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Tlf. 2442 1902  
 

Mail:  

ingafindal@gmail.com ulla.bangsund@webspeed.dk 

Gnisten er Skæring Lokalcenters månedsblad, drevet af frivillige.  

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

lokalområdet for at bringe mennesker sammen  

omkring aktiviteter og arrangementer. 

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

læg indlæg i redaktionens postkasse på reolen i caféen. 
 

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

Skæring Lokalcenters adresse:  
Sommersmindevej 2, 8250 Egå 

Åbningstid: kl. 8-14 

Telefoner og mails, se bagsiden 
 

Gnistens hjemmeside:  
https://8250 lokalcenter skæring 
 

Facebook: 
https://www.facebook.com/skaeringlokalcenter/ 
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♪ Fra redaktionen: ♪ 

 

Vi synes lige, vi vil hæve stemmen og udtrykke vores taknemmelighed 

over, at Gnistens regnskab stemmer igen i rimelig grad. 

 

 

Der står maj i min kalender - og i år er det 74 år siden, vi 

kunne fejre Danmarks befrielse. Vi er nok den sidste 

generation, der har oplevet, da Danmark blev frit.  

Jeg har siden 1958 hver den 4. maj sat to lys i vinduet, 

men i år vil jeg sætte tre lys: De to for mindets skyld  

og det tredje lys for HÅB om fred i verden. 
 

 

”En lærke letted’ 

og tusind fulgte - 

og snart var luften et væld af sang. 

De tusind tårne tog til at tone 

så landet fyldtes af klokkers klang, 

og byer blomstred’ i rødt og hvidt: 

og det var forår og Danmark frit!” 
 

Mads Nielsen ”Danmark frit” 1945 
 

                Aa. M. 
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KORT NYT FRA PLEJEHJEMMET 

 

Havelivet er nu igang, og beboerne har været 

med til rengøringsdag i Orangeri og drivhus. 

Efter påske, når frosten er væk, skal der plantes 

tomater, agurker mm. Næstformand Jes 

Bakkesen for Plejehjemsrådet og nogle beboere 

står for pasning af Orangeri og drivhus. 
 

Beboere og Plejehjemsråd gik en dag en tur hen 

til Plantorama. Beboerne nød gåturen og at se 

træer og buske springe ud - såmænd også 

trafikken. Der blev drukket kaffe, mens 

snakken gik lystigt i Plantorama caféen. 
 

Så har der været Grøn Uge, hvor beboerne og 

"Udelivet" lagde kartofler og plantede persille, 

rabarber og enkelte frugtbuske. 
 

Alle ser frem til nogle skønne forårs- og 

sommermåneder med aktivitet i haven, hvor 

man kan nyde duften og alt det grønne, iagt-

tage havet og nyde haven med sine kære. 
 

I Orangeriet er der sang hver onsdag, og 

hver 3. fredag underholder Preben 

Andersen med musik. 

 

Ønsker alle en 

god maj måned! 
 

 
 

Formand for 

Plejehjemsrådet 

Lisbeth E. Robdrup 
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MEDDELELSER 

 

Til alle frivillige og tovholdere i område Nord  

 

Vi vil gerne løbende ajourføre vores frivilligliste, så vi har 

de rigtige personer, mailadresser og telefonnumre og kan sikre os,  

at I står optegnet ved de rette aktiviteter - derfor: 

 

 Hvis du har fået ny mailadresse, nyt telefonnummer 

eller 

 Hvis du er stoppet som frivillig  

eller 

 Hvis du er blevet tovholder eller er startet som ny frivillig: 

 

Giv os venligst besked ved at skrive til frivilligkonsulenten 

mak@aarhus.dk  

eller fortæl det til et medlem fra Lokalcenterrådet. 

 

 

SØGES: 

Frivillige piloter til vores rickshaw  

 

Cykelpiloten hjælper ved at cykle en tur med ældre eller dårligt 

gående, og cykelturen, lover vi, giver glæde til jer begge! 

En erfaren cykelpilot introducerer dig til cyklen, og du får mulighed 

for at prøve den, inden du tager passagerer med. 

Cyklen har udvendige gear og en el-hjælpemotor, som du selv styrer. 

 

Mere information: 

Klik ind på www.cyklingudenalder.dk. 

 

Interesserede bedes kontakte: 
 

Poul Ellekrog 

Tlf.  2047 9275   ●   Mail: ellekrog@oncable.dk 

mailto:mak@aarhus.dk
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PRÆSENTATION AF NY, ÆLDREVENLIG APP 

- Det er gratis -  
 

KOM MED  til en præsentation af den nye, ældrevenlige app FLINK, 

der gør det helt simpelt at kommunikere med dine børn, børnebørn og 

oldebørn. 
 

Tidspunkt: Tirsdag d. 7. maj kl. 11 - 13 i lokale 413 
 

Præsentationen er for dig, der: 

 gerne vil kommunikere mere med dine børn, børnebørn og 

oldebørn og opnå en bedre personlig kontakt. 

 Ikke føler dig helt tryg ved teknologi. 
 

FLINK app'en er udviklet specielt til ældre. Den gør det nemt at dele 

talebeskeder, billeder og video med familie og venner for at opnå en 

hyppigere og bedre personlig kontakt. App’en testes i øjeblikket hos en 

række familier. Den bruges allerede nu af ældre på +90 år, som aldrig 

har brugt teknologi før. 
 

Til præsentationen vil stifterne bag FLINK introducere app’en og vise, 

hvordan den fungerer. Hvis du har lyst til at afprøve app’en med din 

familie, hjælper stifterne dig med at komme i gang. Medbring gerne 

din tablet eller smartphone, hvis du har én. App’en kan allerede nu 

hentes til iOS og Android. 
 

Der vil blive serveret kaffe. 

 
Vi håber på at se så mange som muligt 

 

Benny Bjergbæk og Inga Hansen 
 

 

 

FLINK er en iværksættervirksomhed fra Aarhus, 
som blev grundlagt i 2018. Virksomheden udvikler 
kommunikationsteknologi i ældrevenligt design for 
at styrke kontakten mellem generationer i 
familien. Teamet består af Kristian Rossen 
Kristensen (til venstre), Henrik Møller Kristensen 
(midten) og Jonas Ulleberg Jussila (til højre) 
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 ”AKTIVE  SENIORMÆND 8250” 

  

er en senior mandegruppe i område 8250, hvor du vil møde seniorer 

med et positivt og venskabeligt forhold til andre seniorer - noget, der 

giver grobund for en rigtig god tredje alder for dig og dine pårørende. 

Du vil møde seniormænd fra dit nærområde med samme interesse som 

dig - nemlig oplevelser og samvær med ligesindede i den tredje alder 

med mulighed for at danne nye netværk.  

I ”Aktive Seniormænd 8250”  mødes vi til fælles frokost på Skæring  

Lokalcenter hver anden uge - efterfulgt af: 

 

Foredrag med meget forskelligt indhold: 
 

 Besøg på kulturelle steder 

 Virksomhedsbesøg - private og offentlige   

 Ture ud i det grønne med én af de ”grønne”. 

 Forslag til mødeaktiviteter fra dig? 

     

Er du interesseret i at blive en del af - eller høre mere  om -  

”Aktive Seniormænd 8250” - send en mail til 

aktiveseniormaend.8250@gmail.com - eller slå på tråden til 

Willy Bregnhøj, tlf. 8622 9004 / 2019 3754 

og hør mere om den nye seniormandegruppe 

  

De bedste hilsener 

WILLY BREGNHØJ 

April 2019 

NY MANDEGRUPPE  PÅ SKÆRING LOKALCENTER 
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Egnsarkivet er hjemløs på andet år men ikke handlingslammet. 

Vort ønske om en placering i Multihus Hjortshøj blev ikke 

imødekommet af Fondsbestyrelsen og definitivt afvist under 

byrådsbehandlingen om de kommunale millionbevillinger - onsdag 

den 3. april 2019.  

Vi opnåede dog en politisk opmærksomhed, som vi håber, udmønter 

sig i en snarlig acceptabel løsning.     
 

Egnsarkivet værner dog ufortrødent om den lokale historie og 

inviterer derfor til et aktuelt emne derom. 

Det sker  
 

onsdag den 22. maj 2019 - kl. 19 00 - i Skæring Kirke, 

hvor Moesgaard Museum  

fortæller om Skæring Munkegaard. 
 

Foredraget sætter fokus på udgravningerne samt de allertidligste 

optegnelser om stedet samt den spændende historie, der blev åben-

baret for arkæologerne. 
 

Arrangementet afholder vi i samarbejde med Skæring kirke. 
 

Pris for deltagelse i foredraget den aften er 50 kr. og inkluderer 

kaffe/te og kage.. 

 - Der er begrænsede pladser til rådighed. 

 

Tilmelding på Egnsarkivets mail : egnsarkivet@gmail.com 

eller telefonisk til vores kasserer: Ove på mobil 2553 1258.  

 

 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Støtteforeningen 

Egnsarkivet Hjortshøj Egå Skæring 

 

EGNSARKIVET og STØTTEFORENINGEN Hjortshøj INVITERER 

mailto:egnsarkivet@gmail.com
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ILT TEATERFESTIVAL:   

Levende Teater Festival  

i Aarhus  23. - 26. maj 2019 
 

 

Et pap-rådhus fra 1400-tallet bygges under festivalen på Store Torv. 

Det gamle rådhus, der stod netop her i 1400-tallet, genskabes i 

fællesskab med borgerne i ugen inden. 

 

I de fire dage er der ’Open Air’ scenekunst oplevelser på både Store 

Torv og Bispetorv. Der vil blandt andet være flyvende køkkenredskaber 

og pandekagebagning - ud over 14 teaterforestillinger, installationer og 

gadeteater fra hele verden. Forestillingerne er på engelsk/fransk med 

undertekster. 

Nogle forestillinger er gratis, andre kræver betaling. 
 

link: http://www.iltfestival.dk/         IH 

 

 

 
  mandag den 6. maj kl. 10.00 

  Skubberne mødes kl. 9.00 
 

Vi mødes i caféen på Skæring Lokalcenter. Så går turen til stranden, 

hvor vi drikker den medbragte kaffe, slapper af - og der er tid til en 

hyggelig snak. Nogle går derefter tilbage, andre går en lidt længere tur 

- det bestemmer man selv. 

Turene fortsætter hver mandag til september. 

ALLE ER VELKOMNE! 

 

De frivillige / skubberne 

mødes første gang mandag den 6. maj kl. 9.00  

til introduktion og en kop kaffe. 
 

Har du lyst til at være frivillig, er der brug for flere. 

Du er altid velkommen til uforpligtende at være med på en tur  

- og se, om det er noget for dig. Hvis det er det, kontakt: 
       

Elna tlf. 2046 8063    ♥    Elly tlf.  2641 8680   

http://www.iltfestival.dk/
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Redaktionen er blevet gjort opmærksom på flg.: 

 
Pensionist PAPKORT 

Alle pensionister i Aarhus Kommune over 65 år kan købe pensionist-

kort på pap, som kan benyttes uden for myldretiden morgen og aften. 

Gyldigheden bestemmer man selv, 30-365 dage.   

30 dage koster 180 kr. og købes efter 17. marts kun på Rutebilstationen. 

Midttrafik tilbyder ikke længere servicering på de steder, der blev 

opremset i Gnistens martsnummer.  

(De nævnte fire salgssteder ophørte 27/3) 
 

◊◊ 
  

- Derudover kan tilføjes: 
 
 

På Aarhus Rutebilstation kan du få hjælp til at: 

 Oprette pap-kort (se ovenfor) 

 Oprette periodekort til blinde og svagtseende 

 Bestille rejse- & pendlerkort af personligt-, flex- og handicaptypen  

 
På Aarhus Banegård i salg og service-afdelingen kan du få hjælp til at: 

 Købe rejse-/pendlerkort (personligt og flex) 

 Oprette tank-op-aftale i forbindelse med køb 

 Oprette tank-op-aftale på eksisterende rejsekort 

 Ændre betalingskort/beløb på tank-op-aftale 

 Stoppe en tank-op-aftale 

 Tanke alle rejsekorttyper op 

 Ændre kundetyper og serviceniveau 

 Forny og refundere pendlerkort 

 Få udleveret bestillingsskemaer 
 

 

Bestilling af rejse- pendlerkortet: 
 

Et rejse- pendlerkort koster 50 kr. i oprettelse. Det tager 7-10 hverdage, 
fra du bestiller kortet, til du modtager det. 
 

Enkeltbilletter, klippekort og øvrige billetter kan bruges i Midttrafiks 
busser, Letbanen og Lemvigbanen - ikke i  Arriva og DSB-tog. 
Pendlerkort kan du bruge som ovenfor - men også i Arriva og DSB-tog. 
                

IH 
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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: Kunstforståelse  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.  - Se også næste side! 
 

Udførligt program ligger i alle Nords lokalcentre først i maj samt  
på Skærings hjemmeside og facebook. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Med venlig hilsen 
HØJSKOLEGRUPPEN: 

 

Grete Holmegaard, Lisbet Lundby, Marianne Kejser, Gitte Lajer 

PRIS: kr. 900 

for undervisning, forplejning og bustur. 
 

Tilmelding og betaling efter først-til-mølle-

princippet i caféen på Skæring Lokalcenter  

tirsdag den 21. maj kl. 11-13  

eller på mail:  

gittebrugerraadet@gmail.com  
 

- Husk at angive det spor,  

du ønsker at følge. 

I samarbejde med FO præsenterer vi  

for alle borgere i Område Nord  
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  (fortsat fra side 12) 

 

 
 

Fælles eftermiddage (kl. 13.15-15.00) 

Mandag: ”50 år med guitar som livsledsager” 

Peter Henning Thomsen vil fortælle om sine store idoler og 

inspirationskilder og spille de sange, der står hans hjerte nær.  

På halvanden time skal vi møde både Jeppe, Halfdan, Benny, Niels, 

Pete, Tom og Bob samt et par gyldne løver og en tørfisk. 

 
Tirsdag: “Highways and Dusty Backroads…” 

Vi skal med på roadtrip gennem bluesmusikkens USA i ord, musik  

og billeder. Pensioneret HF lærer og leder, Jan Hyldig, fortæller om  

en rejse fra Chicago til New Orleans gennem bluesmusikkens kendte 

og ukendte kultsteder og giver også selv et par numre på guitar. 

 
Onsdag: ”Et liv i orkanens øje”  

- en fortælling om en kvindes usædvanlige liv. 

Elsebeth Kirk, forfatter og forhenværende seminarielektor,  

fortæller om sin mor Maren Kirk, der var en usædvanlig kvinde, 

hvilket hendes noget ældre fætter også kunne se, da han brugte hende 

som inspirationskilde til Tabitafiguren i romanen Fiskerne. 

 
Fredag: ”Franske fristelser” 

Kommer sanger og pianist Claude Chicon med et lille causeri og spiller 

sange, vi kan synge med på. Mon ikke han også  har et par overraskel-

ser med til os? 

Alle er velkomne til eftermiddagsarrangementerne mandag - fredag  
- også de, der ikke deltager i Sommerhøjskolen. Torsdagsudflugten  
er dog forbeholdt højskoledeltagerne. 

 

PRIS: 50 kr.  for eftermiddagsunderholdning, kaffe/te og kage  

Billetter kan købes i caféen fra mandag den 17. juni. 

- Begrænset deltagerantal! 
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SIDEN SIDST 

TAK!     

Nu har brugerrådet gjort det igen: 

Arrangeret en hyggelig aften - 

denne  gang med underholdning af 

”Spillemandslauget Østjyderne” 

den 10. april. Det var en god aften,  

og det var svært at lade være med 

at rokke med på tonerne fra spille- 

mandsmusikken. Der var nok en del, der mindedes, dengang man 

dansede Polka og Schottish. 

Underholdningen sluttede af med fællessang og musik: ”Skuld’ gammel 

venskab rejn forgo”, og derefter blev vi trakteret med dejlig mad, som 

pigerne  i caféen havde lavet.     Aa. M. 

 

PÅSKEFROKOST 21/4 
 

Påskeferien kan forekomme meget lang, og 

derfor var det et smukt initiativ, som Grete 

Holmegaard og hendes frivilligteam tog 

ved at invitere til Påskesøndag for de cirka 

45 tilmeldte. 

Der var dækket pænt op, og de seks fri-

villige gik rundt og fyldte glassene med 

drikkevarer og serverede lækre tarteletter 

med hønskekød og efterfølgende kaffe/te 

med roulade og flødeskum.  

Der blev sunget en del  sjove fællessange, 

og Arne oplod sin smukke baryton med 

sange af PH, Kim Larsen og Benny 

Andersen, men fremdrog også en hel del af 

Ib Schønbergs kendte sange samt en  knap 

så kendt vise - i sin tid foredraget af  Jacob 

Haugaard: ”Mandalay  - Mandeleg” - 

forfriskende! - og det hele selvfølgelig 

akkompageret af vores huspianist Thomas. 
 

IH 
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Hvem holder lokalcentrets hjul igang? 

Administrationen, Område Nord 

Birgitte Harfeld 
Administrationsleder 
 
M: bhar@aarhus.dk 
T: 51216749 

Kate Nymann Jensen 
Indkøb øvr. varer - 
Rekruttering  - 
Introduktion  - 
LMU-sekretær 

Jette Friang-Tannebæk 

Indkøb øvr. varer - 
Rekruttering - Arbejdsskader 
- ID-kort - Hjemmeside - 
Infoskærme 

Hennie Kærgaard 

Indkøb/fødevarer 
/rengøring 
- Beklædningsansvarlig  
- Beredskabsplaner 

Anja Herholt Skytte 

Løn:  
Café/Rengøring/Adm./ 
Pedeller 
Hj.pl. og pl.hjem Skæring  

Rikke Hansen 
Løn: Pl.hjem Hedevej, 
Hørgården, Jasminvej - 
Specialansættelser - 
VITAS 

Helle Gissel  
Løn: Hjpl. Hjortshøj/
Rosenbakken/Pl.hjem 
Hjortshøj/pl.hjem 
Bjørnshøj/ Dagcenter -
VITAS - Efteruddannelse - 
Specialansættelser 

Marianne Randlev 
Økonomi - Bogholderi  

Birthe Caspersen 

Løn: Hjpl. Lystrup/
Trige/Nat Risskov, 
Sønderskovhus, Elever  

Eva Kjeldsen 
Bogføring fakturaer - 
identer/ koder - 
serviceaftaler plejehjem 

 

Pia Troelsen 
Bogføring  - 
Kontanter - 
Udlæg -  
Id-kort  

John Clayre 
It-

konsulent 
 

Jesper Elbek 
IT-

medarbejder 
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Fra Skæring Kirke 

 

Det dufter lysegrønt af græs….. 
 

Foråret er kommet, det er ganske vist. Også selv om der i skrivende 

stund stadig er nattefrost fra tid til anden, og vi må finde handskerne 

frem, hvis vi bevæger os ud om morgenen eller om aftenen. Ingen kan 

dog være i tvivl, for græsset gror, blomsterne pibler op af jorden, 

anemonerne lyser hvide i bunden af bøgeskoven, og blade på træer og 

buske springer ud. Det ER forår. 

Der er noget meget livsbekræftende ved foråret, og for de fleste af os gør 

det noget godt for vores humør og overskud, når foråret melder sit 

komme. Det gør godt at mærke solens stråler og at se naturen forvandle 

sig fra gold og grå til frodig og grøn.  

For mig er foråret også en demonstration af Guds mægtige skaber-

kræfter. I foråret fejrer vi jo også påske - at Gud er stærkere end døden - 

og det ser jeg illustreret i naturen omkring mig. Gud kan skabe liv af 

døde! Det gælder i naturen, og det gælder i et menneskeliv på mange 

forskellige niveauer. Uanset hvor mørkt eller goldt livet kan opleves, så 

er der altid håb, når jeg lægger mit liv i Guds hånd. Forårets komme 

minder mig om det: Om Guds skaberkræfter og om at lægge mit liv i 

Guds hånd. 

I kirken er maj måned konfirmationstid, og vi glæder os til i Skæring 

Kirke at fejre næsten 80 skønne og kåde teenagere, som bekræfter deres 

dåb og fester med deres familier i weekenden omkring Store Bededag. 
 

Til sidst et uddrag fra den svenske ”Sommersalme i maj”, som også er 
blevet et hit i Danmark, efter den kom med i den danske salmebog i 
2002 (nr. 725) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Sognepræst Karen Togsverd Hansen 

 
 

 

Ja, Du gør alting nyt på jord, 
en sommer rig på nåde. 
Men klarest lyser dog Dit Ord 
af kærlighedens gåde. 
Alt kød må dø, hver blomst bli’r hø. 
Når vissentørt står floret, 
da blomstrer evigt ordet. 

 

Det dufter lysegrønt af græs 
i grøft og mark og enge. 
Og vinden kysser klit og næs 
og reder urtesenge. 
Guds sol går ind i krop og sind, 
forkynder, at nu kommer 
en varm og lys skærsommer. 
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Billedkunstner Carmen Rios 
 

Carmen skriver om sig selv: 
 

Jeg har tegnet og farvet, så længe jeg husker.  

Hen ad vejen blev billedsproget mit foretrukne middel til at udtrykke de 

mange indtryk fra skønheden og storslåetheden i naturen, samt til at af-   

klare mine følelser og min bevågenhed omkring mennesker og samfund. 

Siden 2012 har jeg malet kontinuerligt som 

hobby og fordybelse, og med overgangen til 

pensionisttilværelsen har maleriet fået en 

meget stor plads i mit liv. 

Mit foretrukne medie er akryl på lærred, 

men jeg eksperimenterer også med andre 

materialer. 

Jeg har deltaget i en del udstillinger 

sammen med Fornæsgruppen og har lavet 

alene-udstillinger i lokalcentre, 

tandklinikker, kirkebygninger og 

biblioteker. 
 

Jeg glæder mig til at vende tilbage og 

udstille hos jer  

     Carmen Rios 
 

Fornæsgruppen er en sammen-

slutning af fritidskunstnere på  

og uden for Djursland. 

Som medlem af sammen-slutningen kan 

optages enhver - udøvende eller kunst 

interesseret. Primært har vi et 

udstillingsfællesskab, men der er også 

mulighed for at mødes med ligesindede og 

hente inspiration blandt andre med samme 

interesse. 

Hjemmesiden: 

www.fornaesgruppen.dk 

http://www.fornaesgruppen.dk/
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Vi vil gerne mindes Else Christensen med opskrifter fra hendes klumme 

hver måned:  ’En gnist fra Elses køkken’ 

Det gør vi her igen med en lækkerbidsken-opskrift fra 2015: 

Mørdej: 
100 g blødt smør 
150 g mel 
2 spsk.sukker 
½ sammenpisket æg 
 
Fyld: 
50 g blødt smør 
150 g sukker 
2 æg 
ca. 100g kokosmel 
 

Fast hindbærmarmelade  
eller andet syltetøj. 
 

Fremgangsmåde: 
 

Mørdejen:  

Æltes sammen. 
 

Fyldet:  

Smør og sukker røres sammen, 

heri æggene - ét  ad gangen - til 

sidst kokosmelet.   

Virker dejen lidt tynd, er æggene 

måske lidt store - kom da lidt mere 

kokosmel i. 
 

Tril dejen til valnøddestore kugler, 

der trykkes ud i små staniolforme. 

Heri lægges en tsk. syltetøj og 

oveni kokosmassen. 
 

Bages på nederste rille i ovnen ved 

200º i ca. 20 min. 

 

Kagerne er meget 

fine at fryse. 

Franske Kokoslinser med hindbær 
 ca. 18 stk. 

 

 

En snapseGNIST 
  
Man behøver ikke at anstrenge sig ret 

meget for at finde blomster til denne måneds snaps. Den gror ude på 

græsplænen! Pluk en kopfuld Mælkebøtteblomster og skil den gule 

blomst fra det grønne, kom vodka på kronbladene, lad dem trække 1-2 

døgn, så får du en dejlig, gylden og mild snaps.  

Du kan også bruge roden. Den er stærkere i smagen og er vanddrivende. 

Skær den i mindre stykker - gerne på langs. Trækketid 1-2 

uger. 

God forrnøjelse - og god sommer!  

Gunnar Sørensen 
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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 

 

   Forårsgryde m. svinekød og 
 cocktailpølser 4 pers. kr. 100,- 

 

   Lasagne med oksekød 
 3 pers. kr. 65,- 
 

   Tarteletfyld med høns i 
 asparges. 6 stk. kr. 65,- 

 

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

 Ostelagkage med pynt  
 6 personer kr. 65,- 

 

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 åbningstider, se 

side 20-21. 

 

 

 
VORE SUPPEAFTENER 

 

i caféen på Skæring Lokalcenter 

holder pause sommeren over,  

indtil de kolde dage kræver varme og 

lifligt duftende og smagende supper påny  

 

 

 

 

 

 

 

Men tak til køkkenet for de mange rare 

oplevelser i løbet af sæsonen. 
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Caféen modtager DANKORT på beløbet 
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Take 
Away  

menu: 
s. 19 

 
Tlf.  

 

8713 2892 

MENU maj 2019 

DATO Dagens middag kr. 45,- 
Forret/
dessert 

kr. 20,50  

Ons 1/5 
Forloren hare, vildtsauce, 
kartofler, Waldorfsalat 

  

Tors 2/5 
Kokospaneret kylling, 
flødekartofler, salat 

Fromage med 
flødeskum 

Fre 3/5 
Frikadeller, sauce, kartofler 
rødkål 

  

Lør - søn 4-5 Caféen er lukket   

Man 6/5 
Stegt flæsk m. persillesauce, 
kartofler, rødbeder 

  

Tirs 7/5 
Røget makrel, stuvet spinat, 
kartofler, gulerødder 

Dagens 
dessert 

Ons 8/5 
Hamburgerryg, sauce, 
kartofler, blomkål, ærter 

 

Tors 9/5 
Forloren oksefilet, sauce, 
kartofler, gemyse 

  

Fre 10/5 
Mørbrad i fad med 
kartoffelbund, gemyse 

Dessertkage 
med 
flødeskum 

Lør - søn 11-12 Caféen er lukket   

Man 13/5 
Boller i karry m. ris/kartofler 
ærter, kokos, ananas 

  

Tirs 14/5 
Fyldt fisk m. sauce, kartofler 
sommersalat 

Pandekager 
med is 

Ons 15/5 
Sommer flæskesteg m. 
fennikelfrø, kartofler, sauce, 
agurkesalat 

  



21 

 

  
Å

b
n

in
g

s
ti

d
e

r
: 

  
M

a
n

d
a

g
-f

r
e

d
a

g
 k

l.
 8

-1
4

 
  

L
ø

r
d

a
g

e
, 

s
ø

n
- 

o
g

 h
e

ll
ig

d
a

g
e

 L
U

K
K

E
T

 

 

  
Tag mad 

med hjem 
til week- 
enden: 

 

Tlf.  

8713 2892 

MENU maj 2019 

DATO Dagens middag 45 kr. 
Forret/
dessert 

kr. 20,50  

Tors 16/5 
Grillkølle, flødekartofler, 
årstidens salat 
Salg af Hveder - Se opslag 

Jordbær-
kage med 
flødeskum 

Fre-lør-søn  
17-19 

Bededag samt lørdag-søndag  
er caféen lukket   

Man 20/5 
Gordon bleu, sauce, kartofler, 
gemyse 

Frugtsalat 

Tirs 21/5 
Forårsgryde m. kartoffelmos, 
grønt, surt 

  

Ons 22/5 
Skinkesteg m. ingefær/
kastanje, ovnkartofler, sauce, 
salat 

Trifli med 
flødeskum 

Tors 23/5 
Medister, varm kartoffel-
salat, ærter 

  

Fre 24/5 
Farseret porre m. sauce, 
kartofler, gemyse 

Dagens 
dessert 

Lør - 
søn 

25 - 26 Caféen er lukket 
  
  

Man 27/5 
Karbonader m. stuvede ærter, 
kartofler, rødbeder 

  

Tirs 28/5 
Stegt sild m. persillesauce, 
kartofler, råkost 

Fromage 
med 
flødeskum 

Ons 29/5 
Spareribs, sauce, stegte 
kartofler, Coleslaw 

  
  

Tors 30/5 Kristi himmelfartsdag: Caféen er lukket  

Fre 31/5 
Benløse fugle, sauce, 
kartofler,gelé, bønner 

Oste-
lagkage 

Der er plads til overraskelser på menuen... 



22

 

Dag Dato Tidspunkt DET SKER, omtalt på side… 

Ons 1/5 10-11.30…….. Mandeklub 2000 

Tor 2/5 
14.30-16........ 
15-17.............. 

Torsdagssang s. 26 
Petanque  

Søn 5/5 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 31 

Man 6/5 
10.00…………. 
12-13……….... 

Strandture s. 10 
Bytte-bog reolen 

Tir 7/5 

9.30-16.30.... 
10.00............. 
11.00.............. 
11-13.............. 
14-17.............. 

Seniormænd 8250 på udflugt s. 27 
Gå-gruppen 
Dameskrædder i caféen s. 28 
Præsentation af ny app. s. 7 
Tirsdagsklubben s. 26  

Ons 8/5 
10-11.30…….. 
10.- ca. 16..... 
13.30............. 

Mandeklub 2000 
Ternerne på udflugt s. 28 
’Smartex’ tøjsalg s. 27 

Tor 9/5 
14.00............. 
15-17.............. 

Gudstjeneste i Fælleshuset s. 29 
Petanque  

Søn 12/5 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 31 

Man 13/5 
10.00…………. 
12-13………... 

Strandture s. 10 
Bytte-bog reolen 

Tir 14/5 

10.00............ 
10.30…………. 
12.30............. 
14-17............. 

Gå-Gruppen 
Hejrerne på udflugt s. 29 
Havfruerne s. 29 
Tirsdagsklubben s. 26 

Ons 15/5 
10-11.30........ 
17.00............. 

Mandeklub 2000 
Fiskebuffet og -foredrag s. 30 

Tor 16/5 
14.30-16........ 
15-17.............. 

Torsdagssang s. 26 
Petanque  

Søn 19/5 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 31 

KALENDER  maj 2019 



23 

 

Dag Dato Tidspunkt DET SKER, omtalt på side… 

Man 20/5 
10.00…………. 
12-13……….... 

Strandture s. 10 
Bytte-bog reolen 

Tirs 21/5 

10.00............. 
10 - ca. 18...... 
11.00.............. 
17.15.............. 

Gå-Gruppen 
Tirsdagsklubben på udflugt s. 26 
Dameskrædder i caféen s. 28 
Seniormænd 8250 ’Sommertræf’ s. 27 

Ons 22/5 
10-11.30........ 
12.30 - ca. 16 
19.00 

Mandeklub 2000 
Ternerne på udflugt s. 28 
Skæ. Kirke: Foredrag/Skæ. Munkegård s. 9 

Tor 23/5 
14.30-16........ 
15-17.............. 

Torsdagssang s. 26 
Petanque 

Fre 24/5 18.30-22.30 Danseglad, Skæring Lokalcenter s. 30 

Lør 25/5 14-17 Lørdagsbrætspil s.31 

Søn. 26/5 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 31 

Man 27/5 
10.00…………. 
11.30............. 
12-13………..... 

Strandture s. 10 
Fællesspisning for 90+  s. 32 
Bytte-bog reolen 

Tir 28/5 10.00 Gå-Gruppen 

Ons 29/5 10-11.30 Mandeklub 2000  

Tor 30/5 Kristi Himmelfartsdag 

Søn 2/6 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 31 

KALENDER  maj 2019, fortsat 
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Tiden er kommet,  hvor ”Ud af Røret”-kurserne 

så småt går på ferie. I skemaet overfor kan 

aflæses, hvornår de forskellige hold stopper.  

I Gnistens augustnummer vil det fremgå, 

hvornår holdene starter op igen, men generelt 

gælder det, at det gør de i uge 37 - dvs. med 

start mandag den 9. september. 

 

Husk: Alle henvendelser vedr. Ud af Røret til en af os: 

 

Ulla Bangsund 

tlf. 2965 9388 

M: ulla.bangsund@webspeed.dk 

Inga Hansen 

tlf. 2442 1902 

M: ingafindal@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
 

 

03/5: Fhv. synskonsulent  Anker Balslev fortæller om syn og   

  synsproblemer i vores alder. 

 

10/5:   Karen M. Hasling, Kolding Designskole oplyser os om   

  tekstiler, deres vækst og bearbejdning. 

 

17/5: Store Bededag. Intet foredrag 

 

 

24/5: Sæsonafslutning med introduktion af efterårets program. 

Af forskellige årsager har vi valgt at afslutte sæsonen 

allerede 24/5 og dermed springe ekskursionen over.  

Vi vender tilbage, glade og veloplagte den 13. september. 

På gensyn! 

Fredagsforedrag 
kl. 9.30-11.20 

lokale 413 

Folderen kan 
hentes i caféen i 

holderen ved siden 
af Gnisten. 
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”Ud af  Røret” kurser    Forår 2019  

holdbetegnelse lokale tidspunkt underviser 

Fredagsforedrag 
slutter 24/5 

413 
A&B 

Fredage 
kl. 9.30-11.20 

Ulla Bangsund 
Inga Hansen 

Gymnastik 1 
slutter 18/6 

413 
Tirsdage 
kl. 09.00-9.55 

Anne-Marie  
Bøttcher 

Gymnastik 2 
slutter 18/6 

413 
Tirsdage 
kl. 10.00-10.55 

Anne-Marie  
Bøttcher 

Mandemad 
slutter 20/6 

Køkken 
& café 

Torsdage 
kl. 14.10-17.50 

Marianne Perto 

Malehold 
slutter 8/5 

413 B 
Onsdage 
kl. 9.30-11.50 

Karin Arberg  
Jensen 

Samfundsfag 
slutter 15/5 

407 
Onsdage 
kl. 10.45-12.35 

Heidi Volsgaard 

Sommersmindekoret 
slutter 3/6  
- slutkoncert 5/6 

caféen 
Mandage 
kl. 14.45-16.35 

Kristine Hulmose 
Kjølner 

Stolegymnastik 1 
slutter 18/6 

407 
Tirsdage 
kl. 12.05-13.00 

Anne-Marie  
Bøttcher 

Stolegymnastik  2 
slutter 18/6 

407 
Tirsdage  
kl. 11.15-12.10 

Anne-Marie  
Bøttcher 

Yoga 1  
slutter 21/6 

413 
Fredage 
kl. 12.00-13.50 

Sandra  
Breitenbach 

Yoga 2 
slutter 21/6 

413 
Fredage 
kl. 13.50-15.40 

Sandra  
Breitenbach 

Yoga 3 
’Yoga for fortsættere’  
+ Mindfulness    
 slutter 3/6           

413 
Mandage 
kl. 10.10-12.30 

Gitte Ambrosia  
Jacobsen 

Yoga 4  
slutter 3/6           

413 
Mandage 
kl. 8.30-10.10 

Gitte Ambrosia  
Jacobsen 

Yoga 5 
slutter 18/6 

407 
Tirsdage 
kl. 8.30-10.20 

Sandra  
Breitenbach 
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SKÆRING TIRSDAGSKLUB  

MAJ 2019 
 

Arrangementer kl. 14 - 17  

i caféen 
 

07/5:  ”Banko” 

   25 kr. med kaffe/te 

 

14/5:  ”Den syngende slagter”  

   v/Jens Peter Jørgensen 

   50 kr. med underholdning og kaffe/te 

 

21/5:  Udflugt til Stenvad Mosebrug 

  Afgang fra lokalcentrets p-plads kl. 10.  

  Hjemkomst ca. kl. 18. 

  Pris: 500 kr. inkl.  entré, middag, kaffe og togtur. 

  Billetter købes den 7. og 14. maj. Se opslag.  
 

Tirsdagsklubben afholder sommerbanko  4. og 18. juni  

- se næste nummer af Gnisten. 

 
  Tirsdagsklubbens kontaktpersoner: 

Formand:  Esther Hansen   tlf. 2331 1652 

 Kasserer:   Bente Funder    tlf. 8622 5605 

                   

Torsdagssang 
” Sang giver glæde” 

 

Torsdagene 2. 16. 23. maj  

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 
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Seniormænd 8250 afholdt den 26. marts 2019 ordinær 

generalforsamling, hvor der blev valgt ny formand og ny bestyrelse. 
 

Den nye bestyrelse afholdte konstituerende bestyrelsesmøde 

allerede den 27. marts 2019 - således: 
 

 Flemming Juul-Dam  kasserer 

 Henning Lauridsen  næstformand  

 Benny Sørensen  best.medlem 

 Karsten T. Rasmussen  best.medlem 

 Niels Peter Rode  formand 

 

I forbindelse med forløbet omkring dette nyvalg er  

Willly Bregnhøj udtrådt af foreningen Seniormænd 8250. 

 

På vegne af bestyrelsen 

Niels Peter Rode 

 

MAJPROGRAM: 
 

7. maj - Afgang kl. 9.30 fra lokalcentret. Hjemkomst senest kl. 16.30: 

Oplevelsescentret ’Kongernes Jelling’.  
 

21. maj kl. 17.15:  Sommertræf (afslutning 1. halvår 2019) 

 

 

 

Tøjsalg og modeshow 

Onsdag den 8. maj kl. 13.30 i caféen 

 

Vore fire, flotte mannequiner viser tøj,  

og der er kaffe/te og flødeskumskage  

for 25 kr. 

SMARTEX 
tilbyder: 

 
 

  
Mærkevaretøj til  
modebevidste 

damer og herrer 
 
 

Masser af  
andre tilbud. 

SMARTEX   
forhandler bl.a: 

 

Brandtex, 
Skovhuus strik, 
Etage,  Godske, 

Quimo strik, 
Meyer, Bastex, 

Sara Louise, 
Signature, Ofelia,  

Refa, C-RO, 
Long Island 
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Trine Vesterby  

 

er dameskrædder og kommer på lokalcentret hver anden tirsdag  

i caféen med færdige opgaver fra sidste besøg  

- i maj tirsdagene den 7/5 og den 21/5 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’ 

 

 
 

Onsdag den 8. maj. Afgang kl. 10 - hjemkomst ca. kl 16 

Udflugt med naturvejleder og biolog John Simoni. 

Vi besøger Mossø og  Den Genfundne Bro, der blev bygget i 1899 og 

genindviet i 2014. Gåtur ved Kloster Mølle. - Hvorfor var det lige her, 

munkene slog sig ned? 

Afgang fra Skæring Lokalcenter kl. 10 og hjemkomst ca. kl. 16. 

Betaling: 100 kr, der dækker både tur og måltider. 

 

Onsdag den 22. maj. Afgang kl. 12.30 - hjemkomst ca. kl. 16 

Ekstra forårstur til Marienhoffhaven i Ryomgård. 

Det er en stor, efter sigende, meget smuk Rhododendron have. Den 

skulle gerne blomstre den dag!  

Vi kører i private biler fra Remas p-plads kl. 12.30 og er hjemme igen 

ca. kl. 16. Vi har kaffe og kage med! 

Tilmelding sker i bussen til Mossø den 8. maj eller telefonisk til mig 
 

Vel mødt! 
 

Kirsten Østergaard 
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Hejrerne  

tirsdag den 14. maj kl. 10.30 
 

 

Vi mødes på P-pladsen ved Viengevej og går turen rundt om Egå 

Engsø.  Fugleekspert Hanne Højager ledsager os og fortæller om 

fuglelivet ved engsøen.  

- Måske er vi heldige at se de to havørne, der holder til i området. 

Skæringcaféens sandwiches mv. indtages på aktivitetspladsen. 
 

Vel mødt! 

 

PS! Husk at melde afbud til Susan, hvis I ikke kan komme.  (s. 38) 

h 
e 
j 
r 
e 
r 
n 
e 

 

Tirsdag, den 14. maj 2019 kl. 12.30  

på Skæring Lokalcenter  

 

Frokost og efterfølgende foredrag om “Høretab”  
v/ Lisbeth Leicht Thomsen:  
 

 Hvad sker der hørelsen, når vi bliver ældre ?  

 Hvad kan man gøre ved høretabet ?  

 Er det nødvendigt med høreapparater ?  
 - Om årsager, følger og hjælpemidler.  
  

Lisbeth er uddannet lærer (tidl. Sølystskolen, Egå) 

og arbejder nu som frivillig med oplysningsarbejde 

som høreguide for Høreforeningen.  

Lisbeth har en bred viden om emnet og svarer så 

vidt muligt på spørgsmål om hørelse.  
 

 

Vel mødt! 

 

Gudstjeneste i fælleshuset  

Torsdag den 9. maj kl. 14  

v/Karen Togsverd Hansen 
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Tilmelding og 

betaling senest  

fredag 10. maj  

i caféen 

 

Der er  

et begrænset  

antal billetter 

til rådighed! 
 

Onsdag den 15. maj kl. 17 i caféen. 

Pris 150 kr.  
 

 

 
 

 

 
 

Fredag den 24. maj 2019 på  

Skæring Lokalcenter. 
 

kl. 18.30 serveres en let anretning 

kl. 19.30-22.30 Spiller Jørgen Sølvsten op til dans. 

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

Tilmelding senest 16/5 til Søren Rasmussen,  

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

 

Håber at se rigtigt mange til en fornøjelig aften 
 

Venlig hilsen  
 

BESTYRELSEN 
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på Skæring Lokalcenter 
 

Lørdag den 25. maj kl. 14.30-17 

 

 

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 

 
 

kl. 14.30 – 16.00 i caféen 
 

 
Vi frivillige byder hver søndag 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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FÆLLESSPISNING: 
 

 

Vi ses mandag den 27. maj 2019 kl. 11.30  

som sædvanlig på Skæring Lokalcenter. 
 

 

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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GRILL OG KOR  
onsdag den 5. juni 2019 

Sommersmindekoret  
giver koncert.  

Derefter er der gang i 
grillen på terrassen,hvor der serveres grillmedister, 
kartoffelsalat og brød. 
 

Billetter à kr. 45 kan købes i caféen fra den 29. maj. 
 

 

 

Pinsesøndag med Søndagskaffe 

den 9. juni kl. 12.30 i caféen 

Der bydes på en let anretning og 

underholdning ved vores faste pianist 

Knud Eksner. 

Billetter à kr. 50 kan købes i caféen fra den 28. maj. 

JUNI 

 

K 

A 

L 

E 

N 

D 

E 

R 

E 

N 

 

Klokken i lokale 413 
 

Flere af os, der sidder i nærheden af klokken, der  

kræver ro, når den ringer (!) i Fredagsforedrag, har 

undret os over indskriften: 

D.A.S.F. 1916-1966  ●  H.L.  ●  R.W. RASMUSSEN 

   (Dansk Arbejdsmands Forbund 1896...) 
 

 Kan nogen ’knække koden’ - venligst besked til Gnistens redaktion... 

                 IH 

 
Kom, maj, du søde, milde! 
gør skoven atter grøn, 
og lad ved bæk og kilde 
violen blomstre skøn. 
Hvor ville jeg dog gerne, 
at jeg igen den så! 
Ak, kære maj, hvor gerne 
igen i marken gå. 

 

 
Du derfor smukt dig skynde, 
kom, kære maj, o kom! 
at snart vi kan begynde 
på marken vor springom. 
Men fremfor alt du mange 
violer tage med 
og nattergalesange 
og kukkeren tag med! 

     MAJVISE 

       Tekst: Chr. Overbeck              ♪ ♪           Melodi:  W.A. Mozart, 1791 
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I disse fremmelige tider kan det da være helt sjovt at betænke,  

hvordan man for ikke så længe siden så på - KVINDEN: 

Her fra ”Kvinden som ung pige, hustru og moder” af Mrs. E.B. Duffey, 

(† 1898) - venligst udlånt af Aase Munch: 
 

Pigens pubertet: 
 

Afsnittet indledes med: ”Det er vigtigt, at det kun er moderen, der giver 

sit barn de nødvendige oplysninger!” 
 

Fysiske kendetegn, når puberteten nærmer sig: 

Den unge pige har næsten nået sin fulde højde og er vokset meget 

de sidste to år. Er hun høj af vækst, er hun sædvanligvis mager og 

kaldes af sine nærmeste - og det ikke uden grund - 

’Rumlestangen’.  

- (Er der nogen, der har et godt billede af en rumlestang?) 
 

Fysisk udfoldelse 

I denne tid må en pige have lov at være så drengeagtig, 

som hun vil. Kunstfærdige former for legemsbevægelse 

som vægte og andre mekaniske apparater har jeg ingen 

tiltro til. Men folks snak om, at det er ukvindeligt for 

’snart er en ung dame’ at give sine muskler frit spillerum - 

til den har jeg kun én ting at sige: Det er nødvendigt for 

hende at ride, svømme, hoppe over gærder og klatre i træer, hvis hun 

finder behag deri! 
 

Kolde fødder 

Mange unge piger lider i denne tid af kolde fødder. Et 

lille råd: Inden hun går til ro, skal hun dyppe fødderne et 

sekund i koldt vand og derefter gnide dem med et groft  

håndklæde. Ubehaget forsvinder, og midlet virker også 

mod søvnløshed. 
 

Afvaskning med sne 

Den nydelse, der ligger i afvaskning med sne, kender kun få. Ingen af 

vore  højtpriste skønhedsmidler er så virksomme som sne! Til afvask-

ningen behøves blot et vandfad fuldt med sne og en stump glycerinsæbe. 
 

”Aftenbesøg, kys og ’en moders ansvar’ ”  

følger i næste nummer af Gnisten... IH 
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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   Maj 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  

Petanque     15-17  

Samfundsfag 407   
10.45-
12.35 
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UGENTLIGE AKTIVITETER på Skæring Lokalcenter  

Ud af  Røret   Maj 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 

   

Strandture caféen 10.00     

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 2019 

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 
Niels Peter Rode, tlf. 20 46 22 26  
Mail: s.np.rode@gmail.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 2019 

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 


