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GrønnegadeCentret, center for aktive seniorer 
 

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 
 

Kalender maj 

Centret lukket alle helligdage samt fredag den 27. 
 

Dato Dag Aktivitet Tid Side 

5 Torsdag Jazzband 11.00-12.00  

6 Fredag Lauritz auktioner 11.00-16.00 7 

10 Tirsdag Fællesspisning 17.45 10 

17 Tirsdag Yvonnes fødselsdag 10.00 3 

20 Fredag Tapas 17.00 13 

24 Tirsdag Grønne Evergreen debut  3 

31 Tirsdag Pinsefrokost 12.00 3 

 

Åbningstider: mandag-torsdag kl. 9.00 – 17.00, fredag 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 mandag den 23. maj. Ovenstående meget gerne på vores e-

mail: centerredaktion@outlook.dk 
 

Ansvarshavende redaktør: Karl Olsen.  

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
http://www.gronnegadecentret.dk/
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Nyt fra Centerleder 
Kære alle 

Kom maj du søde milde. Det er 

vores frodigste forårsmåned. 

Her springer mange træer ud 

med blade og blomster og 

vores land grønnes. I den 

gamle danske kalender hed 

maj, meget sigende blomster-

måned. Det blomstrer også i GC. med flere arrangementer, som I kan 

læse mere om her i bladet, på vores hjemmeside og i nyhedsbrevet. 

Husk at få tilmeldt dig det flotte og informative nyhedsbrev. Det kan 

du selv gøre inde på hjemmesiden eller man kan få hjælp i 

receptionen.  

Vi fejrer, at vores cafeleder Yvonne bliver 60 år. Yvonne har været 

ansat siden 1. januar 2017 og kom til et nyt køkken, som næsten var 

færdigt. Tak til Yvonne for din gode og forstående måde at være på, 

både over for medlemmer, alle frivillige og som kollega. Kom og vær 

med til at gøre dagen hyggelig tirsdag den 17. maj kl. 10, hvor vi 

serverer kaffe og lagkage. 

Grønne Evergreen har debut med åben øver tirsdag den 24. maj, som 

vi fejrer med et glas champagne. Det politiske udvalg Omsorg og 

livskraft med Christina Thorholm var på besøg og rundtur i Grønne-

gadeCentret i april måned, hvor der blev talt om frivillighed. Det kan 

vi prale med i vores hus og fortalte også at lønnen som tovholdere og 

Frivillige er vores årlige fest, som i år er den 21. maj for tovholderne 

og 20. august for frivillige.  

Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor centret kan forkæle og 

takke jer for jeres frivillige indsats i GC. Tak fordi I er med til at gøre 

en forskel.  
 

Motionsopkrævning 

I juni/juli måned vil der blive opkrævet kr. 400,-  i motionskontingent 

for perioden 1. august 2022 til 30. juni 2023. Vi får nyt opkræv-

ningssystem, så der kan være nogen begyndervanskeligheder, som vi 

håber, at I vil bære over med. 

Anette Høyer 
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Det Glade Hjørne  
 

Velkommen til Conny som er 

begyndt i cafeen som frivillig 

medarbejder onsdag eftermiddag. 

I april bladet skrev jeg om at 

muligheden for at betale med 

Mobile Pay i cafeen udfases pr.   

1. august Jeg gentager her blot for 

at informationen når så langt ud 

som muligt. 

Vi opfordrer så mange som muligt til at betale med kort. Det er sikkert 

og er med til at minimere fejl.  

Den 1. august vil der komme prisstigninger på det meste af vores udbud 

i cafeen. 

Det er en konsekvens, vi kender fra livet i øvrigt, hvor både dagligvarer 

og forbrugsvarer er steget betragteligt på det sidste. 

 

Kagetilbud hele maj måned: 

Et stk. wienerbrød og en kop kaffe for kr. 20,-.  
 

Yvonne Skovgaard-Holm 

 

Hovedrengøring i centret 
 

Mandag den 11. juli, tirsdag den 12. juli, onsdag den 13.juli 

Kom og vær med til vores hovedrengøring i 

uge 28. 

Uden mad og drikke duer helten ikke, derfor 

byder vi også på kaffe og frokost. 

Vi mødes kl. 09.30 og starter med lidt kaffe. 
 

Har du lyst og tid?  - så kan du tilmelde dig 

på listen i receptionen 
 

På forhånd tak – for din hjælp.  

                                                                                           

June Wallin 



5 

Portræt 

Christina Thorholm 
 

Christina er valgt til Hillerød Byråd for det Radikale Venstre og er 

derudover indtrådt i Folketinget i august 2021, som afløser for Kristian 

Hegaard. I folketinget er hun partiets ordfører for sundhed-, epidemi-, 

social-, ældre- og familieområderne samt kommunal- og indenrigs-

ordfører. 

I Hillerød Kommune er hun formand for omsorgs og livskraftsudvalget 

og det er i den forbindelse at Christina bliver interessant for os, for 

GrønnegadeCentret er tilknyttet i dette område i stedet for i kultur- og 

fritidsudvalget.  

Med alle de arbejdsområder, og som medlem af epidemiudvalget har 

Christina i denne tid været her, der og allevegne, men heldigvis blev der 

også tid til et interview til vores blad. 
 

Christina Thorholm mener ikke GønnegadeCentret vil kunne mærke 

nogen forskel på hvilket udvalg vi er under. Hun ser GC som et sted 

med egne regler og vedtægter; en forening, som i meget stor 

udstrækning selv prioriterer indsatserne og som kommunen ingen 

planer har om at stille ændrede krav til.   

Omsorgs- og livskraftudvalget - det er præcis det med livskraft som GC 

kan skabe, for at give fællesskab, oplevelser og samvær ligger helt 

naturligt i forlængelse af andet forebyggende arbejde. 
  

At man i GC tager ejerskab for noget, at man påtager sig et ansvar, giver 

omsorg til hinanden og bidrager med det man kan, det ser Christina klart 

som centrets styrke. Hun mener at når der er så stort et spænd mellem 

de ”unge ældre” + 60 årige og de seniorer der har været med siden 

centrets start for 27 år siden, så er det vigtigt at nedbryde barrierer 

mellem aldersgrupperne og have et program der omfatter så mange som 

muligt.  

 

GrønnegadeCentret fik et større beløb fra kommunens ”ensomheds-

pulje” til - efter coronaen - at få folk til at komme ud i verden igen, og 

ikke sidde hjemme og føle sig alene.  

Fortsættes næste side 
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Beløbet blev brugt til at lave arrangementer 

for alle borgere i Hillerød kommune og 

centerets satsning med frivilligværter og 

mere fokus på at tage godt imod nye 

medlemmer og være gode værter, synes 

Christina lyder som et rigtig godt tiltag. 

Befolkningstallet i Hillerød øges hurtigt og 

der kommer selvfølgelig også flere ældre. 

Der er ikke aktuelle planer om flere ”Grøn-

negadeCentre”, men det er vigtigt at der er 

muligheder mange steder, f.eks. i Østhuset hvor de særligt har fået god 

tilslutning fra seniorer med anden etnisk baggrund og i Uvelse og 

Slangerup, hvor der er pensionistklubber med arrangementer for de 

ældre medborgere.  
 

Der er bred politisk opbakning til GrønnegadeCentret og partierne har 

præciseret, at de ikke ønsker at se forslag om lukning af GC i 

omprioriteringskataloget, så Christina har svært ved at se at GCs 

eksistens er truet.  
 

Vi glæder os til at lære Christina Thorholm bedre at kende og hun er 

allerede varslet om, at hun vil blive inviteret til forskellige festlige 

arrangementer, som vi håber hun kan finde plads til i en travl kalender. 
 

Else Flydal 

 

Bordtennis 
 

Har du lyst til at spille bordtennis 

mandag formiddag kl. 9.00 -11.30. 

Vi har plads til flere. Henvendelse til 

Lars 50 47 57 35. 

Vi spiller både single og double og har 

bat og bolde. Vi slutter ofte med en øl 

eller frokost for egen regning. Vi ses.  
 

Lars Hodal.  
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Lauritz Auktioner 
 

Fredag den 6. maj mellem kl. 11.00 - 16.00 
 

Lautitz.com kommer til GC, 

hvor de vil vurdere dine kleno-

dier og arvestykker. 

For at undgå kødannelse ved 

auktionen, vil der i receptionen 

blive udleveret 25 vurderingsnumre pr. time, man kan selv vælge 

hvilket tidspunkt der passer bedst. 

I ventetiden på auktionsdagen byder Lauritz Auktioner på gratis kaffe   

og kage i cafeen. Alle er velkomne    

                                                             Arrangementsudvalget 

 

Tirsdags Hygge-klubben 
 

Tak til Kirsten Olsen der har været 

formand for klubben i 14 år. Kirsten har 

arbejdet for klubben til alles glæde og 

hun bliver i klubben. Ulla Jørgensen 

overtager rollen som formand. 
 

Tirsdags Hygge-klubben har 40 år på 

bagen. Tidligere hed klubben Tvær-

faglig seniorklub. Det var fagforenin-

gerne der startede klubben. (for 40 år 

siden). 

Det er klubbens formål at styrke sam-

menholdet for pensionister i form af 

foredrag, kulturelle aktiviteter og socialt 

samvær. 

Vi er ikke en lukket klub, vi tager gerne 

mod nye medlemmer. Kontingentet er kr. 150,- halvårligt.  

 

Ulla Jørgensen 
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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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Nyhedsbrev 
 

Ved du at GrønnegadeCentret har et nyhedsbrev som bliver udsendt 

ugentlig og/eller efter behov. 

Her får du vigtig information, aktuelle arrangementer og meget andet. 

Du kan også selv sende et indlæg til redaktionen som du vil have med, 

det skal handle om GrønnegadeCentret. 

Hvordan bliver du tilmeldt: 

”Gå” ind på centrets hjemmeside (www.gronnegadecentret.dk) klik på 

nyhedsbrev i øverste højre hjørne.   

 

 

 

 

Udfyld skemaet og 

tryk på tilmeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når du har trykket på tilmeld 

står der denne besked 

 

http://www.gronnegadecentret.dk/
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Vinbutikken – Hillerød 

”Din lokale vinhandler” 

Vin, spiritus, the/kaffe & chokolade 

Gavekurve 

Slotsgade 2, 3400 Hillerød 

www.vinbutikken-hillerod.dk 

Tlf: 48260112 

 

 

Fællesspisninger  
 

Tirsdag den 10. maj kl. 17.45 

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

Fællesspisning tirsdag den 14. juni kl. 17.45 

Der serveres mørbradgryde + 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 i receptionen fra kl. 10.00 

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 

http://www.vinbutikken-hillerod.dk/
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FREDERIKSBORG GRUPPEN A/S 
SLOTSGADE 67B 
DK-3400 HILLERØD 

MOBI  

GARDINER TIL DIG 
s”Vi kan opfylde alle dine gardinønsker – ingen opgave er for speciel, 

vi leverer gardiner af HØJ KVALITET lige efter dine egne mål.” 

Du får altid GRATIS opmåling og personlig rådgivning af vores 

gardinbus eller af butikkens professionelle personale.  

Vores tilbud er naturligvis uforpligtende. 

 
SLOTSGADE 15 – 3400 HILLERØD – 48 26 25 22 

Mandag til fredag kl. 09.30-17.30 og lørdag 09.30-14.00 

www.gardinmontoeren.dk 
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Årets revy 
 

Hermed en lille anmeldelse af årets centerrevy. 

Melodi: Jeg vil male dagen blå…. 
 

 
 

Jo, revyen den var god 

Ikke bare noget rod 

Der var mange gode sager 

Også nogle fra et lager 

Men når maden den så smager 

Det som hosen på en fod 

 

Først og fremmest var det sjov 

Også noget så man blev flov 

Var en rigtig dejlig blanding   

ja af både sjov og handling 

Båd af kvinder og af ” 

mandsling” 

Begge køn var ud på rov. 

Frank Stoltenberg 

Tusind tak 
 

Vi vil gerne her takke vores dejlige publikum til årets revyforestillinger. 

På scenen har vi et dejligt samspil, som vi på fuld kraft sender ud over 

scenekanten til dejligt akkompagnement af Grethe ved klaveret og Kent 

på guitar. 

Vi har arbejdet hårdt – men samtidig hygget os – i de foregående 

måneders til tider hårde arbejde. Men vi er tilfredse med resultatet og 

har fået så mange rosende ord med på vejen fra publikum. Vi kan 

næsten ikke vente med at gå i gang med revy 2023. 

Vi glæder os allerede og siger ”på dejligt gensyn” om et års tid. 

Lilli Hauberg 
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Månedens kunstner 
 

Billedkunstner Niels Lolle udstiller i maj og 

juni. 

Niels fik som barn mulighed for at sejle med 

fiskeriinspektionens fartøjer på grund af 

faderens arbejde som chef for Færøernes Ma-

rinedistrikt. - Baggrunden som uddannet 

bådebygger på Thurø og ”bruger” af maritime 

miljøer har unægtelig smittet af på lærrederne.  

At male med acryl på lærred er blevet Niels´ 

måde at opleve og fortolke sine tanker og oplevelser på.  

Niels fortæller: ”Jeg er fascineret af havets uendeligt skiftende 

udseende, dets spejlinger i himlen og omvendt. Jeg er ydmyg over for 

den skønhed, der viser sig en tidlig morgen ved solopgang.”  

Niels har udstillet mange steder og bl.a. fået rejselegater til Færøerne 

og Grønland. I juli 2022 har han fået mulighed for at bo i en 

kunstnerbolig i Upernavik.  

Vibeke Hansen 
 
 

Tapas  
 

Fredag den 20. maj vil der efter fredagsbaren i cafeen være spisning, 

hvor Ove spiller hyggemusik. 

Menuen består af en tapastallerken med: 

Blinis m/varmrøget laksemousse/syltede rødløg 

Lille kyllingespyd/artiskok/cherrytomat 

Serrano/oliven/pesto 

Hummus/bagt aubergine/soltørret tomat 

2 små fiskefrikadeller/citronbåd/remoulade 

Ost, vindruer, søde nødder 

1 smørbrik, 2 stk. brød 
 

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

Billetter kan købes i receptionen.  

Alice Olesen 
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Pinsefrokost 
 

Tirsdag den 31. maj kl. 12.00  
Billetter kan købes fra den 10. maj i 

receptionen kl. 10.00.  

Billetpris kr. 130,-. 
Der er kun plads til 50 personer  

Lone Nielsen 

 

Patchwork 
Vi syr kun patchwork i hånden på holdet 

om tirsdagen kl. 13.00 til 16.00. 

Der er nogle der syr patchwork på ma-

skine hjemme 

Vi hjælper hinanden med begge tek-

nikker. 

 

Jette Moesgaard 
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Sommerglæder 
 

Du har sat dig til rette i stolen 

midt på plænen en blændende dag 

og der sidder du dovent i solen  

under maj-himlens blånende tag.  

Trøjen af - lad folk blot kigge  

skønt du nok er en smule for tyk.  

Hvad var det? Åh du mærker det stikke:  

Årets første forbandede myg. 

Frem med myggespray, balsam og olie,  

Sprøjt dig rigeligt fra en kant.  

Disse midler formår det utroliè  

og en myg er jo ikke en elefant.  

Sådan går den næste måned  

med en effektiv afmygningskur  

og den hjælper dig, så du bliver skånet,  

ak, men så er det fluernes tur.  

Der er fluer i juni og juli  

og de sværmer endnu i august.  

Spisning udendørs er gjort umulig,  

der er fluer i pålæg og ost.  

Der er fluer i gemysen  

og i rødgrød af jordbær og ribs.  

Men min væmmelse bliver til en gysen,  

da du opdager, fluen er – en hveps. 
 

                                    Se det summer af drilske insekter!  

Hvor mon hvepsene har deres bo?  

Hele dagen indsamler de nektar,  

først ved aftenstid falder de til ro.  

Åh, de lyse sommernætter  

på terrassen med natmad og øl.  

Da du henter den strikkede sweater,  

bli`r du mødt af – et velnæret møl! 

Jytte Duus 
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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 

 

 


