
  

 



 

 

 

 

Skæring Lokalcenters adresse:  
Sommersmindevej 2, 8250 Egå 

Åbningstid: kl. 8-14 

Telefoner og mails, se bagsiden 
 

Hjemmeside:  
https://8250 lokalcenter 

skæring/(vælg:) Lokalcenter 

Skæring - lokalcentre. (Nederst i det mørke felt, højre side 

finder du sidste nye nummer af Gnisten.) 

 

Facebook: 
https://www.facebook.com/skaeringlokalcenter/ 

Stof til  

bladet 

skal  

være  

redak-

tionen 

 i  hænde 

senest 

den 15. i 

måneden 

- mailes 

eller 

lægges i 

den lille 

postkasse 

på reolen 

(Gnisten 

& ”Ud af 

Røret”) 

REDAKTIONEN 

GNISTEN er Skæring Lokalcenters månedsblad.  

Det drives af frivillige, udkommer sidst i måneden  

og koster 10 kr. 

Ulla Bangsund 
Tlf. 2965 9388 

 
Mail: 

 

Inga Hansen 
Tlf. 2442 1902  
Mail:  

 
 

ulla.bangsund@webspeed.dk 

ingafindal@gmail.com 

GNISTEN 

i     

fuld farve  

kan ses på  

lokal-

centrets  

hjemmeside 
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Aarhus Kommune har fået ny IT-udbyder.  
I den forbindelse er der sket ændringer - dels på opsætning af 

hjemmesiden og dels på webadressen. 
Der vil indtil videre forekomme fejl og mangler,  

men kommunen retter løbende. 
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KORT NYT FRA BRUGERRÅDET 

Først det dårlige nyt. 

 

Gitte, vores næstformand, brækkede 5. december en hofte og har 

været indlagt på Skejby. Hun har lovet at videreføre sit arbejde her i 

Brugerrådet, så meget hun overkommer. Vi erfarede for alvor, hvor 

stor en kapacitet Gitte er, da hun var skjult for os i morfintågerne !  

Hun skønner selv, at hun er tilbage på kontoret midt i januar, og det 

er vi glade for!  

 

Så det småkedelige. 

 

Vi bruger en del tid i Brugerrådet på at administrere kommunens 

penge, små penge - så små, at hvis man tænker, så er det lidt ude af 

proportion, henset til alle de penge samfundet, dvs. os alle, med et 

pennestrøg sender i skattely, til vaskeri, ikke gider indkræve for os og 

iøvrigt sløser med til ingen nytte. Dette bør der rettes op på.  

Til gengæld hyldede kommunen os frivillige ved et anerkendelses-

arrangement, som blev værdigt afviklet i Domkirken og Aarhus 

Teater. Der var lækkerier til både mave og hoved. 
 

Endelig det egentlige. 

 

Anden søndag i advent fyldtes caféen med ialt ca. 70 mennesker, som 

drak en kop af Gretes Søndagskaffe og hørte Skæring kirkes kor under 

ledelse af kirkens organist Charlotte. Charlotte skulle videre, og Knud 

Ochsner overtog ledelsen af koret.  

 

Sommersmindekoret havde premiere, efter sigende med stor succes. 

Se de dejlige billeder her i bladet. 

 

Vi havde festlig besøg af Pottemageregnens Amatørforening, og Aros 

Blæserne kom, som traditionen byder.  

Der var gennemsnitligt fint fremmøde ! 

 

Husk nytårskoncert den 9. januar (se side 10) 

               BBB 

x-apple-data-detectors://embedded-result/1411
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KORT NYT FRA PLEJEHJEMMET 

 
Plejehjemmet holder  

NYTÅRSKUR tirsdag den 29. januar kl. 11.30  
for beboere og pårørende 

med boblevand og lækker mad i cafeén  
 

 
Årsmøde tirsdag den 29. januar kl. 13.30 

Bestyrelsen ser frem til eventuelle nye medlemmer og kræfter, der vil 
gøre en indsats for beboerne og pårørende på plejehjemmet i sam- 
arbejde med forstanderen og personalet 
 
Det har på været et spændende år med gode og sunde udfordringer og 
glade modtagere, der giver en så meget igen: Når vi løfter i flok og står 
sammen, gør det alles hverdag lettere. 
 
Der skal rettes en stor tak til Lions Risskov for klaver til plejehjemmet, 
julestjerner og julehygge.  
Ligeså skal lyde til alle jer, der har bidraget med underholdning - for 
jeres gode energi og glæde til plejehjemsbeboerne: Tak for jer! 
 
Igennem Plant Liv har plejehjemmet fået bevilget et ’shelter’, som  
tømmeren er i gang med at bygge i den skønne plejehjemshave.   
Vi glæder os til at indvie ’shelteret’ med beboere, pårørende, spejdere og 
mange flere først i den nye år. 
 
Der ser sat forårsløg i haven. Rigtigt mange beboere har nydt godt af 
haven i 2018. Tonni (beboer) har passet og plejet drivhuset, så der var 
tomater helt hen til november måned. 
 
Frivillige. 
Skulle der være nogen, der ønsker at være frivillig på plejehjemmet: 
at drikke en kop kaffe, at hygge med beboerne, at tage med på ture, at 
være med ved arrangementerne, at gå tur i haven med en beboer – eller 
bare at være til stede i et hyggeligt fællesskab - så henvend dig endelig til 
forstanderen eller til undertegnede. 
 

Ønsker alle et godt og lykkebringende NYTÅR 
 

Formand for Plejerådet 
Lisbeth E. Robdrup 
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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 

MEDDELELSER 

 

Gnisten har modtaget et indlæg fra en dameskrædder, som gerne 

lægger bukser, nederdele, kjoler op/ned og foretager småreparationer 

mmm. 

Hun designer også selv - gerne i samarbejde med kunden - og tilbyder 

at være på Lokalcenter Skæring en gang hver 14. dag/ om måneden - 

første gang tirsdag den 22. januar kl. 11.00 
 

Ring evt. først og få opgivet en pris, eller kig på hendes hjemmeside. 

Hun kommer også gerne hjem til dig... 

 
”Velkommen ind i mit kreative sy univers. Mit navn er Trine Vesterby, og jeg er 
uddannet dameskrædder i Århus og designteknolog på Tekocenter i Herning”. 
  

Trine Vesterby 
Louisevej 8220 brabrand  

Mobil 20234450 

www.trinevesterby.dk 

Facebook: Under skrædderi og design 
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En STOR  TAK til Yrsa Herholt og fra administrationen  

Jette Friang-Tannebæk for deres fine grafik og relevante 

oplysninger på storskærmene ved lokalcentrets to indgange 

og ved Plejehjemmet. 

 

 

 

 

       

  Redaktionen 

 

GEOLOGISKE FOREDRAG OG UDFLUGTER 
 

Fredag den 16. november havde Højskoledage Skæring besøg af 

geologen Inga Kofoed Andersen, som viste billeder, tværsnit af 

undergrunden og et utal af grafer samt fortalte om sit arbejde i 

Miljøministeriet, hvor hun gennem 10 år var med til at undersøge 

vores drikkevand.  
 

Hvis navnet lyder bekendt, har du måske mødt Inga hos Ternerne, 

Havfruerne eller Seniormænd 8250 til et livligt foredrag om ”Donau” 

– floden, hvor hun sejler som rejseleder for danske grupper.  
 

Mange af lokalcentrets brugere har deltaget i Sommerhøjskolen 

Skæring og været på guidet bustur med Inga til Mossø og Jelling. I år 

gentages succesen med Sommerhøjskolen – og selvfølgelig er der som 

sædvanlig en bustur med geologen ud i det danske landskab.  
 

Du kan se, hvilke udflugter, rejser og foredrag, Inga tilbyder, på hendes 

nye hjemmeside: www.vildmedgeologi.dk . Her kan du også tilmelde 

dig et nyhedsbrev. 

 

Inga Kofoed Andersen 

http://www.vildmedgeologi.dk
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Sommersmindekoret siger tak for en dejlig aften. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi slog det stort op - med koncert, fællessang og 
tapas buffet. Der var ikke mange, der troede på, 
at det ville lykkedes. Men det gjorde det, og alle 
billetter blev solgt. Der var ”fuldt hus”.  
 
Koret fik megen ros for sangvalg og udførelse - 
en fin koncert. Vi havde en helt forrygende aften 
med dette skønne publikum. Sangene og 
akkompagnementet er Kristine, vores korleders fortjeneste.  
Hun er vores dynamik og inspiration. 
 
Randis tapas buffet var et samlende punkt. De mange nye retter gav folk 
noget at tale om: Hvad er det? Smager det godt? Har du prøvet det her? 
De snakkede med hinanden og måske med en de ikke kender endnu. Det 
er idéen med Genlyd, som støttede arrangementet. 
 
Vin og fællessang gav den gode stemning, og humøret var højt. Vi havde 
lavet et sanghæfte med en blanding af nye og gamle sange, og det kunne 
folk lide: Der blev sunget igennem. De kunne også lide sanghæfterne, 
dem tog de alle med hjem som souvenir. 
 
Gæsterne var meget tilfredse og ville vide, hvornår vi lavede et nyt 
arrangement. Det håber vi at gøre til foråret - med kor, mad mm.  
 
I dagene efter koncerten fortalte de, jeg mødte, om den gode koncert, 
den hyggelige aften, den gode mad og om, hvor meget de havde nydt det 
hele. Det var dejligt at høre. 
 
Gitte Lajer var en god støtte under planlægningen og havde styr på 
alle detaljerne undervejs. 
- Tak til Gitte. 

Yrsa Herholt 

SIDEN SIDST... 
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Torsdags petanque 
 

Da fremmødet til petanque de sidste seks torsdage  

har været sløjt med cirka 3-4 spillere pr. gang, aflyser  

jeg herved min egen deltagelse i spillene i januar og 

februar måned.  

I andre er velkomne til at fortsætte, som I har lyst. 

Jeg er på igen torsdag den 7. marts kl. 15  på lokalcentret, idet jeg 

håber, at vejret til den tid er os bedre stemt. 
 

Ønsker alle et godt nytår! 
 

Med venlig hilsen 

Søren Dueholm 

 

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 

 

 

KIOSKEN 

Som meddelt i de to sidsts numre af Gnisten sælger kiosken ud af sine 

varer, til der ikke er flere tilbage og lukker og slukker derefter. 
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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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Britt Rassing 

Billedkunstner 

 

Fra naturalistisk til abstrakt: 

Fotografier fra mine rejser er ofte min inspirations-

kilde, og i mange år malede jeg billeder, som lå tæt  

op ad forlægget - billeder, som forestillede ”noget”, og 

som var ret naturalistiske. Nogle sommerkurser på 

Århus Kunstakademi i metoder til abstrakt maleri, 

ændrede min malestil. 

Udstillingen viser begge sider af mit udtryk. Jeg har brug for at bevæge 

mig fra det meget faste forlæg og over til løsere og friere abstraktioner. 

Begge kræver fordybelse, og det er det vigtigste for mig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Værksted og udstilling: 

Jeg er fast bruger af værkstedet hos August Art, Havvej 21, Vrinners, 

8420 Knebel. Her er vi 52 kunstnere, der dels har permanent udstilling 

dels 3 store,  årlige udstillinger. 

 

Jeg håber, I vil synes om mine billeder 

 

Mange hilsner fra 

Cand.mag. Britt Rassing 

Hjemmeside, søg Google: britt rassing 
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Fra Skæring Kirke 

 

Tanker ved nytår 

Det har lige været nytår - og ved nytårstid tænker vi uvilkårligt tilbage på 

året, der gik. Vi har alle sammen noget, som vi særligt vil huske året 

2018 for. Glæder, fester, oplevelser og ferier. Men vi husker også på dem 

vi mistede og på modgang, vi måtte igennem. Livet er en blandet kop te, 

og 2018 var ingen undtagelse.  

Og ved nytårstid ser vi også fremad mod det kommende år. For hvad 

mon 2019 vil bringe? Gad vide, hvad det er, vi vil se tilbage på ved næste 

årsskifte? Hvem har vi mistet? Lever vi stadig selv? Hvad vil året bringe 

af nye muligheder, glæder, oplevelser - og hvad vil det bringe af 

udfordringer og kampe, der skal kæmpes? 

Vi ved det ikke. For vi er ikke herrer over fremtiden. Men i kirken samles 

vi bl.a. for at lægge vores fremtid i Guds hånd. Så ved vi, at uanset hvad 

der kommer til at ske i året 2019, er vi ikke alene om det. Så ved vi, at vi 

altid er i Guds hånd. Derfor kan vi tage hul på et nyt år med fortrøstning.  

I december måned sagde vi farvel til vores kirketjener gennem 4½ år, 

Rie Bjerregaard, som nu skal være dagplejemor. Rie har været kendt 

og elsket af mange, der er kommet i kirken i den ene eller anden 

anledning for sit dejlige smil og sit imødekommende væsen. Der er dog 

fortsat to søde og imødekommende kirketjenere ved kirken til at byde 

alle velkommen, så tøv ikke med at kigge ind i Skæring Kirke til noget af 

alt det, der foregår hos os. I er velkomne! 
 

Sognepræst Karen Togsverd Hansen 
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Skæring Munkegårds spændende fortid - fortsat fra december Gnisten 

 
Søren Pedersøn, der beboede en gård i Elsted og i øvrigt brød ud af arresten, 
har heller ingen formue. Oluf Pedersøn, der også beboede en gård i Elsted, 
blev syg i arresten og bragtes hjem til sin gård, hvor han døde uden at 
efterlade sig noget. Jørgen Pedersøn, der beboede en halv-gård i Elsted, 
døde kort efter branden og var ligeledes uden formue. 
Det samme var også tilfældet med Troels Olsen og Niels Christensen, der 
begge havde en halvgård i Hesselballe i Hjortshøj sogn. Begge så sig i 
stand til at flygte. 
Jesper Rasmussen, der boede i Elsted, var en af de første, der blev arres-
teret. Han blev for sin svagheds skyld bragt til sit hjem, som han forlod 
uden tilladelse. Han havde heller ingen formue. Niels Smed, der var en 
ung og ledig person, opholdt sig hos faderen, Søren Jørgensen i Egå. Han 
blev mod kaution løsladt af arresten, men da han for et års tid siden begik 
nye ulovligheder, for hvilke han burde have være forvist fra sognet og 
egnen, opsagdes kautionen, hvorfor han atter indsattes i arrest i Aarhus, 
hvorfra han dog atter løslodes mod kaution af kaptajn Eppinger. Han er 
nu i København og er også ganske uden formue. Rasmus Røgter havde et 
boel i Egå, som han rømte fra. Hans hustru med to små børn sidder endnu 
i huset, og han arbejder for en og anden, men formue er der ingen af. 
Laust Sørensen, Anders Pedersen og Niels Bonde bor endnu i 
Hesselballe på deres steder og er også ganske uden midler.  
 
Som det ses, var der ikke meget at fede kongens kasse med, men for dog at 
gøre et forsøg beordres amtsforvalteren til at lade herredsfogederne gøre 
udlæg, men får det triste svar tilbage, at der intet er at hente, hvad der 
naturligvis heller ikke var til opmuntring for Rasmus Randlev, der nok 
kunne trænge til at få nogle af de mange lod sølv, han var tildømt, 
eftersom hans udgifter - trods fri proces - til den hele sag beløb sig til 1933 
rigsdaler 5 mark og 3 skilling. 
Resultatet af retssagen er en jammer af ulykke, henrettelser, fallit og 
fattigdom. Rasmus Randlev selv ender efter sigende sine dage på et usselt 
loftsværelse i Aarhus i 1757. 

 
Kilder: 
Rentekammerets kgl. Resolutioner 18. juni 1728, 6. september 1729 og 24. 
december 1738. 
Højesterets voteringsprotokol 1735 blad 8b – 15. 
Aarhus Amtstues kontributionsregnskab 1735, bilag E.E. og 1736 Bilag X. 
Jydske registre 8. august 1729 og 6. august 1734. 
Vedslet Stamskoven 
Moesgaard Museum 
 
      S L U T         U.B. 
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En Rosmarin snapse-  og  en Kutlingegnist 

 

Tag 2 til 3 teskeer Rosmarin og hæld vodka på. 

Lad den trække 2-3 dage, alt efter smag.  

Det bliver en gylden, behagelig snaps - 

beroligende, men ikke sløvende. 
 

Det kan man måske godt trænge til her efter jul?!  

DROP TORSKEN - GÅ EFTER KUTLINGEN. 

Torsken er blevet rationeret - kutlingen er kommet for at blive -  

OG:Den spiser vores rejer! Så: ’If you can’t beat it - eat it!’ 
 

Her er en opskrift for dem, der tør prøve noget nyt - til 4 personer: 

 

Klip finnerne af fiskene, skær  

hovedet af og tag indmaden 

ud. Rens fisken for rester af 

indmad. Skyld den under den 

kolde hane for at få det hele 

med. 

Kog kartoflerne med hvidløg 

og salt. 
 

Skær majsene af kolberne / 

hæld dåsen i en si. Pil løgene og skær hvert af dem ud i 8 både. Skær 

baconen i små tern. 
 

Kom smør og bacon på en sauterpande/gryde og lad baconen riste, til 

den er let gylden. Tilsæt løgene og lad dem sautere med et par minutter, 

så de bliver bløde og suger noget af fedtstoffet til sig. 

Skyl salat og persille og afdryp dem grundigt. Skær hjertesalaten i grove 

stykker og hak persillen. Tilsæt majsen til bacon og løg og lad majsene 

sautere med i ca. 30 sek., inden salat og persille tilsættes. Sving det hele 

godt rundt og smag til med salt, peber og eddiken til allersidst. 
 

Vend kutlingerne i rugmel.  

Steg dem gyldne på panden.  

 

- God appetit! 

(Kilde: Miljøministeriet, Naturstyrelsen) 

16-20 hele, sort-

mundet kutling 

Salt og lidt sukker. 

 

3-4 majskolber (!) 

2 løg 

80 g. bacon 

20 g. smør 

 

2 hjertesalathoveder 

1/2 bundt persille 

2 spsk. (æble)eddike 
 

Olie til stegning 

1 kg. kartofler 

1 fed knust hvidløg 

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

Vi står og mangler en eller flere frivillige til at passe caféen mandage 

kl. 9.30-12.30. 

Vi kan tilbyde et hyggeligt job, som virkeligt gør en forskel for vores 

borgere og brugere af caféen 

 

Kom og få en snak med os om, hvad jobbet indebærer. Kontakt 

Lita eller Randi i køkkenet. - Tlf.nr. og åbningstider - se side  20-21 

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,- 
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Caféen modtager DANKORT på beløbet 
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Take 
Away  

menu: 
s. 15  

 
Tlf.  

 

8713 2892 

MENU januar 2019 

DATO Dagens middag kr. 45,- 
Forret/
dessert 

kr. 20,50  

Tirs 1/1 Caféen er lukket 
 

 

Ons 2/1 
Chokolade-kaffe gullasch m. 
kartoffelmos, rødbeder 

  

Tors 3/1 
Kyllingekotelet, krydder- 
kartofler, majs salat 

Æbletærte 
med 
flødeskum 

Fre 4/1 
Fyldt fisk, sauce, kartofler 
råkost 

  

Lør-søn 5.-6  Caféen er lukket   

Man 7/1 
Hvidkålsrouletter, sauce, 
kartofler, rødbeder, stegt kål 

  

Tirs 8/1 
Honningmarineret skinke 
m. paprikasauce, ovn-
kartofler, stegte gulerødder 

Dagens 
dessert 

Ons 9/1 
Område Nord-gryde, 
bagt kartoffelmos, gemyse 

  

Tors 10/1 
Bøf med løg, sauce, 
kartofler, rødbeder 

Fromage 

Fre 11/1 
Frikadeller, varm kartoffel-
salat, ærter 

  

Lør-søn 12.-13. Caféen er lukket 
  
  

Man 14/1 
Kotelet med champignons,  
sennepssauce, kartofler 

Dagens 
dessert 

Tirs 15/1 
Fiskefrikadeller m. persille-
sauce, kartofler, råkost 

  

Ons 16/1 
Kogt kalv i sur/sød sauce, 
kartofler, gemyse 

Suppe m. 
boller 
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Tag mad 
med hjem 
til week- 
enden: 

 

Tlf.  

8713 2892 

MENU januar 2019 

Plads for overraskelser på menuen... 

DATO Dagens middag 45 kr. 
Forret/
dessert 

kr. 20,50  

Tors 17/1 
Stegt lever m. løgsauce, 
kartofler, stegte rødbeder 

  

Fre 18/1 
Stegt medister, stuvet 
hvidkål, kartofler, rødbeder 

Trifli m. 
flødeskum 

Lør-
søn 

19.-20. Caféen er lukket   

Man 21/1 
Karbonader, sauce, kartofler, 
gemyse 

Dagens 
dessert 

Tirs 22/1 
Kalvefrikassé m. årstidens 
grønt, kartofler 

  

Ons 23/1 
Boller i selleri, kartofler, 
persille 

  

Tors 24/1 Brunkål m. flæsk, rødbeder 
Dagens 
dessert 

Fre 25/1 
Ribbensteg, sauce, kartofler, 
rødkålsråkost, agurkesalat   

Lør-
søn 

26.-27. Caféen er lukket   

Man 28/1 

Stegt sild m. persillesauce, 
kartofler, råkost Æblekage m. 

flødeskum 

Tirs 29/1 
Millionbøf m. kartoffelmos, 
græskar   

Ons 30/1 
Grillkølle m. flødekartofler, 
ærter   

Tors 31/1 

Stegt flæsk m. persillesauce, 
kartofler, rødbeder Dagens 

dessert 
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8/1 starter Stolegymnastik 2 tirsdag 11.15 - 12.10 i lokale 407  

Underviser: Anne Marie Böttcher 

 

8/1 starter Yoga 5  tirsdag kl. 8.30-10.20 i lokale 407.  

Underviser: Sandra Breitenbach 

 

Samfundsfagsholdet kører fra den  6/2  

onsdage kl. 10.45-12.35 i lokale 407 

Holdet er lukket for tilgang. 

 

Desværre var der ikke deltagere nok til at kunne oprette filosofi og 

akvarel holdene! 

 

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 

 Start 2019 
lokale tidspunkt underviser 

Gymnastik 1         
Start 8/1 

413 
Tirsdage 
kl. 09.00-9.55 

Anne-Marie  
Bøttcher 

Gymnastik 2 
Start 8/1 

413 
Tirsdage 
kl. 10.00-10.55 

Anne-Marie  
Bøttcher 

Højskoledage 
Start 18/1 

413 
A&B 

Fredage 
kl. 9.30-11.20 

Ulla Bangsund 
Inga Hansen 

Mandemad 
Start 17/1 

Køkken 
& café 

Torsdage 
kl. 14.10-17.50 

Marianne Perto 

Malehold 
Start 9/1 

413 B 
Onsdage 
kl. 9.30-11.50 

Karin Arberg  
Jensen 

Samfundsfag 
Start 6/2 

407 
Onsdage 
kl. 10.45-12.35 

Heidi Volsgaard 

Sommersmindekoret 
Start 14/1 

caféen 
Mandage 
kl. 14.45-16.35 

Kristine Hulmose 
Kjølner 

Stolegymnastik 1 
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  
Start 4/1 

413 
Fredage 
kl. 12.00-13.50 

Sandra  
Breitenbach 

Yoga 2 
Start 4/1 

413 
Fredage 
kl. 13.50-15.40 

Sandra  
Breitenbach 

Yoga 3 
’Yoga for fortsættere’ 
Start 07/1                  

413 
Mandage 
kl. 10.20-12.10 

Gitte Ambrosia  
Jacobsen 

Yoga 4  
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… 

Tor 3/1 14.30-16.00 Torsdagssang s. 23 

Søn 6/1 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 23 

Man 7/1 
10.00…………. 
12-13………... 

Strandture - kaffe i caféen 
Bytte-bog reolen 

Tir 8/1 
12.30............ 
14-17…………. 

Havfruerne s. 21 
Tirsdagsklubben s. 21 

Ons 9/1 10-11.30…….. Mandeklub 2000 

Tor 10/1 
9.30-11.30..... 
14.00............. 

Hjælp til pc og Ipad s. 25 
Gudstjeneste i Fælleshuset s. 21 

Søn 13/1 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 23 

Man 14/1 
10.00…………. 
12-13………..... 

Strandture - kaffe i caféen 
Bytte-bog reolen 

Tirs 15/1 
14-17………….. 
?…………......... 

Tirsdagsklubben s. 21 
Seniormænd 8250 s. 22 

Ons 16/1 10-11.30…….. Mandeklub 2000 

Tor 17/1 14.30-16.00 Torsdagssang s. 23 

Søn 20/1 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 23 

Man 21/1 
10.00………… 
12-13…………. 

Strandture - kaffe i caféen 
Bytte-bog reolen 

Tirs 22/1 
10.00............. 
11.00- ?.......... 

’Hejrerne’ s. 24 
Dameskrædder i caféen s. 6 

Ons 23/1 10-11.30……... Mandeklub 2000  

Tor 24/1 
9.30-11.30..... 
14.30-16.00... 

Hjælp til pc og Ipad s. 25 
Torsdagssang s. 23 

Fre 25/1 18.30-22.30 Danseglad, Sønderskovhus Lystrup s. 24 

Lør 26/1 14-17 ’Lørdagsbrætspil’ s. 24 

Søn 27/1 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 23 

Man 28/1 
10.00…………. 
11.30.............. 
12-13………..... 

Strandture - kaffe i caféen 
90’er Fællesspisnsing s. 26 
Bytte-bog reolen 

Tir 29/1 
12.00............. 
14-17………….. 

Seniormænd 8250 s. 22 
Tirsdagsklubben s. 21 

Ons 30/1 10-11.30……... Mandeklub 2000  

Tor 31/1 14.30-16.00 Torsdagssang s. 23 

KALENDER  januar 2019 
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SKÆRING TIRSDAGSKLUB  
 

JANUAR 2019 
 

Arrangementer kl. 14 - 17  

i caféen 
 

 

 

08/1:  ”Banko” 

   25 kr. med kaffe/te 

 

15/1:  ”Isse og ældrebyrden” 

   50 kr. med underholdning og kaffe/te 

 

29/1:  ”Blandet musik” v/ Jørgen Skammeritz 

   50 kr. med underholdning og kaffe/te 

 

 Tirsdagsklubbens kontaktpersoner: 

Formand:  Esther Hansen   tlf. 2331 1652 

 Kasserer: Bente Funder  tlf. 8622 5605 

 

HAVFRUERNE 8250 
 

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

Frokost med efterfølgende foredrag v/ Morten Aagaard,  

sognepræst ved Skt. Pauls Kirke, Aarhus, korshærspræst, 

og tidl. leder af Kirkens Korshær, Aarhus.  

 

Velkommen i 2019! 

 

Gudstjeneste i fælleshuset  

Torsdag den 10. januar kl. 14  

v/ Karen Togsverd Hansen 
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For programmet gælder det generelt, at vores møder afvikles på 

Skæring Lokalcenter, hvor dagens program starter med frokost.  

Fra januar 2019 ændrer vi starttidspunkt for vores møder til kl. 12.  

Når hele dagens program afvikles på Skæring Lokalcenter, vil vi 

sædvanligvis slutte mellem kl. 15 og kl. 16, men kan undtagelsesvis 

slutte senere. Det vil som hidtil være muligt at blive længere i lokalet, 

hvis nogen eller alle har lyst til en snak om dagens emne eller andet af 

fælles interesse - eller hvis nogen har et bud på noget, der - som det 

vigtigste - styrker vores netværk.  

Events, der helt eller delvist afvikles andre steder, vil blive  annonceret 

med anslået forventet tidsforløb i  Gnisten.  

 

Tirsdag den 15. januar. 

Frokost på Skæring Lokalcenter kl. 12.45/13 
 

Besøg på TERMA Aerostructures A/S, Grenå - en betydningsfuld 

udviklings- og produktionsvirksomhed af mekaniske strukturer til   

civile såvel som militære luftfartøjer.  

Vi skal besøge et meget stort anlæg og skal være forberedt på, at rund-

visningen strækker sig over en tur på 2 km.  

Efter besøget kører vi tilbage til Skæring Lokalcenter, hvor frokosten 

venter.  

Føler du dig ikke i stand til at gennemføre turen hos Terma, er du 

naturligvis meget velkommen til at deltage i samværet og frokosten på 

lokalcentret. 

 

Tirsdag den 29. januar kl. 12.00 

Sognepræst Anita Fabricius, Skødstrup, vil indføre os i de udfordrin-

ger, hun gennem 3 år har haft som fængselspræst i Aarhus Arrest, hvor 

hun bl.a. voksendøbte 6 indsatte.  

Det bliver en eftermiddag af en helt ny dimension.  
      

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  
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  kl. 14.30-16.00 i caféen 

    Kaffe/te og kage 25 kr. 
 

Også efter nytår står vi frivillige hver søndag klar med kaffe/te og 

kage for at hygge med alle, der har lyst at komme forbi, synge lidt  

og måske få en  historie. 

Vores pianister er her også på skift, så der kan blive sunget igennem. 

Vi glæder os til at råhygge i den lidt bitre januar måned oven på julens 

og nytårets festligheder. 
 

Dørene er åbne hver søndag,  

og alle er velkomne! 
 

Grete Holmegaard, Brugerrådet                   Tlf. 8622 8831 / 2564 6818 

                   

Torsdagssang 
“ Sang giver glæde”  

  

     Torsdagene 3. 17.  24. og 31. januar  

     kl. 14.30 - 16.00 i caféen. 

         (Bemærk ændring i tidspunkt) 

           Kaffe/te og brød 21 kr. 
 

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

     Grete Holmegaard tlf. 8622 8831  · mobil 2564 6818 

 

 

 

 

 
 

 
 

18/1:    Ulla og Inga byder velkommen. 
 

25/1: Ole Villadsen fortæller om Dostojevskij. 
 

01/2: Andreas Kjær Dideriksen fra Ole Rømer    

  Observatoriet går i flæsket på universet. 

FREDAGSFOREDRAG 

kl. 9.30-11.20 
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Kom til brætspilscafé 
 

på Skæring Lokalcenter 
 

Lørdag den 26. januar kl. 14-17 
 

 

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  

 

                         Hejrerne bag kulisser 

                               Tirsdag d 22. januar kl 10 
 

 

Hvor skrå er scenegulvets brædder?  

Arkiverer teatret mon brugt scene-udstyr?  

Og hvad er fru Salling’s millioner gået til?  

- Det er nogle af de spørgsmål, Hejrerne kan stille ved en rundtur bag 

kulisserne på Aarhus Teater.    

Rundfarten omfatter flere etager - med snævre gange og mange 

trapper, så dårligt gående medlemmer af gruppen skal måske nøjes 

med at stige på arrangementet, når hele flokken er gået over på 

Kvindemuseet, hvor caféen står klar med suppe traktement mm.     

Frokosten varer fra kl. 12 til 12.30. 

Pris inkl. kaffe/te, kage og drikkevarer ca 130 kr. 
 

PS! Husk: evt. afbud til Susan. Se tovholderlisten side 30-31 
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starter op igen den 25. januar 2019 på  

Lokalcenter Sønderskovhus, Lystrup. 

kl. 18.30 serveres en let anretning 

kl. 19.30-22.30 danser vi til musik af Henning Pedersen. 

Pris: 100 kr. for medlemmer - 125 for ikke-medlemmer.. 

Tilmelding senest 15/1 til Søren Rasmussen, tlf. 6196 2122 

Mail. halk@live.dk. 

Håber at se rigtigt mange til en fornøjelig aften 
 

Venlig hilsen BESTYRELSEN 
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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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Vi ses mandag den 28. januar 2019 kl. 11.30  

som sædvanlig på Skæring Lokalcenter. 

 
 

FÆLLESSPISNING: 

Der er reserveret et bord i caféen til fællesspisningen. Du bliver taget 

imod af to frivillige, Birthe og Lause, som vil spise sammen med jer. 
 

Der er ingen tilmelding, - du kommer som almindelig besøgende, køber 

din mad i caféen og deltager i et hyggeligt samvær. 

 

KØRSEL TIL OG FRA CENTRET: 

Har du brug for kørsel til og fra centeret, kan du kontakte en 

frivilligchauffør, som kan hente og bringe dig: 

 

 

Vi glæder os til at se jer! 
 

Lause, Birthe og Marianne               Spørgsmål? :  Lause tlf. 2176 3977 

Skæring:     

Lisbeth Robdrup, tlf.: 3020 1465 
 

Rosenbakken:    

Stanly Mortensen, tlf.: 4117 6080 
 

Bjørnshøj:     

Benny Jensen, tlf.: 2446 753 

Hjortshøj:     

Ole Vang Nielsen, tlf.: 2131 4615 
 

Hørgården:    

Per Hammer, tlf.:2244 2595 
 

Lystrup: 

Johannes Sørensen, tlf. 2179 2737 

 

TERNERNE 
 

  
mødes igen den 6.  februar kl. 13  i lokalcentret 

 
Vel mødt 

og godt nytår! 
 

’Kirsten Østergaard 
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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 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 

 

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   

Mandeklub 
2000 408   10-11.30   

Nørklerne 413 B    09.30-12  

Samfundsfag 407   
10.45-
12.35 
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UGENTLIGE AKTIVITETER på Skæring Lokalcenter  

Ud af  Røret   Januar 2019 

Fag Lokale Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

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 -16    

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   08-12 08-12  

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 
Kirsten tlf,  2799 1155 (man.) 
Alice tlf, 4040 5137 (man.) 
Birgit Bahnsen tlf.8622 2306 (tors.) 
 

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 
margit@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
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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 

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 


