
 

   

 

www.aarhus.dk/lokalcenterbjerggaarden 
e-mail: omraade-christiansbjerg@mso.aarhus.dk 

Lokalcenter Bjerggården 

Østerøgade 20 
8200 Aarhus N 
Tlf. 8713 3200 

 

 

Aktiviteter 
og 

arrangementer  

   

 
 

Læs inde i bladet 
 Lokalcenterråd. side  2 
 Information  side 2-4 
 Telefonnumre side 5-6 
 Det er hedt  side  7 
 BJG historie side 8-9 
 Vore aktiviteter side 10-12 
 
 

Månedsbladet 
August 2018 



 

 2 

NYT FRA 

LOKALCENTERRÅDET,  BJERGGÅRDEN 

Reykjaviksgade 15, 8200 Aarhus N. 

 

 

KØRSEL til lokalcentret 
 

Adresserne er: 

Hovedindgangen:  Østerøgade 20 

Festsalen:  Reykjaviksgade 15 

Kære læser. 

 

Når du sidder et skyggefuldt sted med augustnummeret af bladet i 

hånden, er den fantastiske sommer, vi har haft, nok så småt ved at 

være fortid. Derfor skal vi igen have fyldt vores dejlige lokalcenter med 

masser af aktiviteter. 

Som noget nyt vil der fremover komme aktuelle opslag i de 2 glas-

montre/udhængsskabe ved lokalcenteret og plejeboligerne.  

Samtidig indfører Lokalcenterrådet månedlig træffetid. Næste gang er 

tirsdag den 4. september. kl. 19.00 – 20.00, hvor jeg vil være tilstede i 

alrummet med frisklavet kaffe/te. Så mød endelig op.... 

 

Endelig vil jeg reklamere for Folkenetværkets temadag tirsdag den 

21.08. på Fristedet i Skæring. Der vil være information herom fremlagt 

i alrummet. 

 

Hans Jørgen Riis 

Formand Lokalcenterrådet og Folkenetværket 

 

Fortsat god sommer 
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CHRISTIANSKIRKEN 

afholder i august måned 2018 gudstjeneste på  

Lokalcenter Bjerggården:  

 

Tirsdag 7. aug., kl. 14.15 ved Anders Kobbersmed  

og frivillige Inge, Grete og Bodil  

Alle er velkommen! 

 

Tøjreparation 

v/Inge Bramstorp 

Træffes på Lokalcenter Fuglebakken  

ved Sundhedsklinikken (under caféen) 

Mandage kl. 11.15 –12.15 

 

Du ringer - jeg hjælper 
 

 Har du brug for hjælp til  

 indstilling af TV/radio eller at få samlet mindre møbler? 

 

 Ring på tlf. 9153 7200 - så kommer jeg og hjælper. 

 Pris for min hjælp er - et smil.  ☺   

    

Venlig hilsen Allan Lange 

Caféen er foreløbig lukket 

Det vil dog være muligt at bestille forplejning i  

caféen på Fuglebakken, hvis man har brug for det. 

Forplejning bestilles ved at skrive til denne  

mailadresse: cafe-fuglebakken@mso.aarhus.dk  
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NET-CAFÉEN  

De fleste hverdage kl. 9-13 

Bærbare pc'er kan logge på vores gratis, trådløse netværk  

SmartAarhus 

 

Månedsbladet  

 

er gratis og udkommer i starten af hver måned.  

Bladet bringer telefonnumre og meddeler om de  

aktiviteter og begivenheder, der afvikles på  

Lokalcenter Bjerggården. 

Det bliver uddelt af hjemmeplejen til pensionister  

i området og kan hentes i caféen.  

Har du spørgsmål vedr. bladet, kontakt:  
 

Jens Erik Thygesen  e-mail: jethygesen@gmail.com  

Deadline er altid midt i måneden 

LIFTBUSSEN på BJERGGÅRDEN 

kører igen en tur ud i det blå. 

  

Det sker hver den anden tirsdag i måneden fra april til december.  

 

Tirsdag den 14. august går turen til: 

Vester Mølle ved Skanderborg, hvor vi spiser. Kassen gi’r. 

 

Afgang/ankomst denne gang:   

Østerøgade kl. 10.00 - kl. 14.00.  

 
  

Pris: 28 kr. tur/retur. 

Kontaktperson: Lene Sørensen tlf. 5194 9653 
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Telefonnumre til område Christiansbjerg 
 

 

HJEMMEPLEJE  

Skal du som borger aflyse eller ændre et besøg af hjemmeplejen skal 

du som borger kontakte hjemmeplejen i Område Christiansbjerg på tlf: 

8713 3200 

AKUT BEHOV FOR HJÆLP  

Mellem kl. 15.00 og 08.00 eller i weekender og på helligdage kan 

du ringe til døgnplejen via brandstationen på 8612 1021.  

LOKALEBOOKING 

Hvis du har brug for at booke et lokale på et af Christiansbjergs lokal-

centre, kan du kontakte: 8713 5302 kl. 8-15,  

men helst pr. mail: aboja@aarhus.dk 

Frivilligkoordinator Anne Skyum:  

tlf. 4185 4205 Mail: ans@aarhus.dk 

Forebyggelseskonsulent Lina Engen:   

tlf. 8713 3163 + telefonsvarer  

Demensnøgleperson Susanne Stampe Rasmussen:  

tlf. 5157 6820 + telefonsvarer 

SUNDHED OG OMSORG: 8713 1600 ml. 8.00 og 15.00 

Hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål om for eksempel  

Lokalcentrenes tilbud og aktiviteter  

Praktisk hjælp og pleje  

Sygepleje (inkl. aflysning)  

Træning (inkl. aflysning)  

Personlige hjælpemidler  

Handicapbiler  

Boligindretning  

Børnehjælpemidler  

Kørsel f.eks. til læge og speciallæge  

Omsorgstandpleje  

Telefonen betjenes af Linjen i Sundhed og Omsorgslinjen 8713 1600 

tel:87%2013%2053%2002
mailto:aboja@aarhus.dk
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Nyttige telefonnumre 

Alarmcentralen Vær klar med  

adressen 

112 

Ved akut sygdom Kl. 08-16 Kontakt egen læge 

Lægevagten Kl. 16-08 7011 3131 

Skadestue er flyttet til  

P. Juul Jensens Blvd. 

161, Indgang J3 

Egen læge kl. 08-16 

Lægevagt   kl. 16-08 

Egen læge  

7011 3131 

De henviser 

Demenslinien, Alzheimer 

Demenscentrum, Aarhus 

Hverdage 09-17 

Hverdage 08-15 

5850 5850 

8713 1919 

Handicapkørsel bestilling 

Flextur 

Teletaxa 

 

Alle dage 06-23 

8740 8300, Tast 1 

8740 8300, Tast 2 

8740 8300, Tast 3 

Udbetaling Danmark 

 

 

 

 

 

Boligstøtte 

Hjælp via telefon-

betjening: 

Man-ons: 08 –16 

Tor: 08-18, fre: 08-15 

Lør-søn: Lukket 

 

Samme tider som 

ovenfor 

7012 8061 

 

 

 

 

 

7012 8063 

Udbetaling Danmarks 

hjemmeside 

www.borger.dk/pension-og-efterloen/

folkepension-kontakt 
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Den hede sommer og planterne 

  

Det er næsten for varmt at gå i haven eller gøre fortovet rent for tiden. 

Jeg må ellers konstatere, at fliserne op til vores carport trænger. Så jeg 

kommer jo nok ikke uden om det. I går var jeg nede at besigtige uvæse-

net og undrede mig en smule over den flora af ukrudt, der havde bredt 

sig dér. Blandt andet storbladede planter og tørre, stængelagtige mørke-

grønne gevækster, som jeg ikke var vant til at se. Det fik mig til at tænke 

på en artikel i min avis for nylig, der fortalte om den hede sommers be-

tydning for opblomstringen af knap så kendte planter i vore haver. 

Kristeligt Dagblad berettede den15. juli under overskriften ”Naturens 

underhunde trives i tørken” om, hvorledes de organismer, som under 

normale forhold med en fugtig sommer er stærke og overlevelsesdygtige 

denne sommer taber til de mere nøjsomme arter. Det skaber en anden 

balance i naturen, fordi mange arter får plads, hvor de før ikke var så 

konkurrencedygtige. Mange af de planter, der står i græsplæner og grøf-

tekanter trives nemlig i dette vejr, eksempelvis vore vilde blomsterplan-

ter, der normalt overskygges af høje urter og græsarter. Rundt om i lan-

det og i haver får de nu lov til at dominere. Dertil kommer, at der ikke bli-

ver slået ret meget græs lige nu. Det er også med til at fremme det nye 

blomsterflor, som på sin side bidrager med mange insekter, sommerfugle 

og bier. Det hjælper på bestøvningen. Husker vi tilbage på sidste år, så 

havde insekterne det ikke godt på grund af den udbredte regn og kulde. 

Det er klart, at tørken indebærer, at mange arter, som vi sætter pris på, 

vantrives i det varme vejr. Men naturen fungerer i princippet ved at regu-

lere sig selv. Våde og tørre somre afløser hinanden, det samme gør 

vækstmønsteret. Men som eksperterne også gør opmærksom på, så 

skal vi mennesker overlade så meget af landet til uopdyrket natur som 

muligt, for at dette skiftende mønster kan træde i kraft.  

Fordi det meste af landet henligger i dyrket tilstand, er det vores indgreb, 

der gør det svært for arter at sprede sig ordentligt igen oven på en tørke-

periode. Det vurderes da også, at selvom denne sommer ikke gentager 

sig næste år, så vil den få en effekt på de planter, vi vil se i årene frem-

over. Græsplænen bliver måske på ny fuld af uventede planter til næste 

år.              Jens Erik 
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De nye tider -  Lokalcenter Bjerggården 1995 

Vi fortsætter vores beretning om de nye forhold på Lokalcenter Bjerg-

gården efter ombygningen i 1994-95 

Boligerne tages i brug 

Det første, der blev taget i brug, var de nye plejeboliger. Håndværker-

ne var knapt færdige, da de første lejligheder blev lejet ud den 1. janu-

ar 1995. Udenomsarealerne var slet ikke færdige. Byggeriet var blevet 

forsinket, men det var vigtigt, at der kom huslejeindtægter ind af hen-

syn til økonomien. Beboerne fik efter gældende regler nu udbetalt de-

res fulde pension og lejede boligen med huslejekontrakter, som i en-

hver anden boligforening. 

 

Samordnet pleje 

Samordnet eller integreret pleje var tidens store løsen Det betød. at 

personale i plejeboliger og hjemmepleje i fællesskab kunne løse opga-

verne for alle borgere uanset, om de boede i pleje- eller ældreboliger 

eller ude i området. Beboere i plejeboliger skulle have tildelt pleje og 

andre ydelser på lige fod med borgere, som boede udenfor. 

Der blev eksperimenteret med organiseringen af plejen. Hjemme-

hjælpslederne delte ansvaret for plejen i boligerne mellem sig og fik 

ansat mere personale i forhold til de 28 nye plejeboliger og 2 korttids-

pladser. 

Tre social- og sundhedsassistenter blev det gennemgående faste per-

sonale ved boligerne i dagvagten. Hjemmehjælpere, sygehjælpere og 

social- og sundhedshjælpere passede brugere både inde og udenfor 

huset. Hjemmesygeplejerskerne aflagde besøg hos beboerne ved be-

hov for sygepleje. Det viste sig dog hurtigt, at der skulle meget mere 

stabilitet til for at kunne opfylde de plejebehov, beboerne havde. Det 

medførte en fast plejegruppe med en gruppeleder, som var sygeplejer-

ske, til plejeboligerne.  

Siden hjemmeplejen blev "fritvalgsområde" i begyndelsen af 2000'erne 

tales der ikke længere om samordnet eller integreret pleje. 
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Aktiviteter og indvielse af Café Oasen 

Det var vigtigt at få gang i aktiviteterne i det nye lokalcenter.  

Dagcenterfunktionen flyttede tilbage til Bjerggården, og forskellige akti-

vitetshold kom op at stå, bl.a. et revyhold. Vedligeholdstræning indivi-

duelt og på hold blev etableret.  

Café Oasen blev indviet den 14. marts 1995. Dagen fejres stadig hvert 

år som caféens fødselsdag. Lokalcenter Bjerggården blev præsenteret 

for offentligheden ved en storstilet åbent-hus dag. Det betød meget at 

få indført nogle faste traditioner. Sct. Hans aften blev fejret med bål og 

fest, og der blev holdt både jule- og nytårsaften for beboerne. Bruger-

rådet havde en meget aktiv rolle i hele opstartsfasen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dag 

Som det fremgår af bladet på side 3, kniber det nu med at holde gang i 

Café Oasen.  De ansvarlige kræfter lægger igen hovederne i blød for at 

se, hvad der kan gøres for at holde tilbuddet om mad fra caféen åbent. 

Men et arbejdsomt brugerråd og øvrige frivillige kræfter har, støttet af 

kommunale repræsentanter stået som garanter for udbuddet af en lang 

række aktiviteter siden opstarten i 1995. Den seneste udvikling på områ-

det er vi vidne til netop nu, hvor brugerrådet har givet faklen videre til  et 

nyt lokalcenterråd. Dets opgave bliver blandt andet  at sørge for videre 

udviklingen af aktivitetspaletten til gavn for borgere på tværs af generati-

onerne på Christiansbjerg. 

Fra Silkeborg søerne en dag i juli 2018 
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Lokalhistorie 

Er du interesseret i lokalhistorie på Christians-

bjerg? 

Der findes ikke meget sammenhængende materi-

ale om Christiansbjergs historie, og det der findes 

er for det meste kun noget, der kan findes på en 

enkelt side i en bog. 

Det fik formanden i det tidligere Brugerrådet, 

Jahn Sørensen til at oprette en studiekreds i ef-

teråret 2007. Formålet var dels at få samlet noget 

om Christiansbjergs historie, dels at oparbejde en 

identitet blandt deltagerne om det at være  

Christiansbjergere. 

Studiekredsen har siden hvert år fra september til 

april haft 20 studiekredsmøder, hvor der gennem-

snitligt har været over 20 deltagere pr. møde. 

Kredsen mødes tirsdag fra kl. 15.30 til 17.30 i  

perioden september til marts.  

Deltagerbetaling 130,- kr. Kom og vær med. 

Vi ønsker mere liv på  

Lokalcenter Bjerggården 

På disse sider er det meningen jævnligt at gøre 

opmærksom på aktiviteterne på Lokalcenter 

Bjerggården.  

Der er tale om forskellige sæsonbetonede og hel-

års aktiviteter såvel udendørs som indendørs 

med udgangspunkt i Bjerggården.  Aktiviteterne 

er alle brugerstyrede. 

Har du en god idé til en aktivitet, er den altid vel-

kommen. Henvend dig til Lokalcenterrådet, se 

træffetid og kontakt, side 2. 

Aktiviteter på Bjerggården 

Rådsformand 

H. J. Riis 
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Blomsterbinding 

Lav din egen dekoration - vi hjælper og inspirerer 

hinanden. 

Vi bruger blomster og grønt fra egen og andres 

haver og supplerer med bundtevarer fra blom-

sterhandleren. Gruppen mødes onsdage  

kl. 9.30-11.30 i alrummet. 

Kontaktperson: Lene Sørensen, 5194 9653 

Porcelænsmaling 

Du kan medbringe dine egne materialer eller  

købe hos os. 

Vi har også altid kaffe på kanden.  

Gruppen mødes torsdage kl. 14 - 16.30 i  

Alrummet. 

Kontaktperson: Lene Sørensen, 5194 9653 

Motionsrummet 

Kom og se motionsrummet og de udendørs træ-

ningsredskaber. Foreningen "Folkenetværket" er 

på plads i motionsrummet og ved de udendørs 

træningsredskaber tirsdage kl. 15-16. 

Kontaktperson: Hans Jørgen Riis, 2896 4781 

Bowling 

Omtrent hver mandag formiddag mødes en grup-

pe pensionister til bowling i Eckersbergsgade. De 

fleste kommer fra Christiansbjerg. Det vigtigste er 

imidlertid, at de oplever at hygge sig sammen, 

mens de går til keglerne. 

Hvis du ønsker at deltage, kan du kontakte  

gruppen igennem Kell Meinert, 4276 3865 



 

 12 

Blomsterbinding  
Tid: Onsdage kl. 9.30-11.30  
Sted: Alrummet 
Kontaktperson: Lene Sørensen  
Mobil: 5194 9653 
 

Bowling 
Tid: Mandage kl. 11.00-12.00  
Kontaktperson: Kell Meinert 
Mobil: 4276 3865 
 

Christiansbjerg Lokalhistorie 
Tid:  Tirsdage kl. 15.30-17.30  
September til og med marts 
Sted:  Festsalen 
Kontaktperson:  Leif V. Jensen 
Tlf:      8610 3869 
 

Découpage  
Tid:  Mandage i ulige uger 
 kl. 9.30-11.30  
Sted:  Alrummet 
Kontaktperson: Lene Sørensen 
Mobil: 5194 9653 
 

Fredagscafé  
Tid: kl. 9.30-11.30  
Sted:  Alrummet 
Kontaktperson: Jahn Sørensen 
Mobil: 5195 3324 
 

Håndarbejde 
Tid: Tirsdage kl. 9.30-11.30  
Sted:  Alrummet 
Kontaktperson:  
Elisabeth Lind Pedersen  
tlf.       8616 4686 
Eventuelle mindre tøjreparationer  
foretages samtidig. 

KONTAKT PERSONER PÅ AKTIVITETERNE 

Krolf, Petanque og Dart 
Tid: Fredage kl. 10.30-11.30 
Sted: Alrummet 
Kontaktperson: Kell Meinert  
Mobil: 4276 3865 
Kontaktperson: Jahn Sørensen 
Mobil: 5195 3324 
 
Liftbusture 
Tid:  Anden tirsdag i måneden  
kl. 10, april - december 
Kontaktperson: Lene Sørensen 
Mobil: 5194 9653 
 

Porcelænsmaling  
Tid: Torsdage kl. 14-17  
Sted: Alrummet 
Kontaktperson: Lene Sørensen 
Mobil: 5194 9653 
 

Skakklubben Aros 
Tid: Tirsdage kl. 19.00 
Sted: Café Oasen 
Kontaktperson: John Andersen  
tlf.       8617 6738 
 
Slægtsforskning 
Tid:  Første og tredje mandag,  
 10-12 i alle måneder  
 undt. juli. 
Sted: Bjerggårdens internetcafé 
Kontaktperson: Kjeld Kibsgaard 
Mobil: 4018 2448 

Vi holder sommerferie fra 11. juni 
til 13. august  – begge dage inkl.  
Juleferie fra 3. december. 


