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KORT NYT FRA BRUGERRÅDET 

MSO (Magistraten for Sundhed og Omsorg), som vi jo hører ind under 

på lokalcentret, vil sætte ekstra fokus på musikalske og kulturelle 

aktiviteter for plejehjem og lokalcentre i de næste to år.  

Det er jo en god idé - det kan man ikke få for meget af. 

Der er heldigvis allerede mange kulturelle arrangementer på centret, 

både Tirsdagsklubben, Fredagsforedragene og i alle de forskellige 

grupper rundt omkring.  

Vi bestræber os på at afholde et større arrangement cirka en gang om 

måneden.  Vi havde besøg af Hørgårdsjazzerne i sidste måned, og nu 

kommer Østjysk Spillemandslaug og underholder os den 10. april. 

(Se opslag og side 29).  

Senere får vi besøg af Fiskemanden den 15. maj, og Grundlovsdag den   

5. juni er der Grill og Kor. 

 

Allerede nu vil jeg nævne, at uge 26 (24.-28. juni) er der Sommer-

højskole (se side 34), hvor hele centret er optaget af kursister fra hele 

Område Nord. De fleste af de sædvanlige aktiviteter holder nok også 

sommerferie på det tidspunkt. 

 

En praktisk bemærkning: der er rigtig fin tilslutning til vores store 

arrangementer, så det er nødvendigt at indskærpe, at billetterne ikke er 

til salg før den dato, der står på opslaget. Billetter kan ikke reserveres. 

Der gælder ”først til mølle”- princippet. Køkkenet gør os en stor tjeneste 

ved at stå for salget, så lad være at presse personalet. 

 

Som noget nyt vil vi slutte med Aase Munchs causeri om årstiden - hvis 
der er plads her - ellers et andet sted i bladet. - Se side 17 i Gnisten. 

 

G.L. 

Område Nord  
Sommerhøjskole 

2019 
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Foråret er over os, solsorten synger nok så dejligt, og krokus blomstrer i 

plejehjemmets have. 
 

Plejerådet og Aktivitetsudvalget er i forårshumør - i fuld sving med at 

planlægge de næste måneder. 

Der står hovedrengøring på programmet i Orangeri og drivhus, der skal 

plantes og sås sammen med beboerne. 

Er også ved at planlægge og søge midler til en sommerudflugt til 

Silkeborg for beboerne, ægtefæller, plejerådet og personale. 

Der vil komme en sommerfest i den smukke have. Vi håber på at få en 

pølsevogn opstillet, så vi kan gentage succesen fra sidste sommer. 
 

 

Plejehjemsråd og Aktivitetsudvalg deltog i ’Introdag’  

på Hotel Comwell: 
 

Her var der flere 

workshops, vi fik 

gode ting med hjem 

at arbejde med fra.  

Det var helt igennem 

en flot dag.  
 

På et tidspunkt lød alarmerne over højttalerne: ”Søg 

mod udgangene!!” Brandbilerne kom susende med 

blå blink, alle 175 deltagere reagerede stille og roligt.  

Det var en brand go’ idé (!): Alle kom i snak med hinanden og fik 

udvekslet idéer - alt imens kokken var igang med ’sprængt and’.  

 

Vi er klar over, at der til stadighed skal ydes et stykke arbejde for vore 

beboere og plejehjem, og her er det dejligt at have så mange mennesker 

bag os, som gør en kæmpe indsats hver dag, for at alle kan få det bedste 

ud af hverdagen.    
 

”Når vi smiler til verden, smiler den igen”. 
 

Jeg ønsker alle en god april måned! 

Lisbeth E. Robdrup 

Formand for Plejehjemsrådet 

KORT NYT FRA PLEJEHJEMMET 
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”NATUR-TRÆF” forår 2019 
 

Tre par har slået sig sammen på Lokalcenter 

Rosenbakken om at arrangere ture ud i naturen. 

Ved afgang fra Rosenbakken optælles deltagerne 

og fordeles i private biler til de udvalgte steder, hvor de går en 3-5 km. 

lang tur og slutter  

af med kaffe, som hver især har medbragt. 
 

Udvalget har deltagere nok i Skødstrup-Løgten området - men initia- 

tivet kunne da godt tages op i Egå-Skæring.  

Har nogen lyst at starte op her, må ”Gnisten” hjertens gerne bruges til 

at hverve medlemmer... ?                  IH 

 

 

Trine Vesterby er dameskrædder og kommer på 

lokalcentret hver anden tirsdag i caféen med færdige opgaver fra 

sidste besøg - i april  tirsdagene den 9/4 og den 23/4 kl. 11.00.  
 

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’ 

Øjebliksbillede fra Damefrokosten på lokalcentret  

onsdag 20/3. Og de hyggede sig. Såd’n ska’t være! 
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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 i 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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Sideløbende med alle andre aktiviteter på Skæring 

Lokalcenter eksisterer idrætstforeningen  

Selvtræner-fitness Område Nord’  
med sine omkring 300 medlemmer bare på Skæring - ialt over 800  

i hele NORD. Gnisten bringer her foreningens folder, som kan hentes i 

selvtræner-rummet og på reolen i caféen. 

 

Selvtræning for seniorer 60+ 
 

Idrætsforeningen Selvtræner-Fitness Område Nord har indgået en 

samarbejds- rammeaftale med Aarhus Kommune, Område Nord - som 

gør det muligt for seniorer 60+ at selvtræne. 

Som medlem af idrætsforeningen har du mulighed for at træne i 

følgende lokalcentre: 
 

Styrketræning: 

Skæring,  

Hjortshøj,  

Rosenbakken, Skødstrup,  

Sønderskovhus, Lystrup og  

Bjørnshøj, Trige 
 

Svømning: 

Sølystskolen, Egå 

Sølystskolens svømmehal 

Selvtrænerlokalet, 

Skæring Lokalcenter 
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Uden for alle træningslokalerne er der opslag, hvor du kan se: 

 Træningslokalets åbningstider 

 Tider for introduktion og vejledning  

 Praktiske informationer 

 

HVEM ER VI? 

Vi er en idrætsforening, som blev grundlagt for fire år siden, som i dag 

har mere end 800 medlemmer. 

Foreningen er en folkeoplysende forening med det formål at tilbyde 

idræt til seniorer i alderen 60 år og opefter (:60+) - samt  at inspirere 

til idrætsaktiviteter, som øger medlemmernes trivsel, sundhed, 

netværk og sociale relationer. 

 

Foreningen er medlem af:  

 DGI (Danske Gymnastik- oIdrætsforeninger) 

 DAI (Dansk Arbejder Idræt) - og herigennem 

 DIF (Dansk Idræts Forbund),  

hvor vore instruktører uddannes. 

 

 

SELVTRÆNING: 

Pris for deltagelse 1/1 - 31/12  er 250 kr. det første kalenderår, da der 

betales for en nøgle til  selvtræner-rummet. Prisen ligger fast året 

igennem, uanset indmeldelsesdato. 

Dernæst er kontingentet fremadrettet 150 kr. pr. kalenderår. 

 

SVØMNING: 

Man skal være tilmeldt foreningen for at kunne deltage på 

svømmeholdene. Prisen fås ved henvendelse til Jørgen Juul Pedersen. 

(Se nedenunder eller side 39 i Gnisten). 

 

 

Ønsker du at vide mere om foreningen og træningen, kontakt 

instruktørerne, hvor du ønsker at træne  

- eller kontakt os på 

tlf. 3045 5466    ●    Mail: juulconsult@post.tele.dk 
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 lidt flere TOVHOLDERE 

Inden vi går over til næste kapitel, vil vi i redaktionen gerne udtrykke, 

vores glæde ved jeres bidrag med så mange fotos. De allerfleste er 

oven i købet sendt via mobiltelefonen. - Så kom ikke og sig, at 

seniorerne fra Skæring-Egå er bagud med digitalisering! 

TORSDAGSBRIDGE 

mangler nye spillere, men slutter den 12. april  

- så det bliver først til næste sæson,  

som starter den 12. september. 

Henvendelse til Birgit Bahnsen  

tlf. 8622 2306 

Ejvind  
Bernth  
vil gerne 
have  
flere 
deltagere 
i Mande- 
klubben  
”Vi snakker  
bare - og  
hygger os”. 

Ejvind Bernth 
‘Mandeklubben’ 

og Knud - 
endnu en af vores 
frivillige pianister 

Egon Ebbesen 
Tovholder for 

billard 

 
Redaktionen  

har modtaget  

et par fotos af 
træmændene i 

aktion med 

beskeden: 
  

”Her er et hold 
træmænd, som 

mødes et par 

gange om 
ugen.Vi 

påtager os alle 

opgaver, så vi 
får penge i 

mælkejungen” 

 

Birgit 
Bahnsen 

Torsdags-
bridge 
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Så er turen kommet til vores  

UNDERVISERE og andre hjulspinnere inden for FO’s ’Ud af Røret’. 
 

Redaktionen har valgt at bringe underviserne som hjulspinnere, fordi 

det fra deltagerne forlyder, at de alle uden undtagelse er dygtige og 

engagerede mennesker. Det er klart, at vi som administratorer for FO 

værdsætter dem for det, og vi oplever med glæde, hvordan de holder 

dampen oppe for de 150-200 mennesker, der deltager i Ud af Røret 

hvert år. 
 

Vi vil samtidig have lov til her at give udtryk for vores taknemmelighed 

over for Aarhus Kommune(s uddannelsespolitik), som muliggør 

kurserne til en senior-venlig pris. -  400 kr. er jo rørende billigt for et 

helt år (2018-19 pris)!  
 

Også det solide samarbejde siden 2014 med FO’s 

dygtige og venlige stab skal bestemt nævnes her.  

Vi håber, det vil fortsætte lige så positivt!  
 

- Alle medvirker de til det rare og  

aktive miljø på Skæring Lokalcenter. 

 

Hvem holder lokalcentrets hjul igang? 

 

Kristine Hulmose 
Kjølner 

 
’Sommersmindekoret’ 

Heidi Volsgaard 
 

Samfundsfag 

 

Gitte Ambrosia 
Jacobsen: 
Yoga 3 og 4 

 
 

Gitte skriver:  
”Jeg har en 
passion for  
at se folk 

udvikle sig og  
finde ind til 
deres essens.  

 

Jeg har eget 
firma.  
Se min 

hjemmeside”: 
www.ambrosia.

dk 

Sandra 
Breitenbach 
Yoga 1,2 og 5 

 
Sandra skriver: 

 
Yoga gør mig selv 

så glad, at jeg 
ønsker at 

videregive noget 
af det til mine 

kursister - 
inspirere dem til 
at gå på en indre 

opdagelsesrejse og 
finde magien i 

øjeblikket.  

Anne-Marie 
Bøttcher 

 
Gymnastik, 

Stolegymnastik 

Jette  Bach,  
FO, Aarhus 

BEMÆRK: 

Det har 

naturligvis 

været 

frivilligt  

at indlevere 

fotos  

til bladet 

Vi maler akvarel og akryl. 
Med et bredt spekter af 
forskellig inspiration og 
teknikker.  
Vi inspirerer hinanden.  
Vi hygger og har det sjovt.  
Du er velkommen til at 
komme og være med. 

Karin 
Magdalena 

Arberg Jensen 
Malehold 
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Fra SUNDHEDSENHEDEN  med kærlig hilsen 
 

Efter 2 x tre kvarter med information om SUNDHEDSENHEDEN gik 

Fredagsforedragsholdet den 8. marts fra lokale 413, afklarede og 

mætte: ”Dét var et g0dt foredrag” lød det fra alle! 

Der var stor spørgelyst, og oplysningerne strømmede fra de tre 

kompetente repræsentanter, der var mødt op: Ergoterapeut Mikkel 

Uller, der fortalte både om fysio- og ergoterapeuternes arbejde, 

borgerkonsulent Inger Bergmann, som med sine 40 år i tjenesten 

tydeligt havde oplevet lidt af hvert, og hvis slutreplik var: ”Vi er ansat af 

politikerne og gør, hvad de beder os om - som det skal være i et 

demokrati. Skal der gøres indsigelser: Gå gennem ÆLDRESAGEN, 

som det flere gange er lykkedes at påvirke og at få gennemført 

ændringer inden for ældre-velfærden i landet”. 
 

Forebyggelseskonsulent Anne-Grethe Jakobsens venlige og stærke 

udstråling overbeviste os om vigtigheden af at få sat ord på, når vi er i 

krise, og hun indbød til at henvende os - for os selv, for vores 

pårørende eller for vores nabo. Se næste side! 
 

Også Sundhedsklinikken, som hører under Sundhedsenheden, fik et 

ord med på vejen. Bemærk, at Alle uanset alder kan benytte den inden 

for åbningsstiderne, men husk at bestille tid! 

Foredraget var en øjenåbner for mange og viste et forum,  hvor 

dialogen blomstrede. Sådan skal det være! 
 

Tak til begge sider for et par oplysende og oplivende timer! 
 

IH 

Forebyggelseskonsulent 
Anne-Grethe Jakobsen 

Ergoterapeut 
 Mikkel Uller 

Borgerkonsulent 
Inger Bergmann 
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FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG: 
 

Alle borgere (primært 60+) kan henvende sig til mig  

og få et forebyggende hjemmebesøg, hvis de har behov. 

  

 Det år,  du fylder 75, får du et brev fra mig med tilbud om et 

forebyggende hjemmebesøg. Fra du er 80 år og i årene derefter får 

du automatisk et tilbud om et forebyggende hjemmebesøg, hvis du 

tilhører målgruppen - dvs du ikke modtager både pleje og praktisk 

hjælp. 

 

 Er du 65+ og mister din ægtefælle - eller flytter din ægtefælle i pleje-

bolig, modtager du også et tilbud fra mig. 

 

 Har du været ude for livsændringer, der påvirker din hverdag såsom: 
 

 Sygdom 

 Fysiske begrænsninger 

 Indlæggelse på sygehus 

 Ønske om at bryde dårlige vaner 

 eller er du nylig tilflyttet området 
 

har du også mulighed for et forebyggende hjemmebesøg. 

 

Samtalerne imellem os er altid fortrolige,  

og du bestemmer samtalens indhold. 
 

Med de venligste hilsener - og måske på gensyn:  

Anne-Grethe Jakobsen 

 
Område Nord, forebyggelseskonsulent Anne-Grethe Jakobsen 

Mobiltlf:  2170 3222 

  Mail:    agja@aarhus.dk 
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Flexturpriser i Aarhus kommune: 

4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur):  

 hvis både start- og slutadressen ligger i det lyserøde område på kortet 
 hvis turen går mellem det lyserøde område og et af de seks særlige 

Flextur-stoppesteder markeret i det gule område på kortet. 
 

 

14 kr. pr. km (min. 100 kr. pr. tur inklusiv de første 5 km): 
 

 hvis turen køres internt i det gule område på kortet 
 hvis turen køres mellem det lyserøde og gule område på kortet 

(selvvalgte adresser) 
 hvis turen krydser en kommunegrænse 

Flextur stoppesteder 
Flextur kan ikke anvendes til ture mellem de seks særlige Flextur-stoppe-
steder. 
 

www.midttrafik.dk/flextrafik/flextur/hvad-koster-en-flextur/aarhus/ 

FLEXTUR i  

Aarhus Kommune 

Kører fra og til 

kantstenen ved din  bolig. 
 

Flextur er en del af den 

kollektive trafik og kan 

bruges af alle. Du skal 

blot starte og slutte din 

rejse i Region Midt- eller 

Nordjylland, i Region 

Syddanmark i Billund, 

Varde, Vejle Kommune. 

Flextur kører alle ugens 

dage kl. 6-24 - dog ikke 

den 24/12 & 1/1. 

Du bestemmer selv, 

hvornår, hvorfra og 

hvortil du vil køres - fx. 

svømmehal, indkøbs-

center, din læge eller 

vennebesøg. 

www.midttrafik.dk/

flextrafik/flextur/ 
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FLEXBUS 
kører fra og til stoppesteder i og 

efter de angivne tider i køreplanen. 
 

er en del af den kollektive trafik ligesom almindelig buskørsel. Nogle 

ruter kører udelukkende som Flexbus. Herudover er der ruter, som har 

enkelte Flexbus-afgange. De er markeret med et 'T' i køreplanen. 

En Flexbus kører kun, hvis du har bestilt den.  

Afhentningstiden kan variere fra 0 - 15 min. i forhold til afgangstiden i 

køreplanen. 

Du bliver kørt i taxa, personvogn eller liftvogn. Der kan være andre med 

på turen. 

Flexbus kører ikke 24. og 31. december. 
 

https://www.midttrafik.dk/flextrafik/flexbus/ 

 

HANDICAPKØRSEL  

Kræver visitation af borgerkonsulenten. 

Kører fra gadedør til gadedør i gadeplan.  

 

Handicapkørsel er et supplement til den kollektive trafik for borgere i 

Region Midtjylland, der er svært bevægelseshæmmede og blinde/

svagtseende.  

Blinde og svagtseende kan bestille en Daisy disk med al information på 

tlf. 87 40 83 00 (tast 1).  

Du kan bruge handicapkørsel alle ugens dage kl. 6.00 - 24.00. 

Handicapkørsel omfatter kørsel til alle formål. Fx besøg hos familie, 

indkøb og kulturelle aktiviteter. 

Ved kørsel til behandling eller terapi fx hos lægen, hospitalet og 

fysioterapeut, skal du kontakte din hjemkommune eller region, for at 

høre, om de dækker din kørsel. Hvis de ikke dækker din kørsel, kan 

handicapordningen bruges.   

 

https://www.midttrafik.dk/flextrafik/handicapkorsel/ 

Læs også om betaling - et kapitel for sig!                        IH 
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Fra Skæring Kirke 

 

Påskeblomst – hvad vil du her? 
 

Jeg har for nylig købt forskellige påskeblomster, og da der endelig blev 

et ophold i det kontinuerlige regnvejr, benyttede jeg det til at få dem 

plantet ud i haven. Jeg glæder mig allerede ved synet af de flotte 

påskeblomster og deres smukke farver, som lyser op i min grønne have. 

De får mig til at tænke på Grundtvigs salme ”Påskeblomst - hvad vil du 

her?”  

Grundtvig skrev salmen i en periode af sit liv, hvor han havde det svært. 

Han var bedrøvet, fordi hans skriftlige værker ikke blev anerkendt.  

Han havde mistet sin inspiration og lyst til at skive, men en dag kom 

hans kone hjem med en stor buket påskeliljer. De mindede ham om 

hans barndom, hvor han gik til påskegudstjeneste med sin mor.  

Påsken blev således en inspirationskilde for Grundtvig, som genfandt  

sin lyst til at skrive.  
 

På Grundtvigs tid blev påskeliljerne betragtet som ukrudt. Det finere 

borgerskab i København kunne finde på at kalde bønderne for påske-

liljer - et negativt ladet øgenavn.  

Det fik Grundtvig til at tænke på Jesus som en slags påskelilje, for Jesus 

blev heller ikke anerkendt af de rige og fine, men opstod påskemorgen 

som en smuk påskelilje.  

Grundtvigs salme fortæller os således om den påskegave, vi mennesker 

har fået ved Jesu lidelse, død og opstandelse.  

For vi er med Jesu død blevet givet syndernes forladelse og adgang til 

himmeriget.  

Det betyder, at vi smukke og farvestrålende 

mennesker en dag kommer til at pryde Guds have - 

ligesom påskeblomsterne lige nu pryder mange 

haver rundt omkring i vores smukke land. 

Påskeblomster er af den grund et kærkomment 

syn i min have, og jeg håber inderligt, at dem, 

som jeg har plantet ud, kommer igen til næste år. 

 

Sognepræst Louise Holmen 
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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 

 

Som omtalt under ”Kort nyt fra Brugerrådet” (s. 4)  
kommer her Aase Munchs causeri om årstiden: 

 
 

Så er det længe ventede forår endelig kommet med dejlige, lyse dage, 

der dog kan være ret så  lunefulde med både kulde og regnbyger, men 

også med dejligt solskin mellem bygerne, og 

det kan mærkes, at dagene længes.  

Det er en dejlig årstid: Det kribler og krabler i 

naturen, både for- neden og foroven: Fuglene 

har travlt med at bygge rede, og skovbunden 

er hvid af de skønne anemoner,   men også de 

smukke blå anemoner kan ses - sådanne nogle, som 

Kaj Munk hentede på Lolland,  og som han har skrevet om i sin smukke 

forårssang "Den blå anemone". 
 

Her i april har vi jo påske, og vi håber sikkert alle på nogle dejlige 

påskedage, hvor vi må være velsignet med et skønt solskinsvejr.  
 

RIGTIG  GOD  PÅSKE! 
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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.  

Det gør vi her ved påsketid med Elses opskrift fra 2018: 

 

 

En snapseGNIST 

- en meget mild snaps! 
 

Nu er Følfod derude i naturen.De små gule blomster står mange 

steder, hvor der har været gravet op, eller der ikke har været dyrket i 

flere år, på grøftekanter og lignende steder.  

Man plukker en kopfuld blomster, nulrer det grønne og trækker de 

gule blomsterblade væk fra det grønne, for der må ikke komme grønt  i 

snapsen - det gør den bitter. Den skal bare trække to døgn, så bliver 

den klar og gylden. 
 

 

 

- Skål!  

Gunnar Sørensen 

 

Lidt nemt og lækkert til påskedagene: 
 

Tarteletter med flødestuvet spinat og laksestrimler 
4 personer 

 

1 pose frossen spinatkugler  ca. 400 g  

ca. 2 spsk. piskefløde eller mælk 

125 g lakseskiver skåret i passende strimler 

1 pk. tarteletter ca. 10 stk. 
 

De frosne spinatkugler hældes i en gryde med 

mælken eller fløden, opvarmes langsomt under 

stadig omrøring og smages til med lidt salt. 

Fordeles i de opvarmede tarteletter, der pyntes 

med laksestrimlerne (og evt. kaviar og dild). 
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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 29. april kl. 17.30-19.00. 

 

 
Der serveres karrysuppe med kylling og ris. 

- 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 23. april 

  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 april  2019 

DATO Dagens middag kr. 45,- 
Forret/
dessert 

kr. 20,50  

Man 1/4 
Farseret porre m. sauce, 
kartofler, gemyse 

  

Tirs 2/4 
Fyldt fisk, aspargessauce, 
kartofler, råkost 

Dagens 
dessert 

Ons 3/4 
Krydret nakkesteg m. sauce, 
kartofler, stegte gulerødder 

  

Tors 4/4 
Benløse fugle m. sauce, 
kartofler, marinerede bønner 

Fromage 

Fre 5/4 
Kotelet i fad m. ris/kartofler, 
franske ærter 

  

Lør-søn 6. - 7. Caféen er lukket   

Man 8/4 
Kyllingebryst m. bacon, 
paprikasauce, ovnkartofler, 
spidskålssalat 

Triflie med 
flødeskum 

Tirs 9/4 
Frikadeller m. sauce, 
kartofler, rødkål 

  

Ons 10/4 
Honningmarineret skinke 
m. flødekartofler, gemyse 

Dagens 
dessert 

Tors 11/4 
Område Nord-gryde m. 
kartoffelmos, asier 

  

Fre 12/4 
Dansk bøf m. løg, sauce, 
kartofler, rødbeder 

Panna Cotta 
m. frugt purré 

Lør-søn 13. - 14. Caféen er lukket   

Man 15/4 
Grillkølle, kartofler, 
barbequesauce, salat 

Dessertkage 
med is 

Tirs 16/4 
Fiskefilet, sauce, kartofler, 
citron, råkost 
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Tag mad 

med hjem 
til week- 
enden: 

 

Tlf.  

8713 2892 

MENU april 2019 

DATO Dagens middag 45 kr. 
Forret/
dessert 

kr. 20,50  

Ons 17/4 
Lammekølle m.sauce, 
stegte kartofler, tzatziki,  
stegte tomater 

ostelagkage 

Torsdag 18/4 - lørdag 20/4 er caféen lukket 

Søn  21/4  

1. påskedag  kl. 12.30 : 
”Påskeinvitation”  

- Se opslag og side 31 i  Gnisten   

Mandag 22/4  
2. påskedag  - caféen er lukket   

Tirs 23/4 
Gordon bleu m. sauce, 
kartofler, gemyse 

Jordbær- 
kage med 
flødeskum 

Ons 24/4 
Hamburgerryg m. sauce, 
kartofler, broccoli 

  

Tors 25/4  
Karbonade m. stuvede 
grønærter, kartofler 

  

Fre 26/4 
Kalvesteg m. sauce, 
kartofler, bønner, gelé 

Pandekager 

Lør-søn 27. - 28. Caféen er lukket   

Man 29/4 
Boller i karry, ris/kartofler, 
Chutney, kokos, rosiner, 
ananas 

  

Tirs 30/4 
Fyldt fisk m. persillesauce, 
kartofler, råkost 

Dagens 
dessert. 

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

Man 1/4 
10.00…………. 
12-13……….... 

Strandture - kaffe i caféen 
Bytte-bog reolen 

Tir 2/4 
12.30 
14-17 

Havfruerne s. 26  
Tirsdagsklubben s. 27 

Ons 3/4 
10-11.30…….. 
12.30............. 
13-15.30........ 

Mandeklub 2000 
Ternerne s. 27 
’Tøjbilen’ s. 26 

Tor 4/4 
10-11.............. 
14.30-16........ 
15-17.............. 

IT  hjælp s. 29 
Torsdagssang s. 28 
Petanque  

Søn 7/4 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 31 

Man 8/4 
10.00…………. 
12-13………... 

Strandture - kaffe i caféen 
Bytte-bog reolen 

Tir 9/4 
11.00............. 
12.00............ 
14-17…………. 

Dameskrædder i caféen s. 6  
Seniormænd 8250 s. 30 
Tirsdagsklubben s. 27 

Ons 10/4 
10-11.30......... 
16.00............. 

Mandeklub 2000 
Spillemandslauget Østjyderne s. 29 

Tor 11/4 
10-11.............. 
15-17.............. 
14.00............. 

IT  hjælp s. 29 
Petanque  
Gudstjeneste i Fælleshuset s. 33 

Søn 14/4 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 31 

Man 15/4 
10.00…………. 
12-13……….... 

Strandture - kaffe i caféen 
Bytte-bog reolen 

Tirs 16/4 11.00 ’Hejrerne’ i Mindelunden s. 32 

Ons 17/4 10-11.30 Mandeklub 2000 

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

Tor 18/4 Skærtorsdag. 

Søn. 21/4 1. påskedag kl 12.30: Påskeinvitation - Se side 31 

Man 22/4 2. påskedag. 

Tirs 23/4 
11.00............. 
1200.............. 
14-17.............. 

Dameskrædder i caféen s. 6 
Seniormænd 8250 s. 30 
Tirsdagsklubben s. 27 

Ons 24/4 10-11.30 Mandeklub 2000  

Tor 25/4 
10-11.............. 
14.30-16.00... 
15-17.............. 

IT  hjælp s. 29 
Torsdagssang s. 28 
Petanque 

Fre 26/4 18.30-22.30 Danseglad, Sønderskovhus, Lystrup s. 32  

Lør 27/4 14-17 ’Lørdagsbrætspil’ s. 32 

Søn 28/4 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 31 

Man 29/4 

10.00…………. 
11.30.............. 
12-13………..... 
17.30-19........ 

Strandture - kaffe i caféen  
90’er Fællesspisning s. 33 
Bytte-bog reolen 
Suppeaften s. 19 

Tir 30/4 14-17 Tirsdagsklubben s. 27 

KALENDER  april 2019, fortsat 
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Det er nu, jeres Ud af Røret hold skal tage stilling til, hvornår I vil  
slutte før sommerferien.  
  

Undervisningsåret 2019-2020 starter i uge 37 (mandag den 9/9),  
og vi regner med at have tilmeldingsdag i august. Vi vil forsøge at 
lempe proceduren ved indmeldelser og -indbetalinger... 
 

Bemærk, at de af jer, der ønsker at fortsætte på jeres hold, er garan-
teret en plads. Det forudsætter, at I siger til - eller fra - når jeres 
underviser beder om det - så de, der har stået på ventelister, kan få  
en chance for at være med. Selvom I er garanteret en plads, skal I 
alligevel sørge for at betale inden den angivne tidsfrist - som følger i 
et af de næste Gnisten-numre. 
  

Lokalcentrets administration har i år pålagt underviserne at betale  
for de kopier, de tager til deltagerne her på stedet, så der kan påløbe 
jer et mindre beløb ved udgangen af sæsonen. 
  

Noget helt andet: Hvem er det, der sætter fodspor på gymnastik-
måtterne? Vi troede, alle satte skoene lige inden for døren før start  
på yoga-/ gymnastikholdene! 
I den forbindelse er det sådan nu, at de blå måtter fortrinsvis er til  
dem af jer, som er i lokale 407. Alle må selvfølgelig gerne bruge dem - 
men læg dem venligst sammenrullet tilbage for sig selv i depotet.  
- OG husk at rydde op efter jer, at tørre bordene af og stille møblerne 
på plads i følge skitserne på væggen (i 413) - med mindre andet er 
aftalt med det næste hold.  
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Tilmelding og spørgsmål vedrørende Ud af Røret  
 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 

Breaking news: 
 FO meddeler, at da Aarhus Kommune  

har sat sit tilskud til aktiviteter på lokalcentrene ned, 
bliver FO’s honorar for sæson 2019-2020 

525 kr. 
(inkl. vort administrationsgebyr) 
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”Ud af  Røret”  kurser    Forår 2019  
på Skæring Lokalcenter 

holdbetegnelse lokale tidspunkt underviser 

Fredagsforedrag 
413 
A&B 

Fredage 
kl. 9.30-11.20 

Ulla Bangsund 
Inga Hansen 

Gymnastik 1 413 
Tirsdage 
kl. 09.00-9.55 

Anne-Marie  
Bøttcher 

Gymnastik 2 413 
Tirsdage 
kl. 10.00-10.55 

Anne-Marie  
Bøttcher 

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. 12.05-13.00 

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’  
+ Mindfulness               

413 
Mandage 
kl. 10.10-12.30 

Gitte Ambrosia  
Jacobsen 

Yoga 4  413 
Mandage 
kl. 8.30-10.10 

Gitte Ambrosia  
Jacobsen 

Yoga 5 407 
Tirsdage 
kl. 8.30-10.20 

Sandra  
Breitenbach 
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bluser 
strik 

T-shirts 
cardigans 

skjorter 
bukser 

nederdele 
kjoler 
overtøj 

undertøj 

strømper 
nattøj 

herretøj 
 

danske 
kvalitets-
mærker 

bl.a.: 
Brandtex 

Micha 
 

- også festtøj  
til forårets 

begivenheder 

 

 

TØJBILEN v/Jytte Nygaard 

’bringer smart tøj til det moderne publikum’ 

onsdag den 3. april  

kl. 13.00-15.30 

MODESHOW MED LOKALE MODELLER 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Dankort og Mobile Pay modtages 

jyttenygaard@tøjbilen.dk tlf. 6168 9781 

 

HAVFRUERNE 8250 

Tirsdag, den 2. april 2019 kl. 12.30  

på Skæring Lokalcenter  

 

Frokost og efterfølgende foredrag ved 

Mila Pajovic: “Fra Montenegro til Mols”.  

Foredraget tager udgangspunkt i hendes liv i 

Jugoslavien, til hun er 19 år, hendes ankomst  

til Danmark og om de glæder og problemer,  

hun undervejs har oplevet.  

Udover at komme rundt som foredragsholder 

maler Mila Pajovic malerier, som fortæller om 

hendes møde med danskere. Hun er uddannet 

jordemoder, hvilket hun tager udgangspunkt i, 

når hun maler sine motiver, som ofte er fødende 

kvinder, nyfødte børn og nybagte forældre.  

  
 

Vel mødt! 
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SKÆRING TIRSDAGSKLUB  

APRIL 2019 
 

Arrangementer kl. 14 - 17 i caféen 
 

02/4:  ”Banko” 

   25 kr. med kaffe/te 

 

09/4:  ”Hit med sangen”  

   v/Henning Thomsen 

   50 kr. med underholdning og kaffe/te 

 

23/4:  ”Lørdagspigerne” 

   v/Lis Rytter, Vagn Koldby og Gudrun Wisler 

   50 kr. med underholdning og kaffe/te 

 

30/4:  ”En musikalsk blæksprutte” 

   v/Nils Adrian Espersen 

   50 kr. med underholdning og kaffe/te 
 

  Tirsdagsklubbens kontaktpersoner: 

Formand:  Esther Hansen   tlf. 2331 1652 

 Kasserer: Bente Funder  tlf. 8622 5605 

 

TERNERNE 

møder til frokost i Lokalcentret  

onsdag den 3. april kl. 12.30 

 

“Husker du vor skoletid? “- Husker det så nøje!”  

er emnet denne dag. 

Vi vil høre om skolegang dengang - på land og i by - om sjove, gode  

og måske mindre gode oplevelser. 
 

Vi synger også nogle af de kendte børnesange fra dengang. 

Sidste punkt på programmet er en fotografering af alle, så vi kan få 

lavet et ark med billeder af alle medlemmer i “Ternerne” 
 

Vel mødt! 

 

Kirsten Østergaard 
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Torsdagssang 

    “ Sang giver glæde” 

 

Torsdagene 4. og 25. april 

 kl. 14.30 - 16.00 i caféen. 

Kaffe/te og brød 21 kr. 

 

Kom og syng med. Du kan få opfyldt dine sangønsker! 

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 

 

 

 

 

 

 
 

05/4: Bent Fløng kaster nyt lys over forløbet forud for anden  

  verdenskrig. 

 

12/4:   Ole Lauridsen bruger danske ord på og om det danske   

  sprog. 

 

19/4: PÅSKEFERIE. Intet foredrag 

 

26/4: Bianca Ganzhorn har sit eget firma ”Biomedicin”.  

Hun er Heilpraktiker og fortæller om cannabisolierne - 

problematikken omkring dem og om deres virkning på 

kroppen - og hun belyser, hvad man skal være opmærksom 

på ved indtagelsen. 

 

03/5: Anker Balslev, fhv. synskonsulent ser med seniorøjne på  

  øjensygdomme og viser syns-hjælpemidler       

Fredagsforedrag 
kl. 9.30-11.20 

lokale 413 

Folderen kan 
hentes i caféen i 

holderen ved siden 
af Gnisten. 
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 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 4.  11. og 25. april kl. 10-11 

 

 

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 

 

Spillemandslauget Østjyderne  

Onsdag d. 10. april kl. 16.00  

på Skæring Lokalcenter  
 

 

Spillemandslauget består af 15  mand,  

der spiller dansk spillemands-musik. 

Koncerten er krydret med historier om spillemændene og musikken. 

Vi vil også blive inviteret med på et par fællessange. 

Dagen sluttes af med fællesspisning (Lasagne m. salat). 

Billetter á kr. 70,- kan købes i caféen fra d. 3. april. 

 

Venlig hilsen  

Brugerrådet 
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Den 9. april står der LETBANE på programmet.  
 

Vi får besøg af Steen Stavnsbo, tidligere 

medlem af Aarhus Byråd, nu bl.a. formand for 

Aarhus Letbane.  

Foredragsholderen vil give os et indblik i 

forløbet af det p.t. mest hotte infrastruktur- 

projekt i Aarhus kommune - Aarhus Letbane.  

Først som politiker og nu som formand for letbanen har Steen Stavnsbo 

været manden med det store ansvar for at få projektet til at køre på 

skinner. Vi skal høre, hvorfor det er gået, som det er - men også om, 

hvad vi som borgere i Aarhus kan se frem til med den nye aktør i den 

kollektive trafik.  

Det bliver en interessant eftermiddag, så forbered dig på at stille skarpe 

spørgsmål, der kan krydre eftermiddagen.  

 

 

Den 23. april skal vi på rundvisning på Aarhus Universitet.  
 

Lennie Boesen vil guide os rundt i den smukke universitetspark med 

fortællingen om de spændende bygninger,  

deres tilblivelse og de aktiviteter, de rummer.  

Ud over turen i universitetsparken vil der blive 

lejlighed til at se nogle af de uddannelses- 

faciliteter, der i et internationalt miljø og på  

højt niveau tilbydes mange danske og 

udenlandske studerende.  

Efter frokost kører vi fra lokalcentret ca. kl. 13.30. 

Besøget på universitetet forventes at vare til ca. kl. 16.  

 

Vel mødt! 

 

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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Søndag den 21. april  

kl. 12.30 i caféen  
 

 

Der bydes på to lækre tarteletter,  

kaffe/te og kage med flødeskum. 

Pris 50 kr. 

Øl og vand kan købes i caféen. 

Billetter i caféen fra den 1. april. 

 

Arne vil synge de kendte, gamle viser. Thomas vil sætte sig til 

klaveret og akkompagnere Arne og til fællessange. 

  

Alle er velkomne! 

Grete Holmegaard 

 

 

 

 
 

 

kl. 14.30 – 16.00 i caféen 
 

 

 

Hver søndag byder vi frivillige velkommen  

til en eftermiddag, hvor vi drikker kaffe/te,  

synger nogle sange - og hører måske 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 
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Hejrerne  

tirsdag den 16. april kl 11.00 

 
 

Vi samles ved Mindelunden i Skæring  

kl. 11 og går turen til Kaløvig Bådehavn. 
 

          
PS! Husk at melde afbud til Susan, hvis I ikke kan komme.  

Se tovholderlisten bag i Gnisten. 

h 
e 
j 
r 
e 
r 
n 
e 

 
 

 

 

Fredag den 26. april 2019 på  

Lokalcenter Sønderskovhus, Lystrup. 
 

kl. 18.30 serveres en let anretning 

kl. 19.30-22.30 Spiller Kedli’ op til dans. 

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

Tilmelding senest 15/4 til Søren Rasmussen,  

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

Håber at se rigtigt mange til en fornøjelig aften 

Venlig hilsen BESTYRELSEN 

 
 

 

 

på Skæring Lokalcenter 
 

Lørdag den 27. april kl. 14-17 

 

Efter spillet serverer vi en caféret til 30 kr. til dem, der har lyst. 

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 
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Gudstjeneste i fælleshuset  

Torsdag den 11. april kl. 14  

v/Louise Holmen 

 
 

 

Vi ses mandag den 29. april 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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I samarbejde med FO præsenterer vi for alle borgere i Område Nord  

 

 

 

på Skæring Lokalcenter i dagene 24. 25. 26. 27. og 28. juni 
 
 

Højskolen består af 3 spor om formiddagen: 

Spor 1: Fysisk og mental stabilitet og balance 

              v/ Philip Thomsen 

Spor 2: Jazzens historie efter 1945 

              v/ Jens Rasmussen 

Spor 3: Kunsthistorie 

              v/ Tabita Lyngdrup Madsen 

 
Torsdag er der heldagsudflugt for hele højskolen med geolog  

Inga Kofoed Andersen til Søhøjlandet. 

Eftermiddagene er fyldt med foredrag/underholdning for alle deltagere.  
 
PRIS: kr. 900,- for undervisning og forplejning alle dagene. 
 
Udførligt program ligger i alle Nords lokalcentre først i maj samt på 
Skærings facebookside og Gnisten. 
 
 

Med venlig hlsen 
HØJSKOLEGRUPPEN: 

 
Grete Holmegaard, Lisbet Lundby, Marianne Kejser, Gitte Lajer 

Område Nord  

Sommerhøjskole 
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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   April 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    

IT-aktiviteter 407    
9.30-
14.30 

 

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   April 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 
10.10-
12.30 

    

Yoga 4 413 
8.30-
10.10 

    

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  
 
Søndagskaffe 
Grete Holmegaard tlf. 25 64 68 18 
 
Tirsdagsklubben 
Esther Hansen tlf. 2331 1652 
Bente Funder tlf. 8622 5605 
 
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 


