
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centerbladet 
GrønnegadeCentret 

Center for aktive seniorer 

September 2017 



Udsnit af faste aktiviteter 
Banko 

Billard 

Bogklubben 

Bordtennis  

Cykelgruppen 

Cykelværksted 

Danseklubben 

Découpage 

Festlige arrangementer 

Film 

Foredrag 

Forskellige dansehold 

Grøn patrulje 

Højskolesang 

Håndarbejde – Nørklerne        

Kortspil 

Mandetræf 

Motionshold 

Musikcafe 

Nødhjælpsstrikkerne 

Patchwork 

Petanque 

Senior dans 

Senior gospelkor 

Skak 

Slægtsforskning 

Snedkerværksted 

Spillemandslaug og Jazzband 

Stolegymnastik 

Styrk livet 

Tegning og maling  

Videoklub  

Zumba 
 

Tid og sted oplyses i receptionen samt på hjemmesiden 

www. gronnegadecentret.dk 

Forsidebilleder: Aktiviteter, som foregår i huset. 
 



Åbningstider  

Mandag – torsdag kl.9.00 -17.00 

Fredag              kl. 9.00 -16.00
  

Billetsalg 

Mandag og tirsdag kl. 10.00 -15.00 

Onsdag                   kl. 10.00 -16.00 

Torsdag og fredag  kl. 10.00 -14.00 

GrønnegadeCentret 

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

Centerleder Anette Høyer 7232 6820 anbh@hillerod.dk 

Cafeleder  

Yvonne Skovgaard-Holm 

7232 6822 ysko@hillerod.dk 

Centermedh.  7232 6823  

Reception 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. 

 



Nyt fra centerlederen 

Kære alle. 

September måned, er den måned vi mærker, at 

GrønnegadeCentret atter er på vej op i omdrejninger. 

August måned har også budt på flere hyggelige 

arrangementer, hvor der har været grillet, sejlet på 

slotssøen vennerne har sørget for den årlige 

pensionistfrokost, cafeen har haft hygiejne kursus og 

sikken en fest for alle jer frivillige. Jeres årlige løn, 

tak for indsatsen. Fællesskabet lever i Grønne-

gadeCentret. Vi må alle gøre en indsats for at få mere tid til 

fællesskabet, fordi intet i dag ordner sig af sig selv. I gør jeres indsats, 

for at styrke fællesskabet. Tak for alle jer frivillige. 
 

Jeg selv har haft en dejlig uge i Tisvilde i luksussommerhus med en 

stor del af vores familie, her i august. Vi havde en forrygende uge med 

fødselsdag, et enkelt eller to glas vin og skønt vejr. 
 

Sidst i september går udlandsrejsen i 

GrønnegadeCentret til Grækenland, Pelo-

ponnes i Tolo. Vi glæder os til at opleve 

Athen, Den Olympiske ild – Peloponnes 

højdepunkter og fællesskabet i det dejlige 

Grækenland 
 

 

Allerede fra den 10. august har vi fået et cykelværksted igen. Så få 

endelig en snak med Hans, hvis din cykel trænger til et service 

eftersyn.  

Denne sæson byder på et nyt sycenter, som starter til oktober. 

Velkommen til Hans Holsted og Gerda Casper. 
 

Lørdagshygge, som er et nyt tiltag og cafeens madklub starter i 

september, så nu kan du komme og spise lidt mad og hygge dig med 

andre medlemmer.  
 

Lone Andersen, vores blæksprutte, har valgt at stoppe med at arbejde 

her i GrønnegadeCentret. Lone har i de 4 år hun har været ansat, været 

med til, at Centrets fysiske rammer, var i pæn og ordentlig stand. Jeg 

kommer til at savne Lone for hendes store arbejdsindsats, gode team 

player, humør og fleksibilitet. God vind til Lone. 



Nyt fra cafeen 
 

Så er vi kommet godt i gang efter sommerferien, 

og som I kan se herunder, er vi begyndt at tænke 

på, at det bliver jul – også i 2017. 
 

Velkommen til julefrokost. 
Fra onsdag den 13. til fredag den 15. december 

og 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 GrønnegadeCentret. 

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

Fra torsdag den 2. december 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 stadig købes 

i receptionen. 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. 
 

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  frivillige både til opvask, eks-

pedition  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 
 



Formanden er glad, selv om  
 

-nogen vil mene, at sommeren er ved at gå på 

hæld. Mange kalder september for sensom-

mermåned eller høstmåned, men er det ikke bare 

ganske smukke ord, nærmest poetiske, for noget, 

som beskriver en dejlig tid på året? 
 

Lad os sammen glæde os over denne herlige 

måned, hvor vi atter er godt i gang med vore 

sysler og pligter, for det er jo det, som optager os alle i 

GrønnegadeCentret – det at være aktiv, at være en del af et givende 

fællesskab, at være sammen, at være noget for andre – at gøre en 

forskel. 
 

Tænk på, hvilken viden, kreativitet og idérigdom, der er samlet på 

dette sted og som hele tiden kommer til udtryk i form af sprudlende 

aktivitet på alle fronter. 
 

Og så kan vi også feste. Spørg lige dem, der var med til frivilligfesten 

d. 26. august. Hold da op – et arrangement helt ud over det sædvanlige 

med borgmesterbesøg, tidligere ansatte (hvem, mon?), andre venner af  

”huset”. Jo, vi fik skøn underholdning og meget andet, som bare 

gjorde dagen til noget særligt. Den fest går simpelthen over i historien. 

Jeg er sikker på, at mange endnu ikke har fået armene ned. 
 

Det blev måske dyrt, Anette, men vi er ligeglade, for først nu har du 

med denne festdag udbetalt vores fortjente løn…..og vi har fortjent 

lønnen, hver og én… 

Poul Christiansen 
 



Aktiviteternes opstart 
 

Slægtsforskning  6. september. 

Zumba   14. september. 

Seniordans  20. september. 

Folkedans  4. september. 

Husorkestret  13. september. 

Bogklubben  12. september. 

Decoupage  4. september. 

L`hombreklubben  7. september. 

Video   4. september. 

Musikcafe  6. september. 

 

 

 

 

 
 
 

Takkevers 
Er du trist og har du sorg i sinde, 

Så det Grønnegade du tyr til. 

For det er det eneste sted i byen 

Hvor vi alle kun dig godt det vil. 

Her er kærlighed 

Til du er glad igen 

Alle er din ven 

Er du trist og har du sorg i sinde 

Så det Grønnegade du tyr til. 

 

Tusind tak for den fantastiske hilsen fra GrønnegadeCentret, jeg blev 

så rørt til tåre, og det er ikke engang løgn. 

Frank Stoltenberg 

 

 

 



 

 



  

 

 

M /K i GrønnegadeCentret 

 

Efter flere efterlysninger om  

i centerbladet fra jer,  

er der opstået en god ide.  
 

Redaktionen søger en ”journalist”. Kunne du tænke dig, at påtage dig 

denne opgave i centret.  

Vi er sikre på, at det vil være en oplevelse for mange og dig selv. 

 At være opsøgende 

 At have lyst til snak med andre 

 At lytte til spændende historier 

 At genfortælle og skrive historier  

 At lave indlæg til centerbladet 

 At være en del af teamet i redaktionen 

 Arbejdsopgave ”frit slag” efter dit hoved 
 

Vi hører meget gerne fra dig til en snak. Send os en e-mail: 

centerredaktion@outlook.dk, så kontakter vi  dig. 
 

Vores erfaring er, at mange gemmer på gode historier/oplevelser fra 

livet, men har svært ved at nedskrive disse og så bliver det ikke til 

mere. 

Redaktionen 

 

 

mailto:centerredaktion@outlook.dk


 

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 
 



Styrk livet 
Tirsdag den 26. september kl. 17.00 – 19.00 
 

Foredrag i GrønnegadeCentret ved forfatter, jurist 

og tidligere konsulent i Ældresagen Margrethe 

Kähler. 

"Sæt guldkant på hverdagen. Stol på al fryd og 

smid så den gamle badekåbe ud".  

Om elskov, erotik, berøring og sex - også i 

seniorlivet. 

Elskov, erotik og sex – smækker døren til disse sanselige oaser i, når 

vi bliver ældre? Kan vi ikke ligeså godt give slip på alt det pjank med 

sex og kærlighed? Gemme de gyldne erindringer om den gang da 

dørene ind til de inderste rum i et andet menneske åbnede sig.  

Hvor vi delte åndedræt og bevægelse og tiden stod stille. Eller vi 

havde det vildt sjovt og gik løs på hinanden som glade kaniner.                                                                                         

Nej, sex og kærlighed er ikke tabu for ældre i dag. Husk, at vi taler om 

en stærk, ny generation af ældre, som har været en del af den seksuelle 

revolution. De lader sig ikke slå ud af rejsningsproblemer og tørre 

slimhinder.  

De gør noget ved det, hvis lysten er der, og de har en partner, som 

gerne vil. Mange ældre dyrker deres kærlighed med en glød og en 

dybde, som ofte er bedre end i deres yngre dage, hvor præstationerne 

på lagnerne var i højsædet. Der findes ingen erstatning for berøring.  

At være levende er at længes efter berøring.                                                                                      

Kærlighed har ingen alder. Den bor i os, til vi sætter foden på kisten. 
 

Der serveres sandwich og drikkelse i forbindelse med foredraget. Pris 

for foredrag og traktement kr. 30,- billetter kan købes i                                                                                   

receptionen eller via centrets bookingsystem på hjemmesiden, 

www.gronnegadecentret.dk, fra onsdag den 6. september, efter 

princippet " først til mølle", på grund af begrænset antal deltagere.  

Arrangører: GrønnegadeCentrets Sundhedsudvalg " STYRK LIVET" i 

samarbejde med Ældresagen, Styrk din Krop og Hillerød Kommune. 
 



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 26. september 

Tirsdag den 31. oktober 

Tirsdag den 28. november 
 

Motionisternes idegruppe vil disse tirsdage vejlede 

interesserede i brug af motionslokalets muligheder. 

Der foregår udelukkende selvtræning. Man har dog 

mulighed for at invitere sin fysioterapeut med. 

Nye motionister kan som udgangspunkt først komme på et 

motionshold, når man har deltaget i en introdag. 

Svend Høeg Nielsen 

 

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

Desværre måtte vi aflyse vores tur til 

Ulriksholm Slot – men vi prøver igen. Vi 

kører mod Kerteminde, hvor slots-

forvalteren vil tage imod os. 

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 og de der ikke har mulighed for det, kan 

sidde i havestuen og nyde udsigten. 
 

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 er startet.  
 

Lilli Hauberg og Britta Brylov 
 



Sang og musik ”skatte” 
Musikcafe 
Hver onsdag i lige uger kl.14.30 – 16.00. 
 

Efterårssæsonen starter onsdag den 6. september. 

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, 
derudover skal du have et medlemskort til 

GrønnegadeCentret. 

Henry Christiansen 

 

Husorkestret 
 

Starter igen den 13. september. 

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 14. september. 

Velkommen til en hyggelig og glad jazztime. 

Ole Christensen 
 



Sycenter 
 

Nyt tiltag i GrønnegadeCentret - kom og sy med os. 
 

Kan du lide at sy? Tag dit syprojekt og din syma- 

skine under armen, kom og vær med! Sådan lyder 

opfordringen fra Gerda Casper, som tager initiativ 

til Grønnegade Sycenter, der starter op i oktober. 
 

Socialt samvær, inspiration og glæden ved at skabe 

selv, er drivkraften i dette tiltag.  
 

Vi syr i Fuchsialokalet onsdag kl. 9.00 – 12.30.  

Start den 11. oktober. 
 

Er du interesseret så læs eventuelt mere på vores hjemmeside.            
Gerda Casper 

 
 

 

 



 

 

Har du et par danseglade ben, så starter Danseklubben med  

Linedance mandag den 4. september og  

Standard danse mandag den 11. september. 

Danseklubben afholder generalforsamling  

den 25. september kl. 18.30 – 19.00, derefter dans til kl. 21.30. 

For nye dansere er første gang gratis, ellers koster det kr. 30.-  pr. 

gang + kr. 50.- i indmeldelse. 

Bare mød op og få en snak med os. 

Man skal være medlem af GrønnegadeCentret. 

Arne Iversen 

Folkedans 
 

Så er folkedansen på banen igen. Vi danser tirsdag kl 14.00 – 15.45. 

Første dansedag er tirsdag den 5. september.  

Det koster kr. 30,- pr. gang.  

Man skal være medlem af GrønnegadeCentret.  

                               Bente Christensen 

Seniordans  
 

Vi starter onsdag den 20. september kl 16.30  

og 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. Det er ingen 

forudsætning, at man kan danse. Alle danser med i hver dans og man 

skifter normalt partner flere gange i løbet af dansen, det er derfor 

heller ikke nødvendigt at komme med en partner, singler er også 

meget velkomne. Dansene er uden hop og hurtige drejninger, men det 

er en stor fordel at kunne kende forskel på højre og venstre, det er ikke 

en vits, for det er svært i begyndelsen.  

Rita Nielsen 



Spiseklub 
 

Fredag den 8. september kl. 12.00  
er det igen tid til at komme og hygge i 

spiseklubben. 
 

Vi serverer: Forloren hare med tilbehør.  

Pris pr. spisebillet er kr. 50,-. 

Billetsalg i receptionen er startet. 
 

Vi spiser og hygger igen: 

Fredag den 6. oktober kl. 12.00. 
 

Der serveres: Stegt flæsk med persillesovs og kartofler. 
 

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

fra mandag den 11. september kl. 10.00. 

Ole Hansen og Lone Nielsen 

 
 

Lørdagshygge i cafeen  
 

Lørdag den 16. september kl. 19.00  
 

afholdes efterårets første hyggeaften, som har det formål, at vi spiser 

sammen i stedet for at sidde alene hjemme en lørdag aften. 
 

”Cafe Lone” og hendes dygtige frivillige i cafeen er primusmotorer. 
 

Der bydes på hjemmelavet 

”Ristaffel” med masser af tilbehør, 

samt en dessert. 

Pris kr. 100,-.  

Drikkevarer købes i cafeen. 

Der er plads til 50 af centrets med-

lemmer.  

Nummererede billetter kan købe i receptionen, billetsalg er startet. 

Cafe/Hyggeholdet 



Influenzavaccination i 

GrønnegadeCentret 
 

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 

PH Cabaret  
Lørdag den 23. september kl. 18.30. 
 

Cabareten indeholder Poul Henningsens liv i 

ord og toner. 

Oplæsning: Jens-Jørgen Larsen læser Hans-

Kurt Andersens forbindende tekster.  

Sang: Hanne Kiær, klaver: Mogens Hansen, 

bas: Jørgen Lykkegaard, perkussion og sang: 

Ole Sterndorf, harmonika: Jens-Jørgen Larsen. 
 

Dette ensemble har tidligere optrådt med PH 

Cabareten i bl.a. Jonstrup Jazzklub og Visens Venner med stor succes 

og vil gøre deres bedste for at indvie alle i PH´s liv og stærke tekster. 

Der serveres en lækker anretning, pølser/ost.  

Pris kr. 125,-. 

Nummererede billetter kan købes i receptionen eller fra centrets 

bookingsystem:  

fra onsdag 6. september indtil onsdag den 20. september.                                                              

Arrangementsudvalget. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktionen 

 

 

Søger 

hjælp 

Har lyst til at 

være med til 

at skrive 

centerbladet. 

Er du en af de 

frivillige 

medlemmer 

der har lyst til 

udfordring. 

Kollegaer 

9 stk. 

 

Udkommer 

11 gange 

årligt 

Krav: Kan 

betjene en 

computer 

og arbejde i 

word. 

Forplejning 

Kaffe/te m.m. 

Løn: 

Frivillig-fest. 

 

Ferie / 

frihed ingen 

hindring 

indimellem 

Vi hører meget 

gerne fra dig til 

en snak. Send 

en e-mail til 

redaktionen. 

Der er bolde i luften  



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 de problemer, 
som I hver for sig synes er vanskelige at 
løse på PC, Mac, Tablets eller 
Smartphones.  
Husk koder og NEM-ID, hvis vi sammen skal på nettet og løse problemer, 
I har med adgang til jeres konti.  
Kom også og fortæl os, om I har brug for et lille kursus i et eller andet 
program. 
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 
 

 

Månedens kunstner 

i oktober og november 
 

 

 
bliver akvareltegninger fra mandagsholdet 
ved Bendt Pedersen.  
Fernisering fredag den 29. september kl. 
13.00, hvor centret er vært ved en lille 
forfriskning. 

Bendt Pedersen 
 



 



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. 

Nummererede billetter kan købes i receptionen eller ved booking på 

centrets billetsystem på hjemmesiden fra tirsdag den 12. september. 

Pris kr. 75,- alt inklusive. Kun for medlemmer.  

Arrangementsudvalget 
 

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 

seniordansere. 

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 musik fra bl.a. 60érne, 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 og farver.  

Frem for alt godt selskab. 

Pris kr. 250.- for hele arrangementet. 

Nummererede billetter sælges i receptionen, eller på centrets 

bookingsystem fra onsdag den 27. september. 

Arrangementsudvalget 
 



Tværfaglig seniorklub 
 

Tirsdag den 05. september kl. 13.00 Spisning 

Tirsdag den 12. september kl. 14.00 Banko             

Tirsdag den 19. september kl. 10.00 Løvfald 

Tirsdag den 26. september kl. 14.00 Kaffe               

Kirsten Olesen 
 

Banko 
 

Torsdagsbanko kl. 14.00 – 16.00 
 

Søndagsbanko kl. 14.00 – 16.00.  
Husk medlemskort. 

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

Arrangementsudvalget 

 

 

 
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. 
 



GrønnegadeCentret  
 
 

Bestyrelse: 
 

Formand Poul Christiansen Mobil: 21 63 40 06 

    aliceogpoul@privat.dk 

Næste møde i bestyrelsen torsdag den 7. september. 

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 oktober skal være redaktionen i hænde  

senest tirsdag den 19. september.  

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 

 

 
September 
 

Fredag  01. Kræmmerkomsammen  

Fredag 08. Spiseklub  se side 16. 

Lørdag 16. Lørdagshygge i cafeen  se side 16.  

Lørdag 23. PH Cabaret  se side 17. 

Tirsdag 26. Åbent hus/ Motion se side 12. 

Tirsdag 26. Styrk Livet  se side 11. 

Fredag  29.          Fernisering                       se side 19. 

Oktober 

Fredag 06. Spiseklub  se side 16.  

Fredag 06.  Influenzavaccination se side 17. 

Lørdag 08.  Modeopvisning  se side 21. 

Tirsdag 10. Influenzavaccination se side 17. 

Fredag 20. Dinner & Dance  se side 21. 

Tirsdag 24. Heldagstur til Fyn se side 12. 

Tirsdag 31. Åbent hus/ Motion se side 12. 

 

BLOMSTERTØNDEN 

 

   Kulsviervej 4A 

         3400 Hillerød 

        Tlf. 48 28 30 34 

                               www.blomstertonden.dk 

                               info@blomstertonden.dk 

 

http://www.blomstertonden.dk/


 


