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KORT NYT FRA BRUGERRÅDET 

G.L. 

 

Først en god nyhed. Flextur har ændret zonegrænserne pr.2/1 2019, så 

alle borgere i Skæringsområdet nu kan benytte sig af muligheden. Flextur 

er en del af den kollektive trafik, og på Midttrafiks hjemmeside kan man 

se en brochure om ordningen med alle oplysninger. 

 

Brugerrådets første arrangement i år er jazzbrunch den 2. marts. Det er 

lykkedes os at få fat på den populære sangerinde Karen, der jo ellers til 

dagligt er under uddannelse i Ålborg. (se opslag og side 24) 

 

Under overskriften ”Fælles om det sociale ansvar” har flere af rådets 

medlemmer været til en konference, som biskop Henrik Wigh-Poulsen 

har været initiativtager til. Meningen er at inspirere og udvikle sam-

arbejdet mellem nogle af civilsamfundets centrale aktører, kommuner, 

folkekirker og forskellige diakonale og sociale organisationer. En meget 

udbytterig udveksling af idéer og synspunkter. Konferencen skal gentages 

næste år, og idéen med at f.eks. de lokale folkekirker og lokalcentre skal 

samarbejde - frem for at konkurrere - er jo indlysende fornuftig. 

I Skæring har vi allerede kontakt med Camilla Hertz fra kirken, som har 

inviteret lokalcentret med de mange aktiviteter til at komme med boder 

på deres Høstmarked 8. september. Der arbejdes videre med sagen, og 

kontaktpersoner er Lisbeth Robdrup og Grete Holmegaard. 

 
Foråret er så småt over os, og både fugle og blomster er på spring over alt. 
Vi gamle tøver lidt, man har da oplevet snestorm i april før. Men det er 
nye tider, så det kan jo være, vi bare skal glæde os over de lyse tider og 
glemme klimakrisen et øjeblik! 
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MEDDELELSER 

 

Ældresagen opretter 

Sorg - og livsmodsgruppe i Aarhus Nord. 
 

Gruppen er for ældre, der har mistet en ægtefælle, en livsledsager eller 

voksne børn. 

Vi mødes en gang om ugen. Sammen deler vi sorgen og støtter 

hinanden på vejen frem til det nye ståsted, og stille og roligt finder vi 

nyt livsmod.  

Gruppen kan på sigt blive til en netværksgruppe, hvor der kan indgå 

fælles arrangementer og udflugter. 

Gruppen ledes af to erfarende kvinder inden for området.  

 

Vi mødes  

fredage kl. 10-12 på Lokalcenter Hørgården, lokale 4, kælderen 

og glæder os til at møde dig  

 
 

Tilmelding til: 

Sisse Baklund,  tlf. 2311 7162 · Mail: sissebaklund@gmail.com 

Mie Bøgh,   tlf. 4059 9648 · Mail: mieb@live.dk 

 

Skæring-Egå &Omegns Bowlingklub  
 

er for pensionister der har lyst til at være sammen med ligesindede til 
en gang bowling og hyggeligt samvær. 
 

Vi spiller hver fredag fra kl. 11 - 12.oo på Århus Bowlingcenter 
Prisen er kr. 150,00 pr måned. 
 

Har du prøvet det før er det fint, har du ikke, så kom ind og få en 
prøvetime for at se, om ikke det er noget for dig, den er gratis. 
Vi har flere medlemmer, som dagligt kommer i lokalcenteret, hvis du 
kender Gunnar Jensen, så tag en snak med ham. 
Du er også velkommen til at kontakte undertegnede. 

 
Venlig hilsen 

 
Skæring - Egå & Omegns Bowlingklub 

Erik Frølich 
Mobiltlf. 2147 3541 hverdage efter kl. 18 
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Kære Nørkler.  
 

 

Beboerne og Plejerådet  

siger tusind tak for det flotte beløb, 

alle tre afdelinger har modtaget.  

Pengene vil gå til en sommerudflugt. 
 

Tak Nørkler, fordi I tænkte på plejehjemmet. 

 

Den 26. januar blev der holdt Nytårskur for beboerne og deres pårørende 

med boblevand, kransekage, lækker mad og underholding med Lene Riis 

på harmonika og fællessang. 

Personalet fortalte om udelivet, det nye Shelter og Marguerite-ruten med 

forårsblomster. - Shelteren blev indviet den 13. februar.   
 

Samtidig blev der holdt årsmøde/valg til plejehjemsråd og aktivitetsudvalg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plejerådet og aktivtitsudvalget samarbejder om alle arrangementer. 
 

Den første mandag i måneden kl. 19 - 20 vil formanden og et medlem 

være til stede i Orangeriet: Her kan fremsættes ønsker om oplevelser, der 

kan interessere hele plejehjemmet, om møder med andre pårørende -  

eller man kan bare få en snak. Der er kaffe på kanden. 
 

Plejehjemsrådet og aktivitetsudvalget ser frem til et spændende år med 

beboerne, pårørende, forstanderen og personalet. 
      

              (fortsættes næste side) 
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Plejehjems 
rådet 

Leo Byrgiel 
 

kasserer 

Lisbeth E. 
Robdrup 
formand 

Inger Sandvig 
 

beboer 

Jes Bakkensen 
 

næstformand 

Aktivitets-
udvalget 

Kaja Pedersen Joan Nielsen Preben 
Andersen 

Tonny 
Christensen 
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*Shelteren blev indviet den 13. februar med stor deltagelse af beboere, 

pårørende, personale, af forstanderen, ’Plant liv’, af  vuggestuen, 

børnehaven og af spejderne. Tv2 Østjylland sendte ’live’ fra Skæring. 
 

Den røde snor blev klippet 

over af beboer Bente.  

Der blev skålet i boblevand, 

lavet gullashsuppe og pop-

corn over bål, sunget et par 

sange, holdt taler af for-

stander Helen Hermansen 

og af ’Plant Liv’. 

 

Der blev overrakt en smuk granitblomst af en 

ægtefælle Ingrid, hvis mand Børge havde lavet den. 

 

Et flot arrangement med højt humør. Alle glæder sig 

til at benytte shelteren - hvor man bla. kan få en 

middagslur, hygge sig med en kop kaffe, snuse til 

naturen... eller bare tage sig en slapper. 

Vi mærkede fællesskabets vingesus - det gjorde os alle godt! 
 

Velkommen til shelteren - håber det vil blive flittigt brugt! 

Lisbeth E. Robdrup, formand 

NYT fra plejehjemmet, fortsat 

*’Shelter’: fra engelsk: ly, læ, refugium (og meget mere...)     IH 

26/1 2018 

 

Nytårskur på 

Plejehjemmet 

- den dag  

det sneede  

i Skæring? 

Lene Riis gav 

den begge arme 



8

 

 
Nyhedsbrev  

ved områdechef  

Susanne Sejr 

 
 

Kære alle 
 

Et nyt spændende år er startet i område Nord. Vi har igen borgerens 

sundhed og trivsel i fokus. Det være sig både de, der klarer sig selv,  

de, der har brug for hjælp og de, der frivilligt eller lønnet arbejder for at 

understøtte det gode liv for sig selv og andre.  

Retningen er sat af nationale og lokale politiske mål og med et folketings-

valg forude vil en sundhedsreform, pensionsalder og meget andet nok få 

opmærksomhed og afsmittende effekt på Nords fokusområder.  

Vi vil som altid have indflydelse på at omsætte de politiske mål til 

praksis, så vi er fortrøstningsfulde og tror på gode udviklingsområder  

for borgerne. 
 

Økonomisk fik vi i 2018 et forventet underskud vendt til pænt overskud, 

der kan hjælpe de 7 plejehjem i Nord godt fra start, give rum til, at 

hjemmeplejens nye struktur med 6 teams lander blødt, og ikke mindst til 

igen at understøtte alle 13 borgerråd økonomisk.   

Erfaringen fra sidste års budget, der ikke i fuldt omfang kunne rumme 

den demografiske udvikling med flere ældre borgere i den nordlige del af 

kommunen, er justeret og Nords budget er blevet lidt større i 2019.  

Det fratager os ikke de effektiviseringer, der blev aftalt af Byrådet i 

efteråret 2018, men betingelserne herfor er bedre.  
 

Vi har stadig fokus på fastholdelse og rekruttering af uddannet personale, 

da der fortsat ikke uddannes nok til ældre- og sundhedsområdet i 

Danmark. Trods mange uddannelsesinstitutioner og uddannelsesforløb i 

Aarhus er vi ikke nået helt i mål med det rette antal. Det er selvsagt en 

udfordring, når der på samme tid er en stigning i antallet af borgere, der 

har brug for støtte. Vi indgår derfor i forskellige nye tiltag med at 

omskole andre faggrupper, skabe praktikforløb for dem,  der har behov 

for afklaring og prøvehandlinger, videreuddannelse af eget personale, 

kaffemøder med unge mennesker, ekstra elevpladser med mere.  

Vi er med på det meste, men har selvfølgelig konstant et øje på kvaliteten, 

da vi ikke vil gå på kompromis med borgersikkerheden.  

    (fortsættes næste side) 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=LZCj6TVz&id=5E18E877DA2E8E129BD71316608A2C1258ECD60D&thid=OIP.LZCj6TVzdgtk4SZ1viEy9gHaEK&mediaurl=http://imbo2.tv2.dk/users/editorial/images/66d793d5-b808-449e-a866-c007b12b2383.jpg?publicKey%3ddrupal%26t%
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Det kinesiske nytår er af en anden karakter end det danske nytår, idet den 

danske cyklus er ét år ad gangen, mens det i Kina har en cyklus på 12 år. 

Dette år er det sidste af tolv - med grisen som symbolet på afslutning og 

fuldendelse af perioden.  

Grisens år anvendes til at reflektere over sine oplevelser, handlinger og 

tanker - ikke blot det seneste år men en status over de sidste elleve år!  

Det er også året, hvor der arbejdes på at få afsluttet de tilstande, der har 

foruroliget: 
 

 Hvad skete der?  

 Er der noget jeg overså?  

 Hvad gik godt - og hvorfor gjorde det det?  

 Hvad kan jeg lære? 
 

Et fint lille citat fra den gamle kinesiske filosof Laozi siger:  

”Hvis du ikke ændrer retning, ender du, hvor du er på vej hen”.  
 

Der er selvfølgelig mange perspektiver og meninger om at koble kulturer, 

og hvad man kan få ud af det, især når de grundlæggende vilkår er meget 

forskellige.  
 

Bevidstheden om, at vi selv og sammen med andre kan standse op en 

gang imellem, hæve os over hverdagen og tænke over, om vi er på rette 

vej, er en gave for menneskets virke - og i min overbevisning med til at 

fremme glæde og forebygge stress.  

Det gælder os alle - men som Direktion i område Nord har vi et særligt 

ansvar for, at vi i passende grad bestiller, udfører og modtager.  

Vi kan godt mærke, at kravene forandres med de nye generationer, og  

vi må kontinuerligt lære nyt for at kunne håndtere fagets facetter - både 

hjerne, hjerte og hænder er på arbejde.     

 
Nogle af de kendte indsatser i 2019 er, at Nord  
 

 er ved at lukke produktionskøkkenet Smilets Mad helt ned - dvs. tage 

afsked med medarbejdere og sælge alt udstyret i Trige. Vi har sendt 

den sidste stafet med viden om specialkost afsted til område Mar-

selisborg, der fremover har ansvaret for ernæringsområdet i MSO 
 

 får den nye hjemmeplejestruktur med 6 teams fremfor 4 teams til at 

lykkes. 

                (fortsættes næste side) 
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 har fået ansvaret for at stå for opkvalificering af alle ansatte i MSO i 

”Lindrende pleje og behandling”. Vi har 2 år til opgaven og har ansat 

4 personer til opgaven  

 

 åbner 7 korttidspladser på plejehjemmet Hørgården den 1. maj til 

planlagte plejeforløb   

 

Alle indsatser har et overordnet mål for øje - nemlig gode borgerforløb 

og aktiviteter, der fremmer sundhed og forebygger sygdom.       

 

      Jeg vil ønske jer alle et dejligt forår  
  

Venlig hilsen 

Susanne Sejr 

 

 

 

 
 

Kunstnerne på væggene er Birgit Dahl, Jette Rasmussen og  

Else Rasmussen som alle tre maler motiver fra Ebeltoft.  

De er alle kursister ved Årups Kunstskole ved Ebeltoft og maler akryl  

og er inspireret af naturen omkring Ebeltoft. 

 

 

Birgit Dahl 

Jette Rasmussen 

Else Rasmussen 
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TEMA: FRIVILLIGE 

Så er turen kommet til vores TOVHOLDERE. 
 

Jeg blev engang spurgt, hvad tovholdere var for nogen. Det er  dem, 

der holder tovet til de andre - så at sige leder dem på vej... 

Sjovt med nye udtryk i sproget. I virkeligheden skaber vi hver især 

sproget, hvis vi tør - sprog er en dynamisk størrelse. 

Forleden i Aarhus Onsdag så jeg (endnu) et nyt ord: ’Facerne’   

(opleves specielt på Store Torv) - det er dem, der ’face’r’ dig - dvs. 

stiller dig ansigt til ansigt med din samvittighed: Er du medlem af 

’Unicef,’ ’Læger uden Grænser’ eller anden, humanitær hjælpe-

organisation...?! 

’Stalker’ er endnu et ord, der er nok så svært at oversætte og derfor 

forbliver engelsk: En, der passer dig op - overvåger dine skridt. 

Skyldes det mon, at det er en ny foreteelse... ? 
 

Men VORES tovholdere har længe været igang på Skæring Lokal-

center. Og de skal bestemt ha’ ros for at holde i det tov, der binder 

lokalcentrets deltagere sammen - dels i deres fælles interesser, dels 

omkring det samvær, der definerer et lokalcenter. 

Så her kommer de: Først seks af dem, der også sidder i brugerrådet: 

 

Hvem holder lokalcentrets hjul igang? 

 

 
 

Lisbeth 
Robdrup 

Centerbus-
chauffør, 

Formand for 
Plejehjems-

rådet 

Grete  
Holmegaard 
’Søndagskaffe’ 
’Torsdagssang’ 

’Brætspil’ 

Preben 
Andersen 
Aktivitets-
udvalget,  

Plejehjems-
rådet 

 
Gitte Lajer 

Lokale-
koordinator, 
Læsekreds, 

Bytte-bog reol 
‘Blæksprutte’ 

 
Benny  

Bjergbæk 
IT- 

koordinator 
og 

underviser 

Jørgen Juul 
Pedersen 

Selvtræning 
- formand i 
Selvtræner-

gruppen 
og instruktør 

”Tovholderne” fortsættes næste side 
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Alice Deleuran 
Mandagsbridge 

Kirsten 
Østergaard 
‘Ternerne’ 

Jan Ovesen 
‘Seniormænd  
Skæring/Egå’ 

Egon Ebbesen 
Billard 

Thomas  
pianist 

Gunnar 
Sørensen 
Brætspil 

Kirsten Hansen 
Mandagsbridge 

Susan 
Himmelstrup 

‘Hejrerne’ 

Leo Byrgiel 
Brætspil, kasserer i 

Plejerådet 

Ruth Krogh 
‘Havfruerne’ 

Ingrid Mildahl 
‘Nørklerne’ 

Knud Mildahl 
Træværkstedet 

Poul Ellekrog 
“Rickshaw-

kørsel” 

Søren 
Dueholm 
Petanque 

Elna Laursen, Birthe  Nielsen  
og Elly Jørgensen 

‘Strandture’ 

Jørgen Rich 
flerstrenget 

musikant 

Vores dygtige muksikanter 
spiller ved ”Suppeaftener’, 

’Torsdagssang’ og 
’Søndagskaffe’. 

”Tovholderne” fortsættes næste side 

Birgit Bahnsen 
Torsdagsbridge 

- foto i april 

TOVHOLDERNE (fortsat) 
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Willy Bregnhøj 
‘Seniormænd 

8250’ 
- Foto i april - 

Ejvind Bernth 
‘Mandeklubben’ 
- Foto i april - 

Ulla 
Bangsund 
Gnisten & 
Ud af røret 

Inga Hansen 
Gnisten & 
Ud af røret 

Margit Wessberg 
Kunstudvalget 

Ann Hansen           
Gå-gruppen 

GÅ-GRUPPEN 

Vi går nogle dejlige og friske ture hver 

tirsdag, inddelt efter formåen,  

og slutter hver gang  

med fælles hygge i caféen.  

Vi holder også vores egen sommer-  

og julefrokost. 

Alle er velkomne i gruppen. 

90’er 
Fællesspisning: 

Lause og  
Birthe Nielsen 
Gudstjeneste i 
Fælleshuset:  

Birthe Nielsen 

Frede Hørup 
IT 

undervisning 

Niels Peter 
Rode 

IT 
undervisning 

Finn & Finn 
Herrefrokost 

Esther Hansen & Bente Funder 
Tirsdagsklubben 

Alex 
Hartmann 

IT 
undervisning 

TOVHOLDERNE (fortsat) 

Birgit 
Ditlefsen 

IT 
undervisning 

Birthe Fuglsang 
IT 

undervisning 
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Fra Skæring Kirke 

Fastelavn i Skæring Kirke 
 

Bagerbutikker og supermarkeder har allerede længe fristet os med 

fastelavnsboller – og den 3. marts bliver det så endelig fastelavn. 

Fastelavn falder nemlig altid 7 uger før påske, og da påsken først falder 

sidst i april i år (falder altid på første søndag efter første fuldmåne efter 

forårsjævndøgn – som kirken vel at mærke har fastsat til den 21. marts, 

skønt det i år er den 20. marts!), så bliver det først fastelavn i 

begyndelsen af marts. 

Fastelavn var fra gammel tid en voksenfest - den sidste store fest, før 

fastetiden begyndte. I dag kender vi den mest som børnenes fest. En 

anledning til at klæde sig ud som prinsesser og pirater, spøgelser og féer, 

til at slå katten af tønden og rasle ved dørene på vejen, hvor man bor. 

Også i Skæring Kirke fejrer vi fastelavn søndag den 3. marts. Om 

formiddagen er der en helt almindelig gudstjeneste, men om 

eftermiddagen kl. 14 bliver det mere på børnenes præmisser. Her er alle 

velkommen til at komme udklædte (børn som voksne), og vi holder en 

børnevenlig gudstjeneste, hvor kirkens konfirmandband bl.a. medvirker. 

Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden foran kirken, og der er varm 

kakao og fastelavnsboller til alle. Selv om gudstjenesten fastelavns 

søndag kl. 14 er børnevenlig, så er ALLE velkomne til at komme og feste 

med – udklædte eller ej. Vi håber på fyldt kirke og masser af god 

fastelavnsstemning. 
 

Husk at  

Danmissions Genbrug og 

Skæring Kirke  

inviterer alle i Skæring 

til ”Skæring  

spiser sammen”  

tirsdag 5. marts kl. 18.  

 
Tilmelding kan ske til kirketjeneren på mail: 

kirketjener@skaeringkirke.dk eller på tlf. 25 72 48 79. 
 

Sognepræst Karen Togsverd Hansen 

mailto:kirketjener@skaeringkirke.dk
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Så ska’ vi til det igen... MIDTTRAFIK: 

Papkort er YT - Rejsekort eller Pendlerkort er IN 
 

For dem af jer, der jævnligt benytter jer af offentlig transport, kommer 

det nok ikke som en  nyhed, men for en sikkerheds skyld bringer vi 

ændringen her i bladet: 

Papkortet - periodekortet - mimrekortet duer ikke længere  

efter den 17. marts 2019. 
 

Du skal sørge for at anskaffe dig et rejse- eller pendlerkort. 

Rejsekortet bruger du til rejser med bus, tog, Letbanen, lokalbaner og 

Metroen - på tværs af landsdele og trafikselskaber.  

Pendlerkortet bruger du, hvis du rejser ofte inden for de samme zoner. 

Det kan ikke bruges uden for de aftalte zoner. Her betaler du normal 

takst uden rabatter.   
 

Med Rejsekortet skal du checke ind, når du står på et transportmiddel 

og ud igen, når rejsen er færdig. 

Skifter du til andet transsportmiddel undervejs, checker du ikke ud,  

men derimod ind på det nye transportmiddel - og ud til sidst, når din 

rejse er helt slut.  

Glemmer du at checke ud, kan du gøre én af flere ting: Afvent næste bus 

og check-ud i den, gå tilbage til stationen eller få dig en app: ”Check 

udvej”. 
 

Når du holder kortet hen til det blå punkt på check-ud-kortlæseren, ser 

du et ’OK’ samt rejsens pris og din saldo på skærmen. Med det hørlige 

’ding’ er du registreret, rejsen er betalt, og du har fået den *rabat, der 

tilkommer dig i følge den kundeprofil, du har lavet ved oprettelsen af dit 

kort. Her kan du også sørge for, at dit kort selv sørger for, at der altid er 

et minimumsbeløb på saldoen (”Tank-op-aftale”).  

Hører du et ’booh!’, prøver du bare igen. Bliver den ved at ’booh’e’ dig, 

har du ikke penge nok på kontoen, eller kortlæseren er i stykker: Ingen 

panik - kontakt chaufføren/billettøren! 
 

Når du starter din rejse med at checke ind, trækkes en forudbetaling på 

dit rejsekort. Forudbetalingen er 25 kroner for voksne og 12,50 kroner 

for børn. Når du checker ud ved rejsens afslutning, regnes prisen for din 

rejse ud.  

            (fortsættes næste side) 
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 Husk, hvis du skal langt på kortet, at checke, at der er penge nok på det!  

 Er du uheldig at miste dit kort, kan du spærre det på  

 Rejsekort Kundecenter, tlf. 7011 3333 (tast 1) 
 

* Rabatten beregnes helt automatisk. F.eks. får du 20% rabat på dine 

rejser inden for et takstområde kl. 11-13 og kl. 18-07 samt på alle 

lørdage, søndage og helligdage. Som pensionist får du tidsrabat på dine 

rejser på bestemte dage og tidspunkter. Læs mere på internettet - eller 

spørg i informationen. 
 

 

KONTAKT til MIDTTRAFIK: 
 

Midttrafik Kundecenter   Tlf. 70 210 230 
Aarhus Rutebilstation , Fredensgade 45, 8000 Aarhus C 
Åbningstider: 

Hverdage kl. 7.00 - 18.00 (salg af rejsekort 8.00 - 18.00) 

Weekend/helligdage kl. 10.00 - 17.00 
 

SALGSSTEDER i relation til Egå/Skæring + midtby Aarhus: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er du til selvbetjening via internet er adressen: 

https://www.rejsekort.dk/guide.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salling, Kiosken 
Søndergade 27, 8000 Aarhus C 
Mandag - fredag kl. 10.00 - 20.00 
Lørdag og søndag kl. 10.00 - 18.00  
 
Føtex, Frederiks Allé 
Frederiks Allé 22-24, 8000 Aarhus C 
Mandag - fredag kl. 9.00 - 20.00 
Lørdag kl. 8.00 - 17.00  

Kvickly, Veri Center 
Frijsenborgvej 5, 8240 Risskov 
Mandag - fredag kl. 9.00 - 20.00 
Lørdag kl. 9.00 - 17.00  
 
Løvbjerg, Trøjborg Center 
Otte Ruds Gade 98, 8200 Aarhus N 
Mandag - fredag kl. 9.00 - 21.00 
Lørdag kl. 9.00 - 17.00  
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Kilde: www.kalender-365.dk/arstider.html 

 

 

 

 

 

 

Hver årstid har tre måneder. Nedenfor vises alle fire årstider med de 

datoer, hvor de begynder og ender. 

Hvornår starter foråret, sommeren, efteråret og vinteren? 

Perioderne er inddelt efter astronomiske fikspunkter. De er nemlig 

forskellige fra de traditionelle definitioner, som begynder pr. den  

første i månederne marts, juni, september og december. Det gør de 

klimatologiske beregninger lettere og mere uniforme. 

De astronomiske årstider begynder omkring den 21. i ovennævnte mdr. 

 

Traditionelle årstider: 

Nordlige halvkugle: 

Forår:  1. marts -  31. maj 

Sommer: 1. juni    -  31. august 

Efterår: 1. sept.   -  30. nov. 

Vinter: 1. dec.    -  28. feb. 

Astronomiske årstider: 

Nordlige halvkkugle: 

Forår:  21. marts -  20. juni 

Sommer: 21. juni     -  20. sept. 

Efterår:  21. sept.   -  20. dec. 

Vinter:  21. dec.    -  20. marts 

En snapseGNIST 
 

 

Her er snapseopskriften for marts. 

Martsviol er den blå viol, der blomstrer i 

marts. Den dufter dejligt!  

Pluk en håndfuld, kom den i vodka, lad den 

trække i 1-2 dage. Den bliver blå i farven. Er du forkølet - så tag en 

violsnaps, og du har frisk luft i næsen med det samme.  

Efter 2- 3 uger bliver snapsen klar.  

 

 

- Skål!  

Gunnar Sørensen 
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Lækre fastelavnsboller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredienserne æltes sammen 

og udrulles til en plade.  

Herpå udskivet smør, foldes og 

udrulles. Hviler i ca. 20 min.  

Udrulles igen og udstikkes til 16 firkanter. 

På hver firkant lægges en klat creme. (Se opskriften nedenfor.) 

Firkanten foldes med de fire snipper ind mod midten og vendes.  

Hviler på bagepladen i ca. ½ time og bages ved 200º i 15-20 min. 

 

Drysses med flormelis, eller fyld en klat flødeskum ind i bollen  

- syltetøj kan også bruges. 

 

Cremen: 

Æggeblommer, sukker, maizena og mælk piskes sammen i en tykbundet 

gryde og varmes op til kogepunktet under piskning. Den skal være ret 

fast! Cremen tages fra varmen og vaniljesukkeret røres i. 

 

I er alle velkomne til at byde ind med opskrifter! 

 

Creme: 

2 æggeblommer 

2 spsk. sukker 

1½ spsk. maizena 

2½ dl mælk 

½ tsk. vaniljesukker 

 

Ingredienser: 

1 dl kold mælk 

50g gær 

1 æg 

1 spsk. eddike 

½ tsk. kardemomme 

1 spsk. sukker 

250g mel 

125g smør eller margarine 

Redaktionen melder rent ud: Ingen af os har den interesse i madlavning 

og bagning, som Else Christensen hver måned udviste i sin klumme  

’En gnist fra Elses køkken’. Men vi kan da gentage nogle af hendes 

opskrifter og samtidig sende hende en kærlig tanke.  

Så her ved Fastelavnstide kommer Elses opskrift: 
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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 25. marts kl. 17.30-19.00. 

 

 
Aspargessuppe med kødboller og 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 21. marts 

  eller på tlf. 87 13 28 92 

 

AFLØSER i 
CAFÉEN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vi mangler en 

frivillig i caféen,  

der kan springe til  

ved sygdom, ferie 

og fravær. 
 

Kontakt: 

Lita eller Randi  

i køkkenet.  

Tlf.nr. og åbnings-

tider, 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 marts 2019 

DATO Dagens middag kr. 45,- 
Forret/
dessert 

kr. 20,50  

Fre 1/3 
Farseret porre, sauce, 
kartofler, stegte gulerødder 

  

Lør-søn 2. - 3. Caféen er lukket 
  
  

Man 4/3 
Forloren and, sauce, 
kartofler, rødkål 

Dagens 
dessert 

Tirs 5/3 
Ovnbagt laks m. hollandaise 
sauce, kartofler, gemyse 

  

Ons 6/3 
Kotelet Calcutta, ris/
kartofler, ærter 

Fromage m. 
flødeskum 

Tors 7/3 
Hvidkålsroulette, sauce, 
kartofler, stegt kål 

  

Fre 8/3 
Stegt nakkefilet, kartofler, 
sauce, gemyse 

Dagens 
dessert 

Lør 9.-10. Caféen er lukket 
  
  

Man 11/3 
Italiensk kødsauce, pasta, 
kartofler, revet ost 

Dagens 
dessert 

Tirs 12/3 
Ovnbagt kylling, sauce, 
kartofler, agurkesalat 

  

Ons 13/3 
Karbonade, stuvede 
grønærter, kartofler 

Dagens 
dessert 

Tors 14/3 
Braisserede svinekæber m. 
kartoffelmos, bagte 
gulerødder 

 

Fre 15/3 
Kalkun Schnitzel, sauce, 
kartofler, varm majssalat 

  

Lør 16.-17. Caféen er lukket   
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Tag mad 

med hjem 
til week- 
enden: 

 

Tlf.  

8713 2892 

MENU marts 2019 

DATO Dagens middag 45 kr. 
Forret/
dessert 

kr. 20,50  

Man 18/3 
Farseret ribbensteg, sauce, 
kartofler, rødkål 

  

Tirs 19/3 
Stegt sild, persille sauce, 
kartofler, gulerodsråkost 

Æblekage m. 
flødeskum 

Ons 20/3 
Forloren hare,  vildtsauce, 
kartofler, gelé, bønner 

  

Tors 21/3 
Kylling i karry, ris/kartofler, 
rosiner, ærter, ananas 

Ostelagkage 

Fre 22/3 
Bøf m/løg, sauce, kartofler 
rødbeder. 

  

Lør 23.-24. Caféen er lukket   

Man 25/3 
Forloren skildpadde, 
kartofler, ½ æg 

Dagens 
dessert 

Tirs 26/3 
Braiseret gryderet med 
rodfrugter, kartofler, surt 

  

Ons 27/3 
Frikadeller, stuvet hvidkål, 
kartofler, rødbeder 

Lun 
frugttærte 
m.flødeskum 

Tors 28/3 
Brunkål, flæsk, rødbeder, 
sennep 

  

Fre 29/3 
Mørbrad à la creme m. 
kartofler, forårssalat. 

Dagens 
dessert 

Lør 30.-31. Caféen er lukket   

Der er plads for overraskelser på menuen... 
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Dag Dato Tidspunkt DET SKER, omtalt på side… 

Lør 2/3 11-13 Jazz-brunch i caféen s. 24 

Søn 3/3 14.30 - 16.00 Fastelavnsfest (og Søndagskaffe) s. 24 

Man 4/3 
10.00…………. 
12-13………... 

Strandture - kaffe i caféen 
Bytte-bog reolen 

Tir 5/3 
12.30............. 
14-17…………. 

Havfruerne s. 25 
Tirsdagsklubben s. 25 

Ons 6/3 
12.15.............. 
10-11.30…….. 

Ternerne på AT s. 28 
Mandeklub 2000 

Tor 7/3 
9.30-11.30..... 
15-17.............. 
14.30-16........ 

Hjælp til pc og Ipad s. 33 
Petanque starter op igen v/S. Dueholm 
Torsdagssang s. 28  

Søn 10/3 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 29 

Man 11/3 
10.00…………. 
12-13……….... 

Strandture - kaffe i caféen 
Bytte-bog reolen 

Tirs 12/3 
10-13............. 
14-17………….. 
11.00.............. 

Skosalg v/Karina Dyhr  s. 29 
Tirsdagsklubben s. 25 
Seniormænd 8250 s. 30 

Ons 13/3 10-11.30 Mandeklub 2000 

Tor 14/3 
14.00............. 
15-17.............. 

Gudstjeneste i Fælleshuset s. 31 
Petanque 

Søn 17/3 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 29 

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

Man 18/3 
10.00………… 
12-13…………. 

Strandture - kaffe i caféen 
Bytte-bog reolen 

Tirs 19/3 
12.00............. 
13.30............. 
14-17.............. 

’Hejrerne’ s. 31 
Dameskrædder i caféen s. 31 
Tirsdagsklubben s. 25 

Ons 20/3 
12.30............. 
10-11.30……... 

Damefrokost s. 31 
Mandeklub 2000  

Tor 21/3 
9.29-11.30..... 
14.30-16.00... 
15-17.............. 

Hjælp til pc og Ipad s. 33 
Torsdagssang s. 28 
Petanque 

Søn 24/3 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 29 

Man 25/3 

10.00…………. 
11.30.............. 
12-13………..... 
17.30-19.00... 

Strandture - kaffe i caféen 
90’er Fællesspisning s. 32 
Bytte-bog reolen 
Suppeaften s. 19 

Tir 26/3 
12.00............. 
14-17………….. 

Seniormænd 8250 s. 30 
Tirsdagsklubben s. 25 

Ons 27/3 10-11.30 Mandeklub 200  

Tor 28/3 
14.30-16.00... 
15-17.............. 

Torsdagssang s. 28 
Petanque 

Fre 29/3 18.30-22.30 Danseglad, Hjortshøj Lokalcenter s. 32 

Lør 30/3 14-17 ’Lørdagsbrætspil’ s. 33 

Søn 31/3 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 29 

Tirs 2/4 13.30 Dameskrædder i caféen s. 34 

KALENDER  marts 2019, fortsat 
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 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 ! 

 

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. 

 

 

Ældreboligernes beboere får udleveret fribilletter til hver hustands 
beboere.  
OG: Der er præmier til kattekonge og -dronning! 

 

 
Venlig hilsen: 

Fælleshusets bestyrelse og Søndagskaffe.  
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SKÆRING TIRSDAGSKLUB  

MARTS 2019 
 

Arrangementer kl. 14 - 17 i caféen 
 

05/3:  ”Banko” 

   25 kr. med kaffe/te 

 

12/3:  ”Sange fra vagabonder og  

   de farende svende”  

   v/Christian Foged 

   50 kr. med underholdning og kaffe/te 

 

19/3:  ”Banko” 

   25 kr. med kaffe/te 

 

26/3:  ”Lidt go’ musik” 

   v/Anni, Eigil og Merete 

   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 5. marts 2019 kl. 12.30  

på Skæring Lokalcenter.  
 

Frokost og efterfølgende billedforedrag:  

“Kulturliv i Aarhus 1900 – 2017” v/Anne Valbjørn Odgaard, 

cand.mag., litteraturhistoriker og foredragsholder.  
 

Det bliver en billedfortælling om kulturlivet i Aarhus fra år 1900 til 

2017 med nedslag i århusiansk teater, film, litteratur, musik, 

billedkunst, arkitektur, byplanlægning og lokalhistorie.  

I perioden har byen mere end seksdoblet sit indbyggertal fra 52.000 

omkring år 1900 til i dag mere end 335.000. 
 

Vel mødt! 
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Vi gør opmærksom på, at undervisningsåret går fra september, 

sædvanligvis med start i uge 37, og afslutning i maj eller juni - 

afhængigt af, hvad underviser og hold enes om. 
 

Er honoraret erlagt i september, skal der ikke betales mere før starten 

af næste undervisningsår (: august 2019), og man kan frit gå på de 

hold, der er åbne. Det er kun nye deltagere, der skal betale. 

Vi vil gerne vide, hvis I ønsker holdskifte, da der er ventelister til en hel 

del af holdene . 

 

Underviserne er i år blevet pålagt at betale for de kopier, de tager på 

lokalcentret til deltagerne, så der kan i dette undervisningsår påløbe 

jer et mindre beløb ved udgangen af sæsonen. 

 

Bemærk venligst: 

Deltagerne på Stolegymnastik 1 har flyttet ugedag og tidspunkt fra 

mandag til tirsdag kl. 12.10-13.05 - stadig i lokale 407. 

I uge 10 er vi blevet lovet, at der kommer sammenklappelige borde i 

lokale 407, så der bliver mere bevægerum. 

 

 

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 

 

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 407 
Onsdage 
kl. 10.45-12.35 

Heidi Volsgaard 

Sommersmindekoret caféen 
Mandage 
kl. 14.45-16.35 

Kristine Hulmose 
Kjølner 

Stolegymnastik 1 407 
Tirsdage 
kl. 12.10-13.05 

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 foran Aarhus Teater  

onsdag den 6. marts kl.12.15. 

 

Ternerne skal onsdag på besøg i Aarhus Teater - bag kulisserne - det 

bliver spændende! 
 

Vi mødes foran teatret kl. 12.15, så vi er klar til rundvisning kl. 12.30. 
 

Bagefter går vi, der har lyst, gennem Strøget til Aarhus Central Food 

Market, hvor vi kan købe mad til en rimelig pris. 

Teatret gør opmærksom på, at der er en del smalle og stejle trapper! 

Husk, at afbud til rundvisningen er senest mandag! 

 

 
Vel mødt! 

 

Kirsten Østergaard 

                   

Torsdagssang 
    “ Sang giver glæde” 

 

Torsdagene 7. 21. 28. marts 

 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 

‘B
ag

 scen
en

’   A
arh

u
s T

eater 
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      kl. 14.30-16.00 i caféen 

    Kaffe/te og kage m/fløde 25 kr. 
 

Søndag 3/3 fejrer vi Fastelavn sammen med beboerne i ældreboligerne. 
 

Hver søndag står vi frivillige parat og byder velkommen til en 

eftermiddag, hvor vi drikker kaffe/te og synger nogle sange - og 

måske hører 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 

 

God solskinsdag! 

Grete Holmegaard Tlf. 8622 8831 / 2564 6818 

SKO  • sandaler • tasker • hjemmesko • SKO  

Karina dyhr  
har overtaget Ejgils udvalg af sko og tasker og 

præsenterer varesortimentet 

 

tirsdag den 12. marts kl. 10-13 

i caféen 

 

”Jeg glæder mig til at besøge jer  

og yde en personlig betjening. 

Alle er velkomne til at se og prøve. 

 

Jeg modtager kontanter, 

Dankort, MasterCard, Visa og Mobile Pay 

SKO 

 

til daglig  

til fest 

til arbejde 

til knyster 

- sko,  

du ikke  

mærker 

MÆRKER 
 

 

Rohde 

Sanita 

Sketcher 

Jaco 

Arcopedico 

Teva mfl. 

Foråret nærmer sig:  

Oh, hvilket forår - hvilken fryd for øjet! 
Ud i den fri natur og af med vintertøjet.  

Og se - der går solsorten, den kække rad. 
Så stemmer skoven i og jubler:  

”Nu er foråret kommet”! 
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12. marts kl. 12.00: Foredrag med billeder 

Ruth Birk Christensen er uddannet pædagog og 

diakon og har som leder af KFUMs soldaterhjem været 

med danske soldater i Irak 2006/2007, Camp Bastian 

i Afghanistan 2008/2009 og senest i Libanon.  

Tæt på soldaterne på mission under vanskelige forhold 

som hun har været, kommer hun omkring mange emner og situationer, 

der til tider er meget rørende.  

Foredraget ledsages af billeder, der illustrerer fortællingen på en levende 

måde.  

Ruth Christensen er en ildsjæl og en fantastisk fortæller. Hun blev i 

2009 af Jyllands-Posten kåret som "Årets helt" og modtog en pris på  

100.000 kr.  

Vi kan se frem til et meget nærværende og levende foredrag.  

 

26. marts kl. 12.00:  Arbejdsliv på havnen 1965 - 1990  

v/ tidligere havnearbejder Palle Jørgensen.  

Det bliver en musikalsk fortælling om slid og slæb, sammenhold, 

solidaritet og arbejdskampe.  

Men også om, hvordan Aarhus fik Danmarks 

største arbejdermonument. Palle Jørgensen er 

idémanden bag skulpturen "Historiske spor" på 

Aarhus Havn af en flok havne-arbejdere, der losser 

sække med kaffebønner.  

Det bliver en eftermiddag, med en beretning om udviklingen på havnen  

i vores tid.  
 

Efter foredraget afholdes generalforsamling. 

 

  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  



31 

 

 

Gudstjeneste i fælleshuset  

Torsdag den 14. marts kl. 14  

v/Louise Holmen 

 

Hejrerne flokkes  

tirsdag den 19. marts kl 12.00 
 

omkring et foredrag af  

     Annette Jakobsen 

forfatter, foredragsholder og efterskolelærer. 
 

 

En storslået fortælling om en af Danmarks største flygtningelejre,  

der husede op til 10.500 tyske flygtninge samtidigt i perioden fra  

1945 til slutningen af 1948. 

Foredragsholderen har skrevet bogen: ”Hvis suk var luftballoner” 

            
PS! Husk evt. afbud til Susan. Se tovholderlisten bag i Gnisten. 

h 
e 
j 
r 
e 
r 
n 

 

Damefrokost  

onsdag 20/3 kl 12.30 

Pris 85 kr 

 

Billetter købes i caféen  

senest fredag 15/3 

Menu:  
 

Hønsesalat m/    
ananas og brød 

 

Mørbradgryde  
m/ stegte kartofler 

 

Kaffe med sødt 

 

Trine Vesterby er dameskrædder og kommer på lokalcentret i caféen 

med færdige opgaver fra sidste besøg  - fremover hver 14. dag. 

I marts tirsdag den 19. kl. 13.30. I april: Tirsdag den 2. april. 
 

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

tioner mm. 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 - se under:  
 ’skrædderi og design’ 
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Fredag den 29. marts 2019 på Lokalcenter Hjortshøj. 
 

kl. 18.30 serveres en let anretning 

kl. 19.30-22.30 Spiller Onkel Kurt. 

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

Tilmelding senest 22/3 til Søren Rasmussen,  

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

Håber at se rigtigt mange til en fornøjelig aften 

Venlig hilsen BESTYRELSEN 

 
 

 

Vi ses mandag den 25. marts 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 
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på Skæring Lokalcenter 
 

Lørdag den 30. marts 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 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): 

Torsdagene  7.   og 21. marts kl. 09.30 - ca. kl. 11.30 
  

 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. 
 

Vel mødt ! 
 

IT-koordinator Benny 

Bjergbæk 

benny@bjergbaek.dk 

Hjælperne er : 
 

Birthe Fuglsang  tlf. 3063 1701 

Birgit Ditlefsen tlf.  2717 1686 

Alex Hartmann tlf. 4032 0280 

Niels Peter Rode tlf. 2046 2226 
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2/4: Dameskrædder Trine Vesterby kommer forbi 

5/4: Fredagsforedrag v/Bent Fløng 

14/4: ’Østjydsk Spillemandslaug’ disker op med underholdning  

  kl. 16.  - Mere herom i april Gnisten 

 KALENDEREN i APRIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
01/3: Jakob Vedsted afslører, hvad ægte molbohistorier er. 

 

08/3:   Lokalcentrenes sundhedsenhed afklares. 

 

15/3: Per Fløng stiller skarpt på epigenetikken - dvs. miljøets  

påvirkning af vore gener - på fedme og på vores udvikling af 

personlighedstræk. 
 

22/3: Børge Schmidt analyserer Kaj Munk: Hvem var han - og 

hvad har han at sige i vor tid?       
 

29/3: Bent Fløng afslører ’gemakordinansen’ i tiden omkring 

Frederik IV: Hans forsøg på at afskaffe nepotisme og korruption. 

 

05/4: Bent Fløng er stødt på andre tolkninger end de gængse 

omkring forløbet forud for 2. verdenskrig. Dem blotlægger han for 

os i dag. 

FREDAGSFOREDRAG 
kl. 9.30-11.20 

lokale 413 

Folderen kan 
hentes i caféen i 

holderen ved siden 
af Gnisten. 
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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   Marts 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   Marts 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  

12.10-
13.05 

   

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 


