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Redaktionens klumme 
 

Er der mon læsere, der har lyst at dele et eller andet med os andre?  

Det kan være en film - en bog - en oplevelse ... hvadsomhelst. 

Indlæg kan postes  i den lille postkasse på reolen i caféen vsa. Gnisten - 

eller I kan maile til en af os - se side 2.  

Der er ubegrænset spalteplads (næsten!) - så kom bare an! 

 

Så er sommeren kommet med fuldt brag. Vi har vores egen lille 

sommerfejring på Grundlovsdag, hvor Sommersmindekoret synger, 

hvorefter vi vil indtage den danske sommer nationalspise, grillpølser.  

Vi går ud fra, at alle har stemt, når klokken bliver 16, hvor vi går i gang. 

Billetter sælges fra d. 27. maj og ind til der er udsolgt. (Se s. 30) 
 

Pinsesøndag d. 9. juni holder søndagskaffe den traditionelle og 

hyggelige pinsefrokost, der starter kl. 12.30. (Se omtale s. 31)  
 

Der er planer i gang om at få Skæring lokalcenter certificeret som 

senior idrætscenter (se omtale s. 11). Vi skal jo alle i disse tider 

bevæge os og være aktive. Som et led i forberedelserne var 

undertegnede sammen med andre gode frivillige og tovholdere til 

prøvesmagning af krolf og indendørs kurling. Og lad os bare indrømme 

det, sjældent har vi grinet så meget. Så alle mulige lege kan varmt 

anbefales. 
 

Følgeven er et nyt tiltag, hvor en følger kan støtte en psykisk sårbar 

person, der ellers har svært ved at deltage i aktiviteter. Se mere om 

emnet på side 8 i Gnisten. 
 

Sommerhøjskolen løber af stablen fra den 24.juni og ugen ud. Igen i 

år tager vi på heldagsudflugt (kun for højskolens deltagere) torsdag d. 

27. juni, men de øvrige dage vil der være fyldt med 50-55 kursister i 

alle rum på lokalcentret. Caféen er selvfølgelig stadig åben for kaffe og 

varm mad til sædvanlig tid, men jeg håber, at vi kan tage lidt hensyn 

til, at der er undervisning i lokale 20 (hjørnet af caféen).  

Vi glæder os til en spændende uge med godt humør. 
G.L. 

KORT NYT FRA BRUGERRÅDET 
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FRA PLEJEHJEMMET 

 

Om Inger Saandvig 
 

Inger er vokset op i Højbjerg, har gået i skole på Aarhus Katedralskole, 

været aktiv i ’Blå spejdere’ og spejderleder i Holme kredsen. 

Var med til at stifte ’Rigets Junior Grundlov’ i 1959 og var i den forbin-

delse på talerstolen i Radiohuset og på forsiden af Aarhus stiftstidende. 

Hun var turneringsdanser og holder stadig af dans og musik - lytter til 

radio og cd’er hver dag. 
 

Inger blev gift og fik tre børn. Et trafikuheld og en skilsmisse påførte 

hende sygdom. 

For 33 år siden mødte hun Jens, som hun blev ringforlovet med.  

Jens kommer til Inger hver aften kl 19. Sammen ser de TV-avis og 

drikker kaffe.  
 

Hun kom på Skæring Plejehjem for 13 år siden og er rigtigt glad for at  

bo der - deltager i diverse arrangementer og elsker de små busture. 

Ofte drager hun - alene eller sammen med Kirsten - ind til Aarhus og 

kører ned ad Strøget og kigger på kjoler i Salling og Hennes og Mouritz 

og andre, spændende steder. Eller hun tager sin ledsager med i Musik-

huset. Her hører det sig til at drikke et glas køligt, sprudlende cham-

pagne! Favoritmusikken er musicals, så hun holder godt øje med Musik-

husets program! 
 

Det bedste, der er sket for Inger, er at hun for 8-9 år siden blev valgt ind 

i Beboer-pårørenderådet. Idag er hun stadig medlem af Plejehjemsrådet. 

 

Hun kan lide sit 

eget selskab - at 

sidde på sin terrasse 

og nyde den skønne 

udsigt. Af og til 

snupper hun et tur 

på kondicyklen på 

gangen. 

 

(fortsættes s. 6) 
Jens 
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Om Kirsten Bachs fader 
 

Kirsten bad for nogen tid siden om at måtte fortælle lidt om sin dejlige 

far, så i dag kom hun ind i Orangeriet, da Inger var ved at gå, fordi 

varmen blev for heftig for hende. Men de nåede da lige at bekræfte, at de 

nød dagligdagen i hinandens selskab. 
 

Kirstens far, Anders Rugaard Bach boede også her på plejehjemmet et 

par år. Han var gået hen og blevet både blind og døv, og efter konens 

død var han blevet lidt modløs. Men selv da fik Kirsten og han mange 

gode stunder sammen. Han var altid i godt humør sammen med hende, 

og hun fik altid et skulderklap. 

Imens Anders boede hjemme endnu, hentede Kirstens bror, Peter, 

hende ofte og kørte dem hjem til  faderen, hvor de hyggede sig et par 

timer med hinanden og hunden Ditte. 

Kirsten er en aktiv dame. Hun har fået adgang til dagligstuen, hvor hun 

kan male, og hvor en del af hendes billeder hænger. Hun deltager i 

”Danseglad” hver måned, hvor en ledsager kører hende og svinger hende 

rundt i kørestolen til de forskelllige rytmer, som fascinerer  og glæder 

hende. Hun er med på alle de busture, der køres og nyder at se 

årstidernes skiften og de forskellige landskaber - og ikke mindst sommer 

isen, som ikke kan blive stor nok! Ja, og så selskabet, selvfølgelig. Og 

hun tager også selv til byen med ledsager - eller en rask tur til det nye 

Plantorama, som hun dog synes, er lige stort nok... 

Hvis hun ikke er på tur eller maler, kan det være, hun syr - eller tegner. 

Noget sker der altid, hvor Kirsten er! 
 

Begge damer bliver spurgt, om de har 

forslag til, hvad der mere kan ske på 

plejehjemmet, men begge synes, der 

foregår, hvad der skal. 

På spørgsmålet, om der mangler spil, 

svarer de hver især forskelligt. Men 

det er ikke et påtrængende ønske for 

nogen af dem. Derimod fremhæver de 

Tex, besøgshunden - og besøgene fra 

vuggestue, børnehave og spejderne 

som værdifulde oplevelser. 
 

 

Lisbeth E. Robdrup og Inga Hansen  25/4 2019 
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MEDDELELSER 

 

KORT NYT FRA PLEJEHJEMMET 
 
 

 

Der er blevet doneret penge til sommerudflugten med plejehjemmets 

beboere og ægtefæller. Den finder sted  
 

torsdag den 27. juni kl 13.30 fra Skæring, 

og den går til Pøt Mølle i en stor liftbus fra PP-busser. 
 

Vi vil gerne takke alle, der har gjort det muligt at komme afsted. 

Plejehjemsrådet & aktivitetsudvalget 

 

Donorernes navne vil blive offentliggjort i næste nummer af Gnisten, 

hvor der også kommer billeder fra dagen. 
 

Formand for Plejehjemsrådet 

Lisbeth E. Robdrup 

 

 

Frivillige piloter til vores rickshaw søges! 

 
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. 
 

Interesserede bedes kontakte: 
 

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

Mere information: www.cyklingudenalder.dk 
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Her er vores skrædderinde Trine Vesterby 

- med målebånd og hele sig selv (næsten!). 

Hver anden tirsdag tilbyder hun sin tjeneste på 

Skæring Lokalcenter. 

Benyt jer af hendes gode tilbud om hjælp til at rette på 

pinsesnittet - eller måske til at kreere et nyt - hvem ved, 

hvad lyster, foråret kan frembringe? 

Trine er på lokalcentret tirsdag 4.  juni kl. 11.00 

 - og holder så ferie til august. 

Trine Vesterby 
Mobil 2023 4450    

www.trinevesterby.dk 

Facebook - se under:  

 ’skrædderi og design’ 

MEDDELELSER, fortsat 

Følgeven støtter psykisk sårbare personer, så de har bedre muligheder 
for at indgå i byens forenings- og aktivitetsliv. Mange personer, som er 
psykisk sårbare, har en stor lyst til at deltage og møde nye mennesker i 
fællesskaber, men har svært ved at tage det første skridt. Det er her, at 
en følgeven kommer ind i billedet.  

 

En følgeven er en frivillig, som man kan dele sin fritidsinteresse med og 
følges med til en fritidsaktivitet i en periode på ca. 6 måneder. 
Aktiviteterne kan spænde bredt – det kunne være svømning, syning, 
fitness, badminton, kor, foredrag eller noget helt andet. Vores mål er, 
at man får så god en start i aktiviteten, at den person, som er sårbar, får 
mod på og lyst til at fortsætte med aktiviteten på egen hånd efter endt 
følgeskab.  

 

Kontakt Kelly Aagaard på ka@frivilligcenteraarhus.dk eller 51 91 92 64. 
Du bliver inviteret til en snak om Følgeven tilbuddet og rollen som 
frivillig følgeven, hvor vi også kan lære dig lidt at kende og finde ud af 
hvad der kunne være et godt match for dig. Derefter bliver du inviteret 
til en introduktionsaften for nye frivillige følgevenner og bliver matchet 
med en person, som søger en følgeven.  

mailto:ka@frivilligcenteraarhus.dk
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Der var kun få til stede ved præsentationen af den nye 

ældre app. den 7. maj -  men til gengæld fik de god 

indsigt i, hvad denne specielle app. kan - og det kan den! 
 

Den kan mere eller  mindre det samme som Skype,   

men forskellen er, at på Flink app’en indtaler du din besked til 

modtageren, når du har tid og lyst - og modtageren - som også har 

downloaded app’en pt. gratis - kan svare, når tiden og lysten er der. 
 

App’en er samtidig meget simpel og ’forsvinder’ ikke, hvis man 

kommer til at trykke på en gal knap. 
 

Det lille firma FLINK, der pt. er i sin opstartsperiode, vil gerne have så 

mange inputs fra os, så app’en bliver perfekt til netop vores målgruppe 

- ældregruppen. 
 

Henrik m/team vil lede en ’workshop’ på centret i september, hvor alle, 

der har lyst og behov kan komme forbi og få indsigt og ikke mindst 

afprøve app’en.  

Også vores lokale IT-undervisere vil være til stede, så der er gode 

forudsætninger for en indbringende læring. 

App.en er gratis både for jer og jeres familie/venner! 
 

Hold øje med opslag og indlæg i Gnisten i september! 

Henrik  Møller 
Kristensen 

 fra FLINK teamet 

SIDEN SIDST 

 

 Og så var der den 
ordblinde, som sprang ud 

af flyet med sin fladskærm. 
 

 Hvad hedder en gris på Mars? - 
- Marssvin. 

 
 

 Hvorfor flyver fuglene sydpå 
om vinteren? 

      - Der er for langt at gå. 

IH 

Der er go’ gang og godt humør i 
deltagerne på gymnastikholdet hos  

Anne-Marie Bøttcher 



10

 

Festligt, farverigt og fornøjeligt  

- Modeshow for Smartex onsdag 8/5 2019 

 

... Men hvad med den sidste krone??? 

 

Mange går rundt og tror, at al matematik er til at stole på...  

Men det er det ikke. Se bare her: 

 

Du finder en skjorte til 97 kr., men du har ingen penge. 

Så låner du 50 kr. af din far og 50 kr. af din  mor: 50+50 = 100 

Du køber skjorten og får 3 kr. tilbage. 

Så giver du 1 kr. til din far og 1 kr. til din mor - så  har du 1 kr. til dig 

selv. 

Nu skylder du din far 49 kr. og din mor 49 kr.  49+49 = 98 + din 

krone = 99 kr. 

- Hvor er den sidste krone? 

 

 

SIDEN SIDST, fortsat 
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25/4 2019  

Dagen, hvor Skæring Lokalcenters certificering  

som idrætscenter blev introduceret 

 

Lokalcentret havde besøg 

af en idrætskonsulent, 

som fortalte om fordelene 

ved centrets certificering. 

Det korte af det lange er, 

at en sådan medfører en 

hel del fordele, økonomis- 

ske såvel som samarbejds -

mæssige. 

Og vil måske give endnu 

mere liv i og omkring 

lokalcentret og plejehjem-

met 

Nu venter vi bare på nogle 

udspil som resultat af 

mødet... 
● 

 

Desværre gik Krolf-

fotos’ene herfra tabt 

under overførselen, så 

fotos’ene herunder er fra 

internettet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IH 

 

Ovenfor et par situationsbilleder fra den 

fornøjelige introduktion af Kurling - som 

indendørs gulvcurling hedder. Krolfen 

blev afholdt på græsrabatten ned 

gennem ’Sommersminde Hovedgade’, 

hvor en af beboerne ved den megen 

halløj spørgende stak hovedet ud og gav 

10.000 kroner svaret: ”Javel så - rart at 

kunne fortælle mine besøgende, at jeg 

bor ved ’Hul 3’!” 

 

KROLF: 

Halvt kroket - halvt golf - helt sjovt! 

Udstyret er fra kroket. 

At kuglen skal i et hul på færrest mulige 

slag, er fra golf. 

Man tager altså kroketudstyret, smider 

buerne væk og i stedet for nogle huller i 

plænen. 

Er der forhindringer i form af bede, 

flagstænger, sol-ure, træer, buske eller 

sten opsat til lejligheden - så er det da 

kun endnu sjovere. 

 



12

 

NY MANDEGRUPPE  PÅ SKÆRING LOKALCENTER 
”AKTIVE  SENIORMÆND 8250” 

Som offentliggjort i GNISTEN for maj måned starter der en ny senior 

mandeklub på Skæring Lokalcenter med første møde i august måned. 

Tilslutningen er allerede så stor, at vi har nået 50% af målet for mande-

klubbens medlemstal.  
 

Det vil sige, at du stadig har mulighed for at blive en del af  

AKTIVE SENIORMÆND 8250. 
 

Baggrunden for etablering af endnu en seniormandeklub i Skæring skal 

ses i lyset af, at jeg i 2015 tog initiativ til dannelsen af "Seniormænd 

8250" - som stadig er en stor succes.  
 

I de 4½ år jeg var formand for "Seniormænd 8250", gennemførte vi  

91 arrangementer - alle med et meget differentieret og spændende 

indhold og en meget høj deltagelse. 
 

Det store deltagerantallet førte mig til den 24. februar i år at oprette 

Foreningen AKTIVE SENIORMÆND 8250. 
 

Udover samværet i AKTIVE SENIORMÆND 8250 er formålet med 

mandeklubben også at danne netværk uden for mandeklubbens regi  

til berigelse af vores tid efter arbejdslivet.                                                                

 

Er du interesseret i at høre mere om AKTIVE SENIORMÆND 8250 - 

eller blive medlem - er du meget velkommen til at kontakte mig på  

 

tlf. 8622 9004 / 2019 3754 eller på mail: willybregnhoj@hotmail.com 
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Kvindegrupperne 
 

Idéen til opstart af kvindegrupperne i Skæring blev “født” på et 

fællesmøde for Område Nord i efteråret 2015 med efterfølgende 

opfølgning på Skæring Lokalcenter, hvor der var så stort fremmøde og 

tilslutning, at der omgående blev oprettet to grupper - nemlig 

HAVFRUERNE 8250 og TERNERNE.  

I foråret 2018 blev dannet den tredje gruppe - nemlig HEJRERNE – 

som har så mange på venteliste, at der nu vil være basis for at oprette en 

fjerde  kvindegruppe. 

Vi er alle enige om, at det giver energi, når man kan skabe noget, der kan 

interessere andre. Om det er diskussion, konkret viden, foredrag, en 

udflugt eller rundvisning på en seværdighed i Aarhus eller andre steder  

- det er stort set ligegyldigt. Det sætter en proces  i gang, der kan få os til 

at glemme os selv for en stund og skabe debat/dialog. - Skabe et 

anderledes netværk. 
 

Vi startede grupperne, fordi vi blev spurgt - uden egentlig at vide, hvad 

vi gik ind til. I starten var der mange opgaver og megen tankevirksom-

hed omkring emner og praktiske løsninger, men med god hjælp fra 

grupper, der allerede var etableret - vore “styregrupper” - samt fra  

frivillige såvel som ansatte på Skæring Lokalcenter, kom vi fra start. 
 

Vore møder er fyldt med diskussion, samtaler om alt mellem himmel og 

jord,  sparring omkring visse private emner (feks. udfordringer ved 

sygdom o.lign) - og tusind andre ting. 
 

Vi har som regel et emne, foredrag eller underholdning på programmet. 

Vores mål er på sigt at danne små grupper med forskellige interesser, så 

kvinderne kan mødes uafhængigt af den store gruppe. 
 

Vi tror, at kvinderne i grupperne nyder at have et sted, der er langt væk 

fra familie netværket, hvor de kan komme med deres tanker og idéer og 

måske debattere emner, de ikke lige ville “placere” på middagsbordet. 

Hvem holder lokalcentrets hjul igang? 

’Havfruerne 
 8250’  
Ruth Krogh 

’Ternerne’ 

Kirsten  

Østergaard 

’Hejrerne’ 

Susan 

Himmelstrup 

h 
e 
j 
r 
e 
r 
n 
e 
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Om redaktionen af GNISTEN og ’Ud af Røret’: 
 

Vi har aldrig fortalt, hvilke forudsætninger vi har for dels at lave 

Gnisten, dels at administrere Ud af Røret for FO. Derfor følger en 

beskrivelse fra hver af os nedenfor.Men vi kan begge med stor 

oprigtighed sige, at vi er glade for vores to frivilligjobs  

- også fordi vi mødes af en utroligt dejlig ånd her på stedet.  

 

ULLA: 
 

Hvordan blev jeg frivillig på lokalcentret i Skæring? 
 

Jeg var medlem af Fiskeri og Natur på Fristedet. Formanden her fortalte 

om et nyt tiltag på lokalcentret. Noget der hed ’Ud af Røret’. Her kunne 

man som pensionist deltage i forskellige aktiviteter - bl.a. fredags-

foredrag. Jeg syntes, det lød spændende og mødte op til det første 

foredrag - spændt på, hvad det var. På det tidspunkt kendte jeg intet til 

centret - havde aldrig været der.  

Vi var en del samlede og en ældre dame - for ikke at sige gammel førte 

an. Hun spurgte, om der var nogen, der kunne tænke sig at hjælpe? Jeg 

rakte hånden i vejret - som den eneste. Jeg tænkte, denne gamle dame 

skulle da have noget hjælp. Det var mit første møde med Else 

Christensen, som på dette tidspunkt allerede var en institution på 

centret - men det vidste jeg jo ikke. Det udviklede sig til et årelangt 

venskab og mange hyggelige timer i tilrettelæggelse af både fredags-

foredrag og senere Gnisten, hvor jeg også har den glæde at arbejde 

sammen med Inga. 
 

Min tid inden centret: 

Jeg gik ud af realklassen på Rosenvangskolen i Aarhus. Vi klassekamme-

rater har stadig kontakt med hinanden. I sidste måned var vi tolv 

samlede her i Aarhus til en hyggelig komsammen.  

Jeg kom i lære på et forsikringskontor, og efter endt læretid kom jeg til 

København på hovedkontoret.  

De kendte mig i forvejen gennem telefonen, da jeg nærmest havde 

udlært mig selv - som den eneste på kontoret. Når jeg havde spørgsmål, 

måtte jeg ringe til netop hovedkontoret for at få svar. Jeg blev ansat i en 

afdeling med ’gamle’ mennesker – omkring de 40 og opefter – dog var 

der en yngre vikar. Rigtig sød pige. Hun havde gået på Zahles skole  
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sammen med prinsesserne og hun fortalte, hvordan de skulle sidde med 

et spejl for at se udtalen af ordene – bl.a. det dybe ’A. 

Her kom jeg med mit jyske - og de syntes, det var så sødt. Et tilfælde, 

hvor de virkelig morede sig, var, da jeg spurgte,  hvorfra jeg kunne tage 

trambussen til Valby. I de seks år, jeg arbejdede der, glemte de ikke 

trambussen. Jeg syntes ikke det var spor sjovt, men med tiden lærte jeg 

deres jargon. Der blev også ansat et par elever i afdelingen. Dem har jeg i 

dag stadig kontakt med via Facebook. Det er noget FB kan bruges 

positivt til - at finde gamle venner osv.  

Rent arbejdsmæssigt opdagede jeg, at tal lige var noget for mig. Det var 

på det tidspunkt, at EDB havde sit indtog i Danmark. Mit firma skulle 

oprette deres egen afdeling, og alle forsikringssagerne skulle konver-

teres. Jeg var en af dem, der blev udtaget til opgaven. Det var mit første 

indblik i EDB-verdenen - og jeg syntes, det var så spændende. 

Når jeg ser i bakspejlet, var det den bedste arbejdsplads, jeg har haft. 

Efter seks år i hovedstaden kom jeg tilbage til Aarhus. Først på et 

fabrikskontor, hvor jeg endnu engang sad alene. Jeg sagde dengang: 

’Import og eksport - det er også mig’. Herefter søgte jeg ind i en kredit-

forening og blev ansat i terminsafdelingen. Her blev jeg igen udtaget til 

at deltage i overgangen til EDB og hen ad vejen diverse tests og imple-

menteringer af nye systemer osv. Det var bestemt også et spændende 

arbejde. 

Mit sidste arbejdssted var i bogholderiet i et IT-firma - på det tidspunkt 

Danmarks største og hyggeligste. Med flere fusioner og nye direktører 

sker der en udvikling - nødvendig for konkurrencen - men også lidt af 

det hyggelige forsvinder i takt med, at antallet af medarbejdere stiger.  

Jeg gik på efterløn som 60-årig - og det har jeg bestemt ikke fortrudt. 

Jeg har i dag et dejligt aktivt liv sammen min kæreste Peter Teichmann. 

Ulla Bangsund 
 

INGA  
 

Jeg blev uddannet som lærer i 1975, sprang fra efter 7 år i Folkeskolen , 

underviste i 6 år seniorer i engelsk og litteratur i Klostergade, blev 

dernæst ansat på et lokalcenter - først som kulturmedarbejder - senere 

som aktivitetsmedarbejder. Da aktivitetsafdelingerne i Aarhus blev 

nedlagt i 2011, fik jeg min afsked efter 13 år på stedet. Men da var jeg 

også godt brugt! 

Inga Hansen 
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Dette er ikke et politisk budskab - og så alligevel - for hvornår 

er vore udtalelser i virkeligheden ikke politiske?  

Vi har jo holdninger til en række forhold, specielt i vores alder. 
 

Jeg sidder og skriver dette den 4. maj efter at have lyttet til *Z-lands podcast 

omkring Jakob Paludan. Essensen er god at have i tankerne, nu hvor et valg 

er meget nært forestående (inden 17/6)...:  

Z-land fortæller i sin ”Helikopter podcast” den 29/4 følgende: 
 

”Jakob Paludan kan ikke ignoreres længere. I og med han nu går ind i valg-

kampen, giver det politikerne et problem: Han kommer til at deltage i den 

offentlige debat og sætter dermed spørgsmålstegn ved, hvad en politiker -

inden for normen af, hvad der er acceptabelt - kan stå inde for uden at blive 

dømt ude for at være for radikal. 

Medierne står med det samme problem. 
 

I USA hedder en teori: ”The Overton Window” (Overton-vinduet), udviklet af 

Joseph P. Overton(1960-2003), medlem af en slags amerikansk ’tænketank’. 

Den går ud på flg.:  

Der er en vis mængde idéer, som er acceptable i den offentlige debat. Donald 

Trump har som præsident sagt virkeligt radikale ting, der ligger langt uden 

for at kunne blive reel politik, men med hans udtalelser har han været med til 

at trække grænserne for, hvad der er acceptabelt at sige og tænke offentligt. 

Hermed rykker ’Overton-vinduet’ sig, således at når man siger mindre 

acceptable ting end Trump, er man nu inden for det accepterede felt: Det 

skaber en ”New Normal” - en ny norm. 

Paludan og hans parti ”Stram kurs” sætter spørgsmålstegn ved de mest 

grundliggende friheder i dette land - ved helt fundamentale ting - og flytter 

hegnspæle. 

Derfor er det vigtigt nu, at vi alle taler med hinanden om de hegnspæle: 

Hvorfor er de der - skal de være der -  skal de flyttes?” 
 

Tiden er inde til at fodre sit dyr med det rigtige foder:  
 

En gammel indianer fortalte sine børnebørn:  
"I ethvert menneskes liv er der en frygtelig kamp - en kamp  
mellem to ulve. Den ene: frygt,vrede, misundelse, grådighed,  
arrogance, selvmedlidenhed, nag og bedrag.  
Den anden: Glæde, kærlighed, ydmyghed, tillid, gavmildhed,  
sandhed og medfølelse."  
Et af børnene spurgte: "Bedstefar, hvilken ulv vinder?"  
Den gamle så ham ind i øjnene og svarede: "Den, du fodrer". 

  
* Z-land: https://www.zetland.dk/  - en dansk online avis IH 

https://www.zetland.dk/dagens
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Fra Skæring Kirke 

 

Valget er dit…… 
 

Den 5. juni skal vi stemme til Folketingsvalget. Det er et vigtigt valg, 

vi hver især skal træffe: For hvilken politik synes vi, der fremover  

skal føres i vores land? I hvilken retning skal vores samfund gå i de 

kommende år? Hvem vil vi derfor stemme på? 
 

Men der er også små og alligevel betydningsfulde valg, vi træffer hver 

eneste dag, der er med til at præge vores nærområde. Nogle af dem 

lyder: Hvordan møder jeg min nabo i dag? Med et smil på læberne 

eller med et tillukket ansigt? Spørger jeg til ham, hvordan han har 

det? Eller passer jeg bare mit eget? 

Eller: Hvordan reagerer jeg, hvis der er legende (larmende) børn på 

vejen? Eller en hundeejer sørger for, at min hæk bliver vandet ? 

Hvordan møder jeg mennesker, jeg tilfældigt støder på - på gaden, i 

lokalcenteret, i kirken? Med smil og interesse? Eller med surhed og 

afvisning? 
 

En undersøgelse viste for nylig, at der er mange - også i Skæring -  

der er ensomme. Jeg tror, at vi sammen kunne gøre noget for at 

ændre det. Vi har et aktivt lokalcenter og en lige så aktiv kirke med 

masser af tilbud. Men jeg tror ikke, det er nok, at vi skriver i blade og 

på hjemmesider om vores aktiviteter. Jeg tror, der er mange, der har 

brug for en personlig invitation for at komme med. Og jeg tror, der  

er mange, der kunne have glæde af, at andre spurgte ind og viste 

interesse.  
 

Hvordan møder du din nabo i dag? Eller det menneske, du møder på 

vejen, i bussen, i lokalcenteret eller kirken? Valget er dit, men det er 

et valg, der kan få stor betydning for andre. 

 

 

Sognepræst Karen Togsverd Hansen 
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Karin Magdalene Arberg Jensen er underviser på Skæring 

Lokalcenters ’Ud af Røret’ kursus i akvarel- og akrylmaling.  

Hendes elever har kreeret disse malerier i sæson 2018/19  

og har givet tilladelse til at bringe dem i Gnisten. 

Redaktionen takker for nogle flot udførte malerier  

og iler med at bringe dem her: 
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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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Genopdag kulturfestival i hele regionen 1.-16. juni 
Link: https://www.genopdag.dk/  
 

Aros behandler emnet i sin udstilling ”Tomorrow Is 
the Question”6/4- 4/8 2019 Link: https://www.aros.dk/besoeg-aros/ - 
kalender. 
 

Verdensmålene (17) blev vedtaget af 
verdens stats- og regeringsleder på FN-
topmødet i New York 25/9 2015, trådte 
i kraft 1/1 2016 og sætter kurs frem 
mod år 2030 at opnå en mere bæredygtig 
udvikling for både menne-sker og selve 
planeten, vi alle bor på.  
Inden 2030 skal alle over hele kloden 
arbejde på at blive frie for fattigdom, 
sult og global ulighed.  
 

Væredygtighed 
Som mange andre er du sikkert træt af at høre, at verden er ved gå under. 
Der er unægtelige beviser for, at klima-forandringer påvirker os nu og i 
fremtiden, men lad ikke frygt og uvidenhed lede os. - 
Men hvordan gør vi så?  
 

Chr. Dietrichsen fra Center for Væredygtighed udtaler: 
’Hvordan kan vi være mennesker på andre måder?:  
Der er brug for nye begreber og metoder, hvis der skal 
skabes reel og langtidsholdbar innovation i forhold til 
klodens og menneskets udfordringer. Og samtidig må vi 
indse, at vi i en balanceret fremtid ikke kan VÆRE dem, 
vi er lige nu. Det kræver en bevidsthedsændring, hvis vi vil en bedre 
fremtid’. 
 

Desværre blev dette foredrag holdt i weekenden 31/5 - 1/6 i forbindelse 
med ”Verdensbiller” i Aarhus, men ordene gnistrer, og Centret har kreeret 
’Væredygtighedsspillet’, som er et samtalespil med fokus på verdensmål 
og personlige værdier. 
 

Link: http://www.vaeredygtighed.org/vaeredygtighed/ 

... Hvad med fremtiden?... 
Der foregår mangt og meget, der handler om den  
i og omkring Aarhus lige for tiden. Se bare her: 

IH 

https://www.genopdag.dk/
https://www.aros.dk/besoeg-aros/
http://www.vaeredygtighed.org/
http://www.vaeredygtighed.org/vaeredygtighed/
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Fælles eftermiddage i caféen  

kl. 13.15-15.00 

 

Mandag 24/6: ”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 25/6: “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 26/6: ”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 28/6: ”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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Caféen modtager DANKORT på beløbet 
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Take 
Away  

menu: 
s. 24 

 
Tlf.  

 

8713 2892 

MENU juni 2019 

DATO Dagens middag kr. 45,- 
Forret/
dessert 

kr. 20,50  

Lør-
søn 

1-2 
juni 

Caféen er lukket 
  
  

Man 3/6 
Sennepskotelet m. sauce, 
kartofler, sommersalat 

Trifli med 
flødeskum 

Tirs 4/6 
Frikadeller, stuvet hvidkål, 
kartofler, rødbeder 

  

Ons 5/6 
Kalvesteg m. kartofler, sauce, 
gemyse 

Grundlovs- 
rabarberkage 
m. flødeskum 

Tors 6/6 
Bøf med bacon, sauce, 
kartofler, tomatsalat 

  

Fre 7/6 
Paneret flæsk, stuvet spids-
kål, kartofler, rødbeder 

Dagens 
dessert 

Lør 8/6 Caféen er lukket   

Søn 9/6 Pinsehygge - Se opslag  og side 31 

Man 10/6 2. Pinsedag Caféen er lukket   

Tirs 11/6 
Farseret porre, sauce,  
kartofler, gemyse 

Ostelagkage 
m. frugtpurré 

Ons 12/6 
Laksefrikadeller m. persille-
sauce, kartofler, gemyse 

  

Tors 13/6 
Kyllingebryst m. bacon, 
paprikasauce, kartofler, 
blomkålssalat 

Dagens 
dessert 

Fre 14/6 
Smørstegt fiskefilet m citron, 
nye danske kartofler, persille 
sauce, gulerødder. Se opslag  

Jordbær 
dessert m. 
flødeskum 

Lør-
søn 

15-16 
juni 

Caféen er lukket   
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Tag mad 
med hjem 
til week- 
enden: 

 

Tlf.  

8713 2892 

MENU juni 2019 

DATO Dagens middag 45 kr. 
Forret/
dessert 

kr. 20,50  

Man 17/6 
Bøf Stroganoff, kartoffelmos 
m. grønt, agurkesalat 

  

Tirs 18/6 
Farsbrød, sauce, kartofler, 
salat med feta 

Dagens 
dessert 

Ons 19/6 
Område Nord gryde, 
kartofler/ris, surt 

  

Tors 20/6 
Hvidkålsrouletter m. sauce, 
kartofler, gemyse 

  

Fre 21/6 
Honningglaseret skinke m. 
flødekartofler, grøn salat 

Dagens 
dessert 

Lør-
søn 

22-23 
juni 

Caféen er lukket   

Man 24/6 
Tikka Chicken Masala m. ris/
kartofler, salat 

  

Tirs 25/6 
Kogt fisk m. grøn topping, 
Sauce,  persillekartofler 

Dagens 
dessert 

Ons 26/6 
Kalvefrikassé m. årstidens 
grønt, kartofler 

  

Tors 27/6 
Grillkølle m. kryddersauce, 
ovnkartofler, franske ærter 

Dagens 
dessert 

Fre 28/6 
Hamburgerryg, sauce, 
kartofler, gulerødder, blomkål 

  

Lør-
søn 

29-30 
juni 

Caféen er lukket   

Der er plads til overraskelser på menuen... 
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Husk: 
 

 Vi tager imod dankort 
 

 Alle menuer er hjemmelavede                  
og frosne 

 

 Tilberedningsvejledning 
medfølger 

 

 Afhentning i caféen efter aftale 
 

 Ret til ændringer forbeholdes 
 

 Åbningstider: man-fre. kl. 8-14 

 

  
 

Hjemmelavede menuer - nem og dejlig mad til alle 

Caféen tlf. 87 13 28 92  

Åbningstider: mandag - fredag kl. 8-14 

Sommersmindevej 2  · 8250 Egå 

 

   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 22-23. 

 

Fra køkkenet: 
 

1. Sommer Take Away’en er lige på 

trapperne. 
 

2. I tidsrummet mandag 1/7 - fredag 9/8, 

begge dage incl., lukker caféen hver dag 

kl. 13.30 
 

3. På kartoffeldagen, fredag den 14. juni, 

introducerer vi de nye, danske kartofler.  

Menuen serveres kl. 12.30-13.30   

se den på siden 22 

Bemærk: 

 Der vanker 1 gratis snaps 

 PRIS: kr. 65,-   
 

- og så er der gættekonkurrence m. præmier! 
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En snapseGNIST: Lindeblomst  

 

Lindetræerne blomstrer i juni - juli, og de giver en dejlig 

mild og velsmagende snaps.  

Pluk et par kopper blomster. Fri dem for stilke. Kom vodka på og lad 

dem trække 4-6 dage. Ryst flasken dagligt. Smag snapsen til. 
 

Lindeblomster kan også bruges til te. Husk at tørre blomsterne. 

Der står tre lindetræer på det grønne stykke på Brovej i Egå.  

 

God fornøjelse - og god sommer!  

Gunnar Sørensen 

Vi vil gerne mindes Else Christensen med opskrifter  

fra hendes klumme hver måned:  ’En gnist fra Elses køkken’ 

Det gør vi her med denne friske sommer opskrift fra juni 2016: 

Salat med jordbær - 4 personer 
 

300 g jordbær i skiver 

1 stor fennikel i papirtynde skiver 

1 lille bundt kørvel delt i "fnug" 

100 g rucolasalat 

100 g frisk mozzarella i skiver 

 

Bland først marinaderne og smag dem til. 
 

Vend jordbærrene i balsamicomarinaden, 

og lad det trække 15 min. 
 

Vend fennikel og kørvel i citronmarinaden,  

og lad også det trække 15 min. 
 

Anret rucolaen på et stort fad med 

fennikelsalaten over. Drys med lidt salt. 

Fordel skiver af mozzarella over og anret 

jordbærrene herpå. Stænk med 

balsamicomarinaden. 
 

Server godt med brød til. 

Marinade 1: 

3 spsk. balsamicoeddike 

2-3 tsk. rørsukker 

rigeligt sort peber 
 

Marinade 2: 

Saft af ½ citron 

1 spsk. olivenolie 

Rørsukker, peber 
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Dag Dato Tidspunkt DET SKER, omtalt på side… 

Man 3/6 
10.00…………. 
12-13……….... 

Strandture 
Bytte-bog reolen 

Tir 4/6 
9.30-17.......... 
 
11.00............. 

Tirsdagsklubbens ’Havnetur’ og  
dernæst banko på centret s. 33 
Skrædderinde Trine Vesterby på centret s.8 

Ons 5/6 
10-11.30…….. 
16.-18............ 

Mandeklub 2000 
Grill og kor på terrassen s. 30 

Tor 6/6 
14.30-16........ 
15-17.............. 

Torsdagssang s. 30 
Petanque s. 34 

Søn 9/6 12.30 PINSE-Søndagskaffe s. 31 

Man 10/6 2. PINSEDAG  

Tir 11/6 
10.00............. 
10-ca. 16........ 
10.45.............. 

Gå-gruppen 
Havfruerne på udflugt  s. 32 
Ternerne på udflugt  s. 32 

Ons 12/6 
10-11.30……... 
11.00-ca. 16... 

Mandeklub 2000 
Hejrerne på udflugt s. 32 

Tor 13/6 
14.00............. 
15-17.............. 

Gudstjeneste i Fælleshuset s. 33 
Petanque s. 34 

Søn 16/6 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 31 

Man 17/6 
10.00…………. 
12-13……….... 

Strandture 
Bytte-bog reolen 

Tir 18/6 
10.00............ 
14-17............. 

Gå-Gruppen 
Tirsdagsklubben s. 33 

Ons 19/6 10-11.30........ Mandeklub 2000 

Tor 20/6 
14.30-16........ 
15-17.............. 

Torsdagssang s. 30 
Petanque  

Søn 23/6 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 31 

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

Mandag  24. - fredag 28. juni:  

SOMMERHØJSKOLE - på hele lokalcentret 

Lør 29/6 14.30-17 Lørdagsbrætspil s. 34 

Søn. 30/6 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 31 

Man 1/7 11.30 Fællesspisning for 90+’erne s. 35 

KALENDER  juni 2019, fortsat 

Kære tovholdere: 

Hvis I vil have jeres ferie perioder  

i Gnisten,  

må I give os besked  

- så sætter vi dem i juli-nummeret... ??? 

 

ADVARSEL: GRØN HYLD 

De fleste ved det nok - men alligevel: 
 

Grøn hyld indeholder stoffer, der kan udvikle cyanid 

- også kaldet blåsyre - derfor skal man aldrig spise 

hverken umodne hyldebær, blade eller bark fra hyld. Selv om hylde-

bærrene er modne, må de ikke spises rå - og altså heller ikke anvendes  

i smoothies! - Selv om de umodne bær varmebehandles, nedbrydes 

giftstofferne ikke umiddelbart!  

Men de hvide blomster og de smukke bær fra Almindelig Hyld kan fint 

anvendes til te eller andre lækkerier. Men ingen plantedele overhovedet 

fra Drue- eller Sommerhyld bør finde anvendelse i et køkken! 
 

Sådan får  man et godt liv  

- uden træning!  

IH Sommerhyld Druehyld 

Grøn 
(almindelig) hyld 
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Sæson 2018-2019 er ved at være slut - og sikke  

én - igen! Det har været så givende at mærke,  

hvor tilfredse alle har været med kurserne og 

underviserne.  

I skemaet overfor kan aflæses, hvornår de 

forskellige hold stopper.  

I Gnistens juli- og augustnummer vil det fremgå, hvornår holdene 

starter op igen, men generelt gælder, at det gør de i uge 37 - dvs. fra og 

med mandag den 9. september. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Benytter I jer ikke af elektronisk indbetaling,  

modtager Ulla og jeg tilmeldinger og betalinger 

i caféen på lokalcentret torsdag den 8. august kl. 10-12. 

Her skal I betale med kontanter eller evt. med Mobile Pay. 

- Det er her, nye deltagere tilmelder sig. Det gælder også  

ved evt. holdændringer. 
 

Tilmeldingen gælder først, når vi har 

modtaget undervisningshonoraret. 

 

Ha’ nu en rigtigt dejlig sommer! 

 

 

Ulla Bangsund           Inga Hansen 

 

- De af jer, der ønsker at forsætte  på jeres hold: 

Når I er skrevet på hos jeres underviser som fortsættere,  

indbetaler I undervisningshonoraret, 525 kr.  

på ’Ud af Røret’s konto 2267 - 89 83 32 09 70 

+ jeres navn, telefonnummer og holdbetegnelse. 

Indbetalingen kan ske fra jeres sidste undervisningsdag 

indtil den 1. august 2019 kl. 12 

Telefon og mailadresse: Se side 2  



29 

 

”Ud af  Røret” kurser   ●   Forår 2019   ●   Alle hold fortsætter 

holdbetegnelse lokale tidspunkt underviser 

Fredagsforedrag 
sluttede 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 
sluttede 8/5 

413 B 
Onsdage 
kl. 9.30-11.50 

Karin Arberg  
Jensen 

Samfundsfag 
sluttede 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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Torsdagssang 
” Sang giver glæde” 

 

 

Torsdagene 6. og 20. juni 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grundlovsdag, onsdag den 5. juni kl. 16.00 

Program: 

16.00 Sommersmindekoret underholder 

17.00 Grillen er tændt på terrassen 

Menu: 

Grillmedister, Randi’s kartoffelsalat og brød 

Billetter: 

købes i caféen fra 27/5 indtil udsolgt  

 efter først-til-mølle princippet 

og 

 



31 

 

 
 

 

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 

 

 

den 9. juni kl. 12.30 i caféen 
 
 

 

Søndagskaffe byder på en let anretning: 

 Hønsesalat på ananas med hjemmebagt brød 

 Kaffe og kage med flødeskum. 

Pris 50 kr.  

Øl, vand og vin kan købes. 

Biletter kan købes i caféen og til Søndagskaffe 
 

Vores faste pianist Knud Ochsner vil akkompanere os til 

nogle fællessange, og der vil være en lille Pinse overraskelse. 
   

Alle er velkomne ! 
 

Grete Holmegaard

Brugerrådet 
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Tirsdag, den 11. juni  

Afgang fra Skæring Lokalcenter  

kl. 10.00 med hjemkomst kl. ca. 16. 

 

Udflugt med bus til  

Brunkulslejerne i Søby.  

 

Vel mødt! 

 

  

Tirsdag den 11. juni kl. 10.45  

Vi mødes på Lokalcentret og  

kører i privatbiler til Ry Havn.   

 
Her stævner vi ud med den gamle rutebåd “Gl. Turisten”.  

Vi skal se på på det rige fugle- og planteliv omkring søerne og nyde 

synet af de mange rhododendron, der  vokser langs bredden. 

Turen varer ca. 3-4 timer. 
 

Vel mødt! 

 

PS! Husk at melde afbud til Susan, hvis I ikke kan komme.  (s.42 ) 

 

 

 

Onsdag den 12. juni   

Afgang kl. 11.00 fra Remas P-plads.  

Hjemme ca. kl. 16 

Sommerudflugt til Bønnerup Strand i et medlems sommerhus.  

 

Vi kører i private biler og medbringer mad fra caféen. 

 

- Husk tilmelding til Kirsten. 
 

Vel mødt! 
 

Kirsten Østergaard 
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SKÆRING TIRSDAGSKLUB  

JUNI 2019 
 

Arrangementer kl. 14 - 17  

i caféen 
 

04/6:  Havnetur til Aarhus Ø m/bus og guide. 

   Afgang fra lokalcentret kl. 9.30 

   Bagefter kører vi ’hjem’ og spiller banko 

   - Se opslag. 

    

18/6:  Sommerbanko  

   50 kr. med underholdning og kaffe/te 
 

Tirsdagsklubben holder ferie hele juli og  

fortsætter med ’sommerbanko’ den 6. august 
   

Tirsdagsklubbens kontaktpersoner: 

Formand:  Esther Hansen   tlf. 2331 1652 

 Kasserer:   Bente Funder    tlf. 8622 5605 

 

Gudstjeneste i fælleshuset  

Torsdag den 13. juni kl. 14  

v/Karen Togsverd Hansen 

Egentlig håber jeg ikke, I føler med Benny Andersen i forbindelse med 
de mange valg, der skal tages i denne tid - men sådan føler han altså: 

 

 

ikke mindst på grund af modstand fra 
udsat for betænkelige 
hvorimod                  endnu ikke volder 
trods de svingende 
og jeg må her henvise til 
eller rettere 
man bør nok stadigvæk i givet tilfælde 
ha hånd i hanke med 
 

Til slut 
mit syn på alting 
i korthed: hjælp! 

 

Hvad jeg synes om  situationen 
mit forhold til svingdøre 
min opfattelse af bladlus 
mine erfaringer med snipper 
mit syn på supper 
mine tanker om afgrunde 
min stilling til stangspring 
min mening om månen 
på stående fod 
på hængende hår 
på nippet... 
Fremtiden forekommer mig for 
tiden IH 
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holder ferie i juni -august,  
men kommer danseglade tilbage 

fredag den  27. september 
 

Venlig hilsen  
 

BESTYRELSEN 

 
 

 
 

på Skæring Lokalcenter 
 

Lørdag den 29. juni kl. 14.30-17 

 
Vi har rigtig mange spil og kort - bl.a. tre ’Rummikub’ spil, som er 
meget eftertragtede, og som vi er parate til at instruere i og spille med. 
 

Efter spillet serverer vi en café ret til 30 kr. til dem, der har lyst.  
- Øl og vand kan købes.  

 

Alle er velkommen - tag naboer, venner og børnebørn med  
 

Bemærk, at vi holder ikke sommerferie.  

Vi er der altid den sidste lørdag i måneden  
 

Evt. spørgsmål, ring til Gunnar på tlf. 40 95 34 08 
 

Grete Holmegaard, Gunnar Sørensen og Leo B. Andersen  

LØRDAGS BRÆTSPIL 

Bare 

mød  

op! 
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FÆLLESSPISNING for 90+’erne 
 

Vi ses mandag den 1. juli 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 

 

  Hos lægen: 

”Drikker De meget?” ”Næh - jeg spilder det meste!” 
 

  Frederik fra byen skulle være på landet hele sommerferien,  

men efter kun en uge, kom han hjem. Hans forklaring lød som følger: 

- Den første dag døde grisen, så fik vi flæskesteg til middag. 

- Den næste dag døde en kalv, så fik vi kalvesteg til middag. 

Men den tredje dag blev bedstemoderen syg - så stak jeg af!  
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”Odas robotstøvsuger” 

Fra ”10 historier for seniorer” af Birgitte Thuesen  

En sommer føljeton   - 1 - 
 

Oda var en glad gammel kone med et mildt og venligt ansigt.  

Når hjemmehjælpen kom hver morgen for at give hende støttestrømper 

på, var hun altid taknemmelig. 

Hun havde en datter, Merete, der boede ganske tæt ved. Hun var meget 

omsorgsfuld, men også lidt skrap over for sin mor. Merete var skole-

lærer og i det hele taget meget praktisk anlagt. Som lærer bliver man 

måske også nødt til at være lidt rap i replikken for at overleve. Moderne 

børn kan godt have brug for at vide, hvor skabet skal stå. Og Odas datter 

kunne lige få tingene sagt på en sådan måde, at der ikke blev stillet flere 

spørgsmål. 

Oda havde kunstige hofter og gik dårligt. Hun klarede sig alligevel fint 

indenfor v.h.a. en stok og diverse håndtag, som svigersønnen, der var 

håndværker, havde sat op rundt omkring. Han havde også fjernet alle 

dørtrinene, så hun kunne gå rundt med sin rollator. Udenfor havde han 

ændret trappen, så der i stedet var en rampe. Det betød, at Oda selv 

kunne gå ud at handle. 
 

Oda skulle snart holde sin fødselsdag. Dvs. Merete skulle holde fødsels-

dag for sin mor, da Oda var for gammel til selv at sørge for alt det prak-

tiske. Det gjorde Merete også gerne - som hun sagde til sin mor: ”Du har 

holdt så mange fødselsdage for mig - nu er det min tur til at holde dine” 
 

Merete havde inviteret familie og venner - 15 ialt. Den store dag nærme-

de sig, og da gæsterne ankom, var der stor ta’-selv buffet og dejlig, 

hjemmelavet lagkage til dessert. 

Oda fik mange blomster af gæsterne - det var det eneste, hun ønskede 

sig. Men i år fik hun ikke den sædvanlige kurv af Merete - som altid var 

fyldt med kaffe, te, chokolade, kiks, bolcher og andet spiseligt plus en 

flaske rødvin eller to. 

Nej - i år fik hun en stor, firkantet æske pakket ind i rødt papir med 

sløjfe og et sødt lille kort,hvorpå der stod:  

 

”Kære mor 

Hjælp til selvhjælp skal du ha’ 

TIL LYKKE med din fødselsda’ 

Kærlig hilsen fra Merete” 
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Oda kiggede lidt, da hun åbnede pakken. En stor, rund tingest med hjul 

dukkede frem. Den var rød, og det så ud, som om den havde øjne foran. 

Merete og alle gæsterne kiggede interesseret: ”Ja - hvad tror du, det er 

mor? 

Oda rømmede sig... ”Tjaaa... det er måske til at - øhhhh..” ”Ja”, kvidrede 

Merete ”det er en robotstøvsuger. Den klarer det hele, mens du bare skal 

lave ingenting. Er det ikke fantastisk?” 

”Joe” sagde Oda forsigtigt ”det er det da, når du nu siger det. Jeg er ikke 

så moderne - du ved, når man er over 80, så ...” 

”Nej, men det kan du blive”, sagde Merete bestemt, ”og ’rullemarie’ her 

er det første skridt på vejen. Ser du, den kan køre mange km., inden den 

skal lades op igen. Jeg synes, du skal starte den i morgen, når fødsels-

dagen er ovre, og gæsterne er gået hjem”. 

”Det var en god idé” svarede Oda. ”Tusind tak for gaven. Jeg skulle ellers 

have haft besøg af min hjemmehjælp, der plejer at komme og støvsuge 

for mig”. 

”Jamen det behøver du ikke mere!” Merete rejste sig op og pegede på 

tænd-og-sluk knappen: ”At trykke på en startknap, det kan du da selv 

finde ud af. Jeg ringer  til hjemmeplejen og afbestiller hjælpen”. 

Oda kiggede ned i gulvet ”Ja, det må du hellere - men jeg kommer nok til 

at savne én at snakke med. Hun plejer også lige at drikke en hurtig kop 

kaffe sammen med mig”.  

”Ja, det kan ’rullemarie’ selvfølgelig ikke” udbrød Merete - ”men du har 

da stadigvæk dine gode, gamle naboer. Så må du mødes en ekstra gang 

med én af dem. Eller vi kan købe en papegøje til dig - så  kan du snakke 

med den.” 

”Nå jo - jeg er altså bare så glad for Karen, min hjemmehjælp. Hun er 

kommet hos mig i flere år. Det er som regel også hende, der giver mig 

støttestrømper på om morgenen”. 

”Det må jeg nok sige - du er da vist lidt forvænt. Efter vores finanskrise 

er der jo ikke råd til al den service. Hun behøver heller ikke at give dig 

strømper på. Vi kan bare købe et strømpe-påtagningsstativ til dig. Eller 

vi kan bede kommunen komme med det. Der er ikke råd til al den 

hjemmehjælp mere. Har du slet ikke læst om det i avisen?!” 

”Jo, det mener jeg da nok, jeg har” svarede Oda. 

”Godt - og ring så lige til mig i morgen, når ’rullemarie’ har gjort rent 

efter gæsterne. Jeg er sikker på, du bliver  helt vild med den!” 
 

(fortsættes i juli nummeret af Gnisten) 
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”Kvinden som ung pige, hustru og moder” af Mrs. E.B. Duffey, († 1898) 

- venligst udlånt af Aase Munch: (fortsat fra maj Gnisten) 
 

 

Aftenbesøg. 

Jeg har intet imod aftenbesøg, og at unge mennesker tilfældigvis er ene 

med hinanden. Det bør dog kun forstås som en tilfældighed og ikke 

fordres som en ret! 

Ved sådanne besøg er beskæftigelse ønskelig: Den unge pige bør have et 

håndarbejde i hænderne. Jeg for min part har modvilje mod driveri, så 

jeg foreslår, at gæsten også fører noget arbejde med sig - eller en  bog 

eller et tidsskrift. Thi hvor underholdende det unge pars samtale end 

kan være, har den næppe så stor værdi, at en halv times god lekture ikke 

skulle være mere værdifuld!’ 
 

Kys. 

Unge piger bør aldrig kysse andre end deres forlovede - men de bør ikke 

ofre for mange ømhedsbeviser på ham! Kan de ikke unddrage sig et kys - 

f.eks. i panteleg - uden at stille sig selv i et falsk lys, så må de i sådanne 

tilfælde forholde sig fuldkommen rolige og passive. 
 

Ægteskabelig omgang: Dreng eller pige? 

Nyere iagttagelser angående de forskellige køn - understøttet af læger og 

videnskabsmænd - går ud på, at hvis ægteskabeligt samvær finder sted 

to dage efter menstruation, bliver det en pige - ni dage efter giver en 

dreng. Hvis befrugtningen finder sted i den første halve tid mellem 

perioderne, bliver det en pige - i den sidste halve tid en dreng. 
 

En moders ansvar. 

Det er forbeholdt mødrene at danne barnets karakter. Det anses for en 

meget dristig påstand, at barnets opdragelse begynder ved dets fødsel, 

men jeg er endnu dristigere og mener, at den begynder under og med 

svangerskabet, og inden det lille hjertes slag mærkes under moders 

hjerte. 

Vil moderen give sit barn flest mulige gode egenskaber, må hun passe sit 

helbred og fjerne alt, der ikke forædler tanke og sind. Hun må være i 

godt humør, selvfornægtende, have ren samvittighed i al gøren og laden 

- samt aldrig glemme sit ansvar over for det væsen, som er blevet hende 

betroet at skænke livet.” 
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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 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 
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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 
www.skæring lokalcenter  

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 
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