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Nyhedsbrev 2. kvartal 2019 ved områdechef Susanne Sejr 

 

Kære alle 
 

    Vi er som organisation kommet i god gænge efter forandringerne i 

første kvartal, hvor direktionen blev slanket fra tre til to, og 

hjemmeplejen udvidet med to nye teams.  

 

    Borgerne har taget det meget sobert og understøttet os i forhold til de 

geografiske ændringer i hjemmeplejen, hvor ca. 20 % har skiftet 

kontaktperson. Det er gået over al forventning, og medarbejderne har 

været meget opmærksomme på at skabe gode overgange for de borgere, 

der var nødsaget til at skifte team.  

Dette lykkes endnu bedre, når vi som denne gang oplever, at borgerne 

og deres familier har samarbejdet positivt med at informere om hver-

dagens vigtige detaljer i deres gode liv.  

Vi har just evalueret den nye hjemmeplejestruktur i Nords MED-udvalg 

(tidligere kaldt samarbejdsudvalg for ledere/medarbejdere). Da kunne 

såvel ledere og medarbejdere fortælle, at borgernes tilbagemeldinger er 

positive. Ligesom de selv har det fint og glædes over de mindre teams, 

hvor lederen er kommet tættere på. Antallet af medarbejdere pr. leder er 

reduceret til ca. 35 - frem for op til 65 for nogle ledere i 2018. 

 

    Der er politisk fokus på, at vi kommer så få medarbejdere som muligt i 

borgers hjem - gennemsnittet i Nord ligger på ca. 6 medarbejdere.  

Det er egentlig rigtig fint, taget i betragtning at en tredjedel af borgerne 

får hjælp alle årets dage og alle vagtlag. De borgere vil møde flest 

forskellige, da medarbejdere i alle vagtlag jo har ferie og fridage.  

Vi vil alligevel gerne forsøge at nedsætte gennemsnittet, hvis dette er 

muligt. Vi har ind imellem svært ved at rekruttere især social- og 

sundhedsassistenter nok, hvilket medfører booking af afløsere til nogle 

vagter. Det betyder, at nogle borgere vil møde flere forskellige 

medarbejdere.  

 fortsættes næste side 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.pandrup-kom.dk/images/8569/sommer.png&imgrefurl=https://www.pandrup-kom.dk/gratis-sommerferieglaeder-til-en-billig-sommer&docid=VDL8wihsD6yOMM&tbnid=G3IvOQa-Tcx-OM:&vet=10ahUKEwjzhbvg8p3iAhVNlIsKHX2_A0IQMwhuKCU
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Disse to figurer 

gengiver, hvilke 

fokusområder 

alle områder i 

MSO har i 2019.  
 

Hver af disse 

overskrifter 

indeholder 4 

overordnede 

indsatser, hvor vi 

skal udvikle os  

for at fremtidssikre 

kerneopgaven - 

nemlig at være til 

stede for de 

borgere, der har 

behov for 

samarbejde og 

støtte.  
 

 

Fremtiden kalder 

selvfølgelig på 

mange ting - noget 

er mere kendt end 

andet.  

 

 

    Grundlovsdag bød i år på et spændende folketingsvalg, og vi er optaget  

af de afsmittende effekter, som resultatet vil få i forhold til sundheds-

væsenet, herunder struktur og opgavefordelingen mellem stat, region 

og kommune.  

Vores aktuelle fokus er dog at tage vare på det enkelte menneske og 

skabe mere lighed i sundhed, rekruttere de bedste medarbejdere, 

kompetenceudvikle ledere og medarbejdere, optimere journal- 

systemer og arbejdsgange - så vi fortsat kan anvende tiden sammen 

med et stigende antal ældre borgere og reducere tiden til 

administrative opgaver. 
fortsættes næste side 

Hjemmeplejen 
Jens Lassen 

Hjemmeplejen 
Jens Lassen 

Hjemmeplejen 
Jens Lassen 

Hjemmeplejen 
Jens Lassen 

Hjemmeplejen 
Jens Lassen 

Rekruttering 

Forløbsmødet 

Cura 
(Sundhedsjournalen) 

Faglige mål med 
effekt for borgerne 

Hjemmeplejen 

Det nære 
sundhedsvæsen 

Besjæling 

Lighed i sundhed 

Træning og rehabilitering 

 

 



6

 

     
Vi har åbnet 7 aflastningspladser på Hørgården i Risskov den 13. maj. 

Tilbuddet er primært til ægtepar, hvor borger er plejekrævende og den 

raske ægtefælle kan have behov for at få op til 5 ugers ferie i løbet af året. 

Mens den plejekrævende er på Hørgården, kan ægtefællen få rum til 

f.eks. at besøge børnebørn i København, rejse med en veninde eller tage 

på fisketur med kammeraterne. Det er også helt okay at komme på 

besøg ved borger på Hørgården ind imellem.  

Hvis der i perioder er ledige boliger, kan de desuden anvendes til 

borgere, der f.eks. efter indlæggelse har brug for en midlertidig periode 

for at blive helt rask. Nogle har også brug for at få boligen hjemme 

ombygget/tilrettet ift. evt. handicaps efter sygdom eller genhusning efter 

brand. 

For at blive visiteret til aflastning, skal man som borger kontakte en 

borgerkonsulent i det område, man bor. De sørger da både for selve 

visiteringen, samt at man skrives op til pladsen i de uger, man ønsker 

sig.    

Kender I nogen, der kan have behov for tilbuddet, er I velkommen til at 

henvise dem til en borgerkonsulent. 

 

    Denne tid af året byder på mange dejlige timer udendørs. Vi er igen 

i år opmærksomme på, at det ikke er alle forundt at kunne nyde dette 

uden hjælp. Vi motiverer hjemmeboende til at åbne døre og vinduer - til 

at komme lidt ud på terrassen eller altanen. Der sættes også gang i 

forskellige aktiviteter i plejehjemmets haver - gerne sammen med 

familie og frivillige.     

Vi ved, at frisk luft og masser af lys - ud over at være skønt - også er 

sundt.  
  

Jeg vil ønske jer alle en dejlig sommer   

  

Venlig hilsen 

 

Susanne Sejr 
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KORT NYT FRA PLEJEHJEMMET 
 

 

Den 4. juni drog herrerne fra plejehjemmet på herretur til ’Kalø Vig  

Veterantræf’ medbringende madpakker, øl og sodavand og med udsigt 

til en isvaffel ved Slotskroen. 

Igen i år var det en succes: Fællesskabet - at sidde i naturen og spise - at 

se på motorcykler og gamle biler. 

På hjemturen kørte vi langs vandet, hvor mændene nød synet af bugtens 

sejlbåde i fulde drag. 
 

 Den sidste måned har Plejehjemsrådet været aktivt med 

planlægning af sommerturen til Pøt Mølle den 27. juni for beboerne og 

ægtefæller, og vi glæder os alle til turen. 

Råd og aktivitetsudvalg har været heldige at finde midler til, at der også 

kan blive en sommerfest med børn, børnebørn og oldebørn lørdag den 

31 august i haven med pølsevogn. 
 

 I juli og august vil der blive lavet sommerture ’ud i det blå’ med den 

røde bus. Det vil være beboernes tur-ønsker, der bestemmer, hvor 

bussen kører hen. 
 

 Uden den hjælp og støtte vi har modtaget i år, ville der ikke have 

været mulighed for de arrangementer, vi har kunnet - og kan - tilbyde. 

De betyder rigtigt meget for vores kære beboere. 

 

Derfor skal lyde af hjertet TAK til:  

 Nørklerne 

 SENIORMÆND 8250 - der donerede deres overskud fra  

 Gospel koncerten 4/3 i år. 

 Jysk Blomstermarked for planter til Orangeriet 

  § 18 midler og  

 Genlyd.  

 
 

Plejehjemsrådet ønsker alle en god sommer 

Formand Lisbeth E. Robdrup 

 

(Se fotos fra Veterantræffet på næste side) 
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LYKKEN... ? 

 

Veteranbiler og vuggende  

både i bugten.  

Frokost i det grønne og 

vaffelis i skyggen. 

Fællesskab om oplevelser  og 

skrumplen i Skæringbussen. 

Kærlige menneskers  

hjælpende hænder 

 

- DÉT ER ET GODT BUD! - 

KORT NYT FRA PLEJEHJEMMET, fortsat 
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SIDEN SIDST 

 

Pinsesøndag forløb med 36 besøgende, der indtog bordene med smil og 

hyggesnak. Der blev sunget, og Knud Ochsner akkompagnerede fint til 

bl.a. ’Skæringsangen’ og ’Noget om Kraft’.  

De seks frivillige serverede den lækre ananas-hønsesalat med lige så 

lækkert hjemmebagt brød, og til kaffen vankede en sveske-dessert med 

flødeskum i butterdejsskaller. Ind imellem blev der udtrukket  små 

gaver i form af diverse marmelader og servietter. Alt i alt en vellykket 

mini-pinsefrokost. Tak til alle frivillige. Igen en smuk indsats! 
 

      (- Se billeder fra arrangementet næste side) 

 

 

 

 

SÅ er det 

SÆSON for  

RICKSHAW 

KØRSEL 
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Pianist Knud Ochsner 
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’KOR og GRILL’ 

arrangement  

den 5/6  

 

Grundlovsdag kom i år med 

rigtig dejligt vejr til os alle. 

Og det var jo heldigt, for vi 

skulle have ’Kor og Grill’.  

 

Vores eget 

Sommersmindekor  

sang så fint for os, og især 

en fællessang af Anne 

Linnet, hvor vi sang 

hverandet vers og koret 

flerstemmigt de andre, 

måtte trække en smule 

vand i øjenkrogene. Det er 

så dejligt at høre, at vores 

lokale kor er blevet så 

dygtigt, og vi glæder os 

allerede til julekoncerten.  

 

På terrassen stod 2 gange 

Finn klar med pølser fra 

grillen og køkkenets 

kartoffelsalat og brød.  

Alt i alt en flot afslutning  

på forårssæsonen.  

 

- Og jeg tror nok, at alle 

også havde nået at stemme! 
 

 

             

      G.L. 

Sommersmindekoret 
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Havfruernes sommerudflugt den 11/6 

gik i år gik til Brunkulslejerne ved Søby. 
 

Det blev en rigtig spændende oplevelse med guided rundvisning og 

fortælling om perioden med gravning  af brunkul fra 1940 til 1970.  

Museet skildrer arbejdsliv og dagligliv for de arbejdere, som sled i Søby 

Brunkulslejer - på sit højeste helt op til 2000 i antal.  

Gennem de 30 år bliver det til omkring 10.000 mennesker, som har 

arbejdet i Danmarks største brunkulsdistrikt. 

Museet råder over tre autentiske arbejderhjem fra 1940’erne, 

købmands-forretning, forsamlingshus, spiseskur, brønd, hejse, 

gravemaskiner mm. 
 

Vi ønsker alle  en god sommer. 

 

 

 

 

 

 

Desværre har Kristine Hulmose Kjølner måttet 

sige farvel som leder af Skæring Lokalcenters 

sangkor med udgangen af undervisningsåret. 

Koret har været rigtigt glade for hende, men 

sådan er det altså!  

Tak for et indholdsrigt år, Kristine 

- og god vind fremover! 
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Ny korleder til Skærings sangkor:  

Annette Trollegaard Lorentzen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annette skriver lidt om sig selv : 
 

”Jeg er uddannet sanglærer og musiker fra Musicians Institut i Los 

Angeles med 2 års efteruddannelse på konservatoriet i Aarhus. 
 

I 1993 startede jeg med at være kordirigent i Sønderborg Gospel Choir, 

som jeg også selv etablerede sammen med Peter Nielsen.  

I 2004 startede jeg mit nuværende kor Funky Friends, som bl.a. har 

givet koncerter i London, København og Aarhus plus mange andre 

steder i landet. 
 

Til daglig arbejder jeg som sanglærer, kordirigent, klaverlærer og 

musiklærer for børn og voksne. Derudover komponerer jeg musik til 

mit band Soulful Injection, synger i festbandet Hit'Shake og til alle 

mulige arrangementer - både som solist og i forskellige andre 

konstellationer. Jeg spiller også guitar og klaver.  
 

Jeg er utrolig glad for at arbejde med kor, da man altid bliver glad af at 

synge sammen og have med musik at gøre. Det er vigtigt, at det både er 

sjovt, og at man arbejder seriøst med sangene og korarrangementerne.  
 

Jeg har en stor erfaring med forskellige opvarmningsøvelser og sjove 

øvelser til at indøve både rytme fornemmelse og det at lytte mere til 

hinanden i koret samt have et fælles udtryk. 
 

Det er skønt også at have nogle koncerter at se frem til, som også giver 

koret et incitament til at være forberedte til kor hver uge, og det at man 

har et fælles mål. Det er fint for mig, hvis der er et par koncerter pr. 

sæson”. 
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Vores samfundsfagsunderviser Heidi Volsager blev færdig med sin 

bachelor på universitetet og overdrager sin undervisning fra næste 

undervisningsår til Mette Falkenberg, som også er på universitets-

vejen. 
 

Imidlertid ved vi først engang i august, hvornår samfundsfag kan 

starte, så tålmodighed, alle deltagere... vi gør vort bedste! 
 

Rigtigt megen tak  til Heidi  

for et berigende år  

- og velkommen til et nyt, spændende år   

- hvis ikke flere - til Mette!    

Heidi Volsager Mette Falkenberg 

Sandskulptur-festival i Søndervig. 

Åbningsstider: 

15/5 - 31/8 kl. 10-19 

1/9 -27/10 kl. 10-17 

 

Ferieinspiration ? 
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Marianne Perto har undervist ”Mad for 

mænd” på lokalcentret i flere år, men 

trækker sig i år. 

En stor tak til Marianne   

med ønsket om god vind  

til hende fremover  

fra både ’madmænd’ og  

’Ud af Røret’. 
 

FO er i fuld 

gang med at 

finde en afløser, 

men i skrivende 

stund er det 

endnu ikke 

lykkedes. 

 

https://www.visitnordjylland.dk/oversigt/gallerier 

 
Ferieinspiration ? 

https://www.visitnordjylland.dk/oversigt/gallerier
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Marianna Pedersen og Jette Sørensen  

udstiller på vægge og i montrer 

 

Jeg hedder Marianna Pedersen, og jeg bor på det nordlige Djursland lige 

ved skov og strand. Naturen uden for min dør 

har inspi-reret mig til at gå i gang med at 

udtrykke mig på lærreder, hvilket jeg startede 

med for 8 år siden. For at videreudvikle mig 

tager jeg på forskellige kurser. Jeg maler 

sammen med ligesindede, hvilket giver en 

masse inspiration, og jeg inspireres af natu-

rens mangfoldigheder lige uden for min dør. 

Jeg har mit eget værksted og galleri, hvor jeg 

bor, og dér fremstiller jeg værker med 

akrylmaling på lærreder i forskellige størrelser. 

Det er mig en stor glæde at få lejlighed til at vise mine malerier. Det har 

jeg gjort mange steder, og jeg glæder mig til at vise nogle af mine 

malerier også hos jer.  

 

 
 

Jeg hedder  

Jette Sørensen 

og er 66 år. 

Startede med  

at male som  

62-årig, da jeg  

gik på efterløn.  

Begyndte at  

deltage i kurser.  
 

Syntes, det var spændende og fortsatte min kreativitet på lærredet.  

Underviser nu i maling i Ældresagen. - Det er en spændende udfordring. 
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Ny kirketjener i Skæring Kirke 
 

Den første dag i maj startede der en ny 

medarbejder i Skæring kirke. Hun hedder 

Thenna og er vores nye kirketjener. Hun er 

55 år og bor med sin familie i Djurslands 

midtpunkt: Ryomgård. Hun er uddannet 

billedkunstner, og hun elsker at tegne og 

male i sin fritid. Hun går pt. med tanker om, 

at hun på et tidspunkt skal udstille nogle af hendes værker i Skæring 

Sognegård. Derudover interesserer hun sig for havearbejde, herunder 

især blomster. Det var også grunden til, at hun på et tidspunkt 

uddannede sig til blomsterbinder. 

Thenna har over en længere periode overvejet at søge job som kirke-

tjener i Skæring Kirke. Det skyldes primært, at hun kan se sig selv som 

en del af det fællesskab, Kirken rummer, men også fordi hun er draget  

af kristendommens tematikker og kirker. Og det skyldes - som hun selv 

sagde, da jeg interviewede hende til denne artikel: ’At vi i kirken bliver 

mindet om, at der er noget, som er større end os selv - og mon ikke vi 

alle engang imellem har brug for at blive mindet om det’.  
  
Udover at arbejde i Kirken arbejder Thenna også som blomsterbinder i 

Skærings Føtex hver fredag og lørdag.    
 

Vi håber, at I vil tage godt imod Thenna. 
 

Sommerkaffe på Kirketorvet 
 

Skæring Kirkes to skønne kirketjenere Thenna og Karin har fået den 

gode idé, at de i juli måned vil invitere dem, som kunne have lyst, på 

rundstykker, kaffe og en god samtale. 

Det kommer til at foregå på Kirketorvet hver onsdag kl. 10.00 – 11.00 i 

hele juli måned.  

Så tag én, du kender under armen og kom på besøg i kirken i sommer-

perioden. Vi håber på, at vi får godt vejr, gode samtaler og et skønt 

samvær.  
 

Sognepræst Louise Holmen 

Fra Skæring Kirke 
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Caféen modtager DANKORT på beløbet 
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Take 
Away  

menu: 
s. 20 

 
Tlf.  

 

8713 2892 

MENU juli 2019 

DATO Dagens middag kr. 45,- 
Forret/
dessert 

kr. 20,50  

Man 1/7 
Solskinskarbonade, kartofler, 
paprikasauce, sommersalat 

Dagens 
dessert 

Tirs 2/7 
Millionbøf, kartoffelmos, 
tomat salat 

  

Ons 3/7 
Gammeldags oksesteg, sauce, 
kartofler, Waldorff salat 

Koldskål med 
knas 

Tors 4/7 
Benløsefugle, sauce,  
kartofler, tyttebær, bønner 

  

Fre 5/7 
Spareribs m. whisky sauce, 
ovn kartofler, Cole slaw 

Dagens 
dessert 

Lør-
søn 

6.-7. Lukket   

Man 8/7 
Kalkun gorden bleu, sauce, 
kartofler, gemyse 

  

Tirs 9/7 
Fiskefrikadeller, kartofler, 
Kold sauce, råkost 

Dessert kage 
med is 

Ons 10/7 
Porchetta m. fløde kartofler, 
årstidens salat 

  

Tors 11/7 
Frikadeller, kold kartoffel-
salat, brød 

 

Fre 12/7 
Mørbrad à la creme, 
kartofler, gemyse 

Dagens 
dessert 

Lør-
søn 

13.-14. Lukket   

Man 15/7 
 Senneps kotelet, sauce, 
kartofler, gemyse 

  

Tirs 16/7 
Stegt medister m. stuvet 
blomkål, kartofler 

Koldskål med 
knas 
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MENU juli 2019 
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Tag mad 
med hjem 
til week- 
enden: 

 

Tlf.  

8713 2892 

DATO Dagens middag 45 kr. 
Forret/
dessert 

kr. 20,50  

Ons   17/7 
Område Nord’s gryde m. 
kartoffelmos, surt 

  

Tors 18/7 
Fiskefilet, sauce, kartofler, 
citron, råkost 

Dagens 
dessert 

Fre 19/7 
Stegt kylling, sauce, kartofler, 
agurkesalat, rabarber kompot 

  

Lør-
søn 

20.-21. Lukket   

Man 22/7 
Baconruller, sauce, kartofler, 
gemyse 

Fromage med 
flødeskum 

Tirs 23/7 
Fyldt fisk m. kartofler, 
persillesauce, salat 

  

Ons 24/7 
Ribbensteg, kartofler, sauce, 
rødkål 

Jordbærkage 

Tors 25/7 
Farsbrød med ferskner, sauce, 
kartofler, tzatziki 

  

Fre 26/7 
Dansk bøf m. bløde løg,  
sauce, kartofler, salat 

Dagens 
dessert 

Lør-
søn 

27.-28. Lukket   

Man 29/7 
Braisseret sommergryde m. 
kartofler, gemyse 

Dagens 
dessert 

Tirs 30/7 
Kylling i karry, ris/kartofler, 
ærter, rosiner, ananas, kokos 

  

Ons 31/7 
Stegt lever m. bløde løg, 
sauce, kartofler, rødbeder 

Panna cotta 
med frugt 
purré 

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 

 

  
 

Hjemmelavede menuer - nem og dejlig mad til alle 

Caféen tlf. 87 13 28 92  

Åbningstider: mandag - fredag kl. 8-14 

Sommersmindevej 2  · 8250 Egå 

 

   

 boller i karry til 4 pers 65 kr,  
 

 skinkestang 65 kr, 
 

 pandekager med oksekød  
4 stk 65 kr, 
 

 Ostelagkage med pynt  
6 personer kr. 65,- 

 

Fra køkkenet: 

HUSK: 
 

I tidsrummet mandag 1/7  

- fredag 9/8, begge dage incl.,  

lukker caféen hver dag kl. 13.30 

En frisk lille én midt i sommervarmen ? Se her:  

Mojito med jordbær, alkoholfri (2 glas): 

1 lime, 4-5 tsk. sukker,  

14 små mynteblade + lidt til pynt  

13-14 store jordbær,  

1 dl. danskvand, knuste isterninger.  
 

Skær limefrugten ud i både og kom dem ned i en skål. Tilsæt sukker og mynteblade og rør 

det sammen. Sørg for, at limen får et godt tryk, så saften trykkes ud. Skyl jordbær og fjern 

stilkene. Blend dem sammen med danskvandet. Fordel lime-mynte saften i et par glas og 

tilsæt den blendede jordbær-danskvand blanding. Rør det hele sammen. 

Tips: Stil glassene i fryseren, så de er godt kolde, og bank evt. isterningerne i mindre 

stykker. - I voksenudgaven kan der tilføjes lys rom. 

               Kilde: www.madling.dk/mojito-med-jordbaer-alkoholfri/ 

EFTERLYSES: 
 

Frivillig AFLØSER ved 

sygdom og fravær i caféen? 

Kontakt Randi eller Lita  

- se tider på side 18-19 

https://madling.dk/mojito-med-jordbaer-alkoholfri/
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Vi vil gerne mindes Else Christensen med opskrifter  

fra hendes månedlige klumme:  ’En gnist fra Elses køkken’ 

Det gør vi her med denne herlige opskrift fra maj 2017: 

 

Opskrift på en vellykket dag 

 

Ingredienser: 

1 kop venlige ord 

2 topfulde kopper forståelse 

4 teskeer tid og tålmodighed 

1 håndfuld varm personlighed 

Et stænk humor og livets krydderier 
 

 

Fremgangsmåde: 

Vej ordene nøje. Tilsæt forståelsen. Brug god tid og glem ikke 

tålmodigheden. Blandes over ilden med den varme personlighed, men 

må ikke koge. Hold temperaturen på 37,5º og hav altid humør beredt. 

Smages til med livets krydderier. Serveres i individuelle portioner. 

 

 

En snapseGNIST: 

Valnøddesnaps 
 

 
 

Hvis man har mulighed for at plukke et par grønne valnødder her i  

juli, så skær dem i 4 stykker og kom dem i et glas.  

Tilsæt rigeligt med vodka, luk glasset tæt til og lad snapsen trække  

3-4 måneder. Ryst glasset med jævne mellemrum. 

Snapsen bliver mørkegrøn - kan bliv helt sort. Når den er filtreret,  

skal den fortyndes meget kraftigt - måske 1 del essens til 10-20 dele 

vodka.  
 

- En dejlig, gylden kryddersnaps  

med en skøn smags aroma.           
 

God fornøjelse ! 
 

Gunnar Sørensen       
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Dag Dato Tidspunkt DET SKER, omtalt på side… 

Man 1/7 
10.00…………. 
11.30.............. 
12-13……….... 

Strandture 
90+’ernes Fællesspisning s. 26 
Bytte-bog reolen 

Tir 2/7 10.00 Gå-gruppen 

Ons 3/7 10-11.30…….. Mandeklub 2000 

Tor 4/7 
14.30-16........ 
15-17.............. 

Torsdagssang s. 27 
Petanque  

Søn 7/7 12,30 Søndagskaffe s. 27 

Man 8/7 
10.00…………. 
12-13……….... 

Strandture 
Bytte-bog reolen 

Tir 9/7 10.00 Gå-gruppen 

Ons 10/7 10-11.30 Mandeklub 2000  

Tor 11/7 
14.00............. 
15-17.............. 

Gudstjeneste i Fælleshuset s. 28 
Petanque  

Søn 14/7 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 27 

Man 15/7 
10.00…………. 
12-13……….... 

Strandture 
Bytte-bog reolen 

Tir 16/7 10.00 Gå-Gruppen 

Ons 17/7 10-11.30........ Mandeklub 2000 

Tor 18/7 
14.30-16........ 
15-17.............. 

Torsdagssang s. 28 
Petanque  

Søn 21/7 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 27 

Man 22/7 
10.00…………. 
12-13……….... 

Strandture 
Bytte-bog reolen 

Tir 23/7 10.00 Gå-Gruppen 

Ons 24/7 10-11.30........ Mandeklub 2000 

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

Tor 25/7 
14.30-16........ 
15-17.............. 

Torsdagssang s. 27 
Petanque  

Lør 27/7 14.30-17 Lørdags brætspil s. 29 

Søn 28/7 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 27 

Man 29/7 
10.00…………. 
12-13……….... 

Strandture 
Bytte-bog reolen 

Tir 30/7 10.00 Gå-Gruppen 

Ons 31/7 10-11.30........ Mandeklub 2000 

KALENDER  juli 2019, fortsat 

 

Et hav, der vugger sig til ro 

Tekst: Juliane Preisler 1997  ♪ Melodi: Matti Borg 1997 

 

1.  Et hav der vugger sig til ro nu 

en strand der mørkner så blidt 

en ren orangerød magi 

en fred der rækker vidt 

mens vi holder hænder. 
 

2.  En nat der nærmer sig så blødt nu 

en lyd der stilner om os 

en lilalyserød magi 

en sjæl der kaster los 

mens vi lytter bølger 
 

3.  Et lys der sænker sig så tavst nu 

en sol så langsomt på vej 

en sommernatteblå magi 

et sind der åbner sig 

mens vi fanger stjerner 
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I skemaet overfor kan I se, hvornår de forskellige hold starter igen. 

Bemærk, at Stolegymnastik 1 og 2 har byttet tallene rundt, så de står 

rigtigere tidsmæssigt. Det samme gælder yoga 3 og 4. 

M.a.o: Dem af jer, der gik på hhv. gym. 1 og yoga 3 går nu på hhv.  

gym. 2 og yoga 4 og omvendt. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Nye deltagere og jer, der ikke benytter elektronisk indbetaling,  

bliver nødt til at troppe op på lokalcentret i caféen  

torsdag den 8. august kl. 10-12. 

Her modtager Ulla og Inga tilmeldinger, holdændringer og  

betaling med kontanter eller evt. med Mobile Pay. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Bangsund     Inga Hansen 

 

De af jer, der forsætter på jeres hold: 

 I er skrevet på hos jeres underviser som fortsættere,  

 I indbetaler undervisningshonoraret, 525 kr.  

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

+ jeres navn, telefonnummer og holdbetegnelse. 

indtil den 1. august 2019 kl. 12 

Telefon og mailadresse: Se side 2  

Tilmeldingen for alle gælder først,  

når vi har modtaget jeres 

undervisningshonorar 

! 
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”Ud af  Røret” kurser ny sæson 2019-2020  

holdbetegnelse lokale tidspunkt underviser 

Fredagsforedrag 
starter 13/9 

413 
A&B 

Fredage 
kl. 9.30-11.20 

Ulla Bangsund 
Inga Hansen 

Gymnastik 1 
starter 3/9 

413 
Tirsdage 
kl. 09.00-9.55 

Anne-Marie  
Bøttcher 

Gymnastik 2 
starter 3/9 

413 
Tirsdage 
kl. 10.00-10.55 

Anne-Marie  
Bøttcher 

Mandemad 
starter ? - se s. 15 

Køkken 
& café 

Torsdage 
kl. 14.10-17.50 

? 

Malehold 
starter 4/9 

413 B 
Onsdage 
kl. 9.30-11.50 

Karin Magdalena 
Arberg Jensen 

Samfundsfag 
starter ? - se s. 14 

407 
Onsdage ? 
kl. 10.45-12.35 

Mette Falkenberg 

Sommersmindekoret 
starter 12/8 ? 

caféen 
Mandage 
kl. 14.45-16.35 

Annette 
Trollegaard 

Stolegymnastik 1 
starter 3/9 

407 
Tirsdage  
kl. 11.15-12.10 

Anne-Marie  
Bøttcher 

Stolegymnastik  2 
starter 3/9 

407 
Tirsdage 
kl. 12.10-13.05 

Anne-Marie  
Bøttcher 

Yoga 1  
starter 16/8  

413 
Fredage 
kl. 12.00-13.50 

Sandra  
Breitenbach 

Yoga 2 
starter 16/8 

413 
Fredage 
kl. 13.50-15.40 

Sandra  
Breitenbach 

Yoga 3 
starter  9/9 

413 
Mandage 
kl. 8.30-10.10 

Gitte Ambrosia  
Jacobsen 

Yoga 4 ’Yoga for 
fortsættere’  
+ Mindfulness    
starter 9/9    

413 
Mandage 
kl. 10.10-12.30 

Gitte Ambrosia  
Jacobsen 

Yoga 5 
starter 3/9 

407 
Tirsdage 
kl. 8.30-10.20 

Sandra  
Breitenbach 
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Fællesspisning for 90+’erne: 
 

Mandag den 1. juli 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 

https://www.hojskolerne.dk/hoejskolekurser/korte-kurser-1-7-uger/ 

https://www.hojskolerne.dk/hoejskolekurser/korte-kurser-1-7-uger/
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- holder ikke sommerferie 

så ” Sang giver glæde” også i juli! 
 

Torsdagene 4. 18. og 25. juli  

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   

 
 

- holder heller ikke sommerferie 

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 Holmegaarsd 

Brugerrådet 
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SKÆRING TIRSDAGSKLUB  
  
 

Tirsdagsklubben holder ferie hele juli, men 

kommer tilbage med ’sommerbanko’ den 6. august 
   

Tirsdagsklubbens kontaktpersoner: 

Formand:  Esther Hansen   tlf. 2331 1652 

 Kasserer:   Bente Funder    tlf. 8622 5605 

 

Gudstjeneste i fælleshuset  

Torsdag den 11. juli kl. 14  

v/Louise Holmen 

 

 

 

 

 
holder ferie i juni -august, men kommer danseglade 

tilbage fredag den  27. september 

 
 

 

 

 

på Skæring Lokalcenter 
 

Lørdag den 27. juli 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 
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”BYTTE-BOG REOLEN” på Skæring Lokalcenter 
 

er et sted, hvor man kan ’låne’ bøger til ejendom. Bøgerne er indleveret 

af folk, der mangler plads til dem - eller af andre, som ønsker at forære 

os bøger til gavn for tørstige læseheste. Det er flotte bøger, vi modtager, 

og vi ser alle igennem, inden de sættes på hylden i reolen. Der kan fore-

komme smudsighed og forskellige slags ’bogmærker’ - det være sig  

gamle, brugte billetter, gamle brevkort og Läkerol-pastiller. Sådanne 

bliver fjernet, og smudsige bøger bliver kasseret; kun de velholdte bliver 

sat i reolen, og de er i så fin stand, at de snildt kan bruges som gave.  

Det er mest krimier og romantiske bøger, der er bud efter, men vi har 

også mange biografier. Fagbøger efterspørges derimod meget sjældent, 

og bøger sat med meget små bogstaver fravælges af vort klientel, så af 

plads hensyn leverer vi disse til en genbrugsbutik, hvor de modtages 

med glæde. 

Alle er velkomne hos os. Vi har mange interesserede lånere, og nogle 

kommer igen og igen for at låne - eller måske for at hyggesnakke. 

 

 

”BYTTE-BOG REOLEN”  

har til huse på Brugerrådets kontor, lokale 406. 

Åbningstiden er: Mandage kl. 12 – 13. 

 

Gitte Lajer  -  Aase Munch 

Biografier 

Fagbøger 

Krimier 

Romantik 

Spænding 

Til leje 
 

Til eje 
 

Til glæde 
 

 - Til os 
 

Fra dig 
med tak! 
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”DYRLÆGENS NATMAD” 
 

Sidst i 1920’erne standsede snart hver aften en vis 

dyrlæge, Sigurd Kreilgaard, op i sin lille Morris A-20 

uden for Oscar Davidsens berømte restaurant på 

Åboulevarden i København. Dyrlægen skulle have sin natmad. 

Klokken var gerne henad 22, når han ankom, og de to herrer skabte i 

fællesskab dette elskede stykke smørrebrød, som såmænd består af 

rugbrød med krydderfedt, leverpostej, kraftsky og saltkød. 

Oscar Davidsen udtalte senere, at han hurtigt ville være blevet 

millionær, såfremt han havde fået 5 øre for hvert stykke af sin berømte 

smørrebrødsoplevelse, som siden blev solgt - men han og dyrlægen 

måtte dog nøjes med æren. 

 

Kilde: ”De danske sange og hyggelige historier”af Jesper Asmussen 

Forlaget ATTIKA                

      Aa. Munch 

Fra Aase Munchs skattekiste 

 

Frivilligkonsulent 

Marianne Keiser 

 

Vores frivilligkonsulent har 

mange jern i ilden.  

Her har fotografen fanget 

hende i gang med at give 

billardspillerne en hånd til 

at søge penge til et nyt 

billardbord. 

      IH 

Hvem holder lokalcentrets hjul igang? 



31 

 

”Odas robotstøvsuger” 

Fra ”10 historier for seniorer” af Birgitte Thuesen  

En sommer føljeton  - 2 og slut - 
 

Næste morgen sad Oda og kiggede på alle krummerne efter gæster-

ne. Hun havde åbnet hoveddøren for at få lidt frisk luft ind i huset. 

’Rullemarie’ stod midt på gulvet. Hun var klar. Oda tog en dyb 

indånding, inden hun trykkede på startknappen. En brummende, 

ensformig tone fyldte rummet, og den kørte ligeud, indtil den ramte 

et bordben. Så skiftede den retning og kørte igen ligeud. Den efter-

lod sig ganske rigtigt en ren sti - uden krummer. Oda begyndte at 

slappe lidt af. Jo - det var nok alligevel en meget god idé, Merete 

havde fået. 

Pludselig fik Oda øje på noget, der lå inde under bordet. ’Rullemarie’ 

var også på vej derhen. 

Hun blev helt bleg, da hun opdagede, at der lå et  halvt stykke lag-

kage med flødeskum og marmelade! - Det var nok gamle Viggo, der 

havde tabt det. Han så  heller ikke ret godt mere. 

Oda var skrækslagen. Merete havde ikke sagt noget om, at den kunne 

klare en gang lagkage! 

Hun for hen til bordet, men idet hun ville bukke sig for at fange 

’uhyret’, mistede hun balancen og faldt, så lang hun var.  

På grund af hendes dårlige hofter kunne hun ikke  bare rejse sig 

igen, men måtte pænt ligge og se på, at ’Rullemarie’ kørte lige forbi 

lagkagen (heldigvis) og fortsatte gennem rummet. 

Til Odas skræk havde den kurs mod den åbne hoveddør! 

Der gik vel en 30 sekunder, så havde den forladt hjemmet og var på 

vej ned ad slisken, mens Oda lå hjælpeløs og så på. 

Hun råbte ikke om  hjælp, da hun godt var klar over, at der ikke var 

nogen i nærheden. Åh - gid dog Karen var på vej! Men det var hun 

ikke, for Merete havde ringet til hjemmeplejen og aflyst besøget! 
 

Imens Oda kæmpede for at komme op at stå, kørte ’Rullemarie’ 

afsted hen ad fortorvet. Den passerede et busstoppested, hvor Carl 

på fire år stod og ventede med sin mor i hånden. Moderen var travlt 

optaget af sin mobiltelefon, så hun så ingenting. Men Carl fik øje på 

’Rullemarie’ og råbte: ”Mor, mor - der kommer en rummand!” 

”Hold nu op - du har sandelig en livlig fantasi!” fejede hun ham af.  

”Men... den bevæger sig - og den har øjne!” protesterede Carl. 
  

(fortsættes næste side) 
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I samme øjeblik kom bussen, og moderen trak afsted med drengen 

for at komme med. Idet bussen kørte, kiggede hun ud af vinduet og 

udbrød: ”Ih du godeste - hvad er dog det?!” - ”Jamen det har jeg jo 

lige fortalt dig”, svarede Carl... 

Men væk var bussen, og ”Rullemarie’ fortsatte derudaf. Længere 

henne var fortovet spærret af. Nogle arbejdere var ved at lægge nye 

fjernvarmerør, og der var gravet et stort hul. 

’Rullemarie’ kørte lige så fint ind under afspærringen og endte med 

at falde ned i det dybe hul, som var fyldt med sand og vand. 

Arbejderne kiggede på hinanden, og efter et stykke tid fandt de den 

røde tingest, som nu var holdt op med at larme. Den var tung af 

sand og vand! 

 

I mellemtiden var Oda endelig kommet på benene. Hun havde 

møjsommeligt slæbt sig hen til et af håndtagene og hevet sig op ved 

hjælp af dette. Så havde hun ringet til Merete, som var kommet, så 

hurtigt hun kunne - og hun løb nu i den retning, som Oda mente, 

den var kørt i. Hun spurgte dem, hun mødte, om de havde set en rød 

robotstovsuger...? 

Til sidst nåede hun hen til afspærringen og spurgte igen efter det 

røde ’vidunder’. 

Arbejderne vendte sig mod hende og grinede smørret: ”Joda - vi har 

fanget en løbsk maskine. Men den har vist fået, hvad den kan tåle - 

og lidt til. For at sige det på dansk: Den har forspist sig og trænger 

vist til en udpumpning!” - ”Meget morsomt!” sagde Merete. Hun lød 

lidt halvsur. ”Må jeg få den her i min pose?”  ”Ja, værs’go’”. 

 

Merete gik lige hjem til sig selv med den. Men der var som sagt ikke 

mere liv i den maskine - den var kaput! 

Lidt senere ringede hun til Oda: ”Hej mor. Jeg vil bare lige fortælle 

dig, at jeg har ringet til hjemmeplejen og bedt dem om at sende 

Karen over til dig for at støvsuge. Hun kan godt nå det her i efter-

middag, inden de holder fri.” 

Oda blev meget overrasket: ”Ih altså - det vil jeg glæde mig til. Tak 

for det, Merete - farvel”. 

Og mens Oda satte kaffe over til sig selv og hjemmehjælpen, smilede 

hun og tænkte: ”Det her er nu alligevel den bedste fødselsdagsgave, 

jeg har fået”. 

S L U T 
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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 



34

 

 

 
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 
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 
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