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GrønnegadeCentret 
 

Grønnegade 15. 3400 Hillerød, 72 32 68 20. gronnegadecenter@hotmail.com 

Formand Erik Ingerslev, 23 37 45 76. 

Centerleder Anette Høyer, 72 32 68 21. anbh@hillerod.dk  

Cafeleder Yvonne Skovgaard-Holm, 72 32 68 22. ysko@hillerod.dk 

Ansvarshavende for centerredaktionen Annette Deleuran, 26 22 71 30. 

Mail: a_deleuran@hotmail.com  
 

Kalender november 
Dato Dag Aktivitet Tid Side 

4 Fredag  Spiseklub 12.00 6 

7 Mandag Styrk Livet: Testamente 14.30-16.30 9 

10 Torsdag Foredrag: m. Per Husfeldt 10.00-12.00 10 

11 Fredag Gospelkoncert 12.00-13.15 11 

12 Lørdag Mortens aften 18.00 7 

17 Torsdag Foredrag: Den 4. alder 10.00-12.00  9 

18 Fredag Tapas 16.00 13 

19 Lørdag Filmklub: Hvor kragerne vender 10.00-12.00 14 

22 Tirsdag Styrk livet: Info om demens 10.00-12.00 16 

22 Tirsdag Fællesspisning 17.45 16 

24 Torsdag  Tovholder/frivilligmøde 10.00-12.00 4 

25 Fredag Stegt flæsk 17.30  

26 Lørdag  Julehygge banko 14.00 19 
 

Åbningstider: mandag-torsdag kl. 9.00 -17.00, fredag kl. 9.00 -16.00 
 

GrønnegadeCentrets Venner: 
Formand Jørgen Raymond  Mobil: 40 42 71 21 

Kasserer Anna Sofie Morell  Bankkonto: 5064,1403923 

Centerredaktion: 

Hjemmeside: www.gronnegadecentret.dk  
 

OBS! Indlæg til hjemmesiden modtages løbende, jo før jo bedre.   
 

Indlæg til næste blad, helst i wordformat, skal være redaktionen i hæn-

de senest tirsdag den 22. november. Ovenstående meget gerne på 

vores e-mail: centerredaktion@outlook.dk 
 

Månedens redaktør: Lene Christensen 

Ansvarshavende webmaster: Jytte Duus 
 

Informationer 

Den bedste information får du ved at besøge centret samt 

hjemmeside, infoskærme, centerbladet og nyhedsbrev. 

mailto:anbh@hillerod.dk
mailto:ysko@hillerod.dk
mailto:a_deleuran@hotmail.com
http://www.gronnegadecentret.dk/


3 

Formanden 
GrønnegadeCentret – et spændende hus! 
 

For nylig afholdt Hillerød Kommune oriente-

ringsmøde for byens borgere der har rundet 75 år. 

På mødet blev der orienteret om diverse 

lovgivning og rettigheder for målgruppen og dertil 

kom en lang række indslag fra relevante kon-

sulenter, organisationer og foreninger. 

Der blev udleveret smagsprøver fra kommunens 

madleverandører og mange af byens foreninger 

var repræsenteret med en stand, hvor spørgelysten 

var stor. 

GC lagde hus til og vi havde derfor alle tiders mulighed for at vise huset 

frem. Vi fik endda også lov til at fortælle om centrets tilbud i et 10 

minutters indlæg. 

Og hvor var det en stor fornøjelse at få lov til at introducere centrets 

visioner, aktiviteter og arrangementer og fortælle om den energi der til 

daglig driver centret.  

Energien kommer fra frivillige, tovholdere, medarbejdere og alle vores 

medlemmer. Man bliver stolt over at repræsentere GC. 

I disse tider skal vi glæde os over at bo i en kommune der værdsætter 

GC og prioriterer, hvad vi står for. 

Centrets succes står og falder med at vi er til rådighed for alle 60+ 

borgere i byen og at vi er i stand til at løfte den opgave. 

Opgaven med at drive centret udføres via en lang række udvalg der 

inden for deres områder tager initiativer og er ansvarlige over for de 

enkelte udvalgs kommissorier. 

Centret er desuden organiseret med en række foreninger der varetager 

opgaver for specifikke aktiviteter fx gospelkor og billard. 

Det er afgørende for GC´s succes at få alle disse tandhjul til at passe 

sammen og passe ind i GC overordnede vision – det ligger center-

bestyrelsen meget på sinde at sikre rammer for at dette sker. 

 

Erik Ingerslev 
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Nyt fra centerleder 
 

Kære alle 
 

Nu kan vi snart ikke komme ind nogen steder uden at se at det snart er 

jul. Det er blevet mørkere udenfor og vi har mere hyggelys indenfor. 

Det er også koldere udenfor og varmen indenfor i vores Center, har vi 

fået lov at holde på 21 grader. Vi har nok mærket det alle sammen, der 

skal spares på varme og strøm. Priserne er steget alle vegne og det er 

cafeens priser også. Alle penge, som I som medlemmer betaler i GC, er 

alle penge, som kommer tilbage til Centret. Det gælder alle indtægter 

lige fra cafeen til medlemskontingent.  

Hvert år holder vi nytårskur, fødselsdag, møder, frivilligfest og 

tovholderfest, som nogle af pengene går til. Så er der hele økonomien i 

driften, fra papir til løn til ansatte. Fra Centerbestyrelsen og Venner kan 

penge komme tilbage i form af gaver. Dem har vi fået mange af i årenes 

løb og kan nævne gardiner, markiser, ovn, støvsuger, lydanlæg, scene, 

hjemmeside, lysspot, ombetræk af stole og meget andet, som 

gavepengene er blevet brugt til. Så det overskud, som arrangementer og 

lotterier giver, får man som medlem glæde af igen. Bestyrelsen har også 

valgt, at give penge hvert år til at trykke Centerbladet, åbent hus og 

julegratiale og underholdning til frivillige og tovholdere. Derudover har 

GC modtaget penge fra flere fonde og fra vores aktivitet banko.  

Vi har et unikt opdateret hus, hvor solen altid skinner og som bruges 

flittigt af 1500 medlemmer. Jeg ønsker jer alle en rigtig god november 

måned. 

Anette Høyer 

 

Frivillig/tovholdermøde 
 

Torsdag den 24. november kl. 10.00-12.00 
 

GrønnegadeCentret er unikt, med alle de frivillige og tovholdere, der 

hver dag sørger for husets drift og aktiviteter. De bruger deres dyrbare 

tid til at servicere vores medlemmer. Vi holder frivillig og tovholder-

møde med den ”store ostemad”.  

Bestyrelsen og Anette 
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Nyt fra cafeen 
 

Vi byder velkommen til Tage Wilken, som er ny frivillig medarbejder 

i cafeen. Tage vasker op torsdag eftermiddag. 

 

 

Julefrokost 
 

Billetsalget til årets julefrokost starter torsdag den 3. november og 

sælges frem til onsdag den 7. december  

Tovholderne køber billetter til hele deres gruppe. På dagen er det tov-

holderens opgave at vise gæsterne på plads.  

 

Prisen for arrangementet er kr. 130,- per 

person.  

Menuen vil være traditionel dansk jule-

buffet. 

Drikkevarer kan købes til cafépriser. 

Frokosten er i dagene mandag den 12. til 

fredag den 16. december – alle dage kl. 

12.00 – 15.00.  

 

Der er plads til 100 personer pr. dag. Medlemmer som ikke er i en 

gruppe kan købe enkeltbilletter i receptionen.  

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

sidde sammen i den gruppe du hører til. Enkeltpersoner samles i en 

gruppe for sig. 

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

mad. Vi glæder os til at servere julefrokost for dig. 

 

Yvonne Skovgaard-Holm 
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Ved betaling i cafeen 
 

Som forventet er vi nu nået til det tidspunkt, hvor der er sat begrænsning 

på hvor mange kontanter, vi kan aflevere i banken.  

Det betyder at vi nu står i den situation, at vi har en beholding af 

kontanter, der må vente på at komme i banken til der er ”plads”.  

Derfor anmoder vi om at alle - så vidt muligt - betaler med kort i cafeen. 

Det letter også ekspeditionen ved kortbetaling. 

Yvonne 

 
 

Spiseklub 

 

Fredag den 4. november kl. 

12.00 

  

Er der igen spiseklub for centrets 

medlemmer. 

Der serveres: Flæskesteg med 

kartofler, sovs, rødkål og surt. 

Alt dette for kr. 50,- pr. person 

og først til mølle princippet. 

Billetsalget er startet. 

Brita og Lone 

 



7 

 

Mortens aften 
 

Lørdag den 12. november kl. 18.00 – ca. 22.30. 
 

Traditionen tro holder GrønnegadeCentrets Venner igen i år Mortens-

aftens fest. Festen er åben for alle.  

Som sædvanlig serverer vi en 3-retters menu 

med andebryst til hovedret. 

Underholdningen i to afdelinger vil være glade 

og kendte numre fra både ældre og nyere 

musicals og operetter fra South Pacific til 

Skatteøen. 

Der er så mange gode og glade sangere i 

GrønnegadeCentret og en lille flok af dem, fra forskellige grupper, har 

lovet os at det bliver både sjovt og underholdende - ja og mange mulig-

heder for at synge med. 

Prisen kr. 250,- Billetsalget er startet og slutter onsdag den 9. 

november kl. 14.00. 

Der kan købes billetter via GrønnegadeCentrets hjemmeside og kontant 

eller med Mobile Pay i GrønnegadeCentrets reception. 

God fornøjelse.                                           GrønnegadeCentrets venner 

 
 

 
Vinbutikken – Hillerød 

”Din lokale vinhandler” 

Vin, spiritus, the/kaffe & chokolade 

Gavekurve 

Slotsgade 2, 3400 Hillerød 

www.vinbutikken-hillerod.dk 

http://www.vinbutikken-hillerod.dk/
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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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Styrk livet 
 

Foredrag om Testamenter  

Mandag den 7. november kl. 14.30-16.30 
 

kommer advokat Erik Tuley fra Advokathuset og 

orienterer om livstestamenter, fremtidsfuldmagter, 

behandlingstestamenter og organdonation.  

Foredraget er gratis, der er ingen tilmelding og alle er velkomne. 

Foredraget finder sted om eftermiddagen så pårørende og andre interes-

serede, der stadig er på arbejdsmarkedet har mulighed for at deltage. 

Der vil blive en pause midt i foredraget og derefter mulighed for at stille 

spørgsmål. 

 Sundhedsudvalget 

”Den fjerde alder” 
Foredrag med Georg Julin  

Torsdag den 17. november kl. 10.00-12.00 
 

Tag en god ven med og kom til dette spændende og vedkommende fore-

drag i GrønnegadeCentret, hvor Georg Julin vil fokusere på alt hvad der 

har indflydelse på, at den fjerde alder bliver til ”de mulige år”, nemlig 

motion, kost, nuværende bolig contra seniorbolig, psykiske udfor-

dringer, jura og økonomi.   
 

Der bliver givet råd om og afprøvet praktiske kropsøvelser, seriøse 

kostråd, set på økonomiske modeller, talt testamente og konsekvenser, 

og ikke mindst set på de rige oplevelser, som alle kan blive en del af, 

især hvis man bruger den tredje alder, til at forberede sig grundigt til 

den fjerde alder.  
 

Foredraget er gratis og for alle. Det kræver ingen tilmelding. 

Sundhedsudvalget 
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Foredrag 
 

Torsdag den 10. november kl. 10.00-12.00 
 

Tidligere praktiserende læge Per Husfeldt: 

Causeri om mit liv som læge og visesanger 
 

Per har været praktiserende læ-

ge i Hillerød i 36 år og i næsten 

lige så mange år været enga-

geret i visesang.  

Han vil fortælle om erindringer 

som krigsbarn, om studietiden, 

hvor han var en del af 68-

generationen. Blev uddannet 

på forskellige hospitaler og var 

sideløbende engageret i fagpo-

litiske områder. I årene som 

praktiserende læge, blev der ud over de mange opgaver i klinikken også 

lagt engagement i lægefaglige fora, som bidrog til lægernes efterud-

dannelse. 

Efter lægearbejdet i Hillerød har Per Husfeldt i en 5 årig periode ydet 

indsats som læge over det meste af Grønland. 

Visesang har fået lov til at fylde i Pers liv i næsten 30 år, i 10 år været 

formand for Visens Venner i Nordsjælland og fra 2014 formand for 

Visens Venner i Hillerød. 

Foredragsholderen har lovet at krydre foredraget med nogle viser, hvor 

han akkompagneres af Marianne Nørgaard. 
 

Pris for foredrag samt kaffe/the og kage kr. 40,- for medlemmer 

Pris for ikke-medlemmer kr. 80,- 

Oplysningsudvalg. 
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Gratis gospelkoncerter med ”Old Stars” 
 

Fredag den 11. november kl. 12.00 – 13.15 og 

Lørdag den 3. december julekoncert kl. 14.00 – 15.15 

 

Billetter vil være gratis til begge arrangementer, præmissen for 

deltagelse er: et medlem af GC får tildelt 2 billetter, hvor den ene billet 

er deres egen og den anden er til én, der sidder alene og kunne have 

godt af at komme ud og opleve. 
 

Kom hvis du er nyt medlem og måske ikke kommer så meget i huset 

endnu. Kom selvom du ikke er medlem - måske får du lyst til at blive 

det, ”Old Stars” er centrets eget gospelkor som ledes af korleder Sara 

Broberg og pianist Anders Mortensen. 
 

Der er tale om 2 forskellige koncerter. Den i november er en festlig 

gospelkoncert og den i december er en hyggelig julekoncert. Begge med 

masser af sang og musik med mulighed for selv at synge med. 
 

Begge koncerter er gratis på grund af en ekstrabevilling fra ensom-

hedspuljen, - så tag din ”nabo” under armen og mød op til en hyggelig 

gospelkoncert, hvor sangglæden prioriteres meget højt. 
 

Der serveres gratis kaffe, æbleskiver og julegodter. 
 

Der er kun mulighed for at deltage gratis i en af koncerterne. 

Billetter kan afhentes i receptionen fra tirsdag den 1. november kl. 

10.00 – 14.00. 

 

Hans Christian Jacobsen 
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Tapas 
 

Fredag den 18. november kl. 16.00 
 

Kun for centrets medlemmer. 

Efter fredagsbaren i cafeen 

bliver der serveret: 
 

Rejer m/mayonnaise og citron 

Små fiskefrikadeller 

m/remoulade 

Kyllingespyd m/tzatziki 

Serranoskinke 

m/artiskokcreme/oliven/cherrytomat 

Brie/frugtsalat 

1 smørbrik, 2 stk. brød. 
 

Pris: kr. 90,- inkl. 1 glas vin eller en øl/vand. 

Billetsalget er startet i receptionen og slutter den 15. november. 

                                                                                            Alice Olesen 

 

Ændret rute for busserne 301 og 302  
Linje 301 og 302 kører ikke den normale rute ad Slangerupgade. Det 

gælder i begge retninger. Det betyder at bussen ikke betjener 

stoppestederne Frederiksborg Slot, Kalvehavevej/Fr.værksgade og 

Stutmestervej/Fr.værksgade. Linje 301 og 302 kører i stedet ad 

Herredsvejen - Frejasvej og derfra normal rute. Ændringen skyldes 

vejarbejde og gælder fra 24. okt. kl 5:00 til 23. dec. kl 12:00. 

 

Vi har bedt Hillerød Kommune hjælpe os med, at busserne vil stoppe 

på Frejasvej, tæt ved Grønnegade. Vi håber, at vi bliver hørt. 

Bestyrelsen og Anette Høyer 
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Filmklubben 
 

Lørdag den 19. november kl. 14.00 – 17.00     
 

Hvor kragerne vender 
 

Spilletid:  1 time og 31 minutter   

’Hvor kragerne vender’ ta-

ger udgangspunkt i en vel-

kendt rammefortælling: 

Familiens sorte får vender 

modvilligt hjem på grund af 

enten sygdom, dødsfald, jul 

eller bryllup. 

Catrines dominerende og 

manipulerende tilbøjeligheder har nu kastet sig over Laura’s mor (Bodil 

Jørgensen), der på sine gamle, gigtplagede dage er den tillidsfulde type, 

som i lighed med Lauras far (Jens Jørn Spottag), vender blikket den 

anden vej, når tingene bliver for komplicerede. 

Et af filmens mest interessante valg er klippet af Laura, der lige er an-

kommet til sin fædrene gård. Hun står alene, tager lugte og lyde ind og 

stikker sin bare fod ned i en frisk kokasse. Langsomt og dvælende kører 

hun den rundt i den smattende masse. 
 

Kort fortalt: 

Spillefilmdebuterende Lise Jespersen har instrueret et veloplagt, skue-

spilbåren komediedrama om bohemekunstneren Laura, som lever for-

fatterlivet i København. Da hendes bror skal giftes, drager hun mod-

villigt hjem og står pludselig ansigt til ansigt med sit ophav og sin op-

vækst. 

 

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

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

Pris for film, kaffe/te med kage kr. 40,-. 

Billetter købes ved indgangen 

Oplysningsudvalget 

 

https://kinosaur.dk/wp-content/uploads/2021/06/10122_hvk_still_HKV-545_dan-fin-nor-swe_-FILEminimizer-1024x554.jpeg
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Centerredaktionen søger 
 

Vi mangler en korrekturlæser til vores hjemme-

side som skal ske løbende.  
 

Også en korrekturlæser til centerbladet, det er en 

gang om måneden.  

 

 

 

 

 

Samtidig søger vi en til at indhente informa-

tion fra alle centrets faste aktiviteter, dvs. få 

udfyldt aktivitetslisterne og løbende holde 

dem ajour  

 

 

Endvidere søger vi en frivillig til hjemmesiden som har arbejdet med 

hjemmeside før, en som kan tage ansvar og være sparringspartner. 

Vi arbejder i et program der hedder Joomla. 

 

Vi ser frem til at høre fra dig/jer og forhåbentligt et møde. Kontakt 

redaktionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jytte Duus 

Centerredaktionen 
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Styrk livet 
 
 

Tirsdag den 22. november kl. 10.00 – 12.00 
 

Informationsmøde om demens 
 

Underviser: Demens konsulent Sussie Dybing. Hillerød Kommune. 

Demenskonsulent Sussi Dybing vil give deltagerne viden og forståelse 

om de tidlige symptomerne på demens og for demenssygdomme, samt 

tips og tricks til, hvordan vi kan hjælpe disse mennesker, så de fortsat 

inkluderes i samfundet. 

Hvis vi alle har kendskab til demens kan vi give 

en hjælpende hånd, så man kan fortsætte med 

de aktiviteter, som giver livskvalitet, selvom 

man har fået en demens-sygdom.  

Der vil være en introduktion til det at være 

frivillig aktivitetsven. 

Der er efter undervisningen mulighed for at få 

en snak med kommunens demenskonsulent.  

Tilmelding ikke nødvendigt. Alle er velkommen. 

Sundhedsudvalget 

 

Fællesspisning 
 
 

Tirsdag den 22. november kl. 17.45 
 
 

Der serveres svinekæbe, dessert og 1 genstand til kr. 50,-.  

Kom og mød nye som gamle venner og nyd godt af samværet i centrets 

gode sociale ånd. 

Marianne Nørregaard vil sidde ved flyglet til fællessang. 

Det er Hillerød Kommunes pulje til bekæmpelse af ensomhed blandt 

ældre, som afholder nogle af udgifterne. 

Alle 60+ i Hillerød Kommune er velkomne. 

Arrangementet er udsolgt. 
Kirsten Larsen 
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Sy-glæde 

Syklubben udvider igen med et nyt syhold. 

Nyt syhold starter torsdag den 3. november. Derefter hver torsdag kl. 

13 – 16.30 

Det er tydeligt at mærke, at der er 

interesse for at sy tøj til sig selv, 

børnebørn, venner og bekendte. I 

syklubben er det sociale samvær, fælles 

hobby og inspiration i højsædet. Mange 

har stof og projekter liggende og her 

kan man få skub til at komme videre, 

men man skal have basalt kendskab til 

syning. Mere om syklubben kan ses på 

GC´s hjemmeside. 

Vil du være med? 

Ring til Ingelise Guldager der vil tage sig af dette hold. 

Ingelise har telefonnummer 40 30 28 26 

Gerda Casper 

Ny mand på værkstedet! 
 

Værkstedet har suppleret sig med et nyt medlem 

der hedder Birger Jensen og vi hilser ham 

velkommen i værkstedsgruppen. 

Birger har en faglig baggrund som passer perfekt 

ind i værkstedets virkeområde til gavn for såvel 

GC som medlemmer af GC der kan have brug for 

værkstedets formåen. 

Efter 25 års virke på værkstedet vil Helge drøvle 

ned for sin aktivitet på værkstedet, så derfor har 

vi fået Birger til at fylde pladsen ud. Helge vil i 

fremtiden komme på værkstedet når han får lyst 

til lidt socialt samvær med os andre i værkstedet. 
Helge Hemmingsen 

Niels Lang 
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Patchwork 

 

Til alle jer der ude, som kunne tænke sig at sy Patchwork, er der 1 

ledig plads på Patchwork holdet. 

Du kan altid blive skrevet op på venteliste. 

Ingen undervisning eller fælles projekter. 

Vi hjælper hinanden og kommer med gode råd og ideer. 

Vi hygger os meget i hinandens selskab. 

Vi holder til i Nellike-lokalet 1. sal, hver tirsdag kl. 13.00 – 16.00 

Jette Moesgaard 

Åben øver 

 

Husorkester Alle onsdag i november 11-12 

Grønnegade Jazzband Torsdag 3. november 11-12 

The Phoenix Irish 

Folk Band 

Tirsdag den 8. november 11-12 

Grønne Evergreen Tirsdag den 15. november 14-15 

Grønnegade Jazzband Torsdag den 1. december 11-12 

Grønne Evergreen Tirsdag den 6. december 14-15 

Husorkester Onsdag den 7. december 11-12 

Greenstreet Country Torsdag den 8. december 11-12 
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Julebanko 
 

Lørdag den 26. november kl. 14.00  
 

Vi spiller banko med julehygge og flotte gevinster.  

Pris for 2 plader, kaffe og julekringle kr. 75,- gæstebillet kr. 115,-. 

Billetsalget starter tirsdag den 1. 

november i receptionen fra 10-14. 

Vi ønsker betaling med mobil pay 

715333, helst ikke kontanter.  

Der kan tilkøbes bankoplader på 

dagen til 5,- kr. pr. plade. Ved 

dobbelt-banko trækkes der lod, så 

der er en gevinst for hver række 

ved hvert spil. Der er mulighed for 

at købe lodder og vinde juledekorationer. Cafeen er åben for 

drikkevarer.  

Arrangementsudvalget 

Juletræsfest 
 

Onsdag den 28. december kl. 14.00–16.00 
 

 

”4 generationer til juletræ sammen”. 

Det er dejligt at kunne give en kær tra-

dition videre til børnebørn og oldebørn, 

derfor arrangerer vi her i centret en jule-

træsfest, som vi husker den fra vi selv 

var børn, med juletræ til loftet, jule-

mand, julesange, godteposer, sodavand 

og æbleskiver.  

Til de voksne erstatter vi sodavand med 

kaffe/the.  

Pris børn kr. 40,- voksne kr. 60,-.  
Billetter sælges i receptionen fra onsdag den 23. november kl. 10.00–

14.00. 

Betaling med MobilePay, helst ikke kontanter. 

Arrangementsudvalget 
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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 


