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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 

Administrationsgruppen 

Centerredaktionen 

72 32 68 20 admgronnegade@outlook.dk 

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 - 15.00
   

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

September er efterårets første måned. 

Efteråret er for mig fyldt med farver, 

varme og hyggelys. I GrønnegadeCentret 

vil hele efteråret være fyldt med hygge og 

fællesskab til alle vores arrangementer. 

Der er mange der er gratis, og traditionen 

tro har vi også spiseklub og fredagsbar 

med stegt flæsk, hvor billetter købes i receptionen. Alt, hvad der foregår 

i vores center er bygget på frivillighed. Så dit smil er også deres løn. Vi 

hjælper hinanden, fordi tilsammen er vi gode. Denne store opgave håber 

bestyrelsen og jeg, at I vil hjælpe os med. Enten ved at tilmelde jer som 

frivilligværter eller tale med receptionen, hvis I kunne tænke jer at være 

frivillig, i vores daglige drift. Alle gratis arrangementer hen over 

efteråret er for alle medlemmer og Hillerød borgere 60+. Aktiviteter er 

også godt i gang og det er tydeligt, at hverdagen har vi savnet. Vi havde 

en fantastisk frivilligfest, som planlagt i august og der venter en 

tovholderfest her i september. Tak til jer alle for at være med, selv under 

andre vilkår i corona-tiden. Velkommen tilbage. 

 

Generalforsamling fredag den 27. august 2021 
 

Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud: 

Erik Ingerslev, formand, genvalgt 

Laurits Ehlers, næstformand, genvalgt 

Alice Olesen, kasserer 

Lone Nielsen, genvalgt 

Lise-Lotte Strange 

Kirsten Larsen 

Annette Deleuran, nyvalgt 

Lene Tronier, suppleant, nyvalgt 

Grete Holmer, suppleant, nyvalgt 

Udvalgsposter fordeles på 1. Bestyrelsesmøde den 2/ 9-21 
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September 
Dato Dag Aktivitet Tid Side 

3 Fredag Spiseklub 12.00   

18 Lørdag Åbent hus 14.00 -17.00 14 

20 Mandag Generalforsamling  

Old Stars 

14.15  21 

27 Mandag Generalforsamling 

Danseklub 

18.00  21 

24 Fredag Fredagsbar/ Stegt flæsk 16.00 - ?  

       

Oktober   
Dato Dag Aktivitet Tid Side 

1 Fredag Spiseklub 12.00  10 

1 Fredag Vaccination 09.00 -12.00 13 

2 Lørdag Filmklub 14.00 24 

6 Onsdag Vaccination 09.00 -12.00 13 
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Nyt fra cafeen ”Det glade Hjørne” 
 

Det er tydeligt og dejligt at mærke, at der er kommet mere gang i alle 

aktiviteterne og der er blevet flere opgaver til os i cafeen.  

Cafeen er drevet af frivillige, som stiller deres tid og kræfter til 

rådighed. 

Vi har netop sagt velkommen til tre nye, som har meldt sig til at være 

med på frivilligholdet. Vi glæder os til samarbejdet med: 

Annelise Nielsen, som har vagt torsdag formiddag. 

Per Bloch Hansen, som har vagt hver anden torsdag eftermiddag. 

Jytte Marcussen, som har vagt hver fredag formiddag. 
 

Måske har du også lyst til at være med i det hyggelige arbejdsfæl-

lesskab. Du er velkommen til en snak om, hvad der ville passe for dig. 
 

Cafeen hedder ”Det Glade Hjørne”, 

fordi vi ønsker at bidrage til glæden 

ved at nyde et dejligt stykke 

smørrebrød, en kop kaffe eller noget 

andet, du kan købe til en favorabel pris 

hos os. 

I cafeen har vi (høflig) selvbetjening. 

På den måde kan vi hjælpe hinanden med at få det hele til at glide og 

fungere.  

Tak, hvis du husker at sætte det brugte service på de dertil indrettede 

vogne og kurve. Det letter arbejdsgangen i opvaskeprocessen. 
 

Du kan betale med kontanter, Dankort eller Mobile Pay.  

Samfundet går i retning mod at benytte 

mindre kontanter, hvilket også betyder, 

at det er nemmest for GC, når du betaler 

med kort. 

Sensommerhilsner og glædeligt gensyn  

Yvonne Skovgaard-Holm 
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Redaktionens hjemmeside søger  
frivillig medarbejder. 

Vi skal være et team, så vi dækker bredt. 

 Jeg som webmaster har fint styr på selve 

hjemmesiden, så det er ikke et problem, det skal 

du nok lære. 

Det vi søger, er en person, som kan gå lidt mere 

i dybden, være problemløser, når vi får eller selv 

skaber nye muligheder. Måske en der kan/ har 

arbejdet lidt som programmør (det kan være det 

hedder noget andet). 

Har det vækket din interesse, så kom op i redaktionen på første sal, jeg 

er der mandag og onsdag fra kl. 09.00-12.00. 

Webmaster Jytte Duus 

Farvel til krammet? 
 

Krammet, knuset eller omfavnelsen er en vigtig 

del af GrønnegadeCentrets image. ”Alle bør få 

4 kram om dagen” hed det tidligere, og i 

Centerbladet fra 2016 står beskrevet hvordan 

forskere har fundet frem til at mennesket har 

brug for mindst 4 kram om dagen; det vil 

påvirke os så det styrker immunforsvaret, 

forbedrer sportspræstationer, dæmper stress, 

øger selvtilliden, styrker hjertet og virker som 

chokolade! 

Coronaen har nu tvunget alle danskere til nye hilsemåder, og 

håndtrykket og krammet må vige for mindre risikofyldte hilsemåder. 

Håndtryk er ”den rigtige måde” at hilse på andre mennesker. Tænk bare 

på al den snak der har været om at ”nye” danskere, dem der fik tilkendt 

dansk statsborgerskab, skulle hilse med hånden til kommunens 

borgmester, ellers kunne de ikke blive danske statsborgere. ”Sådan gør 

vi i dette land”, var der flere partier i Folketinget der gav udtryk for, og 

det kom så langt at uden håndtryk kunne du slet ikke blive dansk! Det 

er nu virkelig at gøre for meget ud af det efter min mening. 
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Vi krammer ikke bare i familien og lidt diskret, som vi gjorde tidligere, 

nej det er blevet helt almindeligt i det offentlige rum, i skolen, på 

uddannelsen, i foreninger, til møder, ja, selv folk som vi møder for 

første gang, krammer vi - eller krammede vi, for her under coronaen har 

Sundhedsstyrelsen anbefalet os at undgå kys, kram, omfavnelser og at 

give hånd til hinanden. 

Der er opstået forskellige fantasifulde måder at hilse på: Albuestødet 

hvor man støder albuen mod den andens albue, fodbump hvor du støder 

din fod ind i den andens fod, håndfladerne mod hinanden i en 

yogahilsen eller bare de gammelkendte: et klap på skulderen, 

øjenkontakt og et Hej. Den fineste gestus synes jeg, er et lille nik mens 

man lægger hånden på sit hjerte for at hilse på den anden. 

I takt med at flere og flere er vaccinerede og smitten i samfundet falder, 

vil nogle af krammene formentlig komme tilbage. Mange ældre får 

meget lidt berøring i det hele taget, så vigtigt og dejligt for dem der 

gerne vil have kram og savner krammet. Andre som måske altid har følt 

krammet som lidt anmassende og ikke rigtig bryder sig om fremmede 

så tæt på, vil være godt tilfreds med at kram ikke igen bliver den 

automatreaktion, som det har været i mange år.   

Coronaen er stadig iblandt os, vi skal lære at leve med den, så de gode 

vaner med at holde afstand, hvor vi kan og ikke give kram til alle, det 

fastholder vi her i GrønnegadeCentret.  Men hvad så med alle de gode 

ting som krammet gør? kan du spørge. Forhåbentlig har de fleste et 

barn, et barnebarn, en god ven eller en god nabo, som vi kan få et kram 

af i ny og næ, for helt at undvære et godt kram, det er faktisk rigtig 

svært!        Else Flydal 
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Gospelkoret Old Stars  
Indleder ny sæson med ønske om flere nye korsangere. 

 

Efter en lang periode med meget begrænsede muligheder for at synge, 

glæder vi os til igen at synge sammen i gospelkoret Old Stars.  

Efterårets sangøvelser er startet mandage kl. 11.30 – 14.00. 

Vi synger i de lyse og dejlige lokaler i GrønnegadeCentret og i pausen 

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

Koret har allerede fået forespørgsel på 2 koncerter i efteråret og 

planlægningen af foråret er i fuld gang. Korets optræden på Plænen i 

Tivoli sidste år blev aflyst, men mon ikke en ny mulighed vil vise sig. 

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

og Anders Mortensen.  

Alt dette forudsætter et fuldtalligt kor og vi kunne her i august åbne for 

nye kormedlemmer, der brænder for at synge gospel. Vi søger 

medlemmer, bosiddende i Hillerød kommune, til at supplere alle tre 

stemmegrupper: alt, sopran og tenor.  

Fuldstændige oplysninger om optagelsesbetingelser kan findes på 

korets hjemmeside: www.oldstars.nu og her kan man også tilmelde sig, 

så vi kan tage godt imod dig, når du kommer. 

Knud Casper 

http://www.oldstars.nu/
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Hillerøds eneste videoklub 
Den 6. september starter sæsonen.  

Coronaperioden har på mange måder vendt op og ned på klubbens 

aktiviteter. 

På den ene side har den betydet, at 

vi ikke har kunnet afholde møder 

som vi plejer. Den har også 

standset et projekt, vi havde gang 

i, om at producere en film om 

Louises ø ved Frederiksborg slot. 

Vi havde ellers fået støtte til dette 

projekt fra "Den lille færge" til 

indkøb af et par led lamper. Dem 

havde vi dog stor glæde af, da vi 

skulle filme i Æbelholt museum i forbindelse med en anden film. 

På den anden side så har Coronatiden sat gang i flere enmands projekter, 

så vi faktisk er kommet ud af sæsonen 2020-21 med flere producerede 

film end de seneste 5 år. 
 

Da Coronaen slap sit greb om os, har vi flere gange haft succes med at 

kombinere videooptagelse i et skovturs-lignende koncept. Vi havde en 

udflugt til Eskilsø i marts og en fin dag på Pibe mølle i juni. 
 

Der er i sæsonen blevet produceret film om Æbelholt museum, Pibe 

mølle, Pøle Å, Thomas Dambos kæmpetrolde, Halloween i Skævinge. 

 

Vi glæder os til at komme i gang med fælles aktiviteter i den ny sæson 

og håber at der vil komme flere medlemmer med lyst til at lave videoer 

i et miljø, hvor vi hele tiden lærer lidt mere om, hvordan man gør sine 

videoer seværdige. 

I november afholder vi Sjællandsstævne, hvor videoklubber fra 

Sjælland indsender deres film til uvildig bedømmelse og konkurrence 

og hvor vi mødes med ligesindede fra hele Sjælland. 

Vi mødes om mandagen i GrønnegadeCentret. 

Se mere på www.gc-videoklub.dk 

Hans Henriksen 

 

https://www.gc-videoklub.dk/
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Kontortid i redaktionen 
 

Fra den 1. september 2021 vil det være muligt at henvende sig 

personligt til redaktionen i GrønnegadeCentret på 1. sal.  

Her vil et medlem af redaktionen sidde klar til at besvare spørgsmål 

omkring hjemmesiden og centerbladet.  

  

Send en mail: centerredaktion@outlook.dk, så aftaler vi en tid hurtigst 

muligt.  

                               Redaktionen 

Decoupage 
 

Decoupage er en meget gammel teknik, som har fascineret bredt, vores 

dronning er et stort forbillede i vor tid. Decoupage består kort sagt om 

at klippe og klistre på tegnede materialer, eks. bakker, bøger, æsker, 

kort, urtepotter og billedrammer m.m. 

Vi har siden 2005 været et hold på 8 til 10 personer, udsprunget af et 

åbent hus arrangement her i centret. Ca. halvdelen af holdet er stadig 

aktive. Vi mødes i centret hver mandag fra kl. 9.00 – 12.00. 

Fællessalgsmontrerne ved receptionen er et sted, der ofte bliver besøgt, 

og herfra kan de udstillede ting købes. 

Stor tak til de mange der har givet os blade og bøger m.v. til vores 

hobby. 

Materialer betaler vi selv undervejs f.eks. saks/kniv/lineal/lim og lak. 

Vi starter igen mandag den 6. september kl. 9.00 – 12.00. 

Hanne Munkholm 

Spiseklub 
Fredag den 1. oktober spiseklub kl. 12.00 

hvor der serveres: 

Forloren hare, med kartofler, sovs og tytte-

bær mm. 
 

Der sælges billetter fra mandag den 6. 

september. 

Prisen er som sædvanlig kr. 50,- pr. person, 

efter først til mølle princippet. 

Lone Nielsen 

mailto:centerredaktion@outlook.dk
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Nyt fra Højskolesang 
 

Som jeg fortalte på seneste sangeftermiddag, onsdag den 23. juni, plejer 

vi at starte året med en generalforsamling og opkrævning af kontingent. 

Der er allerede flere, der har efterlyst dette. I disse corona-tider er der 

ikke rigtigt noget mere, der hedder plejer.  

Vi er 126 medlemmer i vores forening, og de gange, vi har kunnet 

samles, har vi kun måtte lukke 50 personer ind. Så det har været et 

meget tyndt år, rent indholdsmæssigt. Vi i Styregruppen har derfor 

besluttet, at vi udskyder generalforsamlingen til januar 2022, hvor alt 

forhåbentlig ser lidt mere normalt ud. Det vil sige, at vi også udskyder 

kontingentopkrævningen. Da vi har fået lov at sælge de gamle 

højskolesangbøger, har vi pt knap kr. 6.000,- stående på bankkontoen, 

så vi er rustet til eventuelle kommende udgifter. Hvis der er nogle af jer 

der ikke kan godkende denne beslutning, må I lige melde tilbage til mig 

ja.pedersen@outlook.dk eller tlf.: 50 92 23 91.  

Anne Pedersen 
 

Bogklubben 
starter efterår sæsonen tirsdag den 14.september.  

henvendelse tlf. 48266095 eller mobil 21454779 

Inger Christensen 

 
 

 

 

Kreativ klub  

starter torsdag den. 16. september kl. 14.00 – 16.00 

hvor vi sidder og hygger med håndarbejde, m.m.  

og vi modtager gerne nye ideer. 

Henvendelse tlf. 24859907 

Lise Raymond 

mailto:ja.pedersen@outlook.dk
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En omhyggelig forberedelse af seniortilværelsen giver tryghed. 
Vi rådgiver om alle juridiske problemstillinger i forbindelse med, at man bliver 
ældre. 
Det kan blandt andet være salg af fast ejendom og oprettelse af testamente. 
Det kan også være rådgivning om at give sine børn skattefri gaver som 
supplement til testamente. 
Vi er uafhængige og varetager kun klientens interesse. Navnlig i den tredje 
alder, er der ikke råd til at udskyde overvejelser om testamente. 
 

Ring til advokat Lotte Borg Jørgensen for en aftale på tlf. 48 24 79 20. 
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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 

EFTERLYSNING 
Danseklubben i GrønnegadeCentret søger danselærer - underviser - 

vejleder 

Der er så mange gode mennesker i GC med erfaringer på talrige om-

råder. Gemmer der sig mon ikke også en eller flere personer med 

erfaring i Standard-og Latindanse – eller som kender nogen, der har 

danseerfaring eventuelt også som underviser. 

Vi danser mandage fra kl. 20.00 – 21.00, men savner en underviser 

/vejleder, som har lyst og tålmodighed til at lære fra sig. Vi håber at 

høre fra en eller flere, så vi kan mødes for yderligere afklaring. 

Henv: tlf. 2044 0399 eller mail: hans@ rosenkvist.dk 

Hans Rosenkvist 

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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Kom til Åbent hus i GrønnegadeCentret  

– Center for seniorer 
 

Lørdag den 18. september kl. 14.00-17.00 vil hele huset summe af liv 

• Tovholdere vil præsentere aktiviteter og informere om     

mulighederne for at blive optaget i deres gruppe. 

• Fra kl. 14.00 serverer GrønnegadeCentrets venner fadøl og der 

serveres grillpølser i haven, krydret med underholdning i 

partyteltet, hvor der vil være musikcafe med ” Four Green 

Jacks” og GrønnegadeCentrets eget ”Jazzorkester” som slutter 

dagen af klokken 17.00. 
 

Vi vil gerne vise vores fantastiske center til alle selvhjulpne 60+ borgere 

i Hillerød Kommune og give dem mulighed for at blive inspireret, til at 

deltage i det sociale samvær, som vi prioriterer meget højt. Som 

medlem i GrønnegadeCentret kan man komme og gå som man har lyst, 

deltage i en aktivitet og/eller være frivillig medhjælper. Vi er i 

øjeblikket ca. 1400 medlemmer.  
 

Hele dagen vil alt være gratis, takket være Hillerød kommunes pulje til 

bekæmpelse af ensomhed blandt ældre selvhjulpne borgere over 60 år. 
 

Vi byder velkommen til en herlig og spændende dag.  
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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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Generalforsamlinger 
 

Gospelkoret Old Stars  

indkalder til Generalforsamling 

Mandag den 20. september kl. 14.15  

i Anemone 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

Forslag, der ønskes behandlet på general-

forsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før 

generalforsamlingen. 

Knud Casper 

 

 

 

 

Mandag den 27. september kl. 18.00 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Beretning 

4. Regnskab og kontingent 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

8. Eventuelt 
 

Line Dance start mandag den 13. september. 

Lanciers start mandag den 04. oktober kl. 20.00 -21.00 og derefter  

1. mandag i måneden kl. 20.00 -21.00. 

Standard – og Latin dans start mandag 11. oktober kl. 20.00 – 21.00 

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

Juleafslutning mandag den 13. december kl. 18.00. 

Sæsonafslutning mandag den 25. marts 2022 kl. 18.00. 

 

Hans Rosenkvist 
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Zumba  

starter torsdag den 16. september kl 17.00 – 18.00 

Det koster kr. 40,- pr. gang. Man er velkommen til at komme og få en 

gratis prøvetime eller ring til Annett telefon 40379222. 

Anett Toyberg 

 

 
 

Orienteringsmøde om nye fitnesshold 
Søndag den 26. september kl. 16.00-18.00 

Grønnegadecenter vil gerne udnytte motionsrummet og de gode mas-

kiner der er. 

Derfor er der mulighed for at oprette 2 hold på 

alle hverdagsaftner. 

Så kom og hør om mulighederne.  

Der vil også være rundvisning og der tilbydes 

en let anretning. 

Arrangementet er for alle Hillerødborgere på 

60+ og annonceres også i Hillerødposten.   

Tilmelding på telefon eller mail. 

 

Mail: gronnegadecenter@hotmail.com  

Tlf: 72326820 på hverdage mellem 9-15. 

Tilmeldingsfrist er den 20/9. 

 

Anette Deleuran 

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 

folkedanserdragt. 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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Film:   Druk       

Lørdag den 2. oktober kl. 14.00    

 Spilletid:1 time og 52 minutter.  

 
 

Thomas Vinterbergs ’Druk’ vinder 

Oscar-guld 2021. Hjemtog Oscar-

statuetten for bedste internationale film, 

under den amerikanske filmfest i Los 

Angeles. 
                                                    
Fire gymnasielærere og venner beslutter 

sig for, at teste en teori om, at 

mennesket er født med en halv promille for lidt. Teorien lyder, at 

alkohol i blodet åbner sindet for omverdenen og får kreativiteten til at 

stige. Resultatet er opsigtsvækkende. Både undervisningen og 

resultaterne løfter sig og vennerne begynder for alvor at mærke livet 

igen. I takt med, at genstandene ryger indenbords, skrider eksperimentet 

fremad for nogen og af sporet for andre. Det bliver tydeligt, at alkohol 

kan skabe store resultater, men også at den slags vovemod kan have 

konsekvenser. 

 

Druk er et morsomt, rørende, livsbekræftende og tankevækkende drama 

om venskab, frihed, kærlighed – og alkohol. 
 

I rollerne ses bl. a. Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe, 

Magnus Millang og Susse Wold. 
 

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

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

 

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

Billetter købes ved indgangen 
Oplysningsudvalget 
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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. Vi bestræber os på at gennemføre denne øvelse 1 gang årligt.  

Deltagelse er gratis.   GGC’s Sundhedsudvalg, Ældresagen, 
Styrk din krop samt Ældrerådet i samarbejde 

 med Hillerød Kommune og Dansk Røde Kors 

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 mulighed 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  
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FRIVILLIGVÆRT                                                                                                                                     
 

Det kan være svært at være ny. En af de største 

barrierer for at prøve noget nyt er at man mangler 

nogen at følges med og man har måske 

problemer med at komme hen til de aktiviteter 

der tilbydes.    

Det vil vi gøre noget ved i GrønnegadeCentret og 

derfor søger vi frivilligværter, der har den særlige 

opgave at tage godt imod potentielle nye brugere 

til de mange arrangementer som efteråret 2021 byder på. 

Til hvert arrangement inviteres både nuværende brugere og potentielle 

nye brugere af GC.  

For at deltage skal man være selvhjulpen, man skal være over 60 år og 

man skal bo i Hillerød kommune. 
 

Som frivilligvært får du: 

• billet til et antal arrangementer 

• én ekstra billet til at invitere en gæst efter eget valg. 

• ansvar for at tage dig ekstra godt af én særlig indbudt; det vil 

sige du får navn og telefonnummer til vedkommende som vi beder dig 

kontakte i god tid inden arrangementet og aftale, hvordan I mødes og 

hvordan gæsten transporteres (måske alliere sig med et 

familiemedlem.) Det er så dig der tager imod og sørger for siddeplads, 

introduktion til dem der allerede sidder ved bordet og i det hele taget 

sørger for, at oplevelsen bliver god for den nye gæst. 

• ved nogle arrangementer er du vært ved et 6 mands bord, hvor 

de andre ved bordet er nye såvel som nuværende medlemmer i centret. 

Som vært bedes du så vidt muligt inddrage alle ved bordet i samtalen, 

så alle føler sig set og hørt.  

• du får billetter til andre arrangementer, som du kan give videre 

til en fra dit bord. 
Fortsættes næste side 
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• du udleverer postkort med kontaktoplysninger og du kan evt. aftale 

at mødes med din særlige gæst til en kop kaffe og rundvisning i 

GrønnegadeCentret 

Tilmelding til at være frivilligvært 

Hvis du ikke allerede har meldt dig og kunne du tænke dig at blive 

frivilligvært og dermed hjælpe andre borgere ud af ensomheden, så 

kontakt GrønnegadeCentret på tlf. 72326820 eller henvend dig i 

dagtimerne til receptionen, Grønnegade 15, Hillerød. 

Hillerød Kommune har sat penge af til et projekt, ledet af 

GrønnegadeCentret, hvor man under overskriften ”Forebyggelse af 

ensomhed” planlægger ture, rejser, foredrag og arrangementer af mange 

forskellige typer, for at få kommunens seniorer i gang med et aktivt liv 

igen efter coronaens nedlukning. Mennesker er sociale væsener, og vi 

ved at skal man forebygge ensomhed, så skal man tilbyde fællesskaber, 

der er et reelt alternativ til ensomheden. Ensomhed mindsker 

livskvaliteten og det sociale liv er lige så vigtigt som den fysiske og 

psykiske funktionsevne. 
 

Huskeliste 
hvis du har tilmeldt dig som frivilligvært: 

• Ved ture ud af huset, husk coronapas 

i restaurant. 

• Henvende jer i receptionen for at få 

telefonnummer på gæster ved dit 

bord/tur en uge før arrangement. 

• Vær opmærksom på, at der ikke kan 

komme rollator med på tur til 

Sagafjord. 

• Bordkort vil der ligge 6 stk., som I skriver navne på, når gæster 

ankommer. 

• Har I svært ved at finde en gæst, kan I læse om et forslag på 

hjemmesiden, under overskriften forebyggelse af ensomhed. 

Centerleder Anette Høyer 
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Arrangement Tidspunkt Antal 

billetter 

Afhentning af 

billetter   

 

Sejltur med Sagafjord 1. 

september 

Kl. 12.30-

16.00 

 

Udsolgt 

 

18. august 

Kl. 9.30-12.30 

Foredrag af  

Jens Werner 

16. september 

Kl. 10.00-

12.00 

 

Få billetter 

Kan afhentes i  

receptionen indtil 

14. september 

Foredrag af Silas Holst 24. september 

Kl. 13.00-

15.00 

 

Udsolgt 

 

 

Fællesspisning 28. september 

Kl. 17.45-

20.00 

 

Få billetter 

Kan afhentes i 

receptionen indtil 

17. september 

Foredrag af  

Mikkel Beha 

30. september 

Kl. 10.00-

12.00 

Udsolgt  

 

Underholdning med 

bakkesangerinder 

1.oktober 

kl. 16.00-

21.00 

54 14. september 

Kl. 18.00-21.00 

Foredrag af  

Kim Sjøgren 

12. oktober 

Kl. 19.00-

21.00 

66 14. september 

Kl. 18.00-21.00 

Foredrag af Per 

Pallesen 

14. oktober 

Kl. 10.00-

12.00 

66 3. september 

Kl. 9.30-12.30 

Operetteaften 22. oktober 

Kl. 16.00-

21.00 

54 14. september 

Kl. 18.00-21.00 

Fællesspisning 

 

26. oktober 

Kl. 17.45-

20.00 

54 14. september 

Kl. 18.00-21.00 
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Foredrag af  

Troels Mylenberg 

28. oktober 

Kl. 10.00-

12.00 

66 3. september 

Kl. 9.30-12.30 

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 6. oktober 

Kl. 18.00-21.00 

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- ca. 

16.00 

25 8. oktober 

Kl. 9.30-12.30 

Veterantogstur med 

spisning 

11. december 

Kl. 10.45-

ca.16.00 

50 6. oktober 

Kl. 18.00-21.00 

 

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, og 

Facebookgruppen ”GrønnegadeCentret i Hillerød”, i Centerbladet og  

Hillerød Posten. Vi forventer at slutte på de angivne tidspunkter, men 

det er cirka tider.  

 

 

http://www.gronnegadecentret.dk/
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Den 3. september mellem kl. 9.30-12.30 kan der afhentes billetter til 

følgende 2 arrangementer: 
 

14. oktober: Foredrag af Per Pallesen kl. 10.00-12.00  

Per Pallesen fortæller om: teater, film, TV (herunder Matador), 

Hjørring revy, Dansk Naturgas, Pallesen-Pilmark show samt anekdoter 

om elskede (og ikke-elskede skuespillerkolleger). Der serveres 

kaffe/the med kage. 
 

 28. oktober: Foredrag af Troels Mylenberg kl. 10.00-12.00 i  

"Hvordan fungerer medierne - og har vi de medier, vi har fortjent?" Et 

kritisk - og kærligt - blik på mediernes rolle i dagens samfund. Der 

serveres kaffe/the med kage. 
 

Den 14. september mellem kl. 18.00-21.00 kan der afhentes billetter til 

følgende 4 arrangementer: 
 

1. oktober: Underholdning med Bakkesangerinder.  

Vi starter kl. 16.00 med 1 drink i fredagsbaren. Bakkesangerinderne vil 

underholde efter en anretning inkl. 1 øl/vand/vin.  
 

12. oktober: Foredrag af Kim Sjøgren kl. 19.00-21.00   

Folkekær violinist og showman med alsidigt repertoire, hvor Sjøgren 

viser violinens muligheder fra virtuose numre i "fingerbrækkende" 

tempi til vemodige "I skovens dybe stille ro" samt sjove anekdoter. Der 

serveres 2 sandwich samt 1 øl/vand. 

 

22. oktober: Underholdning med operette. Vi starter kl. 16.00 med 1 

drink i fredagsbaren. Daniele (tidl. La Perla) og hans opera/babes vil 

underholde efter en middag inkl. 1 øl/vand/vin.  
 

26. oktober: 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.  
 

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

kan hentes ved personligt fremmøde i GC. 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.    
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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 2. september. 

Kommende møde 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 21. september.  

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 4 
 

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 


