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Gnisten er Skæring Lokalcenters månedsblad, drevet af frivillige.  

Bladet  fortæller, hvad der foregår på lokalcentret og evt. i 

lokalområdet for at bringe mennesker sammen  

omkring aktiviteter og arrangementer. 

Alle er velkomne til at bidrage. Send mail til redaktionen, ring eller 

læg indlæg i redaktionens postkasse på reolen i caféen. 
 

Sidste indleveringfrist for indlæg til Gnisten er den 15. i måneden. 

Skæring Lokalcenters adresse:  
Sommersmindevej 2, 8250 Egå 

Åbningstid: kl. 8-14 

Telefoner og mails, se bagsiden 
 

Gnistens hjemmeside:  
https://8250 lokalcenter skæring 
 

Facebook: 
https://www.facebook.com/skaeringlokalcenter/ 
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GNISTEN i nyt design 

Som I har bemærket, har Gnisten skiftet image. 

Redaktionen takker Susanne Østergaard for 

alle de mange år, hun har bidraget med for- og  

bagsiden, men vil selv gerne lege med 

kreativiteten. 
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KORT NYT FRA BRUGERRÅDET 

 

- Ja, så er jeg tilbage på min pind igen og klar til det nye år. 

Alle aktiviteterne er startet op, og der bliver travlt rundt omkring  

som aldrig før. Forhåbentlig får alle et dejligt forår. 
 

Frivillighedsundersøgelsen, som Magistraten for Sundhed og 

Omsorg lavede i efteråret 2018, er blevet færdig. Man kan se den på 

brugerrådets kontor, hvis man vil dykke ned i tallene. Men overord-

net kan man sige, at de frivillige i Nord på spørgsmålet om, hvordan 

samarbejdet med de ansatte er, svarer 93 pct., at det er godt eller 

meget godt. Det er jo imponerende. 
 

På reolen i caféen kommer der til at ligge en brochure med 

overskriften: ’Tag godt imod’. Den er lavet i et samarbejde med bl.a. 

DGI og anviser konkrete redskaber til at modtage andre i 

fællesskabet. Altså at velkomme nye ansigter med rummelighed og 

smil. Vi er alle i forskellige fællesskaber og dermed ansvarlige for, at 

nyankomne føler sig set og har lyst til at komme igen. Der er lidt til 

eftertanken. 
 

En ny sorggruppe kommer i gang på Hørgården for pårørende, der 

har mistet eller måttet sende en kær på plejehjem. Se side 5. 
 

Vores første arrangement i år bliver Jazzbrunch 2. marts kl. 11, hvor  

vi får besøg af Hørgårdsjazzerne med den dejlige sangerinde Karen.  

Se side 34.   

 

Mælkejungen i caféen. 
 

Hvorfor er der en gammel mælkejunge i caféen? 

Jo, det er jo fordi der skal være plads til de mange penge! 

Nørklerne og træmændene, der hver uge mødes og laver husflid, 

udstiller deres fine produkter i montrerne i caféen. Der er høflig 

selvbetjening, og man skal bare lægge den klingende mønt i 

mælkejungen. Især ved juletid er der gang i salget, og træværket 

kommer frem til udstilling på et bord. 

Hvert år i december bliver mælkejungen tømt, og i år var udkommet 

over 4.000 kr. Det er da imponerende.          (Fortsættes næste side) 

G.L. 
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MEDDELELSER 

 

KIOSKEN har lukket sin salgsvogn. 
 

Vognen introduceredes i forbindelse med plejehjemmets 

oprettelse i år 2000, så dets beboerne kunne komme forbi i 

caféen og få lidt med tilbage at hygge sig med.  

Det var Bitten, der stod for åbningen, men hun måtte trække sig pga. 

helbredet, og i 2008 overtog Birta Johnsen. 

Tja - et billede på forgængelighed og tidens trends! 
 

Tak for jeres indsats i tidens løb! 

 

GNISTENs redaktion har modtaget 1000 kr. fra 

mælkejungen i caféen - dvs. fra 

Nørklerne og Træmændene.  

Det er skønt  at føle sig værdsat, så vi 

rødmer tilbørligt, nejer og takker. 

Beløbet vil naturligvis  blive brugt med 

omtanke. 

 

Pengene skal jo gå til nye materialer, men i år har de driftige 

husflidsfolk bestemt, at de vil donere 1.000 kr. til Gnisten samt  

500 kr. til hver af de tre plejeafdelinger. 

På vegne af modtagerne vil jeg udtrykke min TAK. Og i brugerrådet er 

vi glade for, at vi således kan hjælpe hinanden alle sammen. 

Gitte L. 

 

Sorg - og Livsmodsgruppe i Aarhus Nord v/Ældresagen. 
 

 

Gruppen er for ældre, der har mistet en ægtefælle, en livsledsager  
eller voksne børn. Vi mødes en gang om ugen og sammen deler vi 
sorgen og støtter hinanden på vejen frem til det nye ståsted, og stille  
og roligt finder vi nyt livsmod - og måske bliver vi en netværksgruppe 
med fælles arrangementer og udflugter. 
Gruppen ledes af to erfarende kvinder inden for området.  
 

Vi mødes fredage kl. 10-12  
på Lokalcenter Hørgården i lokale 4 i kælderen. 

 
 

        Tilmelding til: 
Sisse Baklund - tlf. 2311 7162    eller mail: sissebaklund@gmail.com 
Mie Bøgh         - tlf. 4059 9648   eller mail: mieb@live.dk 

mailto:sissebaklund@gmail.com
mailto:mieb@live.dk
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SIDEN SIDST... 
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NYTÅRSKONCERTEN  2019 

Traditionen tro var der en festlig stemning, og alle pladser var besat med 

forventningsfulde tilhørere, mens Aarhus Seniororkester fik indrettet sig 

med deres instrumenter. 
 

Brugerrådsmedlem Preben Andersen bød velkommen med sin dejligt 

tydelige basstemme, og orkestrets dirigent Poul Bech slog an til en 

wienervals. Der fulgte mange af slagsen - alle mere eller mindre kendte, 

nok mest kendte - og der var klappen og lidt trampen - og i hvert fald en 

energisk fod-vippen til valsetakterne.  

På et tidspunkt røg violinbuen på gulvet for Poul Bech, hvad der gav 

anledning til ’Hjerne-Madsen’s redegørelse om, at efter et vist antal 

minutters (foredrag) falder tilhørernes koncentrationsevne drastisk - og 

den gode foredragsholder/... må så prøve at vække dem ved en uventet 

manøvre. - Det lykkedes - altså ikke sådan at forstå, at der var nogen, 

der sad og sov! 
 

Som lovet kom der boblevand og skønne kransekager på bordene (: ”Tre 

kransekager til hver næse - og ingen har jo to næser, vel?!” - som Preben 

så vittigt bemærkede!). Herefter udviklede forsamlingen lidt mere 

mobilitet, og på et tidspunkt blev det for meget for en af vore nabo-

beboere. Selvom hun gik dårligt, måtte hun op til orkestret for at vise sin 

gejst. Og hvor der er gejst, er der liv! 
 

Efter forfriskningen vankede der endnu en omgang wienermusik. Min 

nabo betroede mig, at hun og hendes mand havde danset wienervals i 

deres ungdom, og hun huskede stadig, hvor rundtosset hun var blevet, 

fordi man jo altså danser rundt og rundt.  

Når man slår wienervals op, viser det sig også, at denne danses med 60 

takter i minuttet - hvorimod engelskvals holder sig til de 30. Men rundt 

og rundt går det jo. Og måske derfor - og så med de mange rollatorer 

midt på gulvet - var der ikke rigtigt nogen, der tog initiativ til en 

svingom. 
 

Orkestret var sammensat af tre harmonikaspillere, en trommeslager, en 

bassist, en guitarist, en pianist, fire violinspillere, en fagotisk og en 

tværfløjtenist. Noget af en sammensætning at holde styr på! Men det gik 

fint i et repertoire, der strakte sig fra de første wienerklassikere i 

1890’erne helt op i 1920’erne.  
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Blandt andet fik vi ”Kejservalsen”, ”Britta polka” og ”Her på den lille 

café ved havnen” - hvis tekst en af deltagerne sang solo til. Da ingen af 

os kunne høre, hvad soloisten sang, fik jeg velvilligt udleveret teksten: 
 

De kom ind fra havnen  - fra fjern og  nær 
for at glemme en stund, hvem de var. 
Selv en fattigrøv her bli’r en slags millionær, 
når han står med sit krus ved en bar. 
Og pigen med laktasken gav dig sit smil, 
da du sang og spilled’ guitar, 
og du smiled’ igen som til en go’, gammel ven, 
så hun glemte en stund, hvem hun var. 
 

Her på den lille café ved havnen, 
her er det sted, hvor jeg helst stævner ind. 
Du har taget mig kærligt i favnen - 
det er hos dig, jeg bedst dulmer mit sind.  
 

Her sidder dagdrømmeren med sit krus 
og  ham, som har rundet Cap Horn - 
og ham uden arbejd’, som  bar’ vil drik’ dus 
med enhver og så glemme i mor’n -  
og sælgeren sælger slet ikke sig selv, 
for her er han fri og tilpas, 
og har du en sang eller no’ed at fortæl’ - 
så sæt dig - så gi’r jeg et glas. 

 

Efter pausen fik vi Champagnegaloppen. Og champagne-proppen viste 

sig jo så altså bare at være én, der sad for enden af en cykelpumpe. Det 

vidste alle de andre. ’Deres udsendte’ havde til det sidste håbet - 

håbet ...! 

 

Som slutnummer fik vi lovning på Radetzky-marchen , men først ville 

Poul Bech have lov at spille ekstranummeret - ”An der Schönen, blauen 

Donau” - og alle svømmede hen - ja, én og anden druknede i minder!  

- Og det må man gerne, så længe man sørger for at komme op igen! 

 

Det var en festlig og livfuld start på det nye år. Og tak for den! 

Nu er det op til os selv - for så vidt som vi magter - at få det bedste ud af 

resten... 

 

                 IH 
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Jule køkken-koglerier  

november-december 2018 
 

Køkkenet startede med sin første julefrokost for caféens daglige brugere 

den 27. november. 

Derefter skulle der tilberedes julefrokoster hver uge til flere om dagen - 

plus en del grupper, der bad om gløgg og æbleskiver. 
 

”Jo, det var en travl december måned - men det var hyggeligt at kæle for 

så mange mennesker. Samtidig skal lyde en kæmpe tak til vores frivillige 

for deres hjælp i december - og resten af året - de er ganske enkelt uund-

værlige!”, kommenterer Randi Lerche. 
 

- Når man tænker på, at der er 22 aktiviteter plus 14 FO-Ud af Røret 

hold, som alle har skullet fejre julen i perioden 27/11 - ca. 17/12 ... så er 

det  ganske godt gået af et køkken på 2 fuldtids køkkenledere, deres 

dygtige stab og  effektive frivillige. 

- Det kan nok ikke sammenlignes med julemandens travle julenat - men 

til gengæld er han jo kun på én nat om året. 
 

 
I januar startede caféen op med nytårskoncerten, som brugerrådet stod 

for. Der var 75 deltagere, som fik bobler og hjemmebagt kransekage. 

(Se omtale side 6-8). 
 

Og så har caféen i mellemtiden været så heldige at få bevilliget penge til 

en ny cafédisk - Jubiii!  

 
 

Redaktionen har flere idéer til ny cafédisk - se bare  her: 

 

 

’Scandinavian Style’ 

Overflødighedsdisk...  IH 
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Der var gang i den på lokalcentret den 

27. november. 

Tirsdagsklubben havde besøg af 

”Harmonikavennerne”. 

Havfruerne hyggede sig med hinanden 

omkring julefrokosten.  

Og Samfundsfag ønskede hinanden en 

dejlig jul og et godt nytår efter en 

omgang Trump (!) 

- Hvor vi dog forkæler hinanden... 

Og hvor har vi et fantastisk køkken!!! 

Samfundsfag 

Hav-

fruerne 

Tirsdags 

klubben 
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 Højdepunkter i 2018 

Cabaret 1/11 
“For fuld udrykning”  

Aros Blæserne 12/12 ”Mugshots” 
11/10  

Sommerhøjskole 25.-29 juni  

Jazz B
runch 15/

9  

Sommersmindekoret 14/5 & 
julekoncert 21/11 

Sommersmindekoret 

”Grill & sang” med Metalkoret Vulkan 4/6  

K
aroline B

udtz &
 A

arhusJazz 
O

rchestra 18/
4  

Fiskeforedrag  
30/

5  

ElseChristensen  
 

†  18/8 

Og vores til alle tider 
(næsten) nærværende  

Randi og Lita 

Aarhus Seniororkester / 
Nytårskoncert  8/1  

Altid kunst på væggene 
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- Og så er der jo alle de andre, daglige aktiviteter på dette formidable lokalcenter, som 

redaktionen meget gerne modtager fotos fra: 
 

Billard ruller så godt som professionelt. 

Brugerrådet laver spændende arrangementer, administrerer det årlige 

beløb fra Magistraten, og indvies i visionerne for Sundhed og Omsorg. 

Bytte-bog reolen leverer bøger i massevis. Det er bare at komme forbi. 

Caféen med dens stab og frivillige fremtryller lækre ting som aldrig før. 

Centerbussen fik ny tovholder: Lisbeth E. Robdrup. 

Gnisten frembringer gnister hver måned omkring månedsskiftet. 

Gudstjenesterne i Fælleshuset ledes af vores ”nye” præst Karen 

Togsverd Hansen. 

Gå-gruppen lever og har det godt - der er stadig plads til flere. 

Havfruerne og Ternerne tumler sig behændigt i elementerne. 

Hejrerne - en ny kvindegruppe - så dagens lys i august. 

IT-aktiviteter fik sin koordinator, Benny Bjergbæk, tilbage  efter sygdom. 

Kunstudvalgets formandspost blev overgivet til Margit Wessberg. 

Lørdagsbrætspil løb af stablen  i  oktober. 

Mandagsbridge har fået nye forkvinder: Kirsten og Alice. 

Mandeklubben blev overtaget af Ejvind Bernth.  

Nørklerne nørkler stadig og hygger sig med syslerne. 

Petanquebanen fik et ansigtsløft, og aktiviteten startede op i juli. 

Rickshaw kørsel tilbydes året rundt på lune dage. Ring til de respektive. 

Selvtræning udvidede med svømmehold på Sølystskolen i marts. 

’Seniormænd 8250’ og ’Seniormænd Egå/Skæring’ trives og har det 

godt. - Den sidste gruppe har plads til flere... 

Strandture holder ved - indendørs over kaffen om vinteren - udendørs  i 

den friske havluft fra april/maj, hvor kaffen medbringes. 

Søndagskaffe og Torsdagssang styres med kærlig hånd hver eneste 

søndag og torsdag året rundt. 

Tirsdagsklubben fik i juni ny formand: Esther Hansen 

Torsdagsbridge kører fint. 

Træværkstedet høvler løs onsdag-torsdag. Flere deltagere er velkomne! 

Ud af Røret besøges af omkring 200 deltagere fordelt på 14 hold. 
 

- Skæring Lokalcenter er et spændende og aktivt sted! 

 AKTIVITETERNE i 2018 
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Når talen kommer på frivillige, bliver vi tit spurgt, hvorfor vi er det. Og 

oftest lyder svaret: ”Fordi vi ka’ li’ at gøre, hvad vi gør”.  

Her på stedet mangler det ikke på værdsættelse udefra: Både fra 

Sundhed og Omsorg, der i år forkælede os den 26/11 med ”Tak for dig” - 

og fra vores egen områdechef, der gang på gang giver os et anerkendende 

ord med på vejen i sine kvartalsmæssige nyhedsbreve. Og det føles godt. 
 

Men alle os, der kommer til arrangementerne, har nok også brug for at 

sende en kærlig tanke til de frivillige, der altid er der og ordner det 

praktiske, mens vi sætter os og nyder, hvad nydes kan. 

Derfor kommer her en oversigt over de frivillige på Skæring Lokalcenter 

med navne på dem, der forkæler os i hverdagen. Så er der mulighed for - 

om ikke andet - at nikke anerkendende til dem efter et arrangement (!) 
 

Oversigten kan meget vel være ufuldstændig. Der har blandt andet ikke 

været plads til vore pianister.  

- Er du én af dem, der ikke er her, kontakt venligst redaktionen.   
 

 

 De frivillige: 

Dem, der sørger for borde og stole, opdækning og afrydning ved 

arrangementerne. - Men frivillige er et vidt begreb.  

Også tovholderne er frivillige - se nedenunder.  
 

 Bugerrådet Se side 16  
  

 Hjælperne og medarbejderne i køkken og café:  

Dem, der hjælper til i køkken og café og dem, der sørger for, at 

lokalcentret er rent og klart til den daglige invasion af de mange 

deltagere i aktiviter og arrangementer. 
 

 Tovholderne og ’Ud af Røret’s undervisere  

får plads i de næste numre af ’Gnisten’. 
 

 Medarbejderne på adm.gangen. 

Ja, hvad laver de egentlig??? - Det er en helt anden historie, som følger 

senere på året. 
IH 

 

Hvem holder lokalcentrets hjul igang? 
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Preben 
Andersen 

Aase 
Jørgensen 

Elly 
Jørgensen 

Bitten 
Olsen 

Gunnar 
Sørensen 

Margit 
Wessberg 

De frivillige 

Leo Byrgiel 
Elin  

Jespersen 
Finn 

Jespersen 

Helle 
Larsen 

Gerda 
Nissen 

Aase Munch 

 

Søndagskaffe  
 

har 15 frivillige, der har 

turnus-ordninger på alle 

søndage rundt, og fire gange 

årligt indkalder tovholder 

Grete Holmegaard til 

”statusmøde”, hvor der 

evalueres, året planlægges, 

nye idéer fremsættes, og der 

udveksles artige såvel som 

sjove bemærkninger. 

Det er en dynamisk og 

effektiv gruppe, som ved, 

hvem de har at gøre med før 

og under Søndagskaffen: 

Hvem, der skal ringes til, 

hvem der skal hentes osv. 

- En absolut seriøst 

arbejdende gruppe med en 

humor, der flagrer som 

sommerfugle i det dejligste 

solskin. 
 

Dette blot for at fortælle, 

hvordan én gruppe her på 

lokalcentret har indrettet sig 

for at få det bedste ud af det 

for andre og sig selv. 

Jeg er sikker på, at andre 

grupper har deres måde at 

organisere sig på - og sikkert 

lige så rart.  
 

I er velkomne til at kontakte 

redaktionen - så kigger én 

af os forbi og laver en mini-

reportage omkring jeres 

engagement. 

”Frivillige” fortsættes næste side 
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Til og fra... 

Birtha og Elna sørger 

bl.a. for de små fugle i 

volieret og står til 

rådighed for de andre 

grupper i tilfælde af 

forfald hos de ’faste’. 

 

Tirsdagsklubben 

Her er seks gæve 

frivillige, som også 

rumsterer i køkkenet, så 

kaffen kan nydes under 

pianistens sprøde toner. 

Og de sørger for - i lighed 

med andre grupper - at 

caféen ligner en café og 

ikke en slagmark, når alle 

andre er gået hjem. 

 

 
 

Caféen 

Birgit og Rita står ved 

cafédisken i caféen i 

åbningstiden en eller 

flere dage om ugen.  

Ib hjælper dårligt gående 

i caféen og har altid et 

venligt ord parat. 

Tove Jensen Gunnar Jensen 

De 

frivillige 
(fortsat) 

Køkken og vedligehold 

Husass. 
Britt Pedersen 

Husass. 
Lita Hansen 

Ernæringsass. 
Randi Lerche 

Service ass. Inge 
Gundersen 

Birthe Nielsen Elna Laursen  

Husass. Lene 
Christensen 

Rita Wodstrup Birgit Egeberg Ib Hansen 

Werner Pedersen Ebba Nysom Edwin Nielsen 

Hans Dahl 
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BRUGERRÅDET   2019 på Skæring Lokalcenter 

Grete  

Holmegaard 

Preben  
Andersen 

Benny  
Bjergbæk 

Jørgen Juul 
Pedersen 

 

Brugerrådet får hvert år tildelt en sum penge fra Sundhed og Omsorg. 

De arrangerer arrangementer for alle og spæder til, hvor der er brug for 

et løft i frivilligegrupperne. 

Det er også dem, der lægger strategien for lokalcentrets dagligdag inden 

for de rammer, Sundhed og Omsorg sætter. 

Hvert år skal der afholdes årsmøde, hvor nye medlemmer kan 

indvælges. 
 

Gitte Lajer og Grete Holmegaard er derudover tovholdere for hhv. en 

læsegruppe, ’Sommerhøjskolen’,  ’Søndagskaffe’ og ’Torsdagssang’. 

Lisbeth E. Robdrup afventer valget den 26.1 til Plejehjemsrådet. 

Benny Bjergbæk er koordinator af IT-gruppen, Preben Andersen 

musicerer og hjælper også til på plejehjemmet, og Jørgen Juul Pedersen 

er formand og instruktør for ”Selvtræning” på centret. 

Gitte Lajer 
Næstformand 

Tage Holst 
Formand 

Preben  
Hviid-Hansen 

Kasserer 

Lisbeth E. 
Robdrup 
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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 

 

 

Kyndelmisse slår sin knude – også i Skæring Kirke 
 

Kyndelmisse er en gammel kristen helligdag, som falder den 2. februar. 
Ordet kommer af de latinske ord candelarum og missa - og betyder 
”lysmesse”. Dagen falder 40 dage efter juleaften, hvor vi fejrer Jesu 
fødsel. Ifølge jødisk tradition var kvinden urén i 40 dage efter, at hun 
havde født. Når de 40 dage var gået, kunne hun tage i templet for at 
blive renset, og kyndelmisse markerede Marias renselse 40 dage efter, at 
hun havde født Jesus. Ved Marias renselse mødte hun ifølge Lukas-
evangeliet den gamle mand Simeon i templet. Han kaldte Jesus for et lys 
til åbenbaring for hedninge (= ikke-jøder), og det er blandt andet derfor, 
at Marias renselse fejres med lystænding. Kyndelmisse er derfor også en 
fejring af, at Jesus kom til verden for at lyse for alle mennesker.  
På vores nordlige halvkugle forbinder vi tillige kyndelmisse med en 
fejring af, at forårets lys nu snart er på vej i vintermørket. 
I folkemunde blev dagen førhen kaldt ”Kjørmes Knud”, som vi synger i 
vintersangen ”Sneflokke kommer vrimlende”, og var anledning til store 
”Kjørmes-gilder” på landet. Ved kyndelmisse var halvdelen af vinteren 
gået (fra 1. november til 1. maj), og en målsætning var da også, at enhver 
bonde havde halvdelen af sit forråd tilbage, når man nåede kyndelmisse. 
Kyndelmisse er ikke længere en helligdag i Danmark – den blev afskaffet 
i forbindelse med den store helligdagsreform i 1770 – alligevel er der 
mange kirker i Danmark, som markerer kyndelmisse på forskellig vis 
med gudstjenester, koncerter og lystænding. Det er en god tradition, for 
vi har brug for at tænde lys og blive mindet om Ham, som er verdens lys, 
for at holde håbet og modet oppe midt i den mørke tid. 
 
I Skæring Kirke holder vi kyndelmissegudstjeneste søndag den 3. 
februar kl. 10. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost, hvor der serveres 
æbleflæsk og pandekager som i gamle dage. I forbindelse med frokosten 
er der besøg af et par piger, der har rejst i Tanzania, som vil fortælle om 
deres oplevelser dér, og der bliver også mulighed for at sende hilsener 
med det hold fra kirken, som senere på måneden rejser til vores 
venskabsmenighed i Kyerwa i Tanzania. 
Alle er velkommen (og hvis du ikke har nået at tilmelde dig, kan du blot 
møde op – vi har altid mad til nogle ekstra). 
 
Hvis du er dårligt gående, kan du altid bestille kirkebil til gudstjenester 
og arrangementer i Skæring Kirke. Ring til administrativ medarbejder 
Hanne Mejer tirsdag-torsdag i tidsrummet 9-14 på tlf. 24279744 
 

 

Sognepræst Karen Togsverd Hansen 
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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 21 

En vintersnapse- og KyndelmisseGNIST 

 

Hvis du går en tur, når det er 

godt vejr, og du kommer forbi 

et piletræ -så klip en gren af 

10-15 cm. lang. Skær den i 

stykker af ½ - 1 cm.  

Kom vodka på og lad den trække i mindst 14 dage. 

Den er god mod smerter, for barken indeholder Acetylsalicylsyre.  

Har man smerter, og er man ikke til snaps, hjælper det at tygge på en 

pilegren. - Pil med brede blade er bedst (om sommeren!)... 
 

Gunnar Sørensen 

Seljepil 

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

 

Nogle mennesker fejrer faktisk Kyndelmesse - som led i den gamle skik 

med at forsyne sig med mad, mens tid er. Se bare her: 

Nationalmuseets bygmelspandekager.  

 

Ingredienser: 

20 g gær 

6 dl mælk 

500 g bygmel 

2 piskede æg 

1 spsk. puddersukker 

½ tsk. stødt kanel  

 

Velbekomme! 

Fremgangsmåde:  
 

Rør gæren ud i den lunkne mælk. Tilsæt 

herefter bygmel, æg, puddersukker og 

kanel i dejen. Rør det hele sammen og stil 

det til hævning et lunt sted i 2 timer.  

Efter hævningen bages pandekagerne på 

en varm pande i svinefedt, til de er sprøde.  
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Caféen modtager DANKORT på beløbet 
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Take 
Away  

menu: 
s. 22  

 
Tlf.  

 

8713 2892 

MENU februar 2019 

DATO Dagens middag kr. 45,- 
Forret/
dessert 

kr. 20,50  

Fre 1/2 
Bøf Stroganoff m. 
kartoffelmos, surt 

  

Lør-søn 2.-3. Caféen er lukket   

Man 4/2 
Dansk bøf m. bløde løg, 
sauce, kartofler, stegte 
rødbeder 

  

Tirs 5/2 
Fiskefrikadeller m. 
persillesauce, kartofler, 
råkost 

Dagens 
dessert 

Ons 6/2 
Rødvinsmarineret steg , 
sauce, kartofler, vintersalat 

Triflie med 
flødeskum 

Tors 7/2 
Sprængt oksebryst m. sur/
sød sauce, kartofler, gemyse 

Suppe med 
kød/melboller 

Fre 8/2 
Karbonader m. stuvede 
grønærter, kartofler 

  

Lør-søn 9.-10. Caféen er lukket   

Man 11/2 
Indianer hachis, pasta/
kartofler, surt 

  
  

Tirs 12/2 
Kogt fisk på grønsagsbund 
m. hollandaisesauce, 
kartofler 

Æblekage 
  

Ons 13/2 
Spareribs m. barbeque, 
whiskysauce, kartofler,  
coleslaw 

  

Tors 14/2 
Brændende kærlighed 
med rødbeder 

Dagens 
dessert 

Fre 15/2 
Gule ærter, flæsk, medister, 
sennep, rødbeder, rugbrød 
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Tag mad 

med hjem 
til week- 
enden: 

 

Tlf.  

8713 2892 

MENU februar 2019 

DATO Dagens middag 45 kr. 
Forret/
dessert 

kr. 20,50  

Lør-Søn 16.-17. Caféen er lukket   

Man 18/2 
Skipper labskovs, rugbrød, 
rødbeder 

Dagens 
dessert 

Tirs 19/2 
Estragonkylling, sauce, 
kartofler, rodfrugter 

  

Ons 20/2 
Kalvefrikassé m. årstidens 
grønt, kartofler 

Fromage m. 
flødeskum 

Tors 21/2 
Frikadeller, stuvet spidskål, 
kartofler, rødbeder 

  

Fre 22/2 
Ribbensteg, sauce, 
kartofler, agurkesalat, chips 

Dagens 
dessert 

Lør-søn 23.-24. Caféen er lukket   

Man 25/2 
Boller i selleri m. kartofler, 
persille 

Dagens 
dessert 

Tirs 26/2 
Rødspættefilet, persille-
sauce, kartofler, råkost 

  

Ons 27/2 
Gordon bleu, ovnkartofler, 
paprikasauce, kålsalat 

Pandekage 
m. is 

Tors 28/2 
Paneret flæsk ,sauce, 
kartofler, rødbeder 

  

Der er plads for overraskelser på menuen... 
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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. 87 13 28 92  

Åbningstider: mandag - fredag kl. 8-14 

Sommersmindevej 2  · 8250 Egå 

 

   Simregryde m/ oksekød,  
 4 pers. kr. 100,- 
 

   Pandekager m/ oksekødsfyld, 
 4 stk. kr. 65,- 
 

   Butterdejsstang m/skinke  
 og ost, kr. 65,- 
 

   Boller i karry, 
 4 personer, kr. 65,- 
 

 Ostelagkage med pynt  
 6 personer kr. 65,- 

 

SUPPEAFTEN 
i caféen på Skæring Lokalcenter 

Mandag den 11. februar kl. 17.30-19.00. 

 

Kartoffelsuppe med bacon og hjemmebagt brød. 
 

Spis så meget du kan!! 

Alle er velkomne! 

Familier med børn, par, singler, studerende. 
 

Voksne: Kr. 40,- 

Børn under 12 år: Kr. 25,- 
 

Drikkevarer kan købes 

Husk, vi tager imod Dankort. 
 

Tilmelding i caféen senest torsdag den  7. februar 

  eller på tlf. 87 13 28 92 
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Dag Dato Tidspunkt DET SKER, omtalt på side… 

Søn 3/2 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 28 

Man 4/2 
10.00…………. 
12-13………... 

Strandture - kaffe i caféen 
Bytte-bog reolen 

Tir 5/2 
12.30............. 
14-17…………. 

Havfruerne s. 24 
Tirsdagsklubben s. 25 

Ons 6/2 
12.30............. 
10-11.30…….. 

Ternerne s. 28  
Mandeklub 2000 

Tor 7/2 
9.30-11.30..... 
14.30-16.00 

Hjælp til pc og Ipad s. 32 
Torsdagssang s. 25 

Søn 10/2 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 28 

Man 11/2 
10.00…………. 
12-13……….... 
17.30-19........ 

Strandture - kaffe i caféen 
Bytte-bog reolen 
Supperaften s. 22 

Tirs 12/2 
11.00- ? 
14-17………….. 
11.00.............. 

Dameskrædder i caféen s. 30  
Tirsdagsklubben s. 25 
Seniormænd 8250 s. 29 

Ons 13/2 10-11.30…….. Mandeklub 2000 

Tor 14/2 14.00............. Gudstjeneste i Fælleshuset s. 30 

Søn 17/2 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 28 

Man 18/2 
10.00………… 
12-13…………. 

Strandture - kaffe i caféen 
Bytte-bog reolen 

Tirs 19/2 
12.00............. 
14-17.............. 

’Hejrerne’ s. 30 
Tirsdagsklubben s. 25 

Ons 20/2 10-11.30……... Mandeklub 2000  

Tor 21/2 
9.29-11.30..... 
14.30-16.00... 

Hjælp til pc og Ipad s. 32 
Torsdagssang s. 25 

Fre 22/2 18.30-22.30 Danseglad, Skæring Lokalcenter s. 31 

Lør 23/2 14-17 ’Lørdagsbrætspil’ s. 31 

Søn 24/2 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 28 

Man 25/2 
10.00…………. 
11.30.............. 
12-13………..... 

Strandture - kaffe i caféen 
90’er Fællesspisning s. 33 
Bytte-bog reolen 

KALENDER  februar 2019 
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Dag Dato Tidspunkt DET SKER, omtalt på side… 

Tir 26/2 
12.00............. 
14-17………….. 

Seniormænd 8250 s. 29 
Tirsdagsklubben s. 25 

Ons 27/2 
10-11.30……... 
12.30............. 

Mandeklub 2000 
Herrefrokost s. 31  

Tor 28/2 14.30-16.00... Torsdagssang s. 25 

Lør 2/3 11-13.00 Jazz-brunch s. 34 

Søn 3/3 14.30 Fastelavnsfest i caféen s. 34 

KALENDER  februar 2019, fortsat 

 

 

HAVFRUERNE 8250 

Tirsdag, den 5. februar kl. 12.30 på lokalcentret 

        Frokost og generalforsamling 
 

  Vel mødt! 

 

 

01/2: Andreas Kjær Dideriksen fra Ole Rømer Observatoriet  

  går i flæsket på universet. 
 

08/2:   Etiopiske Almaz Mengesha med dobbelt benamputation  

  og danmarksmesterskab i Triatlon fortæller. 

 

15/2: Vinterferie - intet foredrag. 
 

22/2: Eigil Lyhne fortæller om Vasco da Gamas Indien.       
 

01/3: Jakob Vedsted, Østjyllans Museum, fortæller om    

  ”Ægte molbohistorier” 

FREDAGSFOREDRAG 
kl. 9.30-11.20 

lokale 413 

En stor TAK til  

Anna Liss Stjer,  

som så prægtigt  

har akkompagneret os  

til vores sang i 

Fredagsforedrag  

- alias ”Højskoledage” 
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Torsdagssang 
“ Sang giver glæde” 
 

Torsdagene 7. 21. 28. februar 

 kl. 14.30 - 16.00 i caféen. 

Kaffe/te og brød 21 kr. 

 

Kom og syng med. Dine sangønsker kan blive opfyldt! 

Vores pianist Knud vil følge os på klaveret. 

Du er meget velkommen - vi vil rigtig gerne se dig i vores 

fællesskab. 
 

  

Grete Holmegaard  tlf. 8622 8831  · mobil 2564 6818 

 

SKÆRING TIRSDAGSKLUB  
 

FEBRUAR 2019 
 

Arrangementer kl. 14 - 17 i caféen 
 

 

 

05/2:  ”Banko” 

   25 kr. med kaffe/te 

 

12/2:  ”Revyviser gennem 100 år”  

   v/Keld Kortermann Sterlø 

   50 kr. med underholdning og kaffe/te 

 

19/2:  ”Banko” 

   25 kr. med kaffe/te 

 

26/2:  Kaløvigegnens senior-orkester 

   50 kr. med underholdning og kaffe/te 

 

  Tirsdagsklubbens kontaktpersoner: 

Formand:  Esther Hansen   tlf. 2331 1652 

 Kasserer: Bente Funder  tlf. 8622 5605 
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Samfundsfagsholdet kører fra den  6/2 onsdage kl. 10.45-12.35  

i lokale 407. Holdet er lukket for tilgang. 

 

Nye deltagere:  

Efter 1/1 2019 er beløbet 200 kr., som kan indbetales på vores konto:  

’Ud af Røret, Skæring’ 

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

 
 

SE LIGE HER: 
 

 

Vi er blevet foreslået at have en telefontid til Ud af Røret, 

men vi har det begge sådan, at vi er frivillige - og 

forskellen på at være ansat og frivillig er blandt andet, at vi 

ikke hænger i en klokkestreng (hele tiden). 

Men vær sikre på, at ringer I til én af os, får I svar på et tids-

punkt, hvis I efterlader en besked som telefonsvar eller SMS.  
 

En anden ting: Når vi beder jer meddele os - og ikke 

underviseren - hvis I ønsker holdskifte, skyldes det, at vi 

helst ser retfærdigheden ske fyldest ved at sætte jer ind i 

ventelistens kronologiske orden (hvis der er en venteliste). 

 

 

 

 

Tilmelding og spørgsmål vedrørende ændringer  

 bedes adresseret til én af os: 

Ulla Bangsund 

tlf. 2965 9388 

M: ulla.bangsund@webspeed.dk 

Inga Hansen 

tlf. 2442 1902 

M: ingafindal@gmail.com 
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”Ud af  Røret” kurser    Forår 2019  
på Skæring Lokalcenter 

holdbetegnelse lokale tidspunkt underviser 

Gymnastik 1 413 
Tirsdage 
kl. 09.00-9.55 

Anne-Marie  
Bøttcher 

Gymnastik 2 413 
Tirsdage 
kl. 10.00-10.55 

Anne-Marie  
Bøttcher 

Højskoledage 
413 
A&B 

Fredage 
kl. 9.30-11.20 

Ulla Bangsund 
Inga Hansen 

Mandemad 
Køkken 
& café 

Torsdage 
kl. 14.10-17.50 

Marianne Perto 

Malehold 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 caféen 
Mandage 
kl. 14.45-16.35 

Kristine Hulmose 
Kjølner 

Stolegymnastik 1 407 
Mandage 
kl. 10.30-11.20 

Anne-Marie  
Bøttcher 

Stolegymnastik  2 407 
Tirsdage kl. 
11.15-12.10 

Anne-Marie  
Bøttcher 

Yoga 1  413 
Fredage 
kl. 12.00-13.50 

Sandra  
Breitenbach 

Yoga 2 413 
Fredage 
kl. 13.50-15.40 

Sandra  
Breitenbach 

Yoga 3 
’Yoga for fortsættere’                

413 
Mandage 
kl. 10.20-12.10 

Gitte Ambrosia  
Jacobsen 

Yoga 4  413 
Mandage 
kl. 8.30-10.20 

Gitte Ambrosia  
Jacobsen 

Yoga 5 407 
Tirsdage 
kl. 8.30-10.20 

Sandra  
Breitenbach 
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TERNERNE 

 

mødes i lokalcentret  

onsdag den 6. februar kl.12.30. 

 

 

Efter en let frokost holder Birger Neisum foredrag. 

(I husker ham for den gribende fortælling om Hvidsten-gruppen!) 

Denne gang fortæller Neisum om digteren St. St. Blicher, - ikke meget 

om det, han har skrevet, men - han siger det selv sådan: "Jeg vil 

ramme en pæl igennem det alt for udbredte billede af Blicher som den 

sørgmodige digter med et liv præget af druk og ulykke og i stedet 

fortælle om hans rigt facetterede liv og væsen, om den foretagsomme 

og engagerede ildsjæl, han var" 

 
Vel mødt! 

 

 

 

 

  kl. 14.30-16.00 i caféen 

    Kaffe/te og kage m/fløde 25 kr. 
 

Hver søndag byder vi frivillige velkommen til en 

eftermiddag, hvor vi drikker kaffe/te og synger 

nogle sange - og måske høre en lille historie. 

Men det vigtigste er, at vi får mulighed for et dejligt 

samvær. 

Vores to pianister Knud og Thomas kommer af og  til forbi. 

  

Kom og vær med i vores fællesskab  -  Alle er velkomne 

 

 

 

 

 

Grete Holmegaard Tlf. 8622 8831 / 2564 6818 
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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.  
 

12. februar  

Rundvisning på Aarhus Rådhus  

Tidligere, mangeårigt byrådsmedlem Hans Halvorsen vil vise os rundt i 

"byens maskinrum" og fortælle om husets politiske aktiviteter, der 

foregår i mange af ugens timer. Vi vil uden tvivl høre mange anekdoter 

fra livet blandt "politiske venner og fjender", der alle er gode kolleger. 

Rundvisningen vil også give os et indblik i rådhusets historie.  

Vi mødes i Rådhushallen kl. 11.00 og afslutter besøget med frokost på 

Rådhuset.  

 

26. februar  

Mogens Blume Schmidt: "STORM P. - Mennesket og humoristen"  

Som en rød tråd i foredraget fokuseres der på Storm P. som menneske 

og humorist. Han var et hyperaktivt menneske fuldt af humor - ikke 

fordømmende hån eller udleverende satire - men ægte humor, der med 

smil bærer ikke blot sin egen, men også andres byrde.  

Foredraget ledsages af en serie billeder, som mange vil nikke 

genkendende til.  

Det bliver en eftermiddag med humoren i højsædet.  

 

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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Gudstjeneste i fælleshuset  

Torsdag den 14. februar kl. 14  

v/ Karen Togsverd Hansen 

 

Hejrerne får musikalsk besøg 

    tirsdag den 19.2 kl 12.00 
 

 

I modsætning til naturens hejrer er kvinderne i 

lokalcenterets Hejre-gruppe ret glade for at synge,  

og de skal nok få liv i deres stemmebånd ved næste møde. 

Her dukker den århusianske folkesanger Lene Riis op med 

sin harmonika og sit store arsenal af populære melodier 

- gårdsanger-viser, sømands-sange og alskens ”gode 

gamle”.   

Lige fra hun lægger ud med ”Hyp lille Lotte” vil de 

fleste kunne synge med på meget af det. 

Og selv om man bliver revet med af det musikalske 

fællesskab, hun åbner for, vil de fleste nok også nå at 

bemærke den finurlige betoning, hun lægger på mange ord.  

Selv Osvald Helmuth ville have spidset øren! 

Àpropos Helmuth vil Hejre-dagen også rumme et par af 

sangene fra ”Annas Ballader”, som Ida og Bent Fromm 

lavede til Frits Helmuth – dem er den århusianske  folkesanger 

ved at genoplive.                                                                

                Lise J 
PS! Husk evt. afbud til Susan. Se tovholderlisten bag i Gnisten. 
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Trine Vesterby er dameskrædder og kommer på lokalcentret i caféen 

tirsdag den 12/2 kl. 11.00 med eventuelle færdige opgaver fra 22/1. 

Hun lægger bukser, nederdele, kjoler op/ned og foretager smårepara-

tioner mmm. Hun designer også selv - gerne i samarbejde med 

kunden . - Ring evt. først og få opgivet en pris, eller kig 

på hendes hjemmeside.  

Trine Vesterby 
Mobil 2023 4450   ·   www.trinevesterby.dk 

Facebook: Under ’skrædderi og design’ 
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på Skæring Lokalcenter 
 

Lørdag den 23. februar 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  

LØRDAGS BRÆTSPIL  

 
 

 

starter op igen den 22. februar 2019 på  

Skæring Lokalcenter. 

kl. 18.30 serveres en let anretning 

kl. 19.30-22.30 danser vi til musik af Ole Vendelboe. 

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

Tilmelding senest 14/2 til Søren Rasmussen,  

Tlf. 6196 2122   ·   Mail. halk@live.dk. 
 

Håber at se rigtigt mange til en fornøjelig aften 

Venlig hilsen BESTYRELSEN 

 
Herrefrokost v/Finn og Finn  

Onsdag den 27/2 kl 12.30 
 

Billetter købes senest den 22/2 i caféen 

 
 

 

MENU: 

 Sild ogkarrysalat 

 Skipperlabskov 

 Ost og kiks 
 

Pris: 85 kr. 
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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  

 
 

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 25. februar 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 

 

1.  Nu kommer vinden susende 
og havets bølger brusende, 
det blæser over husene, 
det rammer land og by! 
På gaden går vi frysende 
og hostende og nysende 
og kikker også gysende 
mod himlens sorte sky! 

 

 

2.  Hvert træ har mistet bladene, 
de flyver rundt i gaderne, 
ved stranden vinterbaderne 
går i det lunkne vand! 
Og uden sne på piggene 
står tjørnebusken stikkende! 
Med marker grønt beliggende 
er hele Danmarks land! 

”Der mangler vintersange passende til disse års milde vintre”, lød det på 
bagsiden i sidste uge. Den opfordring har læser Ingelise Schmidt grebet. 

Kilde: Kristeligt Dagblad 30/1 2017 
Melodi: Sneflokke kommer vrimlende 
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Fastelavnsfest  
Søndag den 3. marts kl. 14.30 i caféen 

 

Alle er velkomne til en hyggelig eftermiddag, hvor vi foruden  
den traditionelle tøndeslagning vil nyde kaffe, fastelavnsboller 

med flødeskum og lidt sødt. 
 

Billetter à 35 kr. købes i caféen  
fra søndag den 10. til senest den 24. februar. 

 

 

Beboerne i  ældreboligerne får udleveret max. 2 fribilletter pr. 
hustand. OG: Der er præmier til kattekonge og -dronning! 

 

Venlig hilsen: 
Fælleshusets bestyrelse og Søndagskaffe.  

 KALENDEREN i MARTS 

 

  JAZZ-BRUNCH 
i caféen 

      lørdag den 2. marts  

          kl. 11-13 
med det populære 7-mands 

orkester Hørgårds jazzerne 

 

Buffet med hjemmelavede retter  

  inklusive kaffe · te · kakao · juice 

PRIS kr. 100,-    ·    Børn under 10 år kr. 50,- 

 

Først-til-mølle-princippet for tilmelding og betaling 

gælder i tidsrummet 20. - 27. februar mandag-fredag kl. 8-14. 

 

Caféen modtager dankort på beløbet. 

Arrangør: Brugerrådet 

 

ALLE ER VELKOMNE ! 
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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   Februar 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   Februar 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 
 
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 
https://8250 lokalcenter skæring 

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, sygeplejersker, 
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 

  

 

 

IH 


