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Sommerfest den 21. Juni 

 

 

James Rasmussens Trio spiller og synger. 
 

Se mere på side 7  
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---   35 år på Hamlet!  --- 
 

Her er anden del af Inge-Lises fortælling 
om sin tid på Hamlet i Centernyt 1. kvartal 2019 

 
Resumé fra sidste nummer 
I sidste nummer af Centernyt kunne du læse Inge-Lises beretning om sine 
mange år fra dengang Hamlet var plejecenter og til omkring 2005. Her får 
du anden og sidste del. 
 
Slutnngen på artiklen 
Maj mâned 2005 blev al liftbuskørsel flyttet til Montebello og Grønne- 
haven, det nye plejehjem. Hele personalet flyttede fra Hamlet. Poul og jeg 
har været eneste personale tilbage. Jeg har altid været glad for at være 
på Hamlet, som jeg følte som mit andet hjem. Det er da med vemod, at 
jeg ønsker at gå på pension den 1. juli.  
 
Men glæder mig også til at fá mere tid med Erik, og beskæftige mig med 
mit bestyrelsesarbejde i Boligkontoret Danmark. Jeg er også meget 
taknemmelig for at kunne fortsætte på Hamlet som Konsulent 8 timer om 
ugen. 

 
Og de seneste 10 år? Om dem fortæller Inge-Lise her 
 
De første år som konsulent var jeg formand for Arrangementsudvalget, 
som dengang var selvstændigt og uden for Centerrådets regi. Og 
efterhånden gik det op for mig og de øvrige i ledelsen, at det måske var 
bedre, at det ansvar lå i Centerrådet, sådan som det også er det i dag. 
 
Per Larsen var dengang formand for Centerrådet. Jeg startede på 
Hamlets kontor med regnskabschefen Børge Bertelsen, og vi to havde et 
fint samarbejde, indtil Børge desværre blev syg.  
 
Hamlets regnskab 
Mit arbejde bestod dengang i at være indkøber for Hamlet. Det gjorde jeg 
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både ved at gå i byen og købe og ved at sidde på kontoret og købe via 
internettet. 
 
Alle indkøb i - forretninger som på nettet - foregår dengang som nu ved, at 
enhver, som køber varer til Hamlet,  opgiver Hamlets EAN-nummer til 
forretningen, når de handler. Det betyder for mig, at jeg får varen og 
kommunen betaler regningen. Der er dog lige den kontrol, at kommunen 
sender regningen til mig, inden de betaler den. Først når jeg godkender 
og sender regningen til vores regnskabschef Bjarne Brønsvig, bliver den 
betalt. 
 
Ind- og udmeldelser 
Som du ved, betaler alle brugere et månedligt kontingent for at bruge 
Hamlets tilbud af aktiviteter. Du er derfor medlem af Hamlet. Når du 
melder dig ind - eller ud - så kommer din tilmeldelse forbi mit kontor i 
underetagen. 
 
Jeg sørger for, at ind- og udmeldelserne kommer videre til Pensions- 
kontoret, som så sørger for, at dit kontingent bliver startet eller stoppet. 
 
Til sidst siger Inge-Lise: “Jeg sidder nede i kælderen sådan en otte-ti timer 
om ugen - nogle gange mere - og jeg er meget glad og taknemmelig for 
mit job!” 

 
Tak for rigtig mange gode år til alle brugere af Hamlet. 

 
Inge-Lise. 
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---   Nyt fra Centerrådet  --- 
 

 

Husk altid at have dit medlemskort med på Hamlet 

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, 

116 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 
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 

 
 

Har du lyst til at 

fortælle historier 

 i Centernyt? 

Ring til Niels på  

29 85 93 86 

Skriv til Niels på: 

NielsKrarupJessen@gmail.com 
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---   Trivselsprisen 2018   --- 
 

Den 23. januar uddelte medlemmerne 
 

MUNCK’S 
TRIVSELSPRIS 2018 

 
og den gik meget fortjent til 

 

Lisbeth Jensen 
 

 
 

Et stort tillykke til dig, Lisbeth 
 

for din lange og inspirerende undervisning i dans for alle  
uanset forudsætninger besværligheder 

 
fra alle på Hamlet  
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---   Cabaret 2019   --- 
 
Efter en flyvetur på cirka tre timer landede alle stamgæsterne fra La 
Taverne Crania i Italien, hvor de havde book sig ind på stedets enkle 
værelser. 
 
De mødtes med Marianne, som var rejst i forvejen for at finde et godt sted 
at holde ferie. Og hvad fandt Marianne? Intet mere usædvanligt end et 
værtshus, hvor ejeren og pianisten på en prik ligner de to barylere, som 
de kendte hjemme fra Kraniet. 
Det blev begyndelsen på et par dejlige timer med den traditionsrige 
servering i pausen: kaffe og æblekagen, som i år alligevel var anderledes 
end den plejer ‘van o vær’! 
 
Her har du billeder, som vores super fotograf - og Henriettes datter - 
Nanna Back Rasmussen har taget. Hun var overalt i salen, og som du kan 
se, er hendes billeder fremragende. 
 
Alle Nannas billeder kan du se på Hamlets hjemmeside: ac-hamlet.dk 
 

 
Stamgæsterne ankommer, går 
ned mellem bordene  og synger 

“Gå ud og gå en tur” 

 
Her er lidt af vores trofaste og 

glade publikum, som vi altid elsker 
at optræde for 
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Åse gi’r Marina, Marina, Marina. 

Ole har hentet hatten på 
stumtjeneren og spiller lystigt til.. 

 
Fra Inge fik du “Mormors 

kolonihavehus” og “Jeg gi’r mit 
humør en gang lak” 

 
Henriette gi’r “Vi danser, musikken 

spiller” og Inge må op og danse 
med Boldo 

Peter lægger ud med “Bouna 
Sera” og i “Det var på Capri” får 
han besøg af féen Anne Mette 

 
Boldo snakker … og Lone synger 

“To men’sker på en strand”.  

 
Marianne var lidt betaget af den 
italienske charmør Franz da hun 

gav “Bel Ami”. 
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Er der nogen, der vil med på 
stranden? Strandløven og 

Badenymfen er klar! 

 
Festmåltid og den totale 
Kjærlighed mellem de to 

vidunderlig hunde! 

 
“Opera?”, spurgte Inge. Jo min- 

sandten: De Tre Tenorer  
Peter, Niels og Ole i “O Sole Mio” 

 
Kattejammer? Miaw!. Marianne og 
Lone var helt vidunderlige som to 
katte, som til sidst finder melodien 

 
Same procedure as every year! 

Slutsangen bliver alle tre  

 
… spilledage akkompagneret af et 

vidunderligt publikum. 
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---   Sommerens arrangementer  --- 
 

Sommertur til Birkegårdens Haver - 23. maj 
ved Holbæk 

  
Tilmeld dig senest 23. april 

Prisen er 250,00 kr 
Billetsalg fra 23.4 - 15.5 i informationen 

 
se haverne på www.birkegaardens-haver.dk 

 
 

 Sommerfest - 21. juni - 12:00 

tilmelding indtil 24. maj 
prisen er 150,00 kr 

 
James Rasmussens Trio spiller 

Du får den traditionsrige sommerplatte 
med vin, øl eller vand 
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4 dages sommertur til Skagen 
25. til 28 juni 

Tilmeld dig senest 17. april 
Priser pr. person 

Delt dobbeltværelse:    4.475,00 
Enkeltværelse:    5.150,00 

 

 
Skagen er sommer, sol og masser af oplevelser for dig på  

Grenen, Skagen Fyr, Den tilsandede kirke, museerne og meget mere... 
 

 
Og så er der Bingo i rundingen 

8. maj og 12. juni 
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---   Aktiviteter for medlemmer   --- 
 

Åbent Hus på Hamlet -  
28. april - 10:00 - 15:00 

 
Invitér dem, du kender. 

Aktiviteterne er i centrum, så kom og se, hvad I kan deltage i 

   

På Hamlet er alle ugens dage aktiviteter: 
 håndarbejde, motion, dans, undervisning,  

bridge, billard og meget mere 
og naturligvis samvær med andre 

 
Hamlet malerne 

 
Kom til åbent værksted og se kunstværker blive til. 

28. april 
 

 
 

Kom og prøv selv at male på lærred. 
Vi hjælper dig naturligvis. 

Spørg efter Egon Nielsen  
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Tage bedre billeder 

med telefon eller kamera 
 

Tre torsdage à tre timer med fotoopgaver 
Eksempel: husk at horisonten er vandret 

  
 

I IT-rummet på Hamlet - fra 9:00 - 12:00 
Vælg én dag 

☐ 
☐ 
☐ 

25.april 
2. maj 
9. maj 

 

Tilmelding til Niels Jessen på: 
SMS: 29 85 93 86 
Mail: NielsKrarupJessen@gamil.com 

 

 
Vil du lære at male på stof? 
Eller er du allerede igang? 

 
Hvis du har plads i din kalender mandag, tirsdage eller onsdage, så 
kom forbi i Salen og meld dig til undervisning hos Marja Rauer 
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Kom og lær at danse Lancier! 

 
 

Hver torsdag i Maj og Juni 

Kl. 13:00 - 14:00 

 

Første gang Torsdag den 2. maj 

i Rundingen 

Tilmelding til  

Lisbeth Møller Jensen 

 

Telefon  

60 74 14 87 

 
 

Hvis du har danset Lancier før, så ved du allerede, hvor sjovt det er. 
Hvis du aldrig har prøvet det før, så kom og få en skøn overraskelse 
 

 
 
Hvis du får en partner med, så bliver det endnu sjovere. 

 
 

Er du leder af en 

aktivitet?  

Få en annonce i 

Centernyt! 

Ring til Niels på  

29 85 93 86 

Skriv til Niels på: 

NielsKrarupJessen@gmail.com 
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---   Måske Rom kan lokke dig? ---   
 
 

Hvis du er til at lokke til Rom, så er det tidlige forår en skøn tid. Der er en 
skøn mangel på turister, og solen har gode muligheder for at sikre dig 
spadsereture, som du kan nyde - uden sved på panden. 
Hvis du endnu har tilgode at besøge Rom, som er fyldt til randen med 
seværdigheder og helt fri for moderne huse, så er det måske til efteråret 
eller næste forår, at du har lyst til at planlægge en ferietur. 
 

Her har du lidt billeder, som viser dig lidt andre sider af byen. 
 

 
Marchello Teatret - År 13 f.Kr - 20.000 tilskuere 
Til højre - Ind til søjlen mellem buerne - Ansigt? 

 
Tag en tur langs Tiberen - floden som krydser gennem Rom, og som har 
forårsagt store oversvømmelser i byen indtil man færdiggjorde de store 
stenkajer i 1876. 
 

 
På den ene side - og på den anden side.  
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En tur langs floden giver dig også lidt særegne indtryk - både hvad der 
bliver efterladt vi floden og hvad oversvømmelserne efterlader. 
 

 
Cyklen har været en tur i floden 

Båden er sikker kommet med den seneste oversvømmelse 
 
Du vil finde kvarterer i byen, som er hyggelige og smukke og fristende. 
Her har du billeder fra to kvarterer: Den Jødiske Ghetto og Trastevere. 
 

 
Det glædelige - Ristorante Da Enzo i Trastevere 
Det sørgelige - Mindeplade i Den Jødiske Ghetto 

 
På mindeplader står der: 

 
Settimio Galò forlod dette hus, hvor han boede med sin kone 

Clelia Frascati og deres ni børn. Da han vendte hjem 
fandt han det tomt for altid. Hans kære var blevet hentet 

den 16. oktober 1943 og blev deporteret til Auschwitz 
som tusindvis af andre jøder i nazifascismens politiske og rasistiske navn.  
Ingen i hans familie vendte tilbage. De repræsenterer alle familierne som 

blev udryddet af det antisemitiske had 
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---   Fra Hamlets historie  --- 
 
For 37 år siden i 1982 inviterede Helsingør Kommune til Sommerudflugt 
på med denne blanket. Et klip af begge sider af invitationen.. 😃 
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---   Lidt underholdning til foråret  --- 
 

Hvad børn siger: 

 

 

 
1. Farmor har fortalt, at da hun var lille, måtte pigerne sidde med samlede ben. I dag tager man det ikke så 

nøje, om man vifter lidt med underlivet. 
 

2. Hvis en mand siger ”Jeg elsker dig” til en gammel dame, bliver hun rasende, fordi hun er træt af 
at høre på det. 
 

3. Hvis gamle damer bliver forelsket, bør de snakke med vagten på plejehjemmet først (Amalie, 7 år) 
 

4. Hvis jeg bliver gammel engang i fremtiden, vil jeg have masser af børnebørn. Men farmor tror 
ikke, jeg bliver ret gammel, fordi jeg ønsker mig en motorcykel, når jeg bliver 14 år (Asbjørn, 6 år) 
 

5. Hvis man synes, man er blevet lidt rynket i ansigtet, kan man bare få sig en lille ansigtsløftning. Så går 

man til frisøren og sætter sig i en stol. Så klipper de rynkerne væk og svejser et ungt og frækt udtryk på 

(Agnete, 10 år) 
  

6. I gamle dage var tandlægen et frygtet væsen. Han brugte en jernstang og trak masser af tænder 
ud. Også visdomstænderne trak han ud. Derfor vidste de ikke så meget dengang. 

 

Har du idéer til 

indholdet 

 i Centernyt! 

Ring til Niels på  

29 85 93 86 

Skriv til Niels på: 

NielsKrarupJessen@gmail.com 
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---   Kryds og Tværs  --- 
 

 
Opgaven er, at du skal finde frem til “Løsningsordet” nederst ved at 
svare på de syv ledetråde. Når du finder et ord, som passer til 
ledetråden til venstre, så kan du skrive de bogstaver i de rubrikker, som 
har samme nummer - og dermed også i “Løsningsordet”. 
 
Eksempel: Det fjerde bogstav i ordet til den første ledetråd “Sønderjysk 
rute langs …” er et “D”. Den plads har et lille nummer ”1”. Det betyder, 
at i alle rubrikker, som også har et lille”1”, kan du skrive “D” 
Vi har fået lov til at låne kryds og tværser fra  
Løsningen er på www.ac-hamlet.dk ⇒ CenterNyt ⇒ Kryds og Tværs. 
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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 
Henriette Bach  Næstfrm.
Bente Virkelyst  Medlem 
Kamma Hemmingsen  Medlem 
Lars Larsen  Medlem 
Kirsten Simonsen  Medlem 
Niels Skytte Madsen  Medlem 
Aire Leon  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 

Rita Nielsen Formand 
Bente Virkelyst Medlem 
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 

 

Nyd foråret!  
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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 melde dig ind i Hamlet - 116,00 kroner om måneden. 
Du kan 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 Yrsa Bruun 

Rita Nielsen er formand for Informationen 

 

Vagthavende i Aktivitetscenteret 
Medlemmerne af Centerrådet har vagten: 

Mandag Lukker Bente Virkelyst 

Tirsdag Lukker Henriette Bach 

Onsdag Lukker Lars Larsen 

Torsdag Lukker Kamma Hemmingsen 

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. 
 
Træningscentret er åbent fra mandag – fredag kl. 9.00 – 15.00 
  
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  --- 

  

April 

Søndag 14. 10 -15 Åbent maleværksted 

Torsdag 25. 9 - 12 Foto - tag bedre billeder 

Søndag 28. 10 -15 Åbent maleværksted 

Søndag 28. 10 -15 Åbent Hus på Hamlet 

Maj 

Torsdage Hele maj 13 - 14 Lær at danse Lancier 

Torsdag 2. 9 - 12 Foto - tag bedre billeder 

Onsdag 8.  Bingo i Rundingen 

Torsdag 9. 9 - 12 Foto - tag bedre billeder 

Torsdag 23. 10 - 17 Sommertur til Birkegårdens 
Haver 

Juni 

Torsdage Hele juni 13 - 14 Lær at danse Lancier 

Onsdag 12.  Bingo i Rundingen 

Fredag 21. 12 Sommerfest 

Fredag 25. til 28.  Sommertur til Skagen 
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