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"Kender du nogen, 

som kunne blive nye og glade medlemmer"? 
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---   Hamlets hjemmeside   --- 
 
Nu kan du få alle oplysninger og nyheder fra Hamlet direkte på din 
Smart-telefon, tablet eller computer - uanset hvad du foretrækker. 
 
Her ser du forsiden, som du lander på: www.ac-hamlet.dk 
 

 
 
Vi har samlet alt det bedste fra den tidligere udgave af hjemmesiden og 
sat det i nyt udseende. Derudover kan du finde nye ting på hjemmesiden: 
 

● Aktiviteter, hvornår de kører og detaljer om dem 
● Rejseplanen med kort over offentlig transport til og fra Hamlet 
● Links til steder og organisation for ældre 
● Menuen i Café Hamlet 
● Kioskens tilbud til f.eks. børn, hygge, bolig og gaver 

Centernyt - alle udvarer fra nu af 
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http://www.ac-hamlet.dk/


---   Porcelænsmalerne Anni, Ebba og Else   --- 
 
Hvis du går over besøger de tre vidunderlige Porcelænsmalere  Anni, 
Ebba og Else, som jeg mødte torsdag den 15 marts, så får du lidt af en 
overraskelse over de kunstnerisk resultater, som de tre frembringer. 
 
Og som du sikkert kan fornemme på billederne herunder, så kan du også 
få både alvor, smil og grin sammen med dem. 
 
Advarsel: det kan være stærkt vanedannende! 
 

 
 
De tre piger har det skønt sammen og er fuld af historier, som jeg håber at 
de giver mig lov til at fortælle videre til dig her i bladet - et sted ude i 
fremtiden, når min kalender begynder at ligne P-huset i Bycentret klokken 
02:00 om natten!  
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---   Hamlets Facebookgruppe   --- 
 
Facebookgruppen hedder : "Aktivitetscentrethamlet Helsingør" 
 

 
 
Måske synes du, ligesom jeg gjorde, at Facebook er for de unge, som 
ikke har andet i hovedet? 
 
Og så viser det sig, at netop Facebook er rigtigt god til at minde dig om 
det, som sker på Hamlet, og som du kan glæde dig over at deltage i - 
som f.eks.: 
 

Fester - Cabaret - Bingo - Julefrokost - Optræden 
 

Og ligesom mange af dine ældre-kolleger kan du skrive din mening og 
dine kommentarer til det, du oplever på Hamlet. 
 
Så hvis du ikke allerede er på Facebook, så kan netop Hamlet være en 
god anledning til, at du kommer i gang, så du kan  
 

få mere at vide 
fra Hamlet i tide 
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---   Nyt fra Centerrådet   --- 
 
Centerrådsvalget 
 
I uge 6 havde vi valg til Centerrådet, resultatet ses herunder: 
 
Bente Virkelyst 103 stemmer 
Mogens Bøeg-Jensen 77 stemmer 
Henriette Bach 62 stemmer 
Kirsten Korndal 50 Stemmer 
 
Centerrådet har konstitueret sig d. 12. februar: 
 
Centerrådsformand: Kirsten Olsen 
Næstformand: Mogens Bøeg-Jensen 
Bente Virkelyst, Kamma Hemminsen, 
Lars Larsen, Kirsten Simonsen, Henriette Bach, 
Suppleant: Kirsten Korndal 
 
Nye døre og vinduer: 
 

Den 3. april vil entreprenøren begynde at skifte døre og vinduer ud. De 
starter i nummer 1A, så går de rundt til 1C, herefter 1B, som er 
Aktivitetscentret Hamlet, og til sidst ordren de køkkenet i Caféen.  
 

Du vil opleve trængsel på parkeringspladserne, da noget af materialet 
skal opbevares på nogle af parkeringspladserne. Vi er blevet opfordret til 
at bruge parkeringspladserne ved værftshallerne. Vi opfordrer til, at 
de, der er bedst til bens, parkerer ved værftet.  
 

Arbejdet vil vare ca. 3 måneder. Det bliver noget rod, som vi håber at 
klare uden for mange gener.  
 

Husk at et smil er den  
korteste afstand mellem to mennesker 
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---   Kom til vores arrangementer  --- 
 
 
 

8 arrangementer til dig i april, maj og juni 
Se eventuelt kalenderen på bagsiden 

 
 

 
 

 

Bingo  
i Rundingen! 

 

Kom og få et par hyggelige timer! 
 Du får gratis kaffe og kage 

 
Onsdag, 11. april - 12:30 
Onsdag,  9. maj - 12:30  
Onsdag, 13. juni - 12:30 

 
 

 

Åbent Hus på Hamlet 
 

Invitér din familie, dine venner, dine 
bekendte, dine naboer til at opleve 

mulighederne på Hamlet! 
 

Søndag, 22. april - 11:00 - 15:00 
i Rundingen   
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---   Kom til vores arrangementer   --- 

 
8 arrangementer til dig i april, maj og juni 

Se mere i kalenderen på bagsiden 
 

 
 

 

Medlemsmøde 
 

Kom og hør og giv dit besyv med 
om aktiviteter, arrangementer, 

samværet og oplevelser 
 

Onsdag,  25. april - 12:30 
Onsdag, 20. juni - 12:30 

 

Sommerfest 
i Salen 

med 

Bamses Venner Jam 
 

Lørdag 23. juni - 12:00 
 

Du får en dejlig platte 
 

Du kan købe billetter i 
INFORMATIONEN  

fra den 16. april 
For kun kr. 150,00. 
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---   Kom til vores arrangementer   --- 

 
 

Skovturen går i år til Orø i Isefjorden 
 

Billetter i Informationen fra 16. april 

Pris: DKK 250,00 

 

 

 

Datoen kommer på  

opslagstavler, hjemmesiden og Facebook 
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---   Årets Cabaret - Så du den?   --- 
 

Café Kraniet 

 

Årets cabaret er netop blevet gennemført på Hamlet og var en stor 
succes. Hvis du så og hørte den en af dagene fra fredag den 23. til 
søndag den 25. marts, så oplevede du en anderledes forestilling 
end de forrige år. I år var scenen værtshuset Café Kraniet, hvor 
gæsterne var hovedpersoner ved Boldts bar og Oles klaver. Hvad 
du blandt andet kunne opleve, kan du læse i de følgende linier. 
 
Efter starten på prøverne overtog Lone Bruhn rollen som 
instruktør, og hun sørgede for, at vi kom trygt i mål med at give dig 
den cabaret, som alle har berømmet som den bedste nogensinde, 
takket være Gitte Kroghs idé og Lone Bruhns instruktion. Vi takker 
dem begge for en forrygende indsats. 
 
Åse sang den rørende Martsviolen og den skønne og socialt 
bevidste "Den røde Tråd" fra Shubiduas hånd. Fra Marianne fik du 
druksangen med den romantisk titel "Natten breder sine vinger" 
med både elefanter, kaniner og skat på sprut på ruterne over 
Sundet. 
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Henriette kom brasende ind med en af de aller kendeste viser fra 
Bakken Hvile: den overberømte og elskede "Bakkesangerinden". 
Fra hende fik du også kærlighedssorgens sang "Hvis tårer var 
guld", hvor hun blev akkompagneret af den elendige refrainsange- 
rinde Kirsten, som bare skulle mase sig ind i den tårevædede vise. 
 
Ole startede og sluttede cabareten med to dejlige viser "Står ved en 
bar" og "Sidder på et værtshus" og gav på vejen mellem de to "Du 
gamle måne" - alle tre fra det gammelkendte og ofte savnede 
værtshusmiljø. 
 
Udover "Så længe jeg lever" fik du to sange fra Peter. Den 
omrejsende skærsliber og fuselpimper gav dig John Mogensens 
kendingssang "Så længe jeg lever" og den sørgmuntre 
vandringsvise "Skærslibersangen". 

 
Endelig var Oswalds ånd til stede i cabareten med to elskede 
numre fra hans forrygende revyer. Ole og Niels sang duetten "Kom 
hjem, kom hjem" og Niels fortalte dig i sketchen  "Standerlampen", 
hvad romtoddy kan føre til. 
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I er sikkert enige i, at humørsprederene i år var disse to: 
 
- Mariannes opførelse af H. C. Andersens "Det er ganske vist" - 
med duer, ugle, rødbenede høns og den galende hane.  
 
 - Midt i det hele rockede Kirsten os med "Jailhouse Rock" og 
sjælede os til romantik med "Are you lonesome tonight". Og 
naturligvis igen i år for fuld udblæsning og fuldt udklædt denne gang 
som Elvis. 

 

 
 

Som sædvanligt har cabareten været en skøn og dejlig oplevelse 
for os alle på scenen, og vi sender et kæmpe “TUSIND TAK” for al 
den hjælp og assistance, som vi har fået fra alle jer, som har sikret, 
at ALT omkring os har fungeret FULDSTÆNDIGT efter en snor. 
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---   Meld dig til aktiviteterne   --- 
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---   Meld dig til aktiviteterne   --- 
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---   Strikkedamerne - inspiration og hygge  ---  
 

Nyd denne lille samling af billeder, 
og måske de kan inspirere dig til at være med ... 

 
… på billederne kan du i hvert tilfælde se 

både kage og kaffekopper  
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---   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 Næstformand
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 
Jens Peder Jensen Medlem 
Kirsten Olsen Medlem 
 
Arrangementsudvalg 2 
Poul Nielsen Formand  
Willy Burmeister Medlem 
Mogens Bøeg-Jensen 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 ved indgangen til Hamlet er åben  
mandag - torsdag 10:00 - 13:00     fredag 10:00 - 12:00 
 
Du kan ringe til Informationen på telefon 49 28 38 48 
 

 
 
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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---   Informationen ved indgangen ---  

 
 

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 2. kvartal  --- 
 

April 
Onsdag 11. april 12.30 Bingo i Rundingen 

Søndag 
 22. april 

10:00 - 
15:00 Åbent Hus på Hamlet 

Onsdag 25. april 12.30 Medlemsmøde i Rundingen 

Maj 
Onsdag 9. maj 12.30 Bingo i Rundingen 

? --- ? --- --- ? --- Skovturtil Orø - DKK 250,00 

Juni 
Onsdag 13. juni 12.30 Bingo i Rundingen 

Onsdag 20. juni 12.30 Medlemsmøde i Rundingen 

Lørdag 23. juni 12:00 
Sommerfest i Salen - Platte Musik 
dans 
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