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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 august 

Centret lukket alle helligdage.  
 

Dato Dag Aktivitet Tid Side 

5 Fredag Sejltur  17.30 8 

19 Fredag Sejltur 17.30 8 

18 Fredag Tapas 17.00 9 

25 Torsdag Repaircafe nyt 12.30 - 14.30 17 

25 Torsdag Jazzband åben øver 11.00 - 12.00  

26 Fredag Stegt flæsk 17.30  
 

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 hænde 

senest tirsdag den 23. august. Ovenstående meget gerne på vores e-mail: 

centerredaktion@outlook.dk 
 

 

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/
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Formanden 
 

Velkommen tilbage til GrønnegadeCentret efter en forhåbentlig dejlig 

sommer – der jo slet ikke er ovre endnu! 

Vi begynder stille og roligt at starte alle vores aktiviteter og 

arrangementer op og inden længe er der fuld blæs på. 

For et år siden stod vi foran en lang række arrangementer via den 

ensomhedspulje vi fik del i. Rigtig mange af centrets egne medlemmer 

fik stor fornøjelse af at deltage i de mange spændende arrangementer, 

men også mange ikke- medlemmer fik mulighed for at deltage, hvilket 

resulterede i 180 nye medlemmer. Det at mange borgere i Hillerød får 

gode oplevelser hos os og lyst til at melde sig ind, betyder meget for 

centrets fremtid. Den strategi er medvirkende til at vi på årets gene-

ralforsamling besluttede at bestyrelsen skulle arbejde videre med en 

ordning der gør det muligt for ikke-medlemmer at deltage i flere 

arrangementer der foregår i GrønnegadeCentret. Vi iværksætter nu 

mulighed for at ikke-medlemmer mod en merpris på 50 %, kan deltage 

i arrangementer der foregår i centret. Vi vil evaluere ordningen efter 1 

års prøve. 

Det er vigtigt samtidig at gøre opmærksom på at det selvfølgelig kræver 

medlemskab at deltage i GrønnegadeCentrets aktiviteter. 

Erik Ingerslev 

 

 

 

Glemte ting og sager 
 

Det er ved at være længe siden at der er blevet 

ryddet op i de glemte ting som ligger i garderoben. 

 

Mangler du noget, så kan det hentes indtil den 3. 

oktober 2022, hvorefter det ikke afhentede vil 

blive smidt ud eller givet til genbrug.  

 

Receptionen 
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Nyt fra centerleder 
Kære alle 

Jeg har haft en skøn ferie på solskinsøen Bornholm, hvor min mand og 

jeg har cyklet rundt i det dejlige landskab og spist røget sild. Jeg har 

selv været på højskole i Præstø med lækker mad og temaet yoga og dans 

dig glad. Der har været tid til familien og alle vores 9 børnebørn. Vi er 

blevet forkælet med spa, lækker mad og kasino på hotelovernatninger i 

Helsingør og Næstved.  

Så nu tager vi hul på det sidste halvår af 2022, velkommen tilbage til 

vores unikke center.  

Det er unikt at centret har over 170 frivillige/tovholdere, som stiller op 

for alle vores medlemmer. Alle vores aktiviteter har en tovholder. Vores 

redaktion, diverse udvalg, musik, vander blomster og meget andet er 

drevet af frivillige. I den daglige drift, som cafe, reception og rengøring, 

har vi tæt på 70 frivillige. De er her 1 gang om ugen eller mere. De 

servicerer alle medlemmer og gør det allerbedste de kan, for at alle føler 

sig godt tilpas. Frivilligheden er ingen selvfølge. Ligesom frivillige gør 

noget godt for alle medlemmer, så er det også vigtigt, at alle 

medlemmer værdsætter frivilligheden. Et tak og et smil, er en stor løn 

for alle vores frivillige og for den fritid de bruger. Så lad os gå smilende 

ind i sidste halvår af 2022 og glæde os over frivilligheden i Grøn-

negadeCentret. 

Anette Høyer 

 

 

 

Team ansatte: 

Yvonne, June, Helle og jeg ønsker jer 

alle velkommen tilbage fra sommer-

ferie. 

Vi glæder os til et spændende sidste 

halvår af 2022 sammen med jer i 

GrønnegadeCentret. 
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Det Glade Hjørne 
 

Nyt fra cafeen 

Velkommen tilbage, håber I alle har 

haft en dejlig juli måned. 

Vi byder velkommen til Kate Kors-

gaard, hun er ny frivillig i cafeen tirs-

dag formiddag. 
 

Mobile Pay  
Ophører som betalingsmiddel i Det 

Glade Hjørne pr. 1.8.22. Det har vist sig 

at være ret så tidskrævende og omkost-

ningstungt system. Vi opfordrer så 

mange som muligt til at betale med 

kort. Det er det mest smidige betalings-

middel for os. 
 

Prisstigninger 

Til august vil der være prisstigninger på 

det meste af det, vi tilbyder i cafeen. 

Priserne er lavet ud fra de nuværende 

prisstigninger.  

I Det Glade Hjørne er I velkommen til 

at bestille mad på forhånd, hvis du 

ved, du kommer og spiser i cafeen. 

Enkeltportioner kan bestilles samme 

dag. Ved flere portioner – både 

smørrebrød og andet har vi brug for din bestilling en uge i forvejen. 
 

Ledige vagter 

Når vi kommer rigtig i gang igen her efter sommerferien, vil der være 

ledige vagter i cafeen. 

Du er velkommen til en snak, hvis du kunne have lyst til at arbejde i 

cafeen. Vi har et hyggeligt arbejdsfællesskab, hvor vi bidrager til husets 

gode atmosfære og servicerer kunderne i ”Det Glade Hjørne”. 

Der er også mulighed for at blive afløser, hvis du en gang i mellem vil 

komme og hjælpe. Pt. er der ledige vagter tirsdag, torsdag og fredag. 

Yvonne Skovgaard-Holm 

  Priser pr. 1.8.  Pris 

Anretning 35 kr. 

Smørrebrød/luksus 18 kr./25 kr. 

Franskbrød m/ost 20 kr. 

Lagkage/tærte 25 kr. 

Wienerbrød 12 kr. 

Tørkage 20 kr. 

Frugt 10 kr. 

Salat 10 kr. 

Is 25 kr. 

Kaffe 10 kr. 

Cacao 10 kr. 

Te 10 kr. 

Rødvin/hvidvin, 

25 cl 40 kr. 

Rødvin/hvidvin, 

75 cl 100 kr. 

Rødvin/hvidvin, 

glas 25 kr. 

Øl stærk 20 kr. 

Øl alm./vand 15 kr. 

Snaps 10 cl. 45 kr. 
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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.  

 



7 

Kom og vær med 
 

Vi danser seniordans hver onsdag kl. 16.30 – 18.00 under ledelse af 

Rita Nielsen. 

Hvad er seniordans? Det er hverken Folkedans, Standarddans, Lanciers 

eller Linedans. Det er simpelthen en blanding af det hele, hvor der 

danses til populære melodier; f.eks. Papirklip, Alley Cat, Åh Susanne, 

Hvide Syrener og Radetzky Marsch. 

 

Der er plads på holdet til nye dansere. Om I kommer parvis eller alene 

er komplet ligegyldigt, for vi danser ikke med fast partner. Halvdelen 

får rødt bånd på, resten blåt. Der er ingen, der bliver bænkevarmere. 

Medlemskab af GrønnegadeCentret er påkrævet. 

Vi startede holdet i september 2016, så der er mange øvede dansere, 

men alle er indstillede på, at tage godt imod nybegyndere og hjælpe 

med de ukendte trin. Stemningen er altid glad og venlig. 

 

Det koster kr. 100,00 om måneden at være med. Pengene går til ny 

musik, danselederkurser og til socialt samvær. Vi holder både jule- og 

sommerfrokost. 2 gange har vi været på aftensejlads med Den Lille 

Færge, med spisning og sang ombord. 2 gange har hele holdet været på 

weekendophold på Tisvilde Højskole. I august skal vi på bustur til 

Birkegårdens Haver. 

Kom og vær med - - - du bli`r glad! 

 
                                                       

Rita Poula Nielsen & Inge Leth Haurum                                                         



8 

 

Sejlture på Slotssøen  
 

Fredag den 5. august og fredag den 19. august. 

Oplev en sommeraften på Slotssøen med 

højt humør og visesang, efterfulgt af en 

lækker middag på en af byens restauran- 

ter på torvet.  

Marianne Nørgaard eller Jens-Jørgen 

Larsen trakterer harmonikaen under sejl- 

turen. Der bliver rig mulighed for at syn-

ge med på vore dejlige viser.  

Efter sejlturen, som starter ved landgangsbroen på torvet kl. 17.30 går 

vi samlet til vor restaurant, hvor en lækker middag er forudbestilt og 

hvor vi hygger os sammen et par timer. Samlet pris for hele ar-

rangementet er kr. 275.- pr. person.  

Billetsalget er startet i receptionen. 

Arrangementsudvalget 

 

 

Velkommen til Grønnegade Sycenter. 
 

Syklubben starter nye hold fra 17. august og følger GrønnegadeCentrets 

åbningstider. I Syklubben er der mulighed for alt inden for be-

klædningssyning, tasker, billedsyning, bløde tekstiler til hjemmet m.m. 

Vi syr sammen, hjælper hinanden, har et skønt socialt samvær og 

samtidig professionel hjælp til det svære.  

Onsdagshold:  kl. 9 – 13 

Torsdagshold:  kl. 9 – 14  

Fredagshold:  kl. 9 – 13 

Har du lyst til at være med? Vil du vide mere? 

Kontakt Gerda Casper 23301224,  

mail gerdacasper@hotmail.com 

Eller vi kan træffes i Fuchsia-lokalet de pågæl- 

dende dage fra den 3. august 

Gerda Casper 

 

mailto:gerdacasper@hotmail.com
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Nyhedsbrev 
Vi får mange nyhedsbreve retur pga. fejl i mail- 

adressen og det er ærgerligt både for dig og os. 

Så hvis du ikke har modtaget et nyhedsbrev, så er 

årsagen fejl i din mailadresse. 
 

Det du skal, er at oprette dig på ny og sikre at din 

adresse er rigtig.  

Redaktionen 
 

Tapas  
 

Fredag den 19. august 
 

vil der efter fredagsbaren i cafeen være spisning med lidt hyggemusik. 
 

Menuen består af: 

Blinis m/varmrøget laksemousse/syltede rødløg 

Lille kyllingespyd/artiskok/cherrytomat 

Serranoskinke/oliven/pesto 

Hummus/agurk 

2 småfiskefrikadeller/citronbåd/remoulade 

Ost, vindruer, søde nødder 

1 smørbrik, 2 stk. brød 
 

Pris: Kr. 90,- inkl. 1 glas vin eller en 

øl/vand. 

Billetter kan købes i receptionen fra mandag den 1. august 2022. 

Alice Olesen 
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DART 
 

Tirsdag aften kl. 1700  

Har du lyst til at spille dart? 

Der er plads til flere. Vær med til at styrke sammenhold og samvær.  

Pris kr. 0,00 
 

Henvendelse til Trevor Davison. Tlf. 20115708 
 

Håber vi ses. 

 

 

 

 

 

 

Trevor Davidson 



redigeret juni 2022

09.00-12.00 Nørklerne Grethe Møller 22212836

09.00-12.00 Découpage Ane Christoffersen 42224242

09.00-11.30 Bordtennis Lars Hodal 50475735

09.30-12.00 Videoklubben          Hans Henriksen 40418622

10.00-12.00 Billard Niels Madsen 20859745

11.30-14.00 Gospelkor  Hans Ch. Jacobsen 40145090

12.00-15.00
Nødhjælps-

strikkerne:
Inge Petersen 51559465

13.00-16.00 Brætspil Ida Clausen 41605307

13.00-16.00
Tegning og 

maling 

Bendt Pedersen-

(ældresagen)
23729233

14.30-17.00 Malergruppe Jytte Tranberg 30259546

17.30-21.00 Danseklub: Hans Rosenkvist 20440399

Ugeplan for faste aktiviteter                                  
tag ud og gem

Mandage

Lige uger: nye er velkomne. 

Line dance: Begyndere kl. 17.30. Øvede kl. 18.30, 

standard/Latin,Lancier/folkedans kl. 20:00
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08.00-09.00 Body SDS Lise Lotte Strange 20636264

09.00-12.00 Værksted/træ Niels Lang 26272013

09.00-13.00 Pigegruppen Laila Larsen 61700382

10.00-? Cykelgruppen Bo Jensen 24273825

10.00-12.00
Bogklubben        

ulige uger
Inger Christensen 48266095

10.00-12.00 Krolf Grete Madsen 21758625

10.00-12.00 Irsk musik Carsten Wind 25118166

10.00-12.00 Petanque Karl Erik Madsen 27330481

12.30-16.00
KortspilWhist 

ældresagen
Erling Kjærsgård      50454474

13.00-15.00 Grønne Evergreen Carsten Wind 25118166

13.00-16.00
Tirsdags 

hyggeklubben
Ulla Jørgensen 60634231

13.00-16.00 Patchwork Jette Moesgård 21348890

13.30-17.00 Center-Bridge Poul Kleiminger 48269629

17.00-21.00 Dart Trevor Davison 20115708

Tirsdage
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09.00-12.00 Værkstedet Niels Lang 22953854

09.00-12.30 Syklub - sycafe Gerda Casper 23301224

10.00-11.15
Fodbold     

Selskov stadion
Hans Rosenkvist 20440399

10.00-13.00 Slægts-forskning Jane Sommer 20657482

10.00-11.00 Stavgang Ulla Espersen 21330044

10.00-12.00 Spillemandslaug Gert Hanssen 22416616

11.30-14.00 Mandetræf 2 Søren Ederstrøm 23379048

13.00-16.00 Kortspil Whist Karla Jensen 48715697

13.00-16.30 Kortspil Bridge Inger Bøje Nielsen 51532203

14.00-16.15
Højskolesang - 

ulige uger
Anne Pedersen 50922391

14.00-16.00
Musikcafe        

lige uger

Marianne Nørgaard og 

Ole Nisbeth

28381775 

40166186

16.30-18.00 Seniordans Rita Nielsen 29401754

Onsdage

Spiller for publikum kl. 11.00-12.00
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09.00-12.00 Country band Carl Aage Bastian 30490584

09.00-14.00 Syklub - sycafe Gerda Casper 23301224

10.00-11.00 Jazzkapel Steen Hansen 30131963

10.00-12.00

10.00-12.00 Mandeholdet Ernst Jensen 40576718

10.00-15.00 Krolf Susanne Madsen 30259969

12.30-14.30 Repair-cafe Hans Mølbæk 51250588

13.00-17.00
Kortspil 

L’hombre 
Winnie Bækkelund 48267284

13.30-16.30 Torsdags Banko Edith Blyitgen 20715140

14.00-16.00 Kreativ klub Lise Raymond 24859907

17.00-18.00 Ballroom fitness Annett Toyberg 40379222

18.00-19.00 Yoga

09.00-13.00 Syklub Janne Andersen 22393210

10.00-11.30 Stolegymnastik Marianne Nørgaard 28381775

13.00-15.00
Mandetræf sund-

hedsfremme
Arne Thomsen 24345787

13.00-15.00 Skak Ole Christensen 20319944

16.00-17.00 Fredagsbar

Torsdage

Spiller for publikum. Udvalgte torsdage kl. 11.00-12.00

Møde i centerbestyrelsen første torsdag i måneden. 

Spørgsmål der ønskes behandlet rettes til       

bestyrelsen 

Fredage

14
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Gospelkoret Old Stars 
 

Efterårets sangøvelser begynder mandag den 22. august kl 11.30 - 

14.00. 
 

Koret synger i de lyse og dejlige lokaler i GrønnegadeCentret og i 

pausen er der mulighed for at købe mad i cafeen til rimelige priser. Vi 

bliver hver gang i så godt humør af at synge gospel og spise frokost 

sammen. 

Vi er så heldige at have en professionel korledelse ved Sara Broberg 

som korleder og Anders Mortensen som pianist ved flyglet. 

Vi har fra denne sæson fået ny formand, da Knud Casper har valgt at 

stoppe som formand, men heldigvis fortsætter i koret. Vores nye 

formand er Hans-Christian Jacobsen kaldet HC. 

Koret har planlagt 2 koncerter i efteråret 2022 og 2 i foråret 2023 og 

måske kommer der flere til. 

Alt dette forudsætter et fuldtalligt kor på ca. 70 medlemmer. 

Vi åbner i august for nye medlemmer over 60 år, som ønsker at synge 

gospel, til at supplere alle tre stemmegrupper: Alt, sopran og tenor. Der 

er mulighed for at prøve at synge med ved de to første korøvelser 

mandag den 22. og 29. august, begge dage fra kl 11.30 - 14.00. 

Fuldstændige oplysninger om optagelsesbetingelser kan findes på 

korets hjemmeside: www.Oldstars.nu.  

Her kan man også tilmelde sig. Vi tager godt imod dig, når du kommer. 
 

Kom og hør os synge til ”åbent hus” i centret lørdag den 17. september 

kl. 14.00. 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                         
                                                       

 

 

 

 

 

 

Lis Nyholm 

http://www.oldstars.nu/
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Aktivitetsdag med udendørsspil 
Tirsdag den 23. august kl. 12.30 - 15.00   
                                

 

Kom med til en legedag, hvor vi 

tager alle GrønnegadeCentrets u-

dendørs spil frem, fordeler os i 

små hold og arbejder os igennem 

spillene sådan lidt som man gør i 

minigolf – når et hold forlader en 

aktivitet kan de næste komme til 

osv. Der vil være frivillige der 

hjælper til ved de aktiviteter, som 

man ikke lige kender og hvor man 

har brug for lidt instruktion.  

Vi har petanque, krolf, 

bordtennis, dart, stigegolf, 

bobspil, ringspil og bowling. Hvis man bliver træt af at spille er en gåtur 

på Grønnestien et godt alternativ. 

Vi har bestilt solskin og rigtigt sommervejr, men i tilfælde af regn og 

blæst kan rigtig mange af aktiviteterne flyttes indenfor.  

Huset giver en gratis øl eller vand. 

Vi ser frem til en festlig og fornøjelig eftermiddag sammen med jer, 

bedste hilsner fra Sundhedsudvalget. 
 

Tilmelding i receptionen senest 19. august.  

Sundhedsudvalget 
 

 

Grønne Evergreens 
 

Åben øver kl. 14.00 -15.00 den 3. tirsdag i 

hver måned fra august  til og med juni 2023. 

Lokale A. Dog ikke i december pga. jule-

ferie.  

 

 

Benedikte Krarup 
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Repair Cafe 
 

NYT TILTAG 

Torsdag den 25.august kl. 12.30 til 14.30  

åbner vi en ”REPAIR CAFE”.  

 
 

Hov! – du hører vel ikke til dem, der 

smider brugbare ting ud, bare fordi der er 

et eller andet, der ikke lige virker.  

Så er der håb forude. For nu genåbner en 

aktivitet her på GrønnegadeCentret.  

Her kan du komme med alle mulige 

forskellige ”ting” der vil ha´ godt af en 

kærlig hånd. Det kan f.eks. være lamper, 

håndmixere, radioer, håndtag, strygejern, 

en cykel – lad os se på det og måske kan vi 

fixe det, eller vi kan være med til at 

vurdere, om det er nu, du skal købe nyt. Det er et gratis tilbud til dig, 

som medlem af GrønnegadeCentret – du kan bare møde op i lokale 

værkstedet hver torsdag. 

Flemming og Hans 
 

Ballroom fitness   
 

 

er en motionsform, hvor de latinske 

rytmer og standardanse er det 

primære.  

Man danser med sig selv så du 

behøver ingen partner. 

Vi har det rigtig hyggeligt og 

morsomt. 

 

Vi starter torsdag den 1. september kl 17.00 – 18.00 

Annett Toyberg 
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Body SDS  
 

Tirsdag den 30. august kl. 08.00-09.00 

starter vi op igen.  
 

 Body SDS grundtræningen er udviklet til at forebygge og behandle 

kroppens skavanker.  

 Træningen har fokus på at smidiggøre led, korrigere 

kropsholdning og regulere muskelbalancer, energi- og psyke. 

 Træningen er særligt tilpasset seniorer. Det foregår stående og 

liggende på måtter 

 Varighed 1 time. 

 Underviser Kaj Madsen 

Det koster kr. 400,- for 12 gange. Du kan tilmelde dig i receptionen eller 

sende en mail til  liselotte@teliamail.dk  

Der betales første gang. Der er plads til 14 på holdet. 

Har du lyst til at være med, skal du være meget velkommen  

den 30. august kl. 08.00.  
Hvis du er usikker på, om det er noget for dig, kan du tage første gang 

som en prøvetime uden beregning.  

                                           Lise-Lotte Strange 
 

 

 

 

                                                             

Spiseklub 
 

Fredag den 2. september  

kl. 12.00. 

starter spiseklubben op med  
 

FORLOREN HARE 
 

Det koster kr. 50,- pr. person. 
Først til mølle princippet 

Billetter kan købes i receptionen 

fra mandag den 8. august 

Spiseklubben 

mailto:liselotte@teliamail.dk
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Ud i naturen med mandeholdet 
 

Naturtræning for mænd starter op igen torsdag den 8. sep. kl. 10.00. 

 

Vi mødes ved flagstangen i GC  og tager fat på nye fysiske og mentale 

udfordringer i den skønne natur i indelukket. 

Alle mænd 60+ kan deltage og der er garanti for sund motion, sjov og 

leg med hjernen og kroppen og masser af hyggeligt samvær. 

Tilmelding mandeholdet@gmail.com   eller i receptionen. 

På gensyn   

Ernst Jensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mandeholdet@gmail.com
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Danseklubben 

 

Generalforsamling mandag 5. september kl. 19.00 (dagsorden ifølge 

vedtægter) - efterfølgende mulighed for fælles dans. 
 

Line Dance start mandag 12. september kl. 17.30 – 20.00.                                                           

Derefter alle mandage 
 

Lanciers start mandag 03. oktober kl. 20.00 – 21.00. 

Derefter 1. mandag i måneden kl. 20.00 -21.00. 
 

Standard – og Latin dans start mandag 10. oktober kl. 20.00 – 21.00. 

Derefter 2. 3. og 4. mandag i måneden kl. 20.00 -21.00. 
 

Juleafslutning mandag 5. december kl. 18.00. 

Hans Rosenkvist 

 

 
Vinbutikken – Hillerød 

”Din lokale vinhandler” 

Vin, spiritus, the/kaffe & chokolade 

Gavekurve 

Slotsgade 2, 3400 Hillerød 

www.vinbutikken-hillerod.dk 

Tlf: 48260112 

 

http://www.vinbutikken-hillerod.dk/
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Fællesspisning  
 

Tirsdag den 27. september kl.17.45 

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

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. 

Billetter sælges fra tirsdag den 30. august kl. 17.00 – 19.00 derefter i 

receptionen. 
 

Det er Hillerød Kommunes pulje til bekæmpelse af ensomhed blandt 

ældre, som afholder nogle af udgifterne. 

Alle + 60 i Hillerød Kommune er velkomne. 

Kirsten Larsen 

Åben øver  
Musik – åben øver Dag Tid 

Husorkester Alle onsdage fra den 14. 

september 

11-12 

The Phoenix Irish Folk 

Band 

Tirsdag den 13. september 11-12 

Grønnegade Jazzband Torsdag den 15. september 11-12 

Grønne Evergreen Tirsdag den 20. september 14-15 

Greenstreet Country Torsdag den 22. september 11-12 

Husorkester Alle onsdage i oktober 11-12 

Grønnegade Jazzband Torsdag den 6. oktober 11-12 

Grønne Evergreen Tirsdag den 18. oktober 14-15 

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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Månedens profil  
Ole Nisbeth 
 

Snakker man om sang og musik i 

GrønnegadeCentret støder man ofte 

på Ole Nisbeths navn, for han er og 

har gennem mange år været med i 

langt det meste af det, der har med 

sang og musik at gøre. 

Ole er født i Hillerød, voksede op i 

Lillerød og flyttede efter læreruddan-

nelsen der bl.a. indeholdt linjefagene 

musik og idræt, til et lærerjob og et 

langt liv i Eskilstrup på Falster.  56 år 

gik der før Ole igen flyttede til 

Hillerød, og her trives han og føler sig hjemme. Ole og Annette, som 

Ole nåede at holde guldbryllup med, inden Annette døde pludseligt for 

fem år siden, blev begge aktive i GrønnegadeCentret da de købte hus i 

Hillerød i 2008. Annette kom med i bestyrelsen, hun var god til at 

organisere, mens Ole mere var den praktiske mand, der sørgede for at 

få tingene til at fungere.  

I GC hænger der mange fine akvareller lavet af Oles moster Mette Friis 

og udfor Anette Høyers kontor hænger et maleri udført af Andreas Friis, 

Oles morfar. Oles mor Hanne Nisbeth, strikkede og hæklede sammen 

med en gruppe kreative damer til Mother Theresa, så familien er og har 

gennem mange år været godt repræsenteret i centeret.  

Ole blev kommunalpolitiker i Nr. Alslev kommunalbestyrelse allerede 

som 25-årig, men måtte ret hurtigt erkende at det ikke var foreneligt 

med kommunalpolitik, fuldtidsarbejde og en familie, hvor der med bare 

13 måneders mellemrum var kommet to drenge. I stedet blev Ole 

partiforeningsformand i Socialdemokratiet, en stilling som han bestred 

samtidig med lærerjobbet, indtil han igen stillede op til kommunal-

valget i 1990 og blev valgt ind. I alt blev det til 18 år i kommunalpolitik. 

 

 

Fortsættes næste side 
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Ole har altid sunget og været ”teatertosset”. Han har undervist i musik, 

været kirkesanger, sunget i sangkor, været korleder, spillet i 

musikgrupper, været leder af en kommunal musikskole og i det hele 

taget været med der hvor der var musik og sang. Da Ole og Annette 

kom til GrønnegadeCentret blev det i revyen de lagde deres kræfter i 

første omgang. Sideløbende var de begge aktive i andre sangsammen-

hænge, Ole fremhæver særligt Knud Malling Beck fra Ny Hammers- 

holt, der med sin fremsynethed og store kulturinteresse har været en 

fantastisk støtte og en slags mentor for Ole gennem mange år. Annette 

og Ole sang i det nu nedlagte Brødeskovkor, og i GC kom Ole med i 

Husorkestret eller Spillemandslauget, som det kaldes nu og som glæder 

os i centret med deres musik hver onsdag formiddag. Oles instrument 

er fløjte eller blokfløjte og han fungerer som dirigent for spillemands- 

gruppen. Ole er desuden aktiv i GC’s ”Four Green Jacks”. 

Ruth og Keld Michelsen samt Annette og Ole begyndte med en ”syng 

med” gruppe, først lidt uformelt hvor de ”bare øvede” og efterhånden 

blev det oftere og oftere dem, der sang for til fællessang som gruppen 

”Mironika”. De kom med til Højskolesang hver anden uge og startede 

Musikcaféen den modsatte uge, så alle onsdag eftermiddage blev fyldt 

med sang og musik. 

Ole står fortsat for Musikcaféen, nu sammen med Marianne Nørgård, 

der spiller klaver. Der synges dels fra højskolesangbogen og dels fra en 

sangmappe med over 100 dejlige sange, som man bliver glad af at 

synge. Der kommer mellem 40 og 60 mennesker hver gang og der er 

altid en rigtig god stemning, hvor der bliver smilet, sunget og hygget 

meget.   

Ole er aktiv i Visens Venner i Hillerød, ja såmænd også i Visens Venner 

i Allerød, i en blokfløjtegruppe i Vordingborg, i Majazzkoret og meget 

mere.  

De seneste år har været vanskelige med sygdom og Ole forsøger, om 

end det er svært – at sætte tempoet lidt ned, for kræfterne er ikke helt 

hvad de var tidligere. Ole har også mødt Majken, som er frivillig i 

caféen og der skal være tid til Majken, til børnene og børnebørnene og 

til alle de ting, som et godt liv består af.  

Og her i GC håber vi at have glæde af Ole og hans virke i mange år 

endnu.         Else Flydal 
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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 


