
Lokalcenter Skelager præsenterer hermed oversigten over 

de åbne aktiviteter ledet af frivillige, som holder til i lokal-

centrets lokaler. 

 

 

Tilbuddene giver gode muligheder for at dyrke vidt forskel-

lige interesseområder. 

 

 

Under de enkelte tilbud vil der være henvisning til kontakt-

personer, der meget gerne vil fortælle nærmere. Er der ik-

ke opgivet et telefonnummer kan man kontakte frivilligko-

ordinator Anne Skyum, 29 20 95 06.   

 

 

Alle med nye idéer, forslag eller spørgsmål er meget vel-

komne til at ringe eller komme forbi. 

 

 

 

Akrylmaling 
Kontaktperson: Maria Lisberg 
Tirsdag kl. 9 - 12 
Lokale: Klub 2 + 3 
 
Kontaktperson: Rita Lassen 
Fredag kl. 12 – 15 
Lokale: Klub 2 + 3 
 

 

  



Aktiv Videoklub 
Aktiv Videoklub er en forening, hvor medlemmerne mødes under 
hyggelige former for at udvide kendskabet til deres hobby og ud-
veksle erfaringer, hvad enten det er video eller digital foto. 
Formand: Erik Lund Nielsen, telefon 86 22 13 30 
Hjemmeside: www.avk-aarhus.dk 
Mandag kl. 10 – 12 
Lokale: Festsalen  

 

 

Banko 
Kontaktperson: Kurt Nikolajsen 

Hver 2. tirsdag (lige uger) kl. 13.30 - 15 
Lokale: Festsalen 
 
 
 
 

 
 

Datastue 
Skelager Datastue er en forening, der henvender sig til pensionister 
og efterlønsmodtagere. Medlemmerne vejledes i brug af computer. 
For at benytte Skelager Datastues faciliteter kræves det, at man er 
medlem af foreningen. Der kræves ikke forudgående kendskab til 
edb. 
Kontaktpersoner: Finn Olesen, telefon 20 32 53 59 

                          Jørgen Rudkjøbing, telefon 86 21 42 11 
Hjemmeside: www.skelagerdatastue.dk  
Email: skelagerdatastue@gmail.com 
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 9 - 12 
Lokale: Datastuen  
 

  

http://www.avk-aarhus.dk/
http://www.skelagerdatastue.dk/
mailto:skelagerdatastue@gmail.com


Glasfusing 
Glasfusing er bearbejdning af glasplader til færdige kunstværker. 
Kontaktperson: Bent Søgaard, 26 17 28 08 
Mandag kl. 9 – 11.30 
Lokale: Klub 2 + 3 

 

 

”Genbrugen” 
”Genbrugen”s indtægter går til at støtte aktiviteter for beboere og 
brugere ved Lokalcenter Skelager. 
Pænt og rent brugt (eller nyt) tøj modtages, både herre- og dame-
tøj. 

Vi modtager også duge, sengelinned og lignende, samt glas og por-
celæn. 
Kontaktperson: Rosa Jensen, telefon 86 10 98 80 
Åbningstid: Mandag og torsdag kl. 9 – 13 
”Genbrugen” ligger i forhallen. 
 
 

 
 

Krolf 
Krolf spilles med kroket-lignende køller og kugler på en udendørs 
golf-lignende græsbane med huller. 
Kom og prøv – de første par gange er gratis! Ønsker man at fort-
sætte, betales kontingent. 
Kontaktperson: Tove Olesen, telefon 30 42 21 26 eller Ernst Jensen 
Telefon 60 85 46 10 
Der spilles mandag kl. 13.30 – 15.00 og torsdag kl. 13.30 – 15.00. 
Mødested: Forhallen. 
 
 

  



Senior-netcafé 

Er et tilbud til pensionister og efterlønnere, som endnu ikke har vo-
vet sig ud i det elektroniske. 
Man kan få hjælp til at bruge en PC, til oprettelse af Nem-ID mm. 
Der er frivillige IT-vejledere til stede: 
Mandag kl. 12 – 14 og torsdag kl. 10 – 12. 
Lokale: Caféen 

 

 

 

 

Strikkeklub 
Alle der er interesseret i strik er meget velkomne. 
Vi bytter opskrifter, ser i strikkebøger og giver tips til hinanden. 
Og selvfølgelig kaffe og snak! 
Tirsdage i ulige uger kl. 13 – 15 
Lokale: Hyggestuen 
 

 

 

 
 

 

  



 
 
 
 

Nyttige telefonnumre 
 

 

 
 
Frivilligkoordinator Anne Skyum  29 20 95 06 

 
 
 

Brugerrådet    87 13 53 44 
(træffes efter aftale) 
E-mail: brugerraadetskelager@gmail.com 
 

 
 
Lokalcenter Skelager   87 13 52 00  

 
 
 

 

 


