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Vi havde det første årsmøde efter den nye ordning for brugerråd den  

14. november. Fremmødet var ikke det helt store, men vi vælger at se det 

som en godkendelse af det arbejde, Brugerrådet har lavet i 2018. 

Det siddende brugerråd stillede sig til rådighed for endnu et år, hvilket 

blev modtaget med kyshånd. Dog blev rådet udvidet med endnu et 

medlem, da Jørgen Juul Pedersen, som var formand for brugerrådet for 

et par år siden, træder ind pr. 1.1.2019. 

Brugerrådet består altså af: 

Tage Holst (formand), Gitte Lajer (næstformand), Preben Hviid-

Hansen (kasserer), Grete Holmegaard, Preben Andersen, Benny 

Bjergbæk samt Jørgen Juul Pedersen. 

Vi ser frem til at holde vores fine aktivitetsniveau i 2019. 
 

Arosblæserne besøger os - som traditionen foreskriver - den 12. 

december (se opslag og side ). 
 

Så bliver det jul, men vi er allerede klar med vores Nytårskoncert  

den 9. januar (se opslag). 
 

Brugerrådet ønsker alle en glædelig jul  

og et lykkebringende nytår! 

 
 
 
 
        
         
 
 
 

 
 
 

 

 
Gitte Lajer 

KORT NYT FRA BRUGERRÅDET 
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OPRÅB til VORES LÆSERE 

Redaktionen har undret sig over,  

at der hver måned mangler beløb  

i Gnistens pengekassen,  

som kun kan forklares  

ved, at nogen glemmer at betale  

de 10 kroner, som bladet koster. 

Beløbet går udelukkende til trykningen, 

så venligst respektér betalingssatsen og læg 

en 10’er i kassen! 

 

Ulla og Inga 

 

Kiosken 

 

Som I sikkert har læst i Gnistens november nummer, 

har vi fået besked fra områdechefen om at stoppe 

salget af tobaksvarer fra kioskvognen.  

 

Derudover vil  Føtex ikke længere tage ugebladene retur efter sidste 

salgsdato. Den beslutning vil gøre det endnu mere besværligt for os 

frivillige. 

Da der er for lidt omsætning i kun at sælge slik, har vi besluttet at  

lukke salg fra kioskvognen.  

Restlager af slik vil blive solgt til halv pris fra 1.12.2018.  

- Så lang tid vi har slik, har vi også blade. 

 

Tak for mange dejlige år 

Dorthe og Birta 

MEDDELELSER 
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KORT NYT FRA PLEJEHJEMMET 

 

 Den 29 oktober holdt spejderne lys- og Halloweenfest for 

beboerne på plejehjemmet. Mange beboere støttede op om 

arrangementet; de var glade for at se og synge med spejderne, som 

havde pyntet haven flot op med flot udskårne græskar. 
 

 Der er blevet holdt Mortens aften med alle beboerne. 
 

 Den 27. november besøgte Lions Risskov,  plejehjemmet med 

julestjerner, gløgg, julekager og underholdning. 
 

 Den 29. november inviteredes pårørende til at julepynte og 

hygge med beboerne. Gløgg og æbleskiver var på bordet . 
 

 Den 4. december er der indkøbstur for beboerne til Randers 

Storcenter. 
 

 Den 14. december kl.12.00 er der julefrokost på enhederne  

for beboere og pårørende. 

Der vil også være en aftentur til julegaden i Hinnerup og pakkeleg 

med beboerne. - Nærmere information på opslagstavlerne. 
∞∞∞∞ 

Leo Byrgiel takker plejehjemmet, forstanderen, personalet og de 

frivillige for en god tid, hans hustru Else Byrgiel havde på Skæring 

Plejehjem.Der var altid et smil på læben, kaffe på kanden, god mad - og 

måden, Else blev passet på, var han meget taknemlig for. 

Else og Leo deltog i alle arrangementer, der bød sig, på plejehjemmet og 

i cafeén, de så frem til ’Søndagskaffen’ med sang og underholdning. 

Leo vil stadig have sit virke på plejehjemmet, bla. med at starte en 

gruppe for ægtefæller til demente og være frivillig til diverse 

arrangementer. 

Som formand vil jeg på Plejerådets vegne takke Leo Byrgiel for 

hans indsats og positive måde at være på. Vi ser frem til et godt 

samarbejde. 
 

Plejehjemsrådet ser frem til endnu en spændende måned med beboere, 

pårørende og personale og ønsker alle en glædelig december og jul. 
 

Mange julehilsner 

Formand Lisbeth E. Robdrup 

S 
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N 
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Hyggestunder i plejehjemmet 

Leo Byrgiel 



8

 

 

 

Kavalkade over året, der gik,  i Seniormænd 8250 

Billeder venligst delt af fotografen,  

Mogens Ringskær 

16/1 ’Visioner Aarhus Kommune’ 
ved Jacob Bundsgaard 

13/2  ’Da farfar var ung’  
 ved Poul Boye Larsen 

13/3  ’Kaos i Katmandu’ 
ved Bent Thygesen 

10/4  ’Danmarks Radio’ 

24/4  ’Det gamle Aarhus’ 1/5 ’Affaldsvarme - Lisbjerg’ 
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8/5  ’Vosnæs’   29/5 ’Sommerfest’ 

11/9  ’Mønsted Kalkgruber’ 25/9  ’Dansk Motor - og Maskinsamling’ 

14/8 ’Humor i sygeplejen’  
ved Jørgen Skammeritz  

 28/8 ’De brølende 20’ere og den     
amerikanske drøm’ 
ved Anne Valbjørn Odgaard 

9/10  ’Livet på havet’ 
ved Jens Otto Bruun-Madsen 

23/10 ’Afhopper fra Jehovas Vidner’  
ved Jette Seidenschur 
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16 spillefugle i fuld gang 

i oktobers   

LØRDAGS 

BRÆTSPIL  
Vi spiller igen lørdag 

den 29. december kl. 14-17 
 

Bare duk op - og tag  

naboer, venner og  

børnebørn med. Vi ser 

gerne lokalet fuldt  

 

Alle er velkomne! 

 

Spilleudvalget: 

Grete Holmegaard, 

Gunnar Sørensen og 

Leo B. Andersen 

SIDEN SIDST... 

 

Vi har et enkelt bud indtil videre: Gå ind på 

hjemmesiden www.genlydaarhus.dk   
 

Her kan du søge efter mennesker i dit 

nærområde, der f.eks. vil med ud at drikke kaffe 

eller følges i teatret - og meget andet.  

 
Eksempel på opslag i Genlyd.dk: 

”Grete på 98 startede en eftersøgning på genlydaarhus.dk, fordi 

hun savnede hjælp til at skrive breve og fortællinger på 

computeren. På under en halv time meldte flere århusianere sig, 

og nu får Grete fast besøg af Stine, der bor i samme område”. 

 

Tag mod til dig og prøv…  

- Få evt. hjælp til det fra nogen, der kan det-dér-med-IT 

Ulla og Inga 
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Julen begynder i kirken 
 

I julen er der mange mennesker, der går i kirke. Faktisk læste jeg for et 

par år siden, at tallet var steget, og at op mod 1/3 af alle danskere går i 

kirke juleaften. Det svarer til ca. 1,9 millioner mennesker, hvilket er et 

ganske imponerende antal, der gæster kirkerne i Danmark samme 

dag. 
 

Og der er god grund til at begynde sin julefejring i kirken. I kirken 

zoomer vi nemlig ind på det, som julen egentlig går ud på. Her fejrer 

vi, at Jesus blev født. At Guds egen søn trådte ind i vores verden. Han 

kom for at række Guds kærlighed og tilgivelse til alle mennesker, og 

han døde og opstod, så der nu er håb for os. Nu er der for altid skabt 

en sammenhæng mellem himmel og jord – mellem Gud og 

mennesker. 
 

I kirken hører vi om Guds kærlighed og nærvær i vores liv, og med dét 

budskab i ørerne sendes vi hjem for at fejre jul med dem, vi holder af - 

og med dem i tankerne, som vi savner ekstra meget, når det bliver jul.  
 

Velkommen i kirke i julen! 

Fra Skæring Kirke 

 
Søndag den 2/12  
(1. søndag i advent):  
kl. 10: Gudstjeneste v/Karen Togsverd 
Hansen 
kl. 16:  
Juletræstænding med efterfølgende 
lysandagt i kirken, salg af æbleskiver, gløgg mv 
 

Kl. 19.30: Julekoncert med koret Eve 
 
Søndag den 9/12 
kl. 19.30:  
Julekoncert med Østjysk Kammerkor 
 
Tirsdag den 11. december 
kl. 19.30: Julekoncert med Per Nielsen 
 
Torsdag den 13. december: 
kl. 15: Luciagudstjeneste v/Karen Togsverd 
Hansen  (Spirekoret går luciaoptog). 
Efterfølgende gløgg, æbleskiver og 
julehygge mm. 

 
Søndag den 23. december 
kl. 20: Vi synger julen ind 
 
Mandag den 24. december (juleaften) 
kl. 11: Julegudstjeneste for børnefamilier 
v/ Louise Holmen 
kl. 14.30 og 16: Julegudstjenester v/Karen 
Togsverd Hansen 
 
Tirsdag den 25. december (juledag) 
kl. 16: Gudstjeneste v/Louise Holmen 
 
Onsdag den 26. december (2. juledag) 
kl. 10: Gudstjeneste v/Karen Togsverd  
Hansen 
 
Tirsdag den 1. januar (nytårsdag) 
kl. 16: Gudstjeneste  
v/Karen Togsverd  
Hansen 

Glimt fra julemåneden i Skæring Kirke (Se også kirkens hjemmeside): 
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Inger Lise Aarup viser sine billeder på lokalcentrets vægge. 
 

I montren viser Nørklerne og Træværkstedet nogle af deres værker 
fra det år, der snart er gået. 
 

Inger Lise skriver om sin kunstneriske proces: 
 

”Farven er sproget og formen fortællingen. Mine billeder kommer  
indefra og er i evig forandring - en ”Never Ending Story”. Tavsheden 
brydes, når det første penselstrøg sættes på den hvide flade, og 
fortællingen vokser frem. Jeg føler mine motiver mere, end jeg ser 
dem som en del af virkeligheden. Sådan har det været, siden jeg for 
tyve år siden begyndte at male for alvor. 
 
Jeg kan lide at eksperimentere med forskellige teknikker og er hele  
tiden på jagt efter nye materialer, der kan bruges og males ind, så  
billedet på en måde får flere dimensioner. 
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På samme tid lader Randlev tre af sine mistænkte fæstebønder indsætte 

i Aarhus bys arrest. Flere fulgte snart efter, og inden enden tog, var der 

ikke mindre end 14 af gårdens fæstere impliceret. Da det jo ikke var 

nogen billig fornøjelse at forfølge en sådan sag, søgte Randlev 

forstærkning af amtets kasse til arrestanternes underhold. Samtidig 

beder han kongen om fri proces og om kommissarier til sagens 

udførelse, hvilket også bevilges.  
 

Den 6. juli 1731 afsiger kommissionen sin dom, der efter nutidens 

begreber må opfattes som hårrejsende: 

Hovedgerningsmanden Peter Jensen Munch skal knibes med gloende 

tænger på fire steder. Hans højre hånd levende afhugges, kroppen 

levende kastes på en ild og brændes.  

Brødrene Søren, Oluf og Jørgen Pedersønner skal have deres liv 

forbrudt, deres hoveder med et sværd afhugges og tilligemed kroppen 

begraves på kirkegården, samt deres bodslod være forfalden, fordi de 

har købt og tilskyndet gerningsmanden til begge brande eller til at 

ombringe Randlev.  

Jesper Rasmussen, der skal have været medvider, dømmes foruden 

fæstets fortabelse til at betale fuld mandebod 3 x 18 lod sølv, og såfremt 

han ikke formår at betale den halve skade, skal han arbejde i 3 år på 

Bremerholm .  

Troels Olsen, der også var medvider og tilskynder, skal miste sit hoved med 

sværd og hans hovedlod være forbrudt.  

Niels Brandt skal miste sin hals og hovedet med sværd afhugges og 

lægges på stejle.  

Christen Munch skal have sin hals forbrudt og i 6 år arbejde på 

Bremerholm.  

Niels Smed skal betale 3 x 40 lod sølv og i mangel af skadeserstatning 

skal han arbejde på Bremerholm i 6 år.  

Rasmus Rygter skal foruden at have sit fæste forbrudt bøde 3 x 40 lod 

sølv og i mangel heraf arbejde på Bremerholm i 3 år.  

Niels Christensen, som er bortdømt skal miste sit liv, når han findes. Hans 

hoved skal med økse afhugges og sættes på en stage, og hans hovedlod 

være hjemfalden.  

Lars Sørensen og Anders Pedersen skal have deres fæste 

forbrudt og hver bøde 3 x 40 lod sølv og i mangel heraf - samt halv 

skadeserstatning - arbejde på Bremerholm i 3 år.  

Skæring Munkegårds spændende fortid - fortsat fra november Gnisten 
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Niels Bonde bør have sit fæste forbrudt og for dølgsmål at betale  

3 x 18 lod sølv.  

Lars Michelsen og Ole Espersen bør have deres fæste forbrudt.  
 

5 af de tiltalte søgte at få sagen frem til højesteret, hvilket også 

bevilgedes den 6. august 1734, og her afsagdes dom 10. marts 1735. 

Denne blev dog ikke synderlig mildere.  
 

Peder Munch og Niels Brandt dømtes til at miste deres hals og 

stejles, og skaden betales af deres gods, ligesom de hver skal betale 40 

lod sølv til kongen og Rasmus Randlev samt til husbonden deres 

bodslod.  

Christen Munch og de tre brødre Søren, Oluf og Jørgen 

Pedersønner, Troels Olsen og Niels Christensen bør for deres 

misgerninger arbejde i Bremerholms jern på livstid og deres bodslod 

forbrudt. I det øvrige skal kommissionens dom stå ved magt.  

Omkostningerne ved arrestationerne, underhold og proces bør udredes 

af deres midler, så vidt disse rækker.  
 

Hermed var denne side af sagen bragt til afslutning, eftersom det jo ikke 

er større vanskelighed at henrette de dødsdømte - for så vidt de da ikke 

var bortrømte - men med inddrivning af de mange lod sølv var det en 

ganske anden sag.  

Domsudskriften sendes via amtsforvalteren til Randlev, der skal udtale 

sig om, hvor de dømte personers formue er at finde.  
 

Randlevs svar var ikke ligefrem opmuntrende. Hovedmanden Peder 

Munch, der  alt var lagt på stejle, ejede intet. Randlev havde endda måtte 

forsyne ham med klæder i arresten. Niels Brandt havde haft en 

fæstegård i Egå, som han blev sat fra i foråret 1729. Han blev samme år 

arresteret, men rømte fra arresten i Aarhus. Han ejede heller ikke noget. 

Christen Munch, som var broder til Peder Munch, beboede en gård 

sammen med Niels Brandt.  

Han blev i arresten syg og elendig, så han måtte løslades for at få en kur, 

og skønt dømt til Bremerholms jern, han man endnu ikke sendt ham 

derover for hans skrøbeligheds skyld. Fordi han for kommissionen gav 

så redelige oplysninger til sagens opklaring, blev han med hustru og små 

børn anbragt i et hus i Egå. Han er også ganske uden formue.  

 
 

               (Fortsættes i januar Gnisten) 
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Idéer til let hjemmelavede julegaver/værtindegaver 

 
Forskellige former for hjemmelavet salt er super nemt og hurtigt at lave 
- og så er det en rigtig god måde at anvende krydderurter, som du måske 
alligevel ikke får brugt det hele af. Du kan både - som her - lave en salt, 
hvori der kun indgår én type krydderurt, og du kan lave en blandet 
krydderurtesalt, hvori du anvender f.eks. 2-3 forskellige slags 
krydderurter - alt efter smag og behag. 
 
Rosmarinsalt  
500 g flagesalt 
Ca. 5 dl økologisk rosmarin 
 
Rosmarinen skylles, og de små nåle pilles fra. 
Læg salt og rosmarinnålene i blenderen og 
blend det hurtigt. 
 
Blandingen lægges på en plade med bagepapir og tørres i ovnen i 30 min 
ved 1000. 
Herefter er den klar til at komme på glas.  
Jeg har altid nogle gamle glas i gemmerne, der kan bruges. Lav evt. din 
egen etiket – jeg synes manillamærker er fine til det. 
 
Prøv samme opskrift, men også med revet citronskal - det er en af mine 
favoritter. 
 

Rosmarinolie 
3 dl olivenolie 
1 stor håndfuld rosmarin 
En lille smule salt 
 
Vask rosmarinen og pil de små nåle af pinden.  
Blend dem sammen med en lille smule salt. 
Varm olien til omkring 40 grader og blend den 
derefter grundigt sammen med rosmarinen. 

Blandingen sies herefter. Lad olien stå i et kaffefilter natten over,  
da den drypper meget langsomt.  
Olien kommes på flaske. Læg evt. en hel rosmarin i - mest til pynt. 
 
 
              Ulla Bangsund 

 En julegave gnist 
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HERREFROKOST på SKÆRING LOKALCENTER 

Onsdag den 5. december kl. 12.30 

 

 

Caféudvalget 

 

Menu: 
 

Gule ærter med 

 flæsk og medister 

Ost og kiks 

Kaffe 
 

PRIS: 80 kr. 

 

 
Der er ikke så 

mange ting ude i 

naturen nu, så her  

i vintermåneder 

tager vi krydderier 

fra skuffen eller 

køber 

krydderurter. 
 

Køb en potte med dild, klip en tredjedel af toppen og kom den på 
vodka. Undgå de tykke stængler - de kan gøre snapsen bitter. 
 
Lad snapsen trække et døgn. Smag på den. Er den ikke kraftig nok i 
smagen - lad den stå i to døgn. Bliver den for kraftig, kan den 
fortyndes med vodka. 
Den er fremragende til julesilden.  

 

En julesnapse gnist  
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Caféerne i Nords åbningstider i julen 2018  

Bjørnshøj, Hjortshøj, Hørgården,  

Rosenbakken, Skæring, Sønderskovhus 

ALLE caféer  holder lukket 24/12 - 25/12 - 26/12 - 1/1  
 

DOG: 

Skæring og Sønderskovhus holder åbent  

til aflevering af bestilt julemenu kl. 11.00 - 12.00  

Se nedenfor 

 

Julemiddag med hjem  
 

Skæring Café tilbyder julemenu med hjem  

mandag den 24. december. 

til afhentning kl. 11.00 - 12.00  

 

 

Julemiddag menu:  

 

 Stegt and m. brune, hvide kartofler, sauce, rødkål.  

 Ris à la mande med kirsebærsauce.  

Pris 75 kr.  

 

Julemiddagen bliver pakket i enkel portion.  

Tilmelding og betaling senest 17.december  
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Husk: 
 
 

 Vi tager imod dankort 
 

 Alle menuer er hjemmelavede                  
og frosne 

 

 Tilberedningsvejledning medfølger 
 

 Afhentning i caféen efter aftale 
 

 Ret til ændringer forbeholdes 
 

 Åbningstider: man-fre. kl. 8-14 

 

  
 

 

Hjemmelavede menuer - nem og dejlig mad til alle 

Caféen tlf. 8713 2892  

Åbningstider: mandag - fredag kl. 8-14 

Sommersmindevej 2 8250 Egå 

 

 Mørbradgryde 4 pers. kr. 100 

 

 Lasagne 3 pers. kr. 65,- 
 

 Boller i karry 4 pers. kr. 65,- 

 

 Tarteletfyld høns i asparges 

 til 6 tarteletter kr. 65,- 
  

 Ostelagkage med pynt  

 6 personer kr. 65,- 

 

H J Æ L P ! 

H J Æ L P  O S ! 

H J Æ L P    O S   I    C A F É E N ! 
 

Vi står og mangler en frivillig cafépasser til hver anden mandag  

og en afløser.  

Arbejdet består i bla. kasseekspedition og lettere opgaver. 

Er det noget for dig - kontakt Lita eller Randi i køkkenet. 

Tlf.nr. - se side  20-21 
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Caféen modtager DANKORT på beløbet 
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Take 
Away  

menu: 
s. 19  

 
Tlf.  

 

8713 2892 

MENU december 2018 

DATO Dagens middag kr. 45,- 
Forret/
dessert 

kr. 20,50  

Lør-søn 
1.-2. 
dec. 

Caféen er lukket   

Man 3/12 
Skipperlabskovs, rødbeder, 
rugbrød, smør 

Dagens  
dessert 

Tirs 4/12 
Kylling m. persille, sauce, 
kartofler, agurkesalat 

  

Ons 5/12 
Italiensk kødsauce,  
Pasta, kartofler, revet ost 

Dagens suppe 
m/brød 

Tors 6/12 
Skinke, flødekartofler, 
franske ærter 

Dagens  
dessert 

Fre 7/12 
Frikadeller, grønærter, 
kartofler 

  

Lør-søn 
8.-9. 
dec. 

Caféen er lukket   

Man 10/12 
Kotelet i fad m. sauce,  
kartofler/ris, vintersalat 

  

Tirs 11/12 
Fyldt fisk m. sauce, 
kartofler, gulerødder 

Dagens  
dessert 

Ons 12/12 
Nakkesteg m. sauce, 
kartofler, vinterråkost 

  

Tors 13/12 
Stegt lever m. bløde løg, 
sauce, kartofler, surt 

Trifli med  
flødeskum 

Fre 14/12 
Karbonade m. grønærter, 
kartofler, rødbeder 

Dagens 
dessert 

Lør-søn 
15.-16. 
dec. 

Caféen er lukket   
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Tag mad 
med hjem 
til week- 
enden: 

 

Tlf.  

8713 2892 

MENU december 2018 

Plads for overraskelser på menuen... 

DATO Dagens middag 45 kr. 
Forret/
dessert 

kr. 20,50  

Man 17/12 Brunkål m. flæsk, rødbeder 
Dagens  
dessert 

Tirs 18/12 
Stegt sild m. persillesauce, 
kartofler, råkost 

  

Ons 19/12 
Kalvefrikassé m/årstidens 
grønt, kartofler 

Dagens  
dessert 

Tors 20/12 
Forloren skildpadde, æg, 
butterdej 

  

Fre 21/12 
Dansk bøf m/løg, sauce,  
kartofler, bagte rødbeder 

Dagens suppe  
m/brød 

Bemærk: 24/12 kl. 11-12: 

Afhentning af bestilt  

julemiddag  

- Se opslag og s. 18   

 
 
 

Lør. 22. - ons. 26.  
december  

Tors 27/12 
Farseret porre. sauce,  
Kartofler, gemyse 

  

Fre 28/12 
Julemedister m. stuvet 
hvidkål, kartofler, rødbeder 

Dagens  
dessert 

Lør-
søn  

29.-30. 
dec. 

Caféen er lukket   

Man 31/12 

Hamburgerryg m. 
grønlangkål, brune kartofler Nytårs Panna 

cotta m. 
frugt purre 
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8/1 starter STOLEGYMASTIK 2 tirsdag 11.15 - 12.10 i lokale 407  

med 8 deltagere. Underviser: Anne Marie Böttcher 

Der er ledige pladser.—Kontakt en af os 
 

8/1 starter YOGA 5  tirsdag kl. 8.30-10.20 i lokale 407 med 8 deltagere. 

Underviser: Sandra Breitenbach 

Der er 6 indskrevet, så der er 2 pladser tilbage. - Kontakt en af os... 

 

17/1 starter FILOSOFI torsdag kl. 9.30-11.20 i lokale 408 med plads til 

10 deltagere. Underviser: Tabita Lyngdrup Madsen  

- Kontakt en af os... 

 

17/1 starter AKVAREL maleholdet - torsdag kl. 11.30-13.20 i lokale 

408 med 10 deltagere. Underviser: Tabita Lyngdrup Madsen  

- Kontakt en af os... 

 

Samfundsfagsholdet har måttet skifte dag og tidspunkt. 

Fra den  6/2 kører det onsdage kl. 10.45-12.35 i lokale 407 

Holdet er lukket. 

 

Mindfulness holdet ved Gitte Ambrosia fortsætter ikke. 

Zumba holdet ved Linda Ólafsdóttir fortsætter ikke. 

’Højskoledage’ omdøbes efter nytår til ’Fredagsforedrag’ 
 

 

Nye deltagere:  

Efter-nytårsbetaling, 200 kr. kan ske via vores konto:  

’Ud af Røret, Skæring’ 

Reg.nr.2267 - kontonr. 89 83 32 09 70 

 

Tilmelding og spørgsmål vedrørende ændringer  

 bedes adresseret til én af os (mailadresser - se side 2): 

 
  Ulla Bangsund       Inga Hansen  

tlf. 2965 9388         tlf. 2442 1902 
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”Ud af  Røret” kurser    Forår 2019  
på Skæring Lokalcenter 

 holdbetegnelse 

 Slut 2018    start 2019 
lokale tidspunkt underviser 

Filosofi  -     Start 17/1 408 
Torsdage 
kl. 9.30-11.20 

Tabita Lyngdrup 
Madsen 

Gymnastik 1 
Slut 4/12          Start 8/1 

413 
Tirsdage 
kl. 09.00-9.55 

Anne-Marie  
Bøttcher 

Gymnastik 2 
Slut 4/12          Start 8/1 

413 
Tirsdage 
kl. 10.00-10.55 

Anne-Marie  
Bøttcher 

Højskoledage 
Slut 14/12      Start 18/1 

413 
A&B 

Fredage 
kl. 9.30-11.20 

Ulla Bangsund 
Inga Hansen 

Mandemad 
Slut 13/12      Start 17/1 

Køkken 
& café 

Torsdage 
kl. 14.10-17.50 

Marianne Perto 

Malehold 
Slut  5/12         Start 9/1 

413 B 
Onsdage 
kl. 9.30-11.50 

Karin Arberg  
Jensen 

Malehold, akvarel 
 -                      Start 17/1 

408 
Torsdage 
kl. 11.30-13.20 

Tabita Lyngdrup 
Madsen 

Samfundsfag 
Slut 27/11      Start 6/2 

407 
Onsdage 
kl. 10.45-12.35 

Heidi Volsgaard 

Sommersmindekoret 
Slut 3/12         Start 14/1 

caféen 
Mandage 
kl. 14.45-16.35 

Kristine Hulmose 
Kjølner 

Stolegymnastik 1 
Slut 3/12          Start 7/1 

407 
Mandage 
kl. 10.30-11.20 

Anne-Marie  
Bøttcher 

Stolegymnastik  2 
-                         Start 8/1 

407 
Tirsdage kl. 
11.15-12.10 

Anne-Marie  
Bøttcher 

Yoga 1  
Slut 14/12        Start 4/1 

413 
Fredage 
kl. 12.00-13.50 

Sandra  
Breitenbach 

Yoga 2 
Slut 14/12        Start 4/1 

413 
Fredage 
kl. 13.50-15.40 

Sandra  
Breitenbach 

Yoga 3 
’Yoga for fortsættere’ 
Slut 10/12     Start 07/1                  

413 
Mandage 
kl. 10.20-12.10 

Gitte Ambrosia  
Jacobsen 

Yoga 4  
Slut 10/12     Start 07/1 

413 
Mandage 
kl. 8.30-10.20 

Gitte Ambrosia  
Jacobsen 

Yoga 5  -        Start 8/1 407 
Tirsdage 
kl. 8.30-10.20 

Sandra  
Breitenbach 
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Dag Dato Tidspunkt DET SKER, omtalt på side… 

Søn 2/12 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 27 

Man 3/12 
10.00…………. 
12-13………... 

Strandture  
Bytte-bog reolen 

Tir 4/12 
14-17………….. 
12.30…………. 

Tirsdagsklubben s. 26 
Seniormænd 8250 s. 26 

Ons 5/12 
10-11.30…….. 
12.30……….... 

Mandeklub 2000 
’Ternerne’ s. 28 

Tor 6/12 
13.45 - 15.15.. 
15.00…………. 

Torsdagssang s. 30 
Petanque 

Søn 9/12 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 27 

Man 10/12 
10.00…………. 
12-13………..... 

Strandture  
Bytte-bog reolen 

Tirs 11/12 
14-17………….. 
12.00 

Tirsdagsklubben s. 26 
Hejrerne s. 29 

Ons 12/12 
10-11.30…….. 
12.30............. 

Mandeklub 2000 
Seniormænd Egå/Skæring s. 29 

Tor 13/12 15.00 Luciagudstjeneste i Skæring Kirke s. 29 

Søn 16/12 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 27 

Man 17/12 
10.00………… 
12-13…………. 

Strandture 
Bytte-bog reolen 

Ons 19/12 10-11.30……... Mandeklub 2000  

Tor 20/12 13.45 - 15.15 Torsdagssang s. 30 

Søn 23/12 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 27 

Lør 29/12 14-17 ’Lørdagsbrætspil’ s. 30  

Søn 30/12 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 27 

KALENDER december 2018  
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Jeres flittige redaktører  
ønsker alle jer læsere  
en dejlig juletid og  

et helsebringende nytår 
og mindes vores gamle, rare redaktør 
 med et billede fra forgangne tider. 
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Tirsdag den 4. december: 

Julefrokost  

 

     Vel mødt! 

 

 

Willy Bregnhøj 

 

 

PS:  På grund af stor tilslutning er det p.t. ikke muligt  

at optage nye medlemmer eller at blive optaget på venteliste  

 

SKÆRING TIRSDAGSKLUB  
 

DECEMBER 2018 

 
   

Arrangementer kl. 14 - 17 i caféen 
 

 

 

 04/12: ”Engelsk og dansk jul” 

   v/Lissa Ladefoged og Andrew John  

   50 kr. med kaffe/te 

 

   11/12: JULEAFSLUTNING   kl. 12.30 

 
 Tirsdagsklubbens kontaktpersoner: 

Formand:  Esther Hansen   tlf. 2331 1652 

Kasserer: Bente Funder  tlf. 8622 5605 
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kl. 14.30 – 16.00 i caféen 
 

 
 

Den 9. december - Anden søndag i advent  

bliver der budt på æble                         skiver og gløgg for en 

pris af 4o kr. (kaffe/te kan også fås), og Skæring 

Kirkes organist  Charlotte kommer forbi med 

kirkens kor. Vi vil lytte til dem og synge nogle af 

vores dejlige julesange. 

  

Den 2. og den 16. december 

Aase Munch vil læse julehistorie, og vi vil synge  

hendes egen julesang.  

Vores pianister Thomas og Knud vil akkompagnere  

vores sange i julehyggen. 

Kaffe/te og brød bliver ikke glemt - pris 25 kr. 

  

Den 23. og den 30. december bliver 

dørene også åbnet til dejligt samvær. 

Vi vil ønske hinanden god jul og godt  

nytår i ord og sang, sammen med vores  

pianister, og vi frivillige vil som altid stå 

klar med kaffe/te og kage med flødeskum 

til en pris af 25 kroner. 

   

Tak for alt dejligt samvær i året, der svinder. 

Vi glæder os til at ses igen i det nye år 2019! 
 

Dørene er åbne som altid hver søndag også for dig. 
 

Kom og vær med i vores fællesskab  

- alle er velkomne ! 

 

 Grete Holmegaard Brugerrådet 

Tlf. 86228831 / 25646818 
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HØJSKOLEDAGE i deccember 2018 

Fredage kl. 9.30-11.20  •  lokale 413 
 

 

 

 
 

07/12: Søren Schelling: ”Julen i ord og sang” 

 

14/12: Ulla og Inga juleafslutter med at afsløre forårs-

programmet, og vi hygger os med hinanden. 

 

 

 

 

 

 

Vi ses igen til  

”FREDAGSFOREDRAG” 

fredag den 18. januar 2019  

kl. 9.30-11.20 

 

 

 

TERNERNE 

 
holder julefrokost på 

Lokalcentret  
 

onsdag den 5. dec.  

kl. 12.30 - ca. 15.30. 

 

Vi hygger os med god mad, julesange,  

Elsas julehistorie og et spil Bingo med præmier. 

 

Vel mødt 
Kirsten Østergaard 

 
 

Første arrangement i 2019 bliver 6. februar i Lokalcentret 
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Der er INGEN gudstjeneste i  

Fælleshuset i december, men der er 
 

Luciagudstjeneste i Skæring Kirke 

Torsdag den 13. december kl. 15  

med efterfølgende gløgg, æbleskiver og hygge 

ved sognepræst Karen Togsverd Hansen  

 

 

Hejrerne på Skæring Lokalcenter 
 

Hejrernes juleløjer  

tirsdag d 11. december kl 12. 
 

Der skal medbringes en god appetit og en 20-25 kr’s pakke til 

Hejrernes juleafslutning. Plus et åbent sind - for inden pakkelegen 

skal vi lave sjov med opvarmning og stemme-træning. Måske når vi 

ikke helt frem til at skræppe op som rigtige hejrer, men der kan også 

ligge opvarmning i at sige som en brandbil. 

Med den begyndelse er der lagt op til hygge med julesange  - og der er 

sikkerhed for, at de fleste får brugt deres lattermuskler mange gange,  

før vi ønsker hinanden ”Glædelig Jul”        

 

PS! Husk: evt. afbud til Susan.  Se tovholderlisten side 38 
 

Lise J. 

h  
e 
j  
r  
e 
r  
n  
e 

 

 

 

Onsdag den 12.12 kl. 12.30 

Afholdes  julefrokost på lokalcentret  

 

 

 

 

 

Der er plads til flere på holdet.  

Kontakt tovholder Jan Ovesen s. 39  
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på Skæring Lokalcenter 
 

DEN SIDSTE LØRDAG I HVER MÅNED KL. 14-17 

I december måned lørdag den 29. 
 

Vi har 30 forskellige bræt- og kortspil  
 

Øl og vand kan købes. 

Tag naboer, venner og børnebørn med. 

 

Evt. spørgsmål, ring til Gunnar på tlf. 40 95 34 08 

Grete Holmegaard, Gunnar Sørensen og Leo B. Andersen  

                   
Torsdagssang 

“ Sang giver glæde”  
  

Torsdagene  

den 6. og 20. december  

kl. 13.45 - 15.15 i caféen. 

Kaffe/te og brød 21 kr. 

 

Torsdag den 20.december  

 

vil vi skabe julehygge med sang og måske en lille historie.  

Der bliver budt på æbleskiver og gløgg for en pris à 25 kr. 

og vi vil ønske hinanden en god jul, et godt nytår og på  

glad gensyn i 2019 - helt præcist den 3. januar. 
 

Vi glæder os til at se dig - Kom og syng med! 

  

 

 

 

Grete Holmegaard 

tlf. 8622 8831     mobil 2564 6818 
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2019 
 Mangler du tips eller apps til din telefon eller  

 Er du gået kold i din PC eller iPad - 
  

så kan du få hjælp i datastuen (lokale 407): 

følgende torsdage kl. 09.30 - ca. kl. 11.30  

 

10. og 24. januar   

7.   og 21. februar   

7.   og 21. marts 

 

 Er det hjælp til PC eller SmartPhone, aftal tid med : 
 

Birgit tlf. 2717 1686, eller 

Birthe tlf. 3063 1701. 

 

 Er det iPad’en der er problemer med, så mød blot op 

inden kl. 10  

 

Møder du op for at få hjælp, forudsættes det, at du medbringer de 

relevante koder og straks logger på ”Smart Aarhus”. 
 

Er ingen mødt op kl. 10 de nævnte torsdage - eller der er indgået 

anden aftale - lukkes datarummet for den uge. 
 

Hjælperne er : 

 

Birthe Fuglsang  tlf. 3063 1701 

Birgit Ditlefsen  tlf.  2717 1686 

Alex Hartmann  tlf. 4032 0280 

Niels Peter Rode tlf. 2046 2226 

 

Vel mødt ! 
 

IT-koordinator Benny Bjergbæk 

benny@bjergbaek.dk 
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NYTÅRSKONCERT 2019 

MED AARHUS SENIORORKESTER 

på Skæring Lokalcenter 
 

Brugerrådet inviterer alle til at komme og 

ønske hinanden GODT NYTÅR 2018 
 

Onsdag den 9. januar kl. 15.00 i caféen 
 

Vil du gerne høre Champagnegaloppen og 

nogle smægtende wienervalse, så spiller  

AARHUS SENIORORKESTER op og  

skaber den rette festlige stemning. 

Køkkenet sørger  

for et glas bobler  

og kransekage. 
 

Billetter à kr. 50 købes i caféen senest 7. januar. 
 

 

Vi glæder os til at se rigtig mange,  

når vi fortsætter raditionen fra 2017. 

 
 

Nytårshilsener fra Brugerrådet 
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I december måned er der ingen fællesspisning  

for de 90+ årige i Område Nord 
 

MEN: 
 

Vi ses igen mandag den 28. januar 2019 kl. 11.30  

som sædvanlig på Skæring Lokalcenter. 
 

Håber, I får nogle rare dage med familie og venner  

- og vi glæder os til at se jer igen!  
 

Lause, Birthe og Marianne 
 

Spørgsmål kan besvares ved at ringe til Lause på tlf. 2176 3977 

 

                                                      holder 

 
 

Efter nogle forrygende hyggelige danseaftener i efteråret  

holder vi pause i november og december, 

men vi starter op igen den 25. januar 2019. 
 

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og  

et godt nytår! 
 

Venlig hilsen Bestyrelsen 

 

HAVFRUERNE 8250 
 

Vi holder fri i december.  
 

Første mødedag i 2019 bliver  

tirsdag, den 8. januar kl. 12.30 på Lokalcentret. 
 

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår !   

Tak for i år og velmødt i 2019 ! 
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Et par juleidéer: 

En juleengel, en stjerne og en opskrift på lette ’småkager’ 
 
Juleengel lavet af salmebogssider 
Hvis du ikke selv har en gammel salmebog, du vil klippe i, 
kan de købes i genbrugsen for ’ingen’ penge. 
 

Det skal du bruge til en engel:  
- 2 sider af en salmebog  
- en limstift (kan undværes) 
  
Fold begge sider i harmonikafolder og gerne så smalle som muligt 
(mindre end 1 centimeter brede) - derved får man den fineste effekt. Det 
ene foldede papir skal agere vinger til englen, og det andet skal være 
englens "skørt". Find midten på det ene stykke papir, som du gerne vil 
have, skal være englens vinger. Tag limstiften, lim det inderste ombuk 
og sæt det fast på det andet stykke foldede papir.  
Nu tager du nål og tråd, slår en knude og stikker det igennem øverst på 
’kroppen’ og igennem træperlen - eller hvad du synes, hovedet skal være 
- det kan også være en flamingokugle eller en perle - jeg foretrækker 
træperlen. Sy et par gange og bind knude i snoren og brug den til 
ophæng. 
Nu er din genbrugsengel færdig og klar til at blive hængt op. 
 

Julestjerner 

De fleste kender papirjulestjerner, der enten kan købes eller hjemmelaves. 
Jeg køber stjernestrimler i forskellig størrelse og farve og har fornøjelse 

af det hver december måned.  
I år har jeg lavet store stjerner til vinduerne. For at få 
den rigtige størrelse har jeg brugt regneruller.  
Idéen er hermed givet videre. 
Både engle og stjerner bruger jeg også som vedhæng på 
julegaverne. De pynter også i vores glasdør. 

 
 
 

Rugbrødschips 

Hos os forsøger vi så godt som muligt at undgå sukker og gluten. I denne 
dejlige juletid med fristende småkager osv. laver vi vores egne rugbrøds-
chips. Det er et godt alternativ til brunkager osv. De er såre nemme at 
lave: 
Du tager en rest af dit yndlingsrugbrød og skærer det 
fint på skæremaskinen.  
Skær herefter rugbrødsskiverne i trekanter og læg 
dem på en bageplade med bagepapir. 
Dryp eller pensl med olie, drys salt på og bag i ovnen 
ved 175 º varmluft i 10-15 minutter. 

- Nål og tråd 
- en træperle 

Ulla Bangsund 
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NYTTIGE KONTAKTER  

Alarmcentralen  112 

Ved akut sygdom, 

kontakt: 
 

Egen læge ………………….. 

Lægevagten ………………… 

 
 

kl. 08 - 16 …………….. 

kl. 16 - 08 …………….. 

 

 
- 

7011 3131 

Skadestuen kan ikke længere kontaktes pr. telefon. Er nu beliggende: 
Palle Juul-Jensens Boulevard 161, indgang j3 

Demenslinjen  Tirsdage kl. 15-16 8678 2420 

Telebus Handicapservice 8740 8300 

Besøgstjenesten 
Karin  

Grum-Schwensen  

22 31 22 80/ 

86 74 00 33 

Ældresagens  

”Hjælpende hånd” 

Omkostninger:  

50 kr. 
8613 0926 

Bisidder Tage Holst 
8622 2168 

holst198@hotmail.com 

Ældrerådet i Aarhus Mandag kl. 12-13 8614 0747 

 
Udbetaling Danmark  
 
 

Postadresse: 
Kongens Vænge 8,  
3400 Hillerød 

Hjælp til digital betjening: 
www.borger.dk 
 

Ma.-ons.16-21 
Tor. 18-21 
Fre. 15-18 
Lør.-søn. lukket 

Hjælp via telefon betjening: 
 

7012 8061 
 

Ma.-ons. 8-16  
Tor. 8-18 
Fre. 8-15 
Lør.-søn. lukket 

Boligstøtte 
samme tider som  
Udbetaling Danmark 

7012 8063 
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UGENTLIGE AKTIVITETER på Skæring Lokalcenter  

Ud af  Røret   Januar 2019 

Fag Lokale Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Billard 
billard-
rum 9-16 9-16 9-16 9-16 9-16 

Bridge 413  12.50-16.30   
12.50-
16.30 

 

Filosofi 408    
9.30-
11.20 

 

Fredags- 
foredrag 413     

9.30-
11.20 

Gymnastik  I 413  9.00-9.55    

Gymnastik II 413  10-10.55    

Gå-gruppen 
Mødested: 

Center- 
indgang A 

 10-12    

Havfruerne 
8250  
1. tirsdag i  
lige uger/md 

413  11.30-16    

Hejrerne 
En tirs. i lige uger 413  11.30-16    

Læsekreds 1 
Sidste tirs/md 408  13-15    

Læsekreds 2 
3. ons/md 408   13-15   

Madlavning 
for mænd 

køkken  
& café    

14.10-
17.50 

 

Malehold 413 B   9.30-11.50   

Malehold, 
akvarel 

408    
11.30- 
13.20 

 

Mandeklub 
2000 408   10-11.30   

Nørklerne 413 B    09.30-12  
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UGENTLIGE AKTIVITETER på Skæring Lokalcenter  

Ud af  Røret   Januar 2019 

Fag Lokale Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Samfundsfag 407   
10.45-
12.35 

  

Sangkor café  
14.45-
16.35 

    

Torsdagssang 
(1. 3. & 4. (5.) 
tor. /md.) 

café    
13.45-
15.15 

 

Seniormænd 
8250 
Tir. /ulige uger 

413  12.30 -17    

Seniormænd 
Skæring-Egå 
2. ons/md. 

413 B   12.30    

Skæring 
Tirsdagsklub café  14-17    

Stolegymnastik 
1 407 

10.30-
11.20 

    

Stolegymnastik 
2 407  

11.15-
12.10 

   

Ternerne 
1. ons/md 413 B   13-15   

Træ-
værkstedet kælder    

09.30-
12.00 

 

Yoga 1 413     12-13.50 

Yoga 2 413     
13.50-
15.40 

Yoga 3 413 
10.20-
12.10 

    

Yoga 4 413 
8.30-
10.20 

    

Yoga 5 407  
8.30-
10.20 

   

Søndagskaffe kl. 14.30-16.00, caféen 
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Billard 
Egon Ebbesen tlf. 30 64 14 28 
 
Bordtennis, whist - kontakt: 
Gitte Lajer, tlf. 22 78 96 50 
 
Bridge 
Birgit Bahnsen tlf. 8622 2306 (tors.) 
Aase Aron tlf. 8699 3001 (man) 
 
Brætspil - Lørdagsspil 
Gunnar Sørensen tlf. 40 95 34 08 

 
Bytte-bog-reolen, lokale 406 
Gitte Lajer tlf. 22 78 96 50 
Åbningstid: Mandage kl. 12-13 
 
Centerbussen 
Lisbeth E. Robdrup tlf. 3020 1465 
 
FO - UD AF RØRET, alle hold: 
Ulla Bangsund tlf. 2965 9388 
Inga Hansen tlf. 2442 1902 
 
Gudstjeneste i ”Fælleshuset” 
Birthe Nielsen tlf. 22 41 00 79 
 
Gå-gruppen         Tirsdage kl. 10 
Ann Hansen tlf. 2533 6068 
 
IT-aktiviteter, koordinator: 
Benny Bjergbæk tlf. 21 25 89 52 
benny@bjergbaek.dk 
 
Kiosken 
Birta Johnsen tlf. 29 88 09 23 
Åbningstider: Man & ons.  
kl. 11.00-12.15 
 
 

 
 

Kunstudvalg 
Margit Wessberg, tlf. 30 20 16 60 
magit@steenwessberg.dk 
 
Kvindegruppen Havfruerne 8250 
Ruth Krogh tlf. 24 61 56 37 
Mail: ruth.krogh@mail.tele.dk 
 
Kvindegruppen Hejrerne 
Susan Himmelstrup tlf 29613329 
Mail: sushim@post.tele.dk 
 
Kvindegruppen Ternerne 
Kirsten Østergaard tlf. 4034 1484 
Mail:  ki-le@webspeed.dk 
 
Lokaler (reservation af - kun pr. mail) 
Gitte Lajer  
Mail: gittebrugerraadet@gmail.com 
 
Læsekredse 
Gitte Lajer, tlf. 22 78 96 50 
Mail: gittebrugerraadet@gmail.com 
 
Lørdagsspil - se Brætspil 
 
Mandeklubben  
onsdage kl. 10-11.30 lokale 408 
Ejvind Bernth tlf. 22 30 03 07 
 
Nørklerne/Åbent værksted 
Ingrid Mildahl tlf. 22 31 25 07 
 
Petanque  Torsdage kl. 15 
Søren Dueholm tlf. 20 22 44 71 
 
Rickshaw-ture  
Poul Ellekrog tlf: 20 47 92 75  

 
 

Tovholderne må gerne  
kontaktes direkte 

Tovholdere til aktiviteter på Skæring Lokalcenter 2018 

mailto:sushim@post.tele.dk
mailto:gittebrugerraadet@gmail.com
mailto:gittebrugerraadet@gmail.com


39 

 

 
Selvtræning & svømning 
Jørgen Juul Pedersen tlf. 30 45 54 66 
juulconsult@post.tele.dk 
 
Seniormænd Skæring/Egå 
Jan Ovesen tlf.2575 7374 
Mail: mie.jan.ovesen@gmail.com 
 
Seniormænd 8250 
Willy Bregnhøj  tlf. 86 22 90 04 
willybregnhoj@hotmail.com 
 
Spil: Se Brætspil 
 
Strandture 
Elly tlf. 26 41 86 80 - Elna  
tlf. 20 46 80 63 - Birta tlf. 2988 0923 
 
Søndagskaffe 
Grete Holmegaard tlf. 25 64 68 18 
 
Tirsdagsklubben 
Esther Hansen tlf. 2331 1652 

 
Torsdagssang  
Grete Holmegaard tlf. 25 64 68 18 
 
Træværkstedet 

Knud Mildahl tlf. 22 31 25 07 

 
 
BRUGERRÅDSFORMAND 
Tage Holst  tlf. 86 22 21 68 
Mail: holst198@hotmail.com 

 
 

Tovholdere til aktiviteter på Skæring Lokalcenter 2018 

Tovholderne må gerne  
kontaktes direkte 



 

 

Sådan kontaktes Skæring Lokalcenter i Område Nord 

Hoved telefonnummer: 
Linien til Sundhed og Omsorg 

8713 1600 

Hoved mailadresse: 
Hjemmeside: 

omraade-nord@mso.aarhus.dk 
www.aarhus.dk/omraadenord 

Områdechef 
Susanne Sejr  
Christensen 

8713 1600 
suse@aarhus.dk 

Viceområdechef  
Vibeke  
Dahmen 

8713 1600 
vid@aarhus.dk 

Viceområdechef 
Trine  
Petersen 

8713 1600 
trpe@aarhus.dk 

Forstander Skæring Plejehjem 
Helen  
Hermansen 

8713 2954 
Hoved mailadressen 

Frivilligkonsulent 
Marianne 
Keiser 

2478 2910 

mak@aarhus.dk 

Forebyggelseskonsulent 
Anne-Grethe 

Jakobsen 

2170 3222 

agja@aarhus.dk 

 

SUNDHEDSENHEDEN:   
  

 

 

Borgerkonsulenter, syge-
plejersker, træningsafdeling,  
genoptræning og aflastning 

 

 

Sundhedsklinikken,  
tidsbestilling: 

 Tlf. tid: 
 

Hverdage 

kl. 08 -15  
 

 
 

Hverdage 

kl. 8.00 - 9.00 

 

 
8713 1600 
 

 

 
8713 2910 

 

HJEMMEPLEJEN: 
  

 

Kontakt til hjemmeplejen i området: 
 

Leder i hjemmeplejen  
Jonna Jensen: 

  

 

Døgnplejen: Hverdage efter  
kl. 15 og lør- søn- og helligdage:  
Akuthjælp (via brandstationen): 

Tlf. tid: 
  
 

 

Hverdage 
kl. 08-15 

 
 
 
kl. 15 - 08 

 
 

 
8713 2900 
 
 

8713 2923 
 
 

8612 1021 

Café/køkken, Skæring 
Tlf. tid: 

kl. 08 - 14 
8713 2892 

Pedel Pedelkontor 8713 2940 


