Revy 

Tirsdag 03. Nye motionist intro 
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Sang og musik ”skatte”  
 

Højskolesang 

Onsdag i ulige uger kl. 14.00 – 16.00 

(2., 16. og 30. marts) 
 

Vi inviterer alle sangglade pensionister til at  

deltage. 

Kaffepause til socialt samvær, hvor man kan 

hygge sig sammen. 

Pris kr. 50,- for hele sæsonen. 

 Henry Christiansen 
 

 

Mironika 

Onsdag i lige uger kl. 14.30 – 16.00 

(9. marts) 

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               Annette og Ole Nisbeth,  

Keld og Ruth Michaelsen 
 

 

Torsdagsjazz med Grønnegade Jazzband 

kl. 11.00 - 12.00 

 

Vi spiller den 31. marts. 
 

På gensyn til hyggelige og muntre jazzfor-

middage. 

                                           

   Mogens Smedegaard 
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Informationsmøde om bisidderordning 

 

Onsdag den 30. marts kl. 12.00 - 15.00 

Onsdag den 20. april kl. 12.00 - 15.00 

i GrønnegadeCentrets café. 
 

Hvem er vi? 

”Din lokale bisidder” er en sammenslutning af frivillige under det 

landsdækkende, demokratiske fællesskab ”Danske Seniorer”. Alle bisid-

derne har gennemgået bisidderkursus ved Center for Socialt Arbejde. 

Du har mulighed for at møde et par repræsentanter fra ”Din lokale 

bisidder”. 

Her kan du stille spørgsmål og høre mere om, hvad vi kan hjælpe dig 

med.   

Vi glæder os til at se dig/jer. 

 Vibeke Dyrelund 
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Filmklub 
 

”Ved Kongelunden" 
 

Lørdag den 12. marts kl. 14.00 - 16.30 
 

Der var engang, hvor Kongelunden var 

københavnernes åndehul.  
 

Her på Amagers sydspids oplevedes den 

danske sommer af en stor del af byens 

befolkning, der havde købt grund og bygget 

et lille kolonihavehus - bare en go´ halv 

times cykeltur fra centrum. 
 

Filmen der er fra 1953, har en stjerneparade 

af datidens kendte skuespillere: 

Dirch Passer, Ove Sprogøe, Ib Schønberg, Henry Nielsen, Louis Miehe 

Renard, Buster Larsen og Birgit Sadolin m.fl. 
 

Der er mange skønne sange, som 

var de rene slagere dengang. 

Filmen har en kvalitet og sødme, 

som holder, også set med de mere 

end 60 års afstand. 
 

Filmen har været vist på TV ved 

juletid. Hvis størstedelen af 

filmklubbens deltagere derfor har 

set den for 

nylig, har vi 

dækket os ind med en mindst lige så god film fra 

den tid "Det var på Rundetårn"!! 
 

Så kom trygt og få en god dansk filmklas-

sikeroplevelse med mulighed for at dele mange 

minder, som filmen kan sætte i gang.  
 

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

 

Oplysningsudvalget 
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Månedens kunstner  
 

Det er med glæde, at jeg i april og maj 

måned udstiller akvareller Grønnegade-

Centret. 

Når man sidder med et blankt stykke 

papir og begynder at blande farver for 

at omsætte en opstået idé eller fastholde 

en inspiration fra naturen, er det en ensom proces, men også begyndelsen 

på en proces, hvor man udfordrer sig selv på teknik. Læreprocessen kan 

være lang. For mit vedkommende har den foreløbig stået på i en halv 

snes år, og jeg er ikke blevet træt af hverken udfordringer eller af at lege. 

Undervejs har jeg fået mange gode oplevelser, som jeg med fornøjelse 

deler med andre med respekt for, at smag og behag kan være forskellig. 

Min tilgang er naturalistisk, men tilsigter ikke fotografisk gengivelse. 

Moderne kameraer og mobiltelefoner har jeg 

ingen ambition om at konkurrere med. 

Akvarelmaleriet har fået mig til at se ting på 

en ny måde. F.eks. kan et visnende blad være 

et kunstværk i sig selv – noget, der er værd at 

fastholde, men også vanskeligt at fastholde i 

en akvarel, hvor udfordringen på det enkelte 

stykke fine papir er, at den givne opgave 

enten lykkes i første hug eller er til papirkurven. I modsætning til akryl- 

og oliemaleri er akvarellen en arbejdsform, hvor det er enten eller. 

En række lærere og kurser fra Samsø, over Fur til Færøerne samt 

personlig vedholdenhed har bragt mig frem til det stadie, gæsterne i 

GrønnegadeCentret kan opleve i den kommen-

de tid. Kom og se. 

Personlige data: Dorte Munck Jakobsen, født 

1941. Har malet akvarel siden 2006. Har 

tidligere udstillet i Kommunikationscentret i 

Hillerød og i GrønnegadeCentret. 
Fernisering fredag den 1. april, hvor Grønne-

gadeCentret er vært ved en lille forfriskning. 

Dorte Munck Jacobsen 
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Indkaldelse til Generalforsamling  

”GrønnegadeCentrets Venner”  
 

Fredag den 11. marts kl. 10.00  
 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Forslag fra medlemmerne, der ønskes 

behandlet på generalforsamlingen, skal 

indsendes til bestyrelsen 2 uger før 

generalforsamlingen. Bestyrelsen vil lægge 

eventuelle forslag til gennemsyn i centret en 

uge før generalforsamlingens afholdelse.   

Vi glæder os til at se jer og håber på stort 

fremmøde. For at deltage kræves 

medlemskab af støtteforeningen. 

                                                   Frede Leiholm  

 

 

 

 

 
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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Forårstur 
 

Onsdag den 20. april kl. 8.45 

 

Turen går ud i det blå. Vi 

pakker bussen og kører fra 

GrønnegadeCentret allersenest 

kl. 9. 00.  

Vi medbringer kaffe/te med 

dejlige kager fra centrets 

køkken samt kildevand.  

Endemålet for turen er det levende miljø på Hundested Havn.  

Vi er hjemme igen ved centret ca. kl. 13.00, hvor der venter dejlig mad 

med 1 genstand. 

  

Har du/I tid og lyst til at være med - så køb billet i receptionen fra 

onsdag den 30. marts kl. 10.00. Pris kun kr. 160,- pr. person. Vi 

glæder os til en hyggelig dag. 

 Lilli Hauberg og Britta Brylov 

 
 

Påskelukning i GrønnegadeCentret 
 

Vi holder påskelukket fra mandag den 21. marts til mandag den 28. 

marts begge dage incl. 

Bente Most 

 

 

 

 

God Påske 
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Lokalebestilling – Husk! 
 

Hvis I ønsker at få lokale stillet til rådighed for 

sæsonen den 1. august 2016 – den 31. juli 

2017 kan I bestille dette fra den 1. marts 2016 

i receptionen. Ledige lokaler kan ses på 

hjemmesidens bookingsystem. 

Administrationen 

 
Sommertur med 

GrønnegadeCentret 
 

Turen er desværre udsolgt! 

 
 

Folkedans 

Folkedanserne mødes hver tirsdag fra kl 14.00-16.00 og 

danser de dejlige danse, det er rigtig god motion. 

Tirsdag den 22. marts er der ikke dans, da centret holder 

påskeferie. 

Kom og vær med til et par sjove timer. 

Bente Christensen   

 

 

 

Søndag den 3. april kl. 15.00 -

17.00. 

Vi gentager sidste års succes med 

det 17 mands store jazzorkester: 

Vi spiller de gamle mestre som 

Glenn Miller, Count Basie. Duke Ellington m.fl. Bandet dirigeres af Per 

Jensen og crooner er Claus Bishop. Der vil naturligvis også blive gjort 

plads på dansegulvet til en svingom. 

Nummererede billetter kan købes i receptionen fra onsdag den 9. marts. 

Pris kr. 60,- incl. 1 øl eller 1 glas vin + snacks. 

Arrangementsudvalget 
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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 01. marts kl. 13.00 Spisning 

Tirsdag 08. marts kl. 14.00 Banko 

Tirsdag 15. marts kl. 11.30 Gerlev Kro 

Tirsdag 22. marts  Centeret lukket pga. påske 

Tirsdag 29. marts kl. 14.00 Kaffe 
Hvis du har spørgsmål: tlf. 24 67 02 92   Kirsten Olesen 
 

Banko i GrønnegadeCentret 
 

Hver torsdag kl. 14.00 – ca. 16.00 

og søndagene den 6. og den 20. marts 

kl. 14.00 – ca. 16.00. 
Husk medlemskort.  

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

Poul Christiansen  Mobil: 21 63 40 06 

Formand   aliceogpoul@privat.dk 
 

Møde i Centerbestyrelsen torsdag den 3. marts. 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 april skal være 

redaktionen i hænde allersenest 

onsdag den 16. marts, 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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Udsnit af faste aktiviteter 
Banko 

Billard 

Bogklubben 

Bordtennis 

Cykelgruppen 

Découpage 

Festlige arrangementer 

Film 

Foredrag 

Forskellige dansehold 

Grøn Patrulje 

Højskolesang 

Håndarbejde - Nørklerne 

IT-Cafe 

Kortspil 

Mandetræf 

Motionshold 

Nødhjælpsstrikkerne 

Patchwork 

Petanque 

Sang og musikcafe 

Senior Gospelkor 

Skak 

Slægtsforskning 

Smykkefremstilling 

Snedker- og cykelværksted 

Spillemandslaug og Jazzband 

Stolegymnastik 

Tegning og maling 

Underholdning 

Videoklub 

Zumba 
Tid og sted oplyses i receptionen samt på hjemmesiden 

www.gronnegadecentret.dk 
 

Forsidebillede: Jytte Dusgaard 

 

 


