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The Fat Pack 
var på fødselsdagsvisit 

 
Se mere på side 7  
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---   Historien om Hotel Prins Hamlet  --- 
 

På et tidspunkt for snart en del måneder siden gjorde Bent mig 
opmærksom på, at noget af den historie, som er på vores hjemmeside 
AC-HAMLET.DK er måske lidt afvigende fra den faktiske historie.  

 

 
 
Det nuværende Hotel Prins Hamlet blev opført på den gamle remisegrund 
ved Grønnehave station. 
 
Planerne om at bygge et moderne luksushotel strandede, fordi 2. 
Verdenskrig brød ud i 1945. Efter krigen kom planerne frem igen til et 
noget mere ydmygt hotel. Det nuværende Hotel Prins Hamlet blive bygget 
i 1956 af en kapitalstærk mand - Bent desværre kan ikke huske navnet. 
Da hotellet stod færdig ansatte han inspektør Hansen, som var fra 
Helsingør, og to damer til at bestyre den daglige drift af hotellet.  
 
Prins Hamlet fungerede derefter som hotel indtil 1966, hvor Oscar 
Pedersen købte det. Han ejede det derefter indtil 1972. 
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Hotellet bestod i starten af to de to separate gule murstensbygninger og 
Oscar Pedersen fik så omkring 1968 tilføjet den bygning, som I kender 
som Rundingen. Der blev indrettet med restaurant og pejsestue med vel 
nok den bedste udsigt over mod Kronborg. Mange har været til Kongress, 
Danseaftener og de ABC-revyer, som Stig Lommer opførte  i den store 
festsal. 

 
Der, hvor flere af jer sveder i fitness-redskaberne var der krostue, hvor 
både Ingelise og Bent fortæller, at de har været gæster. 
 
Det siges, at der ved receptionen var et bur med en Beostær, som havde 
lært at sige: "Vil du med til Sverige", og så fløjtede den efter pigerne, der 
gik til stranden. 

 
 
 
 

 
 
  

--- 4 --- 



 
 

 
 

På billedet ankommer der nye og friske forsyninger af øl fra vores gamle 
bryggeri Wiibroe. Helt op i nittenhundredeogtresserne blev øllet bragt med 
tospand. Hvis du kigger godt efter, kan du se de to hestes ører. 
 
Måske kender du nogle af dem, som øjensynligt er ved at sikre, at 
forsyningerne af øl er både de rigtige og rigelige til aftenens og nattens 
festligheder? 
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De Nordens Festlige Hjørne - hotellerne Marienlyst, Kystens Perle og 
Prins Hamlet - ikke var så festligt mere, solgte Oscar Pedersen Prins 
Hamlet til Helsingør Kommune.  
 
Hotellet blev købt af Helsingør kommune i 1973, hvor hovedbygningen 
blev ombygget til plejehjem og i Rundingen blev Sygekassen placeret 
med kontorer. I sidefløjen mod Grønnehavevej rykkede vi - 
Aktivitetscentret Hamlet - ind i 1974. 
 
Vi råder nu over det meste af den nederste etage. 
  
Hvis du har nogle historier eller billeder om Hotel Prins Hamlet, så skriv 
endelig til os.  
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---   Fødselsdag - Fat Pack på besøg  --- 
 

Kirsten, vores flittige formand, skrev om fødselsdag på Facebook: 
 

Brugerne var vilde med The Fat Pack!   ❤  
 

 

Fis og ballade, skønne sange, humor og vittigheder på begge sider af “der 
må være en blonde”, som det hed, da de fleste af os var unge. 
 

 
 

På Livebooking hjemmeside står der: 
 
“Linjen er lagt for et godt og stemningsfuld underholdningsshow, med sang og 

musik. The Fat Pack optræder med sjove og skønne sange fra både den 

danske og den engelske sangskat og ikke mindst fra revyerne i Espergærde.” 

 
Ulla fra syholdet var helt vild med “ham den lille med skægget” - Silas 
Drejer? - som gav den som Simon Spies. 
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Rundingen var fyldt til randen, og der kunne ikke være flere tilskuere, så det 

var en stor succes. Se bare billedet her: 

 

 

 
 

Bente Virkelyst fortalte, at de optrådte i tre kvarter, og at de var 
fantastiske, og at de fik alle med og op på mærkerne. Både hun og 
Kirsten har kun hørt fra alle, som de har snakket med, at The Fat Pack var 
fantastiske. 
 
“De sang Kim Larsen sange og mange andre sange i samme genre. Og 
så sluttede de af med Kronborgvalsen, som hele salen sang med på. 
 
Bente slutter med at fortælle: Inden de sluttede af, sang de en sang, hvor 
der indgik “noget med øl”. Og en af dem sagde: “Ouh, vi lidt tørre i halsen 
... “. Straks fik de fire bajere! Joh, de gjorde det meget elegant i deres 
smokinger og skønne optræden! 
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---   Nyt fra Centerrådet  --- 
 

---   Reklamer for arrangementer, som du kan se side 20,   ---  
---   kommer på et selvstændigt ark   --- 

 

---   Det ligger klar  i Aktivitetscentret i uge 42   ---  

Husk altid at have dit medlemskort med på Hamlet 

Der ligger stadig medlemskort til afhentning i 
Informationen. 

Der vil fremover blive lavet flere undersøgelser om 
man er medlem. Det er ikke fair ikke at betale 
kontingent, eller ikke at melde sig ind, 

114 kr. for alt det vi kan gå til her, er billigt. Snyd er 
ikke i orden !! Vi er privilegerede ved at have dette 
sted, så vi må stå sammen om det. 

 

 

 

 

Kiosken 
Der er nu 6 damer til at tage sig af Hamlets Kiosk. 
Det er dejligt, at så mange vil sørge for at Kiosken 
fungerer. De er alle fra Nørklerne. 

Kiosken vil gerne have lidt mere reklame for alle de 
smukke håndforarbejdede ting de sælger. De vil også 
gerne forny sig, det har de gjort med f.eks. tasker og 
nye forklæder. Glasskabet er flyttet ind i Cafeen, hvor 
du kan finde det håndarbejde, som du kan købe i 
Kiosken.  
 

Har du ideer til fornyelse, så lad os høre om det, læg 
en besked i postkassen ved Informationen. De 6 
damer: Inger, Jette, Jytta, Ulla, Marianne og Hanne. 

 

Åbningstider: tirsdag og torsdag kl. 11:00–13:00 
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Mandeudvalg 

Vi har nedsat et udvalg hvor mændene skal finde ud 
af, hvad vi kan gøre på Hamlet for at få flere mænd ud 
af døren, og ud i livet.  
 
Meld dig hos Kirsten, når du beslutter, at det vil være 
rart at yde til fællesskabet i Hamlet 

 

 

 

 

 

Konsulenter og ferie 

Fremover vil der blive udarbejdet lister over 
feriestart og hvornår ferien er slut, så alle kan vide 
besked. Mogens Bøeg vil sørge for at 
Konsulenterne får skemaer der skal udfyldes. 

 

Aktivitetsprogram er rettet 

Aktivitetsprogram har fået rettet op på fejl. Finder du 
noget du synes skal rettes, så sig det til Kirsten O. 
Eller læg seddel i den røde postkasse ved 
Informationen. 
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---   Smilet - den korte vej  --- 
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---   Tre uger i Californien  ---   
 
 

Fra San Francisco til Los Angeles 
 

 
 
Vi besøgte vores datter, som bor i Los Angeles, og vi besluttede at tage 
turen langs kysten ad den berømte Highway One fra San Francisco til Los 
Angeles Billedet af Benthe ved Golden gate Bridge i S.F. viser med al 
ønskelig tydelighed, at vejret dér kan være koldt og fugtigt. Og det var det 
lige den dag. Her er et godt eksempel på den omfattende offentlige 
transport i SF - se lige 50’er sporvognen: 
 

.  
 

Første stop ved Big Sur naturpark. En oplevelse af de helt store: bugter, 
søløver, kløfte, kæmpe fyrreskove og en frokost med udsigt til det hele. 
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Hele den ca. 700 kilometer tur ad Highway One er en lang skiftende 
naturoplevelse, og vejen selv er skøn at køre. 
 

Dagen efter, at vi kom til Los Angeles, kørte vi op i den kæmpestore 
Griffith Park, hvor der fra Observatoriet - gratis adgang og super 
spændende - er en vidunderlig udsigt over hele L.A. Og som vi plejer på 
vores ferier, løber vi også her ind i et bryllup! 
 

 
 

En anden attraktion, som er fortryllende, er Huntington Park. Den er som  
så meget andet i L.A. anlagt af en rigmand og plantenørd. Opdelt i emner 
som Ørkenen, Den Japanske, Den Kinesiske, Roserne og mange andre 
haver, kan du se og oplever en kæmpe mangfoldighed af vækster, som 
f.eks. kæmpe bambus - her med Benthe som humoristisk indslag - og 
sukkulenter og kaktus i alle størrelser og former. De seks her er to-tre 
gange så store som fodbolde, og piggene er sylespidse og dejligt giftige. 

 

 
 

Efter tre skønne uger gik det hjemover til Danmark og Jetlag. 
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---   Lidt underholdning til efteråret  --- 
 

Hvad børn siger: 

 

 

 

1. Du er nødt til at forelske dig, før du bliver gift. Så når du er 

gift, så skal I bare sidde sammen og læse bøger. 

2. Nogle stensikre måder at få en person til at forelske sig i dig: 

Fortæl dem, at du ejer en hel flok slikbutikker. Vrik med dine 

hofter og håb det bedste. (Jan e 8 år) 

3. Hvordan kan man se, at to mennesker er gift med hinanden? 

- ægtepar ser tit lykkelige ud, når de snakker med andre 

mennesker (Elin 8 år)  

- måske må man bare gætte, eller holde øje med, hvis de 

skælder det samme barn ud (Sebastian, 8 år). 

4. Børn bader nøgne, men voksne vil helst skjule sine ældre 

dele. (Peter 8 år)
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---   Lidt Sommerunderholdning  --- 

 
Danmark og Europa 

 

Vi har fået lov til at låne kryds og tværser fra  
 

Du kan finde løsningen på:  
www.ac-hamlet.dk ⇒ CenterNyt ⇒ Kryds og Tværs. 
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http://www.ac-hamlet.dk/


 
---   Medlemmer af Centerrådet og Udvalg  ---  

 
Aktivitetscentret Hamlet er brugerstyret og ledet af Centerrådet. 
Dagligdagen klarer vi med forskellige udvalg og mange frivillige 

 
Alle Hamlets medlemmer har mulighed for at gøre deres indflydelse 

gældende ved at henvende sig til disse udvalg og fremkomme med gode 
idéer og give en hånd med som frivillig. 

 
 

Centerrådet 
Kirsten Olsen  Formand 
Mogens Bøeg-Jensen   Næstform.

Bente Virkelyst  Medlem 
Kamma Hemmingsen  Medlem 
Lars Larsen  Medlem 
Kirsten Simonsen  Medlem 
Henriette Bach  Medlem 
Kirsten Korndal  Medlem 

 
Aktivitetsudvalget 

Kirsten Simonsen  Formand 
Henriette Bach  Medlem 
Lars Larsen  Medlem 

  
P.R. Udvalget 

Kamma Hemmingsen  Formand 
Kirsten Olsen    Medlem 
Niels Krarup Jessen    Medlem 

 
  

Arrangementsudvalg 1 
Bente Virkelyst Formand 
Inge Hansen Medlem 
Jytte Jacobsen Medlem 
Lilly Hansen Medlem 
Kirsten Olsen Medlem 

 
Arrangementsudvalg 2 
Poul Nielsen Formand  
Willy Burmeister Medlem 
Frano Pejinovic Medlem 
Ole Jensen Medlem 
Henning Jensen Medlem 

Bendt JacobsenMedlem 
 

Regnskab 
Inge-Lise Poulsen og Bjarne Brønsvig står for centrets regnskab.  
Du kan bedst træffe dem tirsdag og torsdag på telefon 49 28 37 96 

 
Ulla Busk står for kioskens regnskab  
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---   Informationen ved indgangen  ---  
 

Informationen: mandag - torsdag 10:00 - 13:00     fredag 10:00 - 12:00 
Du kan ringe til Informationen på telefon 49 28 38 48 

 
Adressse: Kronborgvej 1B, 3000 Helsingør 

 

 
 

Her kan du få oplysninger om centrets aktiviteter og arrangementer. 
Du kan hente medlemsbladet CenterNyt og Hamlets Aktivitetsprogram. 
Desuden kan du købe billetter til Hamlets arrangementer. 
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---   Vagtplaner ---  

 
 

Vagtplan i Informationen 

Mandag Rita Nielsen 

Tirsdag Bodil Iversen 

Onsdag Suzanne Enemark 

Torsdag Bente Virkelyst 

Fredag Mogens Bøeg Jensen 

Rita Nielsen er formand for Informationen 

 

Vagthavende i Aktivitetscenteret 
Medlemmerne af Centerrådet har vagten: 

Mandag Lukker Bente Virkelyst 

Tirsdag Lukker Kamma Hemmingsen 

Onsdag Lukker Lars Larsen 

Torsdag Lukker Kirsten Korndahl 

Fredag Lukker Kirsten Simonsen 

De vagthavende sørger for rundvisning for 
interesserede og nye medlemmer.  

 
Du kan træffe dem på telefon 49 28 38 48 
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---   Oplysninger om Hamlet   --- 
 

Centret er åbent for medlemmer: mandag – fredag kl. 9.00 – 15.15 
  
Informationen er åben mandag–torsdag kl. 10 - 13 og fredag 10 - 12 
Her kan du få oplysninger om centrets aktiviteter og arrangementer. 
Nye brugere bliver budt velkomne og vist rundt af vagthavende center- 
rådsmedlem. Her kan du også købe billetter til Hamlets arrangementer. 
  
Dagcentret ledes af et Centerråd og er brugerstyret 
Aktivitetscentret Hamlet hører under Helsingør Kommune, men dag –  
centret er brugerstyret. Centerrådets e-mail: 
centerraadhamlet@gmail.com 
Formand Kirsten Olsen træffes man – fre. 10 –14.  tlf. 25 31 38 38 
 
Mange aktiviteter på Hamlet 
Aktivitetsprogrammet beskriver alle vores aktiviteter her på Hamlet. 
Du kan få Aktivitetsprogrammet og høre mere herom i Informationen. 
Aktivitetscentret Hamlet’s hjemmeside: ac-hamlet.dk 
 
Medlemsbladet CENTERNYT udkommer kvartalsvis. 
Du kan hente medlemsbladet på Hamlet i Informationen. Aflever gerne 
tekst og fotos til bladet – senest d. 10. i december, marts, juni og 
september. E-mail til: centerraadhamlet@gmail.com eller læg det i den 
røde postkasse i Værestedet. Ansvarshavende redaktør er formand 
Kirsten Olsen 49 28 38 46 og Niels Krarup Jessen skriver indholdet. 
 
Caféen drives af Det Danske Madhus tlf. 48 28 37 03 
Caféen er åbent hverdage kl. 8 – 14. 
Weekender kl. 8 – 9 (morgenmad) og igen kl. 11 – 13.45 
Du kan købe varm mad og smørrebrød m.m., som du kan ta' med hjem. 
Eller spis gerne din  egen medbragte mad i Caféen. 
 
Ændring af adresse og telefonnumre 
Hvis du skifter adresse eller telefonnummer, skal  du henvende dig i 
Informationen, eller ringe på telefon 49 28 38 48 
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---   Kalender 3. kvartal  --- 

 

Oktober 

Mandag 1.10 9-12 Vaccinationer i Værestedet 

Mandag 8.10 12.30 Pensionistmesse 

Onsdag 24.10 12.30 Diætist i Rundingen 

Onsdag 31.10 10-14 Tøjsalg i Rundingen 

November 

Lørdag 17.11 9.00 Julepyntning af Hamlet 

Onsdag 21.11 12.30 Medlemsmøde 

Torsdag 22.11 9.00  Borddækning til Julefrokost 

Fredag 23.11 12.00 Julefrokost i Salen 

Søndag 25.11 10 -15 Julemarked i Runding 

December 

Fredag 14.12 9.00 Godteposer i lokale 16 

Søndag 16.12 12.30  Børnejuletræ i Salen 

Torsdag 20.12 13.30 Julehygge i Rundingen 

Fredag 28.12 13.30 Nytårshygge i Rundingen 
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