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Nyt fra centerleder 
 

Kære alle 
 

Hip hurra det er min fødselsdag – 

altså GrønnegadeCentrets 28 års 

fødselsdag. Tænk at dette skønne 

hus stod klar til Hillerøds 60+ årige 

borgere en forårsdag for 28 år 

siden og er blevet brugt alle årene 

til samme formål. Nemlig at være 

forebyggende og oplysende, at skabe netværk med jævnaldrende og at 

have mulighed for at holde sig i gang både fysisk og psykisk. Centret 

rummer en meget stor mængde menneskelige ressourcer. De fleste 

frivillige kommer med et langt CV fyldt med livs- og erhvervserfaring. 

Så det er også muligt at få brugt egne kompetencer og ressourcer. 

GrønnegadeCentret er brugerstyret og den sidste fredag i februar havde 

bestyrelsen generalforsamling, hvor både nye og gamle repræsentanter 

blev valgt. Jeg glæder mig til samarbejdet med den nye bestyrelse. 

Bestyrelsen er ildsjæle, som lægger et stort stykke arbejde og meget tid 

i at sikre et velfungerende center.  
 

Bestyrelsen og jeg vil gerne invitere alle medlemmer til at komme og 

være med til at fejre 28 års fødselsdag fredag den 17. marts kl. 10.00. 

Cafeen og de frivillige vil som altid sørge for kaffe og lagkage. 
 

Nyd foråret og mærk kraften, der får det hele til at blomstre op igen.  
 

Anette Høyer 
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Opkrævning af medlemskontingent 
 

Vi har fået et nyt opkrævningssystem, da det gamle skulle lukke ned.  

Derfor har alle modtaget et girokort/indbetalingskort i jeres E-boks. 

Desværre var der ikke oplysninger til brug for tilmelding til betalings-

service på de udsendte indbetalingskort, hvilket Hillerød kommune 

beklager.  

Det er en rigtig uheldig situation, I medlemmer er havnet i.  

Skulle man ikke have fået betalt sit indbetalingskort her i januar, så har 

du fået en påmindelse i februar.  

Hillerød kommune har derfor tilbudt at hjælpe med betaling af indbeta-

lingskort og oprettelse af betalings-service til næste års betaling. I er 

meget velkomne til at møde op på rådhuset og betale kontingent eller 

tilmelde betalingsservice: 

 Man skal bestille tid via hillerod.dk eller på tlf.: 7232 0000.  

 Det er gratis at betale girokort/indbetalingskort på rådhuset. 

 Man skal have kontonummer og CPR nummer med ved oprettelse 

af betalingsservice 

 Det er godt hvis man har indbetalingskortet med, men ellers finder 

Hillerød kommune ud af det. 

 Når man møder på rådhuset skal man melde sin ankomst på 

skærmen lige inden for rundellen, hvor vagten kan være 

behjælpelig med indtastningen. 

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, Kalve-

havevej/Fr.værksgade og Stutmestervej/Fr.værksgade. Linje 301 og 

302 kører i stedet ad Herredsvejen - Frejasvej og derfra normal rute. 

Ændringen skyldes vejarbejde og der er pt. ingen tidshorisont. 

Der er opsat midlertidige stoppesteder på Frejasvej før/efter den hævede 

flade ved Grønnegade. 

Bestyrelsen og Anette Høyer 
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NYT fra Revyforeningen 
 

Siden begyndelsen af januar har revyholdet været i gang med prøver på 

årets revy. Som sidste år vil revyprogrammet indeholde gode tekster, 

sjove gimmicks, flankeret af dejlig musik - samt alt det andet, som gør 

revyen til en god og helstøbt oplevelse. 
 

Billetsalget åbner onsdag den 15. marts kl.10.00 til forestillinger hhv. 
 

Søndag den 2. april kl.14.30 - dørene åbnes kl. 13.00 med spisning 

kl.13.30. 

Der serveres en let anretning - incl.1glas vin eller øl/ vand, 

samt kaffe og kage i pausen 

Pris: kr. 180,-.  
 

Mandag den 3. april kl.19.00 – dørene åbnes kl.17.30 med spisning 

kl. 18.00. 

Tirsdag den 4. april kl. 14.30 – dørene åbnes kl.13.00 med spisning 

kl.13.30. 

Begge dage serveres buffet samt kaffe og kage i pausen. 

Pris: kr. 210,-. 
 

Billetter bookes online via hjemmesiden. Har du brug for hjælp, kan du 

kontakte receptionen, hvor du kan betale med MobilePay eller 

kontanter. 

Lilli Hauberg 
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Spiseklub 
Fredag den 3. marts kl. 12.00      Kun for centrets medlemmer. 

Der serveres KOTELETTER I FAD 

Der er billetsalg fra mandag den 13. februar. 

Det koster kr. 50,- og det er først til mølle princippet der gælder. 

Brita Lyng og Lone Nielsen 

Stjerneskud 
Fredag den 10. marts kl. 17.30  

Kun for centrets medlemmer. 

Efter fredagsbar i cafeen bliver der 

serveret " Stjerneskud". 

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

Billetsalget er startet og slutter onsdag 

den 8.marts. 

 

Næste stjerneskud 

Fredag den 14. april kl. 17.30 

Efter fredagsbar i cafeen bliver der serveret " Stjerneskud". 

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

Billetter sælges løbende i receptionen.                                Brita Lyng 
 

Tapas 
Fredag den 17. marts kl. 17.00 

Kun for centrets medlemmer.                           

Efter fredagsbaren i cafeen bliver der serveret: 

Ananas med hønsesalat og bacon 

Pølse med oliven og pesto 

Dampet fisk med krabbesalat 

Tomatsalsa 

Minifrikadeller med agurkesalat 

Ost, melon og søde nødder 

Smørbrik og flute 

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

øl/vand. 

Billetsalget er startet i receptionen og slutter den 14. marts. 

Alice Olesen 



7 

Foredrag 
 

Torsdag den 16. marts kl 10.00 – 12.00 
 

Livet i bydelen Torsvang gennem de sidste 140 år og meget mere. 

Foredrag ved advokat, auktionsleder Steen Clausen.  

 
 

Historisk kommer vi også rundt 

om oldtidens liv i den grønne 

oase syd for Tirsdagsskoven og 

Torsvang.  

Omkring Torsvang er der også 

i dag livlig aktivitet:  

Frederiksbro skyder op som en 

ny bydel, der åbner sig mod 

Hillerød og Nationalparken med Slottet, og nye forslag til en sti langs 

Slotsmøllegrøften og Munkeengen er på vej.  

Den grønne Oase med 

Kjeldsvang, Bøllemosen 

og den nye skov mellem 

Rokkestenen og Favr-

holm er ved at tage form. Her kommer nye grønne områder og stier.  

Endelig et smut til Tjæreby med nyskov ad den gamle kirkesti mellem 

Torsvang og Tjæreby. 

 

Steen Clausen har boet i Hillerød hele sit 

liv og virket med mangt og meget. Kendt 

som advokat og auktionsleder. Har som 

konfliktmægler været på Balkan og 

arbejdet med forsoning. De sidste 32 år 

har han boet i Torsvang. 

 

 

Pris for foredrag samt kaffe/the og kage kr. 50,- for medlemmer. 

Ikke-medlemmer betaler kr. 90,- 

Hans Rosenkvist 
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Styrk livet 
 

Forebyggelse af fald – vigtig viden for seniorer. 
 

Tirsdag den 21. marts kl. 10.00-12.00 kommer faldkoordinator i 

Hillerød kommune Julie Bulskov-Wichmann og fortæller om hvordan 

vi kan træne for at forebygge fald, og hvordan vi kommer op igen, hvis 

uheldet er ude.  

Ved foredraget medvirker des-

uden en diætist, som ved noget 

om hvordan vi holder kroppen 

sund og stærk.  

Foredraget er gratis og tilmelding 

er ikke nødvendig. 

Vel mødt.  

Sundhedsudvalget 

 

 

 

 

 

 
Vinbutikken – Hillerød 

”Din lokale vinhandler” 

Vin, spiritus, the/kaffe & chokolade 

Gavekurve 

Slotsgade 2, 3400 Hillerød 

www.vinbutikken-hillerod.dk 

 

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


9 

Filmklubben viser ”Bamse” 
 

Lørdag den 25. marts kl. 14.00 - 17.00  

Spilletid: 1 time og 28 minutter 

 

Det biografiske drama 'Bamse' 

handler om en af Danmarks 

største musikikoner, Flemming 

'Bamse' Jørgensen. Filmen hyl-

der den folkekære musiker, der 

med en musikportefølje bestå-

ende af hits som "Vimmersvej", 

"Hvorfor går Louise til bal" og 

"I en lille båd der gynger" har 

sunget sig ind i danskernes 

hjerter. 

Men bag det store smil gemmer 

sig en dyb og rørende historie 

om en mands søgen efter kærlig-

hed og anerkendelse. Ud af en 

stor søskendeflok på 12, bliver 

Flemming som den eneste bort-

adopteret ind i en familie, hvor 

han skal overtage familiens 

fabrik. Så da Flemming vælger musikkens vej, falder det ikke i god jord 

hos den lille familie. 

I titelrollen som Bamse ses Anders W. Berthelsen, mens Bamses kone 

spilles af Johanne Louise Schmidt, som vi især kender fra rollen som 

Rose i Afdeling Q-filmene. 

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

hinanden om hvilke tanker den har sat gang i. 

Pris for film, kaffe/te med kage kr. 50,-. 
Biletter købes ved indgangen. 

Husk medlemskort til GrønnegadeCentret. 

Oplysningsudvalget 
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Foredrag 
 

Tirsdag den 28. marts kl 17.00 – 19.15 

”Bodil Udsen - en karriere og et liv i særklasse”   

Foredrag ved Jørgen Stormgaard. 

Som skuespillerinde spændte Bodil Udsen (1925-

2008) utrolig bredt: fra Emma i Rottehullet i Huset 

på Christianshavn over Medea og den ækle farmor 

i Min farmors hus til revyer og store solofore-

stillinger som Gertrude Stein og Maria Callas. 

Også privat var hun et meget sammensat menneske. 

Oftest var hun generøs og gæstfri, men hun kunne 

samtidig være både sårbar og spydig. 

I dette foredrag skal vi høre om Bodils Udsens 

fantastiske karriere, farverige privatliv, utallige venner og utrolige valg. 

’Tag fat i livet, for pokker! Vi har jo kun det ene. Hvorfor fylde det med 

angst?’ sagde hun en gang, og evnen til at sige ja til livet og grine ad 

det hele blev Bodil Udsens kendemærke. 

 

Jørgen Stormgaard er cand.mag., foredrags-

holder og forfatter. Han har udgivet fire 

bøger, en om Karen Blixen og tre romaner, og 

siden 1996 har han holdt foredrag om forfat-

tere, skuespillere, malere, balletdansere, san-

gere og meget andet. 

 

 

Billetter købes ved kontant betaling i receptionen samt mobile pay på 

nr. 715333 i perioden fra onsdag den 1. marts til onsdag 22. marts. 

Pris for medlemmer kr. 50,- for ikke-medlemmer kr. 90,- 

Hver person kan kun købe 2 billetter. 

Der serveres et let traktement i pausen. 

 

Arrangementet støttes af VELUX FONDEN 

 Oplysningsudvalget 
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Videoklubben 
 

Fredag den 24. marts kl. 15.00 præsenterer GrønnegadeCentrets 

videoklub de videoer, som vi har produceret i de seneste par år. 

Vi fortæller også om klubbens dagligdag og viser hvordan man får 

noget seværdigt ud af de film, som du meget sandsynligt har optaget 

med din mobiltelefon, og som du aldrig har fået taget dig sammen til, 

at gøre til en sammenhængende film. 

Har du lyst så kom og få en snak med os for at finde ud af om video-

klubben kunne være noget for dig. 

GrønnegadeCentrets Videoklub (GCV) er en klub for de brugere af GC, 

der interesserer sig for at lave videofilm og -klip. 

GCV arrangerer information og øvelser om, hvorledes man optager og 

redigerer videofilm. Det sker ved workshops, besøg af foredrags-

holdere, eksterne besøg og visning af medlemmernes egne film, lige- 

som man ser og evaluerer eksterne produktioner. 

GCV deltager hvert år i konkurrencen ”Sjæl-

landsstævnet”, hvor videoklubber på Sjæl-

land viser deres videoer for hinanden og hvor 

eksterne dommere finder de bedste film.  

I 2022 fik vi en bronzemedalje og vandt 

publikumsprisen ved det årlige stævne.  

GCV arrangerer mødeaftener for medlemmernes familie og venner 

samt Grønnegade Centrets brugere. 

Vi arbejder både med klubbens videoudstyr og med medlemmernes 

eget udstyr. 

Klubben råder over fuldt udstyr til pro-

duktion af videoer af høj kvalitet: Video-

kamera, Lydudstyr, Lysudstyr, Redigerings-

udstyr og andet tekniske udstyr, som kan 

bruges i studiearbejde og i ”marken”. Fra tid 

til anden arrangerer vi små udflugter til 

nærområdet.  

Der er altid tid til snak og socialt samvær når vi holder møder i klubben. 

Her var vi nogle, der havde fundet forbi Skipperhuset i Sørup.  

Hans Henriksen 
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Motion i Erantis 

 
I fitnesslokalet Erantis findes der ud over gulvplads, hvor der kan 

dyrkes alle former for gymnastik, bl.a. gå/løbebånd, cykler, romaskiner 

m.m. samt gymnastikremedier fx hulahopring, bolde og håndvægte. 

Den sidste tirsdag i hver måned kl. 13.30-14.30 er der introduktion, 

hvor alle maskiner gennemgås og nye motionister hjælpes til at finde 

det hold der passer til den enkeltes ønsker. 

Erantis er et godt alternativ til andre fitnesscentre, blot er du her 

tilknyttet et hold og har derfor et fast tidspunkt til din træning. Du kan 

også komme to gange om ugen og være tilknyttet to forskellige hold. 

Hver session varer en time. 

Når du har fået anvist et hold, gives der besked til ansvarlig tovholder, 

så du kan bydes velkommen. 

Den første måned betragtes som en prøveperiode og er gratis. 

Medlemmer der benytter motionslokalet betaler kr. 400,- årligt. 
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Motions aktiviteter i Erantis 

Mandage 

08.00 - 08.45       

09.30 - 11.00 
Maskiner / 

gulv 
Grete Schram 50484918 

11.00 - 12.30 

Helle Godtved 

motion på 

madras  

Gerda Hemmingsen 48265948 

12.30 - 13.30 Maskiner Elsebet B. Rasmussen 48263850 

14.00 - 15.30 Maskiner  
Günther og Heidi 

Helmich 
24819113 

        

Tirsdage 

08.00-09.00 Maskiner Karen Faaborg 40231324 

09.00-10.00 Gulv Solveig Johansen 51836423 

10.00-11.00 Gulv Inger Olsen  30421310 

11.00-12.00 Maskiner Marianne Frederiksen 22758500 

12.00-13.30 Maskiner Svend Høgh Nielsen 51416429 

14.00-15.00 
Maskiner 

(ældresagen) 
Mogens Jensen 30490430 

17.00-18.00       
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Onsdage 

08.00 - 09.00       

09.00 - 10.00 Maskiner  Ernst Jensen 40576718 

10.00 - 11.00 
Gymnastik bånd 

med Helle Godtved 
Kathe Rosenkvist 40871584 

11.00 - 12.00 Maskiner Svend H. Nielsen 51416429 

12.00 - 13.00 Gulv Inge Wind 21800111 

13.00 - 14.00 Maskiner Svend H. Nielsen 51416429 

14.00 - 15.00 
Maskiner/video"De 

fem tibetanere" 
 Evelyn Niemann  26655751 

 17.00-18.00 Maskiner     

Torsdage 

08.00 - 09.00  Maskiner  Karen Faaborg 40231324 

09.00-10.00       

10.00 - 11.30 Gulv Knud Larsen  
48265762 

61694439 

11.30 - 13.00 Maskiner Birthe Larsen  21762222 

13.00 - 14.00 Maskiner Brita Hansen  20647201 

14.00 - 15.00 Maskiner 
Jytte Nymark 

Jørgensen 
29299315 

15.00 - 16.30       
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Fredage 

08.00 - 09.00 Maskiner Poul Nielsen 25248175  

09.00 - 10.00 Maskiner Jens Mortensen 20265316 

11.00 - 12.00 Maskiner Ulla Nielsen  51416324 

12.00 - 14.00      

15.00 - 16.00 Maskiner Evelyn Niemann  26655751 

        

Hold på gulv: max 10 personer 

Hold på maskiner: max 14 personer 

    

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



17 

SKAK  
Vi er en gruppe på 2 til 6 personer der spiller i Grønnegade Centret. 

Vi spiller i teknik lokalet på 1. sal hver fredag kl.13.00 der er en 

gemytlig omgangstone med morsomme stilfærdige kommentarer. 

Det kniber med fremmøde, somme tider er vi kun 2. Ca. halvdelen af 

hvad vi oprindeligt var, er forsvundet af naturlige årsager. 

Derfor opfordres hermed nye til at melde sig, man skal ikke være skrap 

men det er nødvendigt at kende spillet og gældende regler. 

Du er velkommen til at ringe til mig tlf. 20319944 eller mail 

ole.ebch@gmail.com 

NB. vi spiller normalt kun i vinter-

halvåret. 

Eller bare mød op og se ind når vi 

spiller om fredagen. 

Ole Christensen 

 

 

 

 

GrønnegadeCentrets Venner  
afholder generalforsamling fredag den 31. marts kl. 10.30. 

Dagsorden iht. vedtægterne. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes 

til bestyrelsen senest 2 uger før. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (ulige år: 3 medlemmer – lige år: 2 

medlemmer) samt 2 suppleanter 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

8. Eventuelt 

Anna-Sofie Morell 

mailto:ole.ebch@gmail.com
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Kalender marts 
 

Dato Dag Aktivitet Tid Side 

3 Fredag  Spiseklub 12.00 6 

8 Onsdag Velkomstmøde 14.00-15.00  

10 Fredag Stjerneskud 17.30 6 

16 Torsdag Foredrag - Torsvang 10.00-12.00 7 

16 Torsdag Meditation 11.00-12.00 24 

17 Fredag Centrets fødselsdag 10.00 3 
17 Fredag Tapas 17.30 6 

21 Tirsdag Styrk livet 10.00-12.00 8 

24 Fredag Foredrag - Videoklubben 15.00 12 

24 Fredag Stegt flæsk 17.30  

25 Lørdag Filmklub: Bamse 14.00-17.00 9 

28 Tirsdag Info motion 13.30-14.30  

28 Tirsdag Foredrag – Bodil Udsen 17.00-19.15 11 

31 Fredag Fernisering – månedens 

kunstner 

13.00 22 

31 Fredag Generalforsamling Venner 10.30 17 
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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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Danmarksrejse 2023 

Busrejse til Vadehavet, tæt på grænsen. 
 

Det er med stor fornøjelse vi har fået gang i vores Danmarkstur. 
 

5 dages bustur fra mandag den 28. august.  

Pris: kr. 6.495, tillæg v/eneværelse kr.300,-. 
 

Prisen inkl. overnatning m/halvpension på 

Rudbøl Grænsekro. Frokoster, færge til 

Sild, autotog til Nibøl, færge til/fra Fanø, 

guide på Fanø, entre og rundvisning på 

Vadehavscentret, besøg Højer Pølser, 

guide på Esbjerg havn. 

Vi råder over 30 eneværelser og  

3 dobbeltværelser. 
 

Der er stadig nogle småting vi gerne vil have på plads, så hold øje med 

centerbladet, hvor der kommer endelig tidspunkt for orientering og 

tilmelding. Ejner (tlf.20472106) og Brita (tlf. 20647201) 

Ejner Nielsen og Brita Lyng 
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Åben øver i første halvdel af 2023 
 

Musik – åben øver Dag Tid 

Husorkester Alle onsdage i marts  11-12 

Grønne Evergreen Tirsdag den 21. marts 14-15 

Grønnegade Jazzband Torsdag den 23. marts 11-12 

Husorkester Alle onsdage i april 11-12 

The Phoenix Irish Folk 

Band 

Tirsdag 11. april 11-12 

Grønne Evergreen Tirsdag den 18. april 14-15 

Grønnegade Jazzband Torsdag den 20. april 11-12 

Greenstreet Country Torsdag den 27. april 11-12 

Grønnegade Jazzband Torsdag den 4. maj 11-12 

Grønne Evergreen Tirsdag den 16. maj 14-15 

The Phoenix Irish Folk 

Band 

Tirsdag den 6. juni 11-12 

Greenstreet Country Torsdag den 8. juni 11-12 

Grønnegade Jazzband Torsdag den 15. juni 11-12 

Grønne Evergreen Tirsdag den 20. juni 14-15 

 

Frivillig referent søges til 4-5 møder om året 
 

GrønnegadeCentret mangler en referent til vores frivillig og tov-

holdermøder. Vi har 4-5 møder fordelt over hele året. Er det noget for 

dig kan du henvende dig til centerleder Anette Høyer. 

Anette Høyer 

 

 

 



22 

Redaktionen søger en ”trykker” 
 

En frivillig til at ”styre” centrets store printer: 

 Diverse udskriftopgaver (centerbladet, hæfter o.lign.) 

 Skifte farvepatroner, toner, klipse osv. 

 Udbedre papirstop og andre fejl, herunder evt. tilkalde 

servicemontør eller aftale med centerleder. 

Vores tidligere trykker vil give dig undervisning i brugen af printeren. 

Vi glæder os til at møde dig. 

Vi kan kontaktes mandag og onsdag kl. 9.00-12.00 i Grønnegade 

Centret eller send os en mail centerredaktion@outlook.dk.  

 

Centerredaktionen 

 

 

 

 

 

 

Månedens kunstner i april, maj og juni 
 

er Theresa Stefanie Bonde som udstiller  naturalistiske billeder. 

Fernisering fredag den 31. marts kl. 13.00, hvor Centret er vært med 

et glas vin og lidt snacks. 

Vibeke Hansen 

 

 

 

 

mailto:centerredaktion@outlook.dk
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Ny bestyrelse 2023 
 

Annette Deleuran, Formand 

Karsten Fog-Petersen, Næstformand 

Alice Olesen, kasserer 

Kirsten Larsen 

Lone Nielsen 

Flemming Skovbye 

Grete Holmer 

Erik Hansen, 1. suppleant 

Knud Bille, 2. suppleant 

 

 

Syklubben   
 

Har du lyst til sy, enten til dig selv 

eller til andre, sy tasker eller andet 

og til at være med hvor der er 

socialt samvær, fælles hobby og 

godt humør, så kom til syklubben, hvor der er ledige 

pladser. 

Onsdag, torsdag og fredag fra 9.00 -13.00 og  

torsdag fra 13.00-16.00.  

Kontakt enten Gerda Casper på tlf. 23301224 eller 

Ingelise Guldager på tlf. 40302826 

 

 

 

 
 

Parkering på vejen foran Grønnegade 18-20 
 

Jeg har fået henvendelse fra naboer i Grønnegade 18-20, som er 

generet at, at der bliver parkeret ude foran deres indkørsel. 

 

Annette Høyer 
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Meditation 
 

NYT NYT NYT 
 

For første gang nogensinde tilbydes der nu meditationshold i GC. 

Meditation skaber dyb ro i krop og sjæl 

og hjælper så man kan komme i kontakt 

med de dybere aspekter af sig selv. 

Gennem meditation trænes man i at ude-

lukke udefra kommende påvirkninger 

og rette opmærksomheden mod det ind-

re. Man kan sige at man ”nulstiller” sig 

selv og skaber bedre balance mellem det 

ydre og det indre, hvorved man styrker 

sit helbred og sin funktionsevne. 
 

Der er evidens for at meditation styrker immunforsvaret og har en posi-

tiv virkning på helbredet. 

Kirsten Norling-Christensen som er læge og derudover har en psyko-

terapeutisk uddannelse og lang erfaring med psykoterapeutisk arbejde, 

vil lede gruppen med enkle meditationer.  

Gruppen kan rumme erfarne såvel som medlemmer som ikke har prøvet 

meditation tidligere, og der vil være mulighed for at dele oplevelserne 

og få forståelse for, hvad der sker under meditationen med resten af 

gruppen. 

Det bliver en ”åben” gruppe, så kom og oplev om meditation er noget 

for dig, første gang er onsdag den 16. marts kl. 11.00 – 12.00 i lokale 

Nellike på 1. sal. 

Der kan være 8-10 personer på holdet, tilmelding i receptionen senest 

torsdag den 9. marts. 

Sundhedsudvalget 
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Månedens profil 
 

 

Else og Trevor Davison 
 

At Else, der er født ved Præstø i Sydsjælland og Trevor som er fra 

Dersingham i Nordfolk, England blev et par - det må rumme en god 

historie ... og den historie har jeg fået lov at skrive: 
 

Else kom til Holte allerede som 16-årig for at arbejde i onklens 

købmandsbutik. Hun ville gerne arbejde med børn, tog uddannelse som 

barneplejerske og arbejdede i en vuggestue i Lyngby i 7 år. Veninden 

Inge arbejdede samme sted, men hun rejste til England fordi hun havde 

fået job hos familien Spencer, hvis datter Diana senere blev verdens-

kendt pga. hendes ægteskab med kronprins Charles. 
 

Da der blev en plads ledig i Spencerfamiliens hjem Park House, som er 

nabobygning til dronningens sommerbolig Sandringham House, blev 

der sendt bud efter Else, som skønt hun ikke kunne et ord engelsk, glad 

tog imod den nye spændende udfordring med at passe de fire børn: to 

større piger, Diana på 4 år og deres lillebror. 
 

At arbejde for sådan en fin familie det var nervepirrende, særligt i 

begyndelsen, hvor selv det at skulle gå ind og trække de tykke gardiner 

fra mens Lord og Lady endnu ikke var stået op, det sendte hjertet helt 

op i halsen.  
 

Familien havde altid danske barnepiger, som sammen med de andre 

ansatte fik hverdagen til at fungere.  
 

Trevor spillede dart på divisionsplan i klub og var ret så god. Når han 

og vennen Julian skulle i byen, tog de deres gode pile i lommen, men 

havde ikke brug for penge, for de turnerede fra pub, til pub hvor de 

fandt spillemodstandere og spillede om øl. Spillemodstanderne så godt 

nok lidt bekymrede ud,da de så de to herrer pakke deres professionelle 

pile ud, men en aftale var en aftale ...! 

 

Fortsætter næste side 



26 

En aften hvor Else og Inge gik ind på baren The Feathers, gik Trevor 

og Julian i det samme ud men vendte om, da de så at de to piger gik ind, 

for var de piger ikke alene? Vennen hviskede straks at han ville have 

den lyshårede og det var helt ok for Trevor, for han havde fået øje på 

den mørkhårede! 
 

Sådan gik det til at Trevor og 

Else blev kærester. At komme 

på kærestebesøg i Park House 

var ikke så ligetil, for især når 

dronningen opholdt sig der, var 

der politi overalt, og flere gan-

ge måtte Trevor hente sin cykel 

på politistationen fordi politiet 

på deres patrulje omkring San-

dringham House havde fjernet 

den. Der måtte en tredjeperson 

med som oversætter på møder-

ne i den første tid, indtil Else fik 

lært så meget engelsk at de kun-

ne tale sammen. Det andet par, 

Julian og Inge, blev også kære-

ster, og parrene blev gift sam-

me dag, dog ikke samme sted. De er stadig i dag hinandens bedste 

venner.  
 

Da Else efter et år skulle tilbage til Danmark tog Trevor med. Parret 

boede først i Høvelte, så i Lærkeparken i Hillerød og derefter i eget hus 

i Kastaniehaven, hvor familien i alt boede i 42 år.  
 

Trevor havde arbejdet inden for snedkeri, det startede han også med i 

Danmark men da han hørte at der kunne være mulighed for job hos 

Falck, kontaktede han dem og fik ansættelse først som redder og senere 

som udrykningsleder i Farum og senere i Hillerød - i alt gennem over 

30 år. Trevor måtte dog først gennem et ekstra sikkerhedstjek, idet han 

var den første medarbejder i Falck med udenlandsk baggrund. 

 

Fortsætter på næste side 
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Else arbejdede i kantinen i ATPhuset, men da børnene begyndte at 

komme, Dorethe i 1968 og Betina blot 18 måneder senere, blev Else 

hjemmegående og passede hus og børn de næste 7 år. Det var ikke blot 

egne børn men også børn i privat dagpleje. Senere blev Else ansat som 

pædagog på Fritidshjemmet på Clausensvej, et arbejde hun havde i 31 

år, før hun gik på pension.   
 

Det er blevet til mange dejlige rejser livet igennem, langt de fleste er 

gået til England, hvor områderne omkring Trevors fødested er besøgt; 

men også ferier i langbåd på kanalerne i Wales, Skotland og andre ste-

der i England har familien holdt meget af.  
 

Andre steder i verden fx Tyrkiet, Australien og Thailand er også besøgt, 

mens de sidste års ferier mest har bragt parret rundt i Danmark bl.a. fe-

rier arrangeret af GC. 
 

De bor nu i Stutmesterparken og nyder den frihed det er ikke at skulle 

sørge for hus og have, men pensionisttilværelsen er på ingen måde lig 

med ro og stilstand, nej der er fuld gang i de to: begge er frivillige hjæl-

pere omkring 1. holdet i fodbold i HGI, de går i filmklub og begge har 

frivilligt bestyrelsesarbejde, Else i FOA og Trevor i Falcks Veteran-

forening. Else synger i Gospelkor i GC, hvor hun har været med helt fra 

starten og går til gymnastik, som hun har gjort hele sit voksenliv, og 

Trevor dyrker motion og er tovholder for Dartklubben i GC.  
 

Derudover skal der være tid til børn og børnebørn, som heldigvis alle 

bor her i byen, pigerne ovenikøbet på hver sin etage i det samme hus, 

og der skal være tid til, hvad der ellers dukker op af spændende foredrag 

og aktiviteter når man som Trevor og Else stadig er friske, glade og 

nysgerrige mennesker. 

 

Else Flydal 
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Ullerød 
 

 
 

 

Frederiksværksgade 119  Hillerød 
Tlf. 48 20 19 10 

 

Åbningstider: 
Mandag – fredag kl. 06.00 -20.00 

Lørdag kl. 07.00 – 18.00 
Søndag kl. 07.00 – 18.00 


