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GrønnegadeCentret 

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

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

Cafeleder  

Yvonne Skovgaard-Holm 

72 32 68 22 ysko@hillerod.dk  

Centermedh. June Karlsen 72 32 68 23 jkarl@hillerod.dk  

Receptionen 72 32 68 20 gronnegadecenter@hotmail.com 

Centerredaktionen 
 

centerredaktion@outlook.dk 
 

 

GrønnegadeCentret er mødested for alle psykisk og fysisk selvhjulpne 

borgere over 60 år samt for førtidspensionister i Hillerød Kommune. Du 

kan komme og gå, som du har lyst. For at deltage i centrets aktiviteter 

kræves der medlemsskab. 
 

Medlemskontingent kr. 350,-. Kontingent(er) opkræves direkte 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 og sidste 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 ved henvendelse i receptionen. Nye med-

lemmer vil blive budt velkommen og vist rundt samt få udleveret en pjece. 

 

OBS: For motion betales yderligere kr. 400,- pr. år. 

Billetsalg 
Mandag og tirsdag kl. 10.00 - 15.00 

Onsdag  kl. 10.00 - 15.00 

Torsdag og fredag kl. 10.00 - 14.00 

Åbningstider  

Mandag - torsdag kl. 9.00 - 17.00 

Fredag              kl. 9.00 - 16.00
   

mailto:anbh@hillerod.dk
mailto:ysko@hillerod.dk
mailto:jkarl@hillerod.dk
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Nyt fra centerleder 
Kære alle 

Det kan vi da kalde en succes. Åbent hus med masser af liv, musik og 

forplejning. Hele huset summede af liv og der kom nok 350-400 

personer. Tovholderne havde alle gjort meget ud af at præsentere deres 

aktivitet, så medlemmer nye som gamle, kunne blive inspireret til at 

starte i en aktivitet og blive en del af fællesskabet. Tak til alle vores 

tovholdere, for at være centrets bærende element i aktiviteterne i G.C. 

Det kan kun lade sig gøre at have alle de aktiviteter, med den store 

indsats fra jer mange tovholdere. I alt har vi 76 tovholdere – Tak for jer. 

Alle frivillige trækker i denne tid et stort læs med alle de arrangementer 

vi har henover efteråret. Tak til jer alle for jeres tid og engagement. 

Oktober måned byder også på modeopvisning, film og 

hjertestarterkursus, som I kan læse meget mere om i bladet. Vi har fået 

rigtig mange nye medlemmer, faktisk 146 i år, som jeg gerne vil byde 

hjertelig velkommen i fællesskabet i vores dejlige center.  

Anette Høyer 

 

Succes med ”Åbent hus” arrangement 

i GrønnegadeCentret. Mellem 350 – 

400 gæster havde fundet vej til centret 

lørdag den 18. september kl. 14. hvor 

25 tovholdere fra hver sin stand 

orienterede om deres aktiviteter, og de 

fleste berettede om nye tilmeldinger på 

deres hold. Alt var gratis denne dag, 

grundet Hillerød kommunes pulje til bekæmpelse af ensomhed, og 200 

valgte kaffe/ kage, 200 valgte grillpølser, 350 valgte Street Food, som 

blev skyllet ned med 400 vand eller fadøl. Som lovet summede hele 

huset af liv, glad stemning og positive mennesker. I haven var der stor 

trængsel, hvor der var musikalsk underholdning af ” Four Green Jacks”, 

Marianne Nørgaard på klaveret og centrets eget jazzorkester som 

sluttede dagen af kl. 17.00. Meningen med åbent hus var at alle borgere 

+60 skulle lære vort center at kende, på de 3 timer var resultatet 27 nye 

brugere. 

Kirsten Larsen 
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Nyt fra formanden 
 

Så fik vi afholdt brugerforeningens generalforsamling med et halvt års 

forsinkelse. 

Det var dejligt at se at 82 medlemmer alligevel mødte frem og bakkede 

op om generalforsamlingen. 

Et af de væsentlige punkter på dagsordenen er fremlæggelse og 

godkendelse af bestyrelsens og udvalgsformændenes beretninger og de 

blev enstemmigt godkendt, som det fremgår af referatet fra general-

forsamlingen.  

Referat og den nye bestyrelses sammensætning kan læses på Grøn-

negadeCentrets hjemmeside. 

På det første bestyrelsesmøde der blev afholdt den 3. sep. blev der 

fordelt udvalgsposter for indeværende periode. 
 

Udvalg/formænd ser herefter således ud: 
 

Forretningsudvalg - Erik Ingerslev 

Arrangementsudvalg - Kirsten Larsen 

Oplysningsudvalg - Lauritz Ehlers 

Informationsudvalg - Lise-Lotte Strange 

Sundhedsudvalg - Grete Holmer 

Økonomi og fondsudvalg - Alice Olesen 

Udvalg for ydre og indre miljø - Lone Nielsen 

Aktivitetsudvalg - Annette Deleuran 

Udvalg for daglig drift - Lene Tronier 

Teknikudvalg - Erik Ingerslev 
 

Jeg vil gerne sige tak til alle der mødte frem på generalforsamlingen for 

den støtte der derved gives til bestyrelsen. Det er af stor betydning vi i 

bestyrelsen har opbakning fra vores medlemmer i det daglige arbejde 

med at sikre vores mange aktiviteter, fastholde det gode sociale miljø 

og hele tiden at kunne udvikle GrønnegadeCentret så det lever op til 

vores kerneopgaver. 

 

Erik Ingerslev 
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Nyt fra Cafeen 
Julefrokost  

Fra mandag den 13. december til fredag 

den 17. december kl. 12.00-15.00  
er der julefrokost for grupper og 

enkeltpersoner, som er medlemmer i 

centret.  

Tovholdernes opgave på dagen er at vise 

gæster fra deres hold 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 gerne se brugere, som ikke er med i en aktivitet og har lyst til at 

komme til julefrokost. Enkeltbilletter 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. 

Prisen for arrangementet Kr. 130,- per person. 

Fra torsdag den 4. november til fredag den 3. december kan tovhol-

derne købe billetter til deres gruppe i receptionen. 
 

Velkommen til Elva, som er ny i cafeen, som frivillig medarbejder. 

Elva servicerer kunderne onsdag eftermiddag. 

Yvonne Skovgaard-Holm 

 

Velkomstmøde 
 

den 2. onsdag i hver måned klokken 14.00-15.00 
 

GrønnegadeCentret byder 

nye medlemmer velkom-

men, og I vil møde værter 

fra bestyrelsen. 

Bestyrelsen 
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Pga. den ekstra lungebetændelses vaccine og corona var der store 

udfordringer for vaccinatørerne sidste år, men i år er der kun influenza 

vaccination. 

Igen i år vil der være tidsbestilling på www. Minvaccination.dk, eller 

på tlf. 7799 7788 fra og med den 6. september.             Bendt Pedersen 
 

Styrk livet  
Tirsdag den 5. oktober kl. 10.00 - 12.00  
Hjertemassage og hjertestarter 
 

Bent Kauffmann, formand for Dansk Røde Kors, 

Hillerød Afdeling kommer og tilbyder en gennemgang 

af hjerte-lunge-redning og demonstrerer brugen af 

hjertestarter. Der vil blive mulighed for at øve sig helt 

konkret, så man føler sig bedst muligt rustet, hvis 

ulykken sker. Det er vores håb, at rigtigt mange af 

centrets frivillige og tovholdere samt øvrige brugere vil 

benytte sig af denne mulighed.  Deltagelse er gratis.  

GGC’s Sundhedsudvalg, Ældresagen,Styrk din krop samt Ældrerådet i samarbejde 

 med Hillerød Kommune og Dansk Røde Kors 

Gratis 

influenzavaccination 

tilbydes til alle over 65 år - førtidspensionister* 

samt kronisk syge** 
 

Vaccinationer i GrønnegadeCentret: 
       Fredag den 1.oktober kl. 9.00 - 12.00 

      Onsdag den 6. oktober kl. 9.00 – 12.00 

   Nødebo kro:  Onsdag den 6. oktober kl. 17.00 - 18.00 

                           Fredag den 8. oktober kl.14.30 – 17.30 

- - - 

OBS!! Husk sygesikringsbevis. 

*Medbring dokumentation 

**Se på www.stopinfluenza.dk om du er omfattet af gratisordningen 

 

 

 

http://www.stopinfluenza.dk/
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Nyt fra værkstedet. 
 

Vi på værkstedet takker de fonde og firmaer, der siden opstarten 

af vor forening ”Værkstedsgruppen i G.C.”, der har betænk os 

med donationer.   

Som fortalt på generalforsamlingen, blev foreningen startet i august 

2019 og har indtil nu modtaget ca. Kr. 75.000.  
 

De fonde og firmaer vi har fået donationer fra er:  

Velux Fonden 2 gange, Spar Nord Fonden 

samt det lokale firma HHM A/S. 
 

Hvad har vi så fået for pengene: 
 

 Ny bordfræser.  

 Ny bord søjleboremaskine.  

 Ny afretter og høvle maskine 

 Ny trædrejebænk med mulighed for kopidrejning. 

 Ny overfræser og ny skrue/boremaskine. 

 Nye klinger til bordsav. Diverse nyt håndværktøj 

 Mulighed for at fremstille og deldonere                                              

blomsterkasser/rumdeler designet af værkstedsgruppen. 

 Jubilæumsfuglehuse. 
 

Værkstedet er nu rimeligt up-daterede. Vi regner med, at behovet for  

udgifter til vedligeholdelse og reparation af maskinerne er  

væsentligt reduceret.  

Da der ikke er retningslinjer for værktøjet, er det 

låst inde 

Værkstedsgruppen i G.C. er naturligvis glade for at 

det er lykkedes med at tilføre et pænt beløb til 

opgradering af værkstedets maskinpark. Det nye 

udstyr har løftet værkstedets formåen ganske 

betydelig. 

Niels Lang 
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Efterårets gratis - arrangementer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gratis billet kan afhentes i GrønnegadeCentret. Der udleveres kun 1 billet pr. person.   

Bortset fra udflugterne, finder alle arrangementerne sted i GrønnegadeCentret. Information 

om de enkelte arrangementer vil løbende kunne findes på hjemmesiden 

www.gronnegadecentret.dk, på Facebook i gruppen ”GrønnegadeCentret i Hillerød”, i 

Centerbladet og i Hillerød Posten. Vi forventer at slutte på de angivne tidspunkter, men det 

er cirkatider.  

Arrangement 

 
Tidspunkt Antal 

billetter 

Afhentning af 

billetter   

 

Underholdning med 

bakkesangerinder 

1. oktober  

kl. 16.00- 

Udsolgt  

Foredrag af Kim Sjøgren 12. oktober 

Kl. 19.00-21.00 

Få billetter Senest  

5. oktober 

Foredrag af Per Pallesen 14. oktober 

Kl. 10.00-12.00 

Få billetter Senest  

7. oktober 

 Operetteaften 22. oktober 

Kl. 16.00-21.00 

Udsolgt  

Fællesspisning 

 

26. oktober 

Kl. 17.45-20.00 

Få billetter Senest  

19. oktober 

Foredrag af Troels 

Mylenberg 

28. oktober 

Kl. 10.00-12.00 

Få billetter Senest  

26. oktober 

Foredrag af Keld og Hilda  4. november 

Kl. 10.00-12.00 

66 8. oktober 

Kl. 9.30-12.30 

Foredrag af Søs Egelind 9. november 

Kl. 19.00-21.00 

66 6. oktober 

Kl. 18.00-21.00 

Foredrag af Peter Tanev 11. november 

Kl. 10.00-12.00 

66 8. oktober 

Kl. 9.30-12.30 

GrønnegadeCentrets 

Venner afholder Mortens 

aften 

13. november 

Kl. 18.00-22.00 

108 Fra den 6. oktober 

 

Fællesspisning 23. november 

Kl. 17.45-20.00 

54 6. oktober 

Kl. 18.00-21.00 

Bustur til Birkegårdens 

Haver 

30. november 

Kl. 09.00- 16.00 

25 8. oktober 

Kl. 9.30-12.30 

Veterantogstur med 

spisning 

11. december 

kl.10.45 -16.00 

50 6. oktober 

Kl. 18.00-21.00 

http://www.gronnegadecentret.dk/
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Nu kan de sidste billetter til efterårets spændende 

arrangementer til alle 60 + bosat i Hillerød Kommune 

afhentes.  
Den 6. oktober mellem kl. 18.00-21.00 kan der afhentes 

billetter til følgende 4 arrangementer: 

9. november: Foredrag af Søs Egelind kl. 19.00-21.00 

"Slip humoren løs - og brug den i hverdagen!" Kan man virkelig selv 

bestemme hvor sjovt livet skal være? Gu' kan man da så! Der serveres 

2 sandwich samt 1 øl/vand. 

13. november: Mortens Aften  

GrønnegadeCentrets venner inviterer til Mortens aften. Vi starter kl. 18 

med en 3 retters menu. Drikkevarer for egen regning. Der vil være 

underholdning med Shu Bi Dua numre.   

Vi forventer at slutte ca. kl. 22.00. 

23. november: Fællesspisning kl. 17.45-20.00  

Vi sidder ved 6 mands borde og får et måltid mad med 1 øl/vand/vin og 

æblekage til dessert. Kaffe kan tilkøbes. Der vil være sang og fælles 

snak.  

11. december: Veterantogs-/juletur til Gilleleje  

Vi mødes på Hillerød St. kl. 10.45, hvor toget afgår kl. 11.00. Spiser 

frokost inkl. 1 øl/vand på ”Kulturhus Bolværket”. Forventet hjemkost 

kl. 16.00.  

Den 8. oktober mellem kl. 9.30-12.30 kan der afhentes billetter til 

følgende 3 arrangementer: 

4. november: Keld & Hilda kl. 10.00-12.00 i GrønnegadeCentret (66 

billetter) 

100 års jubilæums program (60 år siden Keld fik sin debut og 40 siden 

Hilda første gang optrådte offentligt med Keld) med evergreens og 

anekdoter. Udover meget andet også om deres tid som revydirektører i 

Nykøbing F. Der serveres kaffe/the med kage. 

11. november: Foredrag af Peter Tanev kl. 10.00-12.00 i Grønnegade-

Centret (66 billetter) 

Der kan ikke loves bedre vejr, men en god og fornøjelig stund er der 

garanti for, når Peter Tanev på sin helt egen måde tager dig på en 

rundtur i vejret og TV vejret. Der serveres kaffe/the med kage. 
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30. november: Bustur til Birkegårdens Havers juleudstilling (25 

billetter) 

Afg. fra GrønnegadeCentret kl. 09.00. Når vi har set juleudstillingen 

spises frokost med 1 øl/vand på ”Gyrstinge Skovkro”. Forventet 

hjemkomst kl. 16.00. 

Det er gratis at deltage i arrangementerne, men der kræves billet som 

kan hentes ved personligt fremmøde i GrønnegadeCentret. Der 

udleveres kun 1 billet pr. person.  

Det er Hillerød Kommunes pulje til bekæmpelse af ensomhed blandt 

ældre som afholder udgifterne. Resten af efterårets arrangementer 

annonceres løbende på GrønnegadeCentrets hjemmeside.    

GrønnegadeCentret, Grønnegade 15, 3400 Hillerød, Tlf. 72 32 68 20, 

www.gronnegadecentret.dk 

 

”Set i bakspejlet” 
 

GrønnegadeCentrets Venner er på banen igen. Ved ”centrets” åben hus 

arrangement glædede vi os meget over det fantastiske fremmøde, det 

gode humør og de mange dejlige ting, der foregik.  

Vennebestyrelsen svingede lystigt øl og vand over disken og fik sam-

tidig mange gode snakke. 

Tak for det. 

GrønnegadeCentrets Venner 

 

Mortensaften fest 
 

Lørdag den 13. november kl. 18.00  
 

Vi serverer en dejlig andestegsmenu. 

Underholdning skal heller ikke mangle.  

I år vil ”Fætterflokken”underholde med 

sange hovedsageligt fra Shu-bi-duas 

repertoire. 

”Fætterflokken” er Ole Nisbeths sønner 

og deres fætre. 

  Jørgen Raymond 

http://www.gronnegadecentret.dk/
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Sagafjord-turen 
 

Onsdag den 1. september drog en 

blanding af frivilligværter og in-

viterede enlige afsted, på en dejlig tur 

med skibet ”Sagafjord”.   

Vejret var perfekt, 22 grader som på 

en dejlig sommerdag, da 52 fra G.C. 

med stor forventning gik ombord på 

skibet. 

På kajen tog kaptajnen imod, og den 

røde løber var lagt ud. 

Det var en smuk udsejling fra Roskilde, og mens vi nød en dejlig fro-

kost, fortalte kaptajnen morsomme legender og historier, mens vi 

passerede de mange smukke steder i Roskilde Fjord, som vi mødte på 

vandvejen 

Vore frivilligværter tog sig godt af vore gæster, og alle sendte en venlig 

tanke til Hillerød kommunes pulje til bekæmpelse af ensomhed for 

ældre borgere i Hillerød.  

Arrangementet var nr. 2 af de mange, som løber af stablen i dette efterår. 

Næste bustur bliver til Gavnø Slot den 12. oktober, så vi har meget at 

se frem til stadigvæk.                                                      Kirsten Larsen                                      

 

Demens 
Tirsdag den 9. november kl. 10.00 – 12.00 

 

Demenskonsulent Susie Dybing vil give deltagerne viden og forståelse 

for de tidlige symptomer 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 sygdommene kan vi give en hjælpende 

hånd, så man kan fortsætte med de aktiviteter, som giver livskvalitet 

selv om man har fået en demenssygdom. Der vil være en introduktion 

til det at være frivillig aktivitetsven. Der vil efter undervisningen være 

mulighed for at få en snak med kommunens demenskonsulent. 

                                                                                    Sundhedsudvalget  
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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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Revyforeningen i Grønnegadecentret søger 
 

Instruktør til at binde tingene sammen til en helhed. 

Hjælp til lyd og lys. 

Scenemedarbejder. 
 

Har du lyst til at prøve kræfter med 

ovenstående og at tilbringe noget tid 

sammen med glade revy-amatører, 

så skynd dig at ringe til foreningens 

formand, Lilli Hauberg, tlf. 6063 

4648. Vi glæder os til at høre fra dig. 

Lilli Hauberg  

 

Månedens kunstner 
Udstiller i oktober og november er Jyttes 

malerhold, som vil vise os, hvad de har fået 

frembragt i løbet af den lange coronatid.  

Der er fernisering fredag den 1. oktober kl. 

13.00, hvor Centret er vært ved et lille glas og 

lidt snacks. 

Vibeke Hansen  

 

Oktober   
Dato Dag Aktivitet Tid Side 

1 Fredag Spiseklub 12.00  10 

1 Fredag Vaccination 09.00-12.00 13 

1 Fredag Fernisering 13.00 11 

2 Lørdag Filmklub 14.00 24 

5  Tirsdag Hjertemassage 10..00-12.00 6 

6 Onsdag Vaccination 09.00 -12.00 13 

8 Fredag Vaccination 09.00-12.00 13 

16 Lørdag Modeopvisning 14.00-16.00 15 

29 Fredag Fredagsbar/stegt flæsk 16.00  

 



 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
FREDERIKSBORG GRUPPEN A/S 
SLOTSGADE 67B 
DK-3400 HILLERØD 
TELEFON: 7222 8200 
MOBIL: 7222 8202 
WWW.FREDERIKSBORGGRUPPEN.DK 
E-MAIL: JSL@FREDERIKSBORGGRUPPEN.DK 

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 

mailto:JSL@FREDERIKSBORGGRUPPEN.DK
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Temamøde om billard og dart. 
Søndag den 17. oktober kl. 16.00-18.00 

Billard rummet står tomt om aftenen og det 

vil vi gerne udnytte til at oprette flere 

billard hold og –som noget nyt- darthold. 

Så kom og hør om mulighederne. 

Der vil være oplæg, rundvisning og der 

tilbydes en let anretning. 

Arrangementet er for alle hillerødborgere 

60+ og annonceres også i Hillerød Posten. 

Tilmelding per telefon eller mail. 

Mail: gronnegadecenter@hotmail.com 

Tlf.: 72326820 alle hverdage mellem 9.00-15.00. 

Tilmeldingsfrist mandag den 11. oktober. 

Anette Deuleuran 

Efterårsmodeopvisning  

Lørdag den 16. oktober kl.14.00 – 16.00 

Modeforretningen ”Ilse Lykke” kendt 

for smart design til voksne piger, 

kvalitet og moderate priser, vil stå for 

leverancen af efterårets nyheder. 

Det lækre tøj vil traditionen tro blive 

fremvist af centrets egne frivillige.  

Marianne Nørgaard sidder ved 

flyglet. 

Efter modeopvisningen vil der være 

mu-lighed for at købe tøjet. 

Som sædvanlig vil der være lotteri 

med ekstra fine store præmier, pris pr. lod kr. 10,-.   

I pausen serveres hvidvin og kransekage.                                                                                                                                                                                                                

Billetter kan købes i receptionen fra  

onsdag den 22. september kl. 10.00 
Billetpris kr. 80,- alt inklusive.  

  Arrangementsudvalget  

mailto:gronnegadecenter@hotmail.com
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Alle danseglade seniorer i Hillerød. 
Vi er en lille flok, der danser folkedans i GC.  

Desværre er der en del, der er faldet fra, så vi savner nye medlemmer. 

Vi er 7 fra det gamle hold og håber på mindst 16 personer for at det skal 

lykkes. 

Vi danser hver tirsdag kl. 14.00 – 15.15 med spillemandsmusik og en 

instruktør. 

Det er ikke et krav at man kommer som par eller kan danse, bare man 

er villig til at lære. Det er heller ikke et krav at man stiller i fol-

kedanserdragt. Kom som du er. 

Vi har det sjovt og de erfarne hjælper de mindre erfarne. 

Et par gange om året holder vi komsammen med mad og små 

konkurrencer.   

Det er et krav, at man er medlem i GC. Det koster kr. 350,- om året. 

Hver gang betaler vi Kr.30,- der dækker musik og instruktør. 

Henv: Laila Lyng, som er koordinator på projektet på 2181 6572, eller 

send en mail til lailalyng@webspeed.dk 

I løbet af efteråret, senest 1. november. 

Vi forventer at starte til januar 2022 med godt humør. 

Thyge Bøgelund (tovholder) og Laila Lyng.  
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Mens vi venter på ”Godot” 
 

Så blev generalforsamlingen overstået og måske er vi blevet lidt klogere 

på, hvad der er sket i det seneste år og nærmeste fremtid. 
 

Som bekendt ligger der nu et i detaljer udarbejdet skitseprojekt til 

udvidelse af værkstedsfaciliteterne. Bestyrelsen har desværre valgt 

ikke, at arbejde aktivt for at overbevise relevante personer i kommunen 

om, at udbygge GrønnegadeCentret netop nu. 
 

Ifølge formanden for centerforeningen har man besluttet, at 

udvidelsesprojektet skal indgå i en samlet plan for hele GC. Bestyrelsen 

vil ikke fremkomme med sine fremtidsvisioner, før kommunen har 

udarbejdet en udbygningsplan for aktivitetscentre i hele kommune.  
 

For fire år siden fortalte den tidligere formand den samme historie. 

Dengang fortalte Poul Christiansen, at man havde et projekt til en 

generel udvidelse af GC. Projektet er aldrig præsenteret for med-

lemmer i GC og den nuværende formand udtaler igen, at man har et 

projekt - men hvilket? – og at man afventer kommunens oplæg. 
 

Ved gennemlæsning af referatet fra bestyrelsesmødet fra januar 2021 

kan man se, at den nuværende politiske leder for Kultur og 

Fritidsudvalget, Rikke Macholm, har udtalt, at GC ikke skal forvente et 

positivt svar de første 4 år. Et andet referat fra bestyrelsens møder 

fortæller, at man leder i arkiver efter mailkorrespondance vedrørende 

det tidligere projekt. 
 

Værkstedets faciliteter har fra opstarten at GC være for begrænset med 

hensyn til antal m². Efterfølgende er lokalet yderligere blevet 

decimeret, fordi man inddrog areal til etablering af kældertrappe. 
 

Uanset om Hillerød Kommune 

udarbejder en strukturplan, der 

betyder et aktivitetscenter i Øst-

byen eller/og i Skævinge, vil GC`s 

værk-stedsfaciliteter være for små 

også uden aktivitets-forøgelse. Så 

hvorfor vente med at udvide?  
Fortsættelse følger 
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Meget kunne være anderledes hvis man efterlevede et gammelt 

ordsprog: Hvor der er vilje, er der vej. 

 

Niels Lang 

 

Bestyrelsens kommentarer til indlæg fra Niels Lang 
 

Centerbladet er først og fremmest et medie der forsøger at give overblik 

over faste aktiviteter og hvor der annonceres om kommende arran-

gementer. Ofte modtages små indlæg om nogle af de oplevelser vores 

medlemmer har været en del af og der kommer indlæg, hvor der 

opfordres til at deltage i de mange spændende aktiviteter. 

Centerbladet bliver meget sjældent anvendt som debatforum, enten 

fordi der ikke er tradition for det, eller nok fordi det ikke er et udbredt 

ønske hos medlemmerne. Men det hænder dog der kommer et indlæg 

som nu fra Niels Lang og derfor denne kommentar hertil fra be-

styrelsen. 

På den netop afholdte generalforsamling fremgik det af bestyrelsens 

beretning at værkstedsgruppen i efteråret 2020 har udarbejdet et 

skitseprojekt til udvidelse af værkstedet. På samme generalfor-

samlingen fik Niels Lang mulighed for at redegøre for sine synspunkter 

mht. tidligere og nuværende bestyrelsers manglende indsats for at få sat 

skub i en bygningsudvidelse. 

Den nuværende bestyrelse har givet udtryk for at værkstedsgruppens 

skitseprojektet er et meget fint bidrag og at det selvfølgelig vil indgå i 

den videre proces, der forhåbentlig munder ud i et konkret byg-

geprojekt, der tilgodeser GrønnegadeCentrets samlede behov. 

Bestyrelsen arbejder hen imod et byggeprojekt der står klar, når der 

opnås lokalpolitisk opbakning hertil. 

 

Bestyrelsen  
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Bestyrelse 
 

Formand Erik Ingerslev  Mobil: 23 37 45 76 

    Ingerslev_hansen@mail.tele.dk 

Det næste møde i bestyrelsen er 

torsdag den 7. oktober. 

Spørgsmål, der ønskes behandlet, rettes til formanden.  
 

 

GrønnegadeCentrets Venner 
 

Formand Jørgen Raymond  Mobil: 40 42 71 21 

    jr@naerrevision.dk  

Kasserer Anna Sofie Morell annasofie.morell@privat.dk 

    Reg: 5064, konto: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 19. oktober.  

Ovenstående meget gerne på vores e-mail: 

centerredaktion@outlook.dk 
 

Ansvarshavende redaktør: Karl Olsen.  

Ansvarshavende webmaster: Jytte Duus.  

Centerredaktionen:  

Lene Christensen, Jytte Duus, Birthe D. Henriksen,  

Jytte Kronhede. 

Korrekturlæsning: Jytte Kronhede og Anna Sofie Morell. 

Journalist: Else Flydal. 
 

Bladet udkommer den 1. i hver måned. 

 

 

26. årgang     Nummer 5 
 

mailto:jr@naerrevision.dk
http://www.gronnegadecentret.dk/
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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 


